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سخــن    ســردبیــــر الف
معصومه محمدزاده

سردبیر نشریه نساء

ــه  ــت ک ــی اس ــن نهادهای ــال کهن تری ــن ح ــن و در عی ــی از قدیمی تری ــواده یک خان
ــواده  ــت. خان ــرده اس ــی ک ــایه ی آن زندگ ــود آورده و در س ــه وج ــی ب ــان اجتماع انس
حلقــه ی واســط فــرد و جامعــه اســت کــه نقــش اساســی و بی بدیــل در پیونــد فــرد و 
جامعــه دارد کــه در نتیجــه ی جریــان نوســازی و جهانــی شــدن و بــه دلیــل تغییراتــی 
ــی، گســترش  ــوذ نظــام خویشــاوندی، تحــرک جغرافیای مثــل شهرنشــینی، کاهــش نف
تکنولــوژی و اشــتغال بانــوان و... دچــار تغییــر و تحوالتــی در شــکل گیــری ســاختار و 

کارکردهــای خــود شــده اســت.
ــرده  ــاوندان ک ــبکه ی خویش ــن ش ــی را جایگزی ــبکه ی اجتماع ــرد، ش ــر کارک ــن تغیی ای
اســت کــه در نتیجــه آن خانــواده بــه واحــد هســته ای کــه بــر فردگرایــی اســتوار اســت، 
تبدیــل شــده. فردگرایــی بــه ایــن معناســت کــه بخــش عمــده ای از تصمیمــات مربــوط 
ــواده و  ــکل گیری خان ــاره ش ــری درب ــد تصمیم گی ــواده مانن ــای خان ــی اعض ــه زندگ ب

ــود. ــذار می ش ــرد واگ ــود ف ــه خ ازدواج ب
 ایــن فردگرایــی در حکــم کنتــرل بیشــتر افــراد بــر سرنوشــت خــود 

ــدن آن  ــی ش ــری و عمل ــد تصمیم گی ــه فرآین ــود ک ــی می ش تلق
ــواده  ــه کمــک خان ــر را ب ــن ام ــه ای ــی ک ــه زمان را نســبت ب

انجــام مــی داد طوالنی تــر کــرده اســت؛ زیــرا در ایــن نــوع 
از ســبک ازدواج بســیاری از هماهنگی هــا و بایدهــای 
ــرد  ــود ف ــده ی خ ــر عه ــدس ب ــر مق ــن ام ــه ای ــوط ب مرب

اســت.
ــه واســطه ی ایــن رد مســئولیت، برخــی از کارکردهــای   ب
ــوزش و  ــغل، آم ــاد ش ــکن، ایج ــه مس ــل تهی ــواده مث خان
ــذار  ــر واگ ــای دیگ ــه نهاده ــش از ازدواج و... ب ــاوره پی مش
شــده، درحالی کــه در گذشــته تاحــد زیــادی توســط 

خانواده هــا و بــا همیــاری آنهــا انجــام می شــد. 
ــع  ــه موق ــی ازدواج ب ــع اصل ــی، مان ــه کنون ــه در جامع اینک
جوانــان چیســت و هــر نهــاد متولــی چگونــه بــا آن برخــورد 
می کنــد، موضــوع مــورد بررســی در این شــماره از نشــریه ی 

نســاء خواهــد بــود.
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یک قرون 
دو هزار پر ماجرا...

امیررضا عبدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تبریز

وام ازدواج یــک تصمیــم منطقــی از طــرف دولــت 
بــرای کمــک بــه جوانــان و تــازه عــروس و دامادهــا 
از  کــه  ازدواج  الحســنه  قــرض  وام  می باشــد. 
ناحیــه ی دولــت بــه عنــوان یــک سیاســت حمایتی 
در نظــر گرفتــه شــده، بــه عنــوان یکــی از عوامــل 
ــواده  ــان، در تشــکیل خان ــر انگیــزه ی جوان مؤثــر ب
ــا  اثرگــذار اســت و رابطــه ی مثبــت و معنــاداری ب
آن دارد. ایــن وام هــر ســال بــر اســاس تورمــی کــه 
ــد. وام  در جامعــه ایجــاد می شــود، افزایــش می یاب
ازدواج بــه دلیــل قــرض الحســنه بــودن و داشــتن 
ــوان  ــی دو زوج ج ــاز زندگ ــرای آغ ــم ب ــود ک س
ــه  ــا چ ــه ت ــه اینک ــد. البت ــب باش ــد مناس می توان
ــه ای  ــوع طبق ــه ن حــد کمــک می رســاند بســته ب
اســت کــه عــروس و دامــاد در آن بــزرگ شــده اند.
ــک  ــر ی ــرای ه ــون تومانی)ب ــک وام ۱۵۰ میلی ی
از  درصــد   ۳۰ تقریبــا  می توانــد  زوج هــا(  از 
ــن  ــامل ره ــی ، ش ــک زندگ ــروع ی ــای ش هزینه ه
ــرف  ــه، را برط ــی از جهیزی ــد بخش ــه و خری خان
کنــد. اکنــون تصــور کنیــد ایــن ۳۰ درصــد 
مربــوط بــه زوجــی اســت کــه زندگــی متوســطی 
در نظــر دارنــد؛ امــا اگــر زندگــی مرفهــی در نظــر 
داشــته باشــند، واضــح اســت کــه ۱۰ درصــد هــم 

از هزینه هــای آن هــا را در بــر نمی گیــرد.
امــا وام ازدواج نیــز همچــون وام هــای دیگــر 
مراحــل و ســختی های بیشــماری دارد. از ایــن 
ــرای اینکــه بتوانیــد ایــن وام را تهیــه کنیــد،  رو ب
بایــد بــا شــرایط آن آشــنا شــوید. از طــرف دیگــر 
ــه تنهایــی مشــکل  ــا کــردن شــرایط، خــود ب مهی

ــت. دیگریس
پــس از تاریــخ عقــد تــا دو ســال بعــد از آن زمــان 
داریــد تــا بــرای گرفتــن وام اقــدام کنیــد. از ایــن 

رو می توانیــد مدارکتــان را جمــع  آوری کــرده و بــا 
داشــتن یــک ضامــن و ســفته بــه ســایت مراجعــه 
ــاز  ــه ی آغ ــن مرحل ــد. ای ــام کنی ــت ن ــرده و ثب ک
ــتید  ــه توانس ــس از آن ک ــد. پ ــت وام می باش دریاف
وام را دریافــت کنیــد، بــه مرحلــه ی قســط بندی و 

بازپرداخــت ایــن وام میرســیم.

شرایط قسط بندی وام ازدواج
قســط های وام ازدواج در ســال جدیــد بــه صــورت 
ــه  ۱۰ ســاله اســت. ایــن وام ۱۵۰ میلیونــی کــه ب
ــی ۱۲۰  ــد در ط ــرد، بای ــق می گی ــرف تعل دو ط
مــاه بازپرداخــت شــود. قســط های وام گرفتــه 
ــل  ــده منتق ــک گیرن ــان بان ــه هم ــد ب ــده بای ش
ــه ایــن صــورت اســت کــه  شــود. ایــن قســط ها ب
ــون و  ــک میلی ــه ی ــد ماهان ــا بای ــدام از زوج ه هرک
ــغ  ــان از مبل ــزار توم ــه ه ــصت و س ــیصد و ش س

ــد. ــک بازگردانن ــه بان ــی را ب دریافت
بــرای اینکــه دسترســی بــه وام ازدواج بــرای 
ــه  ــی ک ــس در قانون ــود، مجل ــان تر ش ــان آس جوان
امســال تصویــب شــد، بیــان کــرد: بــرای دریافــت 
وام ازدواج، بانک هــا بایــد یــک ضامــن و ســفته از 
زوج هــا درخواســت کننــد و مثــل ســال های پیــش 
ــه  ــه ضامن هــای بیشــتر نیســت. ب دیگــر نیــازی ب
ــه  ــد کمــک شــایانی ب ــن مســئله می توان ــم ای حت
ــرایط  ــا ش ــه ب ــد ک ــان کن ــور عزیزم ــان کش جوان
اقــدام کننــد.  بــرای دریافــت وام  راحت تــری 
ــان،  ــان وزارت ورزش و جوان ــت جوان ــه معاون البت
ــه  ــزی ارائ ــک مرک ــه بان ــدی ب ــتورالعمل جدی دس
ــاال  ــرایط ب ــی از ش ــتن یک ــی آن داش ــه ط داده ک

ــی اســت. کاف
مجلــس در ســال جدیــد اختیــار دیگــری بــه بانک 

وام ازدواج نیز 
همچون وام های 

دیگر مراحل 
و سختی های 
بیشماری دارد

برای دریافت وام 
ازدواج، بانک ها 

باید یک ضامن و 
سفته از زوج ها 

درخواست کنند 
و مثل سال های 

پیش دیگر نیازی 
به ضامن های 
بیشتر نیست
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ــه ی  ــتفاده از کارت یاران ــم اس ــزی داد و آن ه مرک
ــت وام  ــرای دریاف ــه ای ب ــوان وثیق ــه عن ــا ب زوج ه
ازدواج بــود. البتــه ایــن مســئله هنــوز از طــرف بانک 
مرکــزی در حــال تجزیــه و تحلیــل بــوده و اجرایــی 
نشــده اســت. امــا اگــر بانــک مرکــزی ایــن مســئله 
ــه  ــم کمــک شــایانی ب ــم بگویی ــرد، می توانی را بپذی
جوانانــی کــه متقاضــی وام ازدواج هســتند خواهــد 
کــرد؛ زیــرا بســیاری از زوج هــا بخاطــر پیــدا کــردن 
ــی  ــی برخ ــده اند و حت ــکل ش ــار مش ــن، دچ ضام
ــه ســختی توانســته اند ضامنــی پیــدا کننــد. اگــر  ب
ایــن شــرایط بــه اجــرا گذاشــته شــود، بــدون شــک 
ازدواج راحــت بــه معنــای واقعــی در بیــن جوانــان 

صــورت خواهــد گرفــت.
وام ازدواج زمانــی کارگشــا خواهــد بــود کــه بتــوان 
ایــن وام را برداشــت و اقســاط آن را پرداخــت کــرد، 
ــب  ــغل مناس ــتن ش ــد داش ــر نیازمن ــن ام ــه ای ک
ــته  ــغلی نداش ــی ش ــوان ایران ــک ج ــر ی ــت. اگ اس
ــی  ــد. حت ــکیل ده ــی تش ــد زندگ ــد، نمی توان باش
ــد  ــغلی باش ــد ش ــز بای ــن وام ازدواج نی ــرای گرفت ب
بــا آن قســط های ماهانــه ی وام را  کــه بتــوان 

ــرد. ــت ک پرداخ
انقالبــی  دولــت  رویکرد هــای  بــا  اســت  امیــد 
مشــکالت  جوانــان،  اشــتغال زایی  خصــوص  در 
ــل  ــکن ح ــتغال و مس ــل اش ــوان مث ــای ج زوج ه

شــود . در ایــن بیــن پرداخــت نکــردن وام ازدواج 
بــه دلیــل تعییــن شــرط های اضافــی از 

ــرای زوج  ــیاری را ب ــکالت بس ــا مش ــرف بانک ه ط
هــا ایجــاد کــرده اســت؛ همچــون معرفــی ضامــن 
کارمنــد رســمی دولــت بــا گواهــی کســر از حقــوق، 
معرفــی دو ضامــن چــک دار و قابــل تأییــد و کارمند 

ــک. ــه بان رســمی ب
ــت  ــرای پرداخ ــع ب ــن مان ــئله بزرگتری ــن مس  ای
ــرا اکنــون تعــداد  ــان اســت؛ زی ــه جوان وام ازدواج ب
کارمنــدان رســمی بســیار کاهــش یافتــه، بنابرایــن 
ــا وجــود وثیقه هــای شــخص وام گیرنــده، معرفــی  ب
یــک ضامــن کارمنــد و کارگــر قــراردادی یا رســمی 
یــا بازنشســته یــا هــر فــردی بــا داشــتن پروانــه ی 

ــد کارگشــا باشــد. ــا تجــاری می توان ــی ی صنف
همچنیــن بســیاری از بانک هــا کمبــود منابــع 
مالــی و نبــود نقدینگــی بــرای پرداخــت وام را 
دلیلــی بــرای پرداخــت نکــردن وام می داننــد. 
ــرا بانک هــای  ــل تأمــل اســت؛ زی ــن موضــوع قاب ای
بســیاری هســتند کــه میلیاردهــا تومــان تســهیالت 
بــه افــراد خــاص پرداخــت کرده انــد و آن اشــخاص 
در حوزه هــای مختلــف ســرمایه گذاری کرده انــد 
ــر شــدن ســرمایه ی  ــد براب ــا وجــود چن ــون ب و اکن
خــود، از پرداخــت قســط های تســهیالت فــرار 
می کننــد. بــا شناســایی ابــر بدهــکاران بانکــی 
می تــوان کمبــود منابــع مالــی را تــا حــدود زیــادی 

ــرد. ــن ک تأمی

مجلس در سال 
جدید اختیار دیگری 

به بانک مرکزی 
داد و آن هم 

استفاده از کارت 
یارانه ی زوج ها به 

عنوان وثیقه ای 
برای دریافت وام 

ازدواج بود. البته 
این مسئله هنوز 

از طرف بانک 
مرکزی در حال 

تجزیه و تحلیل بوده 
و اجرایی نشده 

است.



اسلحه ای
 زیر گوش خانواده 

فاطمه پورحسن
دانشجوی کارشناسی رشته فلسفه دانشگاه شهیدبهشتی

ازدواج یکــی از مهم تریــن بخــش زندگــی هــر فــرد 
و عامــل حیــات بشــر و البتــه پویایــی یــک جامعــه 
ــای  ــا از مانع ه ــه ی م ــت. هم ــعه ی آن اس و توس
بحث هایــی  از  هســتیم.  آگاه  ازدواج  مختلــف 
ــه  ــراد گرفت ــالق اف ــواده و اخ ــم، خان ــون تفاه چ
تــا مســئله هایی ماننــد برنامه هــای اقتصــادی، 

ــا  ــیم هزینه ه ــی، تقس مال
معمولــی.  مراســم  و 

عوامــل  از  امــا 
ــن  ــر ای ــم دیگ مه
مســئله کــه بــه  
معمــول  طــور 
گرفتــه  نادیــده 

مســئله  می شــود، 
ســربازی اســت.  
کــه بــه  شــیوه ی 
بــا  تنگاتنگــی 
بقیــه مانع هــای 
تشــکیل خانــواده 
خــورده   گــره 

اســت. 
در  ســربازی  الیحــه ی 

ــم  ــرن چهارده ــل ق ــران در اوای ای
ــی  ــس معرف ــه مجل ــان ب ــط رضاخ توس

شــد و مدتــی بعــد، در تاریــخ چهــارم خرداد 
ــس  ــب مجل ــه تصوی ــار ب ــیصد و چه ــزار و س ه

رســید و قانــون ســربازی اجبــاری در ایــران 
رســمیت پیــدا کــرد. پــس از انقــالب نیــز قانــون 
ــران و  ــگ ای ــرایط جن ــه ش ــه ب ــا توج ــربازی ب س
عــراق در ســال ۶۳ تصویــب و اجرایــی گشــت. هــر 
مــرد جوانــی کــه دارای شــرایط معافیــت دائــم یــا 
موقــت نشــده  باشــد، پــس از پایــان هجده ســالگی 
ــه نظــام  وظیفــه معرفــی کــرده و  ــد خــود را ب بای

ــرای ۱۷ الــی  پــس از گذرانــدن دوران آمــوزش، ب
ــا  ــلح و ب ــای مس ــد نیروه ــه  صالح دی ــاه، ب ۲۴ م
ــور  ــمتی از کش ــود، در قس ــرایط خ ــه ش ــه ب توج
مشــغول بــه گذرانــدن دوره ی خدمــت شــود کــه 
ــرایط  ــت و ش ــل خدم ــه ی مح ــه منطق ــه ب باتوج

ســربازی، زمــان خدمــت 
ــت.  ــر اس متغی

بــرای ایــن ســربازان 
حقوقــی نیــز درنظــر گرفتــه  شــده ، کــه در واقــع 

کافــی نیســت. طــی ســال ها طرح هــای مختلفــی 
ــث  ــورد بح ــران م ــربازی در ای ــالح س ــرای اص ب
قــرار گرفتــه و بخشــی از آن هــا نیــز اجرایــی شــده 
ــد  ــت جدی ــای معافی ــال طرح ه ــرای مث ــت. ب اس
ــن  ــی از ای ــوق، از بعض ــش حق ــا افزای ــربازی ی س
اصالح هــا هســتند. طــرح شــهید صیــاد شــیرازی 

طی سال ها 
طرح های مختلفی 

برای اصالح سربازی در 
ایران مورد بحث قرار 

گرفته و بخشی از 
آن ها نیز اجرایی شده 

است.
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ــق آن  ــه طب ــود ک ــا ب ــن طرح ه ــه ای ــز از جمل نی
نخبــگان، دوره  ی ســربازی را در مدلــی متفــاوت از 
ــی  ــای علم ــد و طرح ه ــربازان می گذرانن ــایر س س
ــه  ــام وظیف ــت نظ ــن خدم ــه را جایگزی و فناوران
ــز  ــا نی ــن اصالحیه ه ــود ای ــا وج ــا ب ــد. ام می کنن
در نهایــت، اصــالح ســاختاری خدمــت نظــام بــرای 
ــد  ــئله ای نیازمن ــان مس ــربازان، همچن ــوم س عم

ــده  اســت. توجــه باقــی مان
از جملــه مســئله ای کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، 
تأثیــر ســربازی بــر جامعــه و خــود ســربازان اســت 
ــر  کــه بخشــی از ایــن جامعــه را تشــکیل داده و ب
ــام  ــس از اتم ــم پ ــور کنی ــد. تص ــر می گذارن آن اث
ــواده  ــکیل خان ــد تش ــرد بخواه ــربازی ف دوران س
بدهــد. واضــح اســت شــرایط یافتــن شــغل حتــی 
ــازار کار  ــدت از ب ــن م ــی ای ــه ط ــردی ک ــرای ف ب

جــدا نبــوده ، شــرایط مطلوبــی نیســت، چــه رســد 
ــی  ــرای دو ســال شــرایط کاریاب ــه ب ــردی ک ــه ف ب
ــار نداشــته  اســت. حــال  ــا کارآفرینــی را دراختی ی
اگــر شــرایط شــغلی فــرد در نتیجــه ی ایــن دوراِن 
ــا  ــد، آی ــی نباش ــرایط مطلوب ــازار کار ش دوری از ب
ــه دارای  ــتند ک ــادی هس ــرای دام ــا پذی خانواده ه
او  نیســت و پس انــداز  شــرایط کاری معقولــی 
ــی را  ــک زندگ ــه ی ی ــروع و ادام ــاف ش ــم کف ه
ــه  ــرای کاری ک ــرد ب ــوالً ف ــرا معم ــد؟ زی نمی ده
ــواده  ــکیل خان ــرای تش ــد آن ب ــوان روی درآم بت
حســاب کــرد، نیــاز بــه کارت پایــان خدمــت دارد. 
ــه  ــته ب ــردی، بس ــرگ ف ــی و م ــه زندگ ــگار ک ان

ــان خدمــت باشــد.  ــام پای ــه ن ــی ب ــن کارت گرفت
ــردی از خدمــت ســربازی  ــه ممکــن اســت ف  البت
معــاف باشــد و بــاز هــم درآمــد او بــرای بســیاری 
ــی نباشــد، امــا نبایــد  از خانواده هــا، درآمــد ایده آل
تصــور کنیــم ایــن مســئله تنهــا به شــخص وابســته 

اســت و ربطــی بــه دوران خدمــت نــدارد. شــرایط 
ــکان کار، شــرایط فرهنگــی،  محیطــی، شــغلی، ام
ــت  ــادی و خدم ــع اقتص ــردی، وض ــای ف توانایی ه
ــر  ــذار ب ــل تأثیرگ ــم از عوام ــار ه ــربازی درکن س
ــه هیچ کــدام  ایــن مســئله هســتند و بی توجهــی ب

صحیــح نیســت.
ــدام  ــش از اق ــی پی ــرد جوان ــم م ــور کنی ــر تص اگ
بــه خدمــت نظــام وظیفــه قصــد تشــکیل خانــواده 
داشــته  باشــد؛ اولیــن مانــع خانــواده ای اســت کــه 
اولیــن شرط هایشــان گذرانــدن دوران ســربازی 
پســر اســت، زیــرا ایــن مســئله مســتقیم بــه 
ــدا  ــاط پی ــرد ارتب ــی ف ــت و دوری و نزدیک کار، وق
می کنــد. مانــع بعــدی نداشــتن شــغلی ثابــت 
ــرد طــی دوران  ــر ف ــدت اســت، و اگ ــن م طــی ای
آشــنایی بــه بخــش دیگــری از کشــور اعــزام شــود 

ــد. ــد ش ــم خواه ــتر ه ــکالت بیش مش
تنهــا مــردان درگیــر مشــکالت ســربازی نیســتند، 
بلکــه زنــان نیــز بــا تبعــات ایــن مســئله دســت  و 
ــئله ی  ــی مس ــر موضوع ــد. اگ ــرم می کنن ــه ن پنج
پنجــاه درصــد جامعــه باشــد، باالخــره بایــد 
دغدغــه و مســئله ی پنجــاه درصــد دیگــر جامعــه 
ــربازی،  ــالح س ــری اص ــرد. مطالبه گ ــرار گی ــز ق نی
جنســیت نمی شناســد. ســربازان ایــن کشــور 
ــه  ــتند ک ــی هس ــران زنان ــدران و همس ــران، پ پس
آن هــا نیــز از ایــن شــرایط تأثیــر می گیرنــد. 
مــردان مســتقیم و زنــان غیرمســتقیم از سیســتم 
ــالح  ــتار اص ــد و خواس ــربازی ناراضی ان ــی س کنون

ــاختارند. ــن س ای
پیرامــون  کــه  مشــکالتی  و  مســئله ها  البتــه 
ســربازی  بــه شــیوه ی کنونــی ایجــاد شــده  اســت را 
نبایــد تنهــا زمانــی قابــل  اهمیــت دانســت و بــرای 
ــه مانعــی  ــالش کــرد کــه ب اصــالح شــیوه ی آن ت

اگر تصور کنیم 
مرد جوانی پیش 

از اقدام به خدمت 
نظام وظیفه قصد 

تشکیل خانواده 
داشته  باشد؛ اولین 

مانع خانواده ای 
است که اولین 

شرط هایشان 
گذراندن دوران 

سربازی پسر است، 
زیرا این مسئله 

مستقیم به کار، 
وقت و دوری و 

نزدیکی فرد ارتباط 
پیدا می کند.

مطالبه گری 
اصالح سربازی، 

جنسیت 
نمی شناسد. 

سربازان این کشور 
پسران، پدران و 

همسران زنانی 
هستند که آن ها 

نیز از این شرایط 
تأثیر می گیرند. 

مردان مستقیم و 
زنان غیرمستقیم از 

سیستم کنونی 
سربازی ناراضی اند

اء
س

ه ن
اد

نو
خا

و 
ن 

زنا
ه 

وز
 ح

ی
ص

ص
تخ

ه 
شری

ن
4

ه 
فح

ص



ساء
ن و خانواده ن

ی حوزه زنا
ص

ص
ه تخ

شری
ن

5
ه

صفح

نباید دو سال 
از بهترین 

زمان زندگی 
جوان برای بعضی 
کارهایی که دارای 

جایگزین هستند 
مصادره شود و به 

تخصص او توجهی 
نگردد و حتی 

با آموزش 
ناکافی و 
تجهیزاتی 

کم، او را به 
منطقه های 

پرخطر فرستاد

ــال  ــرف دو س ــد. ص ــده  باش ــل ش ــر ازدواج تبدی در براب
ــرای بســیاری از  ــه ب ــی ک ــا حقوق ــان ب از زندگــی جوان
ــای پرخطــر  ــت در منطقه ه ــی نیســت، خدم ــان کاف آن
بــدون تجهیــزات و آمــوزش کافــی، نداشــتن توجــه بــه 
پتانســیل افــراد و به کارگیــری ســربازان بــرای کارهایــی 
کــه جایگزین هــای بســیار بهتــری دارد مســئله ی 

اصلــی اســت. ســالمت روان ســربازان، حقــوق پایه ی 
ــری  ــربازی، به کارگی ــن س ــیوه های نوی ــا، ش آن ه

و  اصلی شــان  جایــگاه  در  توانمنــد  افــراد 
اســتفاده از نیــروی جــوان درجایــی کــه تنهــا 
بهینه ســازی  نباشــند،  ســاده  کار  نیــروی 
موضوعــات  و  ســربازی  تخصصی کــردن  و 
دیگــر، بایــد از جملــه مطالبــات اصلــی باشــد.

ــی  ــان زندگ ــن زم ــال از بهتری ــد دو س نبای
جــوان بــرای بعضــی کارهایــی کــه دارای 

جایگزیــن هســتند مصــادره شــود و بــه تخصــص 
او توجهــی نگــردد و حتــی بــا آمــوزش ناکافــی و 
تجهیزاتــی کــم، او را بــه منطقه هــای پرخطــر فرســتاد؛ 
قابل احتــرام  واال،  مقامــی  شــهادت  مقــام  اگرچــه 
و قابل تحســین اســت امــا لقــب شــهید دادن بــه 
ــته  ــربازی به صــورت ناخواس ــه در دوران س ــی ک جوان

ــوده  ــاده نب ــرای آن آم ــه ب ــوب ک ــرایطی نامطل و در ش
ــأن  ــن ش ــده  گرفت ــث نادی ــد باع ــده، می توان ــته ش کش
ایــن مقــام شــود و مســئله  ای اســت کــه نیــاز بــه تامــل 

ــادی دارد.  ــیار زی بس
ــری  ــال ام ــی در هرح ــوزش نظام ــک آم ــدون ش ب

ــا  ــد ت ــهروندان بای ــه ی ش ــت و هم ــی  اس حیات
برخــوردار  نظامــی  آموزش هــای  از  حــدی 
ــاع از  ــی دف ــاز توانای ــورت نی ــا درص ــوند ت ش
ــوزش  ــن آم ــا ای ــند؛ ام ــته  باش ــور را داش کش

ــد،  ــد باش ــه ی اول کارآم ــد در وهل ــی بای نظام
میــل و انگیــزه ی افــراد در امــری حیاتــی ماننــد 

امنیــت ســرزمین درنظــر گرفتــه  شــود و در فاصله هــای 
ــظ  ــراد حف ــی اف ــا آمادگ ــرار شــده ت ــی تک منظــم زمان
ــد  ــی باش ــد به صورت ــوزش نبای ــن آم ــرایط ای ــود. ش ش
ــی  ــردی و اجتماع ــیب های ف ــه ی آن آس ــه در نتیج ک
ــه  ــر و ازدواج  نکــردن از جمل ــرد. اگــر تأخی صــورت گی
ــی  ــه شــیوه ی کنون ــه ســربازی ب آســیب هایی باشــد ک
ــی را از  ــه مانع زدای ــر ک ــه بهت ــت، چ ــل آن اس از عوام

ــم. ــروع کنی ــئله ش ــن مس ای
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مســکن قبــل از اینکــه ســرمایه باشــد، پناهــگاه و ســرپناه افــراد جامعــه 
اســت و کیفیت آن رابطه ی مســتقیمی با احســاس امنیــــت و رضایــــت 
از زندگــــی دارد. بــــرای همیــــن اســت کــــه دولت ها تـالش می کنند 
تأثیر سیاســــت های اقتصــــادی خــــود را در تنظیــم بــــازار عرضــه و 
تقاضــا، بــا کنتــرل قیمــت مســکن نشــان دهنــد و در بازه هایــی از زمــان 
مشــکالت ایــــن حــــوزه را بــــا برنامه هــــای حمایتــــی کــم کننــد. به 
طــور کلــی دولت هــا ســــعی دارنــد در عرصــه ی اقتصــاد مســکن نقــش 

آفریــن باشــند.
ــار در  ــن بــ ــرای اولیــ ــکن ب ــی مســ ــای حمایت ــت از طرح هــ صحبــ
دهــه ی چهــل قبــل از انقـالب بــه میــان آمــد؛ در آن دوره، ســاخت 
مســــکن بــرای افــراد طبقه ی متوســــط، کــم درآمــد، و بی بضاعــت 
کلیــــد خــــورد و خانه ســــازی در شــــهرهای بزرگ در دو سطح شروع 
گردیــد کــه شــــامل ســــاخت کــوی۱۱ آبــان و نــازی آباد بــرای طبقه ی 
پایین و شــهرآرا برای طبقه ی متوســط بــــود. بعــــد از انقـــالب نیــــز در 

برنامه هــــای مختلــــف توســــعه از گزینه هایــی ســخن بــه میــان آمــد:
واگــذاری زمیــــن بــه خانواده هــــای پرجمعیــــت بــــرای احــداث  •

مســــکن زمیــن شــهری دهــه شــصت
دسترسی مردم به مســکن با اجاره ی مناسب •
تهیــه ی مســکن بــرای افــراد کــم درآمــد •
ایجاد تســهیالت در جهــت تأمین مســکن ارزان برای جوانان •
حمایت از متقاضیان مسکن •
آئین نامــه تســهیل اســــتفاده از تســهیالت بانکــی بــرای خرید  •

ــکن یا احداث مســ

در برنامــــه ی چهــــارم توســــعه، نقــش تشــــکل های مختلف در ســــر 
و سامان دادن به طرح های مســــکن حمایتــــی مــــورد توجــــه قــــرار 

گرفــــت. در ایــــن برنامــــه گزینه هــای زیــر تصویــب شــد:
ــا و  • ــکل ها، انجمن هــ ــارکت تشــ ــری از مشــ ــاد و بهره گیــ ایجــ

گروه هــــای خّیــر مســکن ســــاز بــــرای اقشــــار آســــیب پذیــر
دادن یارانــــه ی کارمــــزد تســــهیالت مســــکن بــــه ســازندگان  •

بخش هــــای خصوصــــی، تعاونــــی و عمومــــی
واحدهــای مســکونی ارزان قیمــت و اســتیجاری •

ــرای دادن  ــال ۱۳8۴ بــ ــه در ســ ــن نامــ ــب دو آیی ــد از تصویــ  بعــ
تســــهیالت خریــد مســکن بــه کارمنــدان کــم درآمــد و پرداخــت 
تســــهیالت قرض الحســــنه بــــه مســــتأجران، در نهایــــت و در ســال 
۱۳8۶، مســکن مهــر بــه وجــود آمــد. مســکن مهــر، مجتمع هــای 
ــود  ــای محم ــت آق ــا در دولــ ــاخت آن هــ ــه ســ ــد ک ــکونی بودن مس
احمــدی نــژاد، رئیــس جمهــور وقــت ایــران و پــس از افزایــش شــــدید 
بهــای مســــکن در ایــران آغــاز شــــد و هــــدف از آن خانــــه دار کــردن 
قشــــرهای کــــم درآمــد بــــود. در ایــن طــرح دولــــت بــا واگذاری 
زمیــن رایــگان و تأمیــن مالــی از طریــق بانــــک مرکــــزی بــه ســــاخت 
مســــکن رونــــق داد. هــر چنــد برداشــــت از حســــاب بانــک مرکــزی 
بــه عنــوان تنخــواه دولــت، منجــر بــه رشــد نقدینگــی همــه و افزایــــش 
تــــورم شــــد و ایــن تــــورم تقریبــــاً تــالش دولــت را نقش بــر آب کرد.
در ایــــن طــــرح ســــاخت و ســــازها، بــه طــور عمــوم در حاشــــیه ی 
شــــهرها و در زمیــن هــای نامرغــــوب شــهری کلید خــورد. قبــل از 
شــــروع عملیات احــــداث واحدهــا، به کارهــــای زیربنایی فکر نشــــده 
بــــود؛ در حالــــی کــه ایجــــاد امکانــــات عمومی و زیستی شــهری از 
ــل  ــل و نقــ ــر سیســتم های حمــ ــرداری اســت نظی ــای بهره ب ضرورت ه
عمومــــی و ارتباطــــات، احــــداث مــــدارس، مرکز خریــــد، پارک هــا، 

با رفت و آمد دولت ها
 تغییری در حال مسکن ایجاد نمی شود... 

سعید کرمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد مشهد 



در نهایت دولت 
روحانی رفت 

و در شــرایطی 
که قیمت 

مســکن ســر به 
فلک کشــیده 

بود، مقــرر شــد 
مســکن حمایتــی 

در دولــت آقای 
رئیسی و در قالب 
طرح جهش تولید 

مسکن ســاخته 
شــود.

همچنیــــن تأمیــن نیازهــــای اساســــی بــــرای 
زندگــــی مثــــل انشــــعابات آب و فاضالب، بــــرق و 

تلفــن.
امنیــــت عمومــی ســاکنین نیــز کــه بــرای یــک 
زندگــی متوســــط شــــهری الزم اســــت، چنــــدان 
جــــدی تلقــی نشــده بــود. تـــالش بــــرای کاهــــش 
در هزینه هــــای احــــداث حتــــی موضوع اســتحکام 
بنــــا را نیــز زیــر ســــوال بــــرده بــــود. همانطـــوری 
کــه در زلزلــه منطقــه ی ســرپل ذهــاب مشــاهده 
کردیــــم، واحدهـــای مســــکن مهــــر نوســــاز کاماًل 
ســاختمان های  کــه  حالــی  در  شــــدند  تخریــب 
قدیمی تر در مقابل زلزلــــه فــــوق در همــــان منطقه 
پایــــدار ماندند. شــــاید اولیــــن علــــت تخریــــب را 
می تــوان در ضعــــف مطالعــــات اولیــــه و مکان یابــی 
ــرا  ــی و اج ــف در طراح ــت ضع ــب و در نهای نامناســ

ــرد.  جســتجو ک
ســــاختمان های  تخریــب  واقعــی  علت هــای 
مســــکن مهــر را می تــوان در اســــتفاده از مصالــح 
ــتاب زدگی در  ــتاندارد، شــ ــر اســ ــاختمانی غیــ ســ
ســــاخت، طراحــــی بــــا حداقل هــــای ممکــــن و 
جســتجو  مرتبــط  آیین نامه هــای  نکــردن  رعایــت 
کــــرد. شــاهد مثــــال، ســخنان رئیــــس ســازمان 
نظام مهندســــی ایران در آن مقطع اســــت که اعـــالم 
کرد: » ســــازمان نظــــام مهندســــی هیچ نظارتی در 
طراحــی و ســاخت واحدهــای فــوق نداشــــته و ناظری 
هــم از ســــوی ایــن ســــازمان بــــرای واحدهــــای 

مســــکن مهــر معرفــی نشــــده اســــت.«
ــه  ــود کــ ــی ب ــای روحان ــت آق ــدی، دول ــت بعــ دول
ــکن  ــاد از مســ ــه انتق ــی ب ــکن مل ــرح مســ ــا ط بــ
مهــــر پرداخــــت. دولــــت یازدهــم اعـــالم کــرد کــه 
شــروع پروژه هــای جدیــد در قالــب مســکن مهــر 
متوقــف و فقــط پروژه هــای نیمــه کاره بــه اتمــام 
ــه  ــم ب ــم و دوازده ــت یازدهــ ــید. دول ــد رســ خواه
جــای مســــکن مهــر از طــرح مســــکن ملــی خــود 

ــی  ــکن حمایت ــی، مس ــکن اجتماع ــامل مس ــه ش ک
ــد  ــه ش ــرد. گفت ــی ک ــود رونمای ــکن آزاد ب و مس
ــد  ــم درآم ــای ک ــرای دهک ه ــی ب ــکن اجتماع مس
و بــدون پــس انــــداز، مســــکن حمایتــــی مربوط 
بــــه خانوارهــــای متوســط بــا امــــکان پرداخت 
ــا  ــراد ب ــرای اف ــکن آزاد ب ــم، و مس ــط های ک قس
درآمد بــــاال اســت. البتــــه ایــن رونمایــی تــا 
حــدودی تنهــا در حــد حــرف باقــــی مانــد. تــا 
آبــان ۱۳98 دولــت، آییــن نامــه اجرایــی طــرح 
ملــی مســکن را تدویــــن نکرد و این مســــئله 
موجــب شــــد که اجــــرای طــــرح در عمل 

ــال ۱۳99  ــر س ــا اواخ ــد. ت ــب بیفتــ عق
ــن  ــود زمی ــل نب ــه دلی ــن طــرح ب ــز ای نی
و تســهیالت نتوانســت مؤثــر باشــد و در 

نهایــت، دوره دولــت دوازدهــم نیــز بــه پایــان رســید.
ــال های  ــازنده در ســ ــی ســ ــرکت های تخصصــ شــ
اخیــــر بــــه علــت تســــویه ی بدهی هــــای دولــت 
بــــا اوراق، تحریم هــــا، تــــورم و...، از لحــــاظ مالــی 
بــــه شــدت ضعیــف شــــده اند و توانایــی ســرمایه 
ــد. دولــــت  گــذاری ثمربخــش را از دســــت داده انــ
ــرمایه و  ــبی از ســ ــب مناســ ــت ترکیــ مــی توانســ
تخصــص را ایجــاد کــرده و ضمــن اشــــتغال و تولیــد، 
ــت  ــت دول ــد. در نهای ــز برس ــوب نی ــه مطل ــه نتیج ب
روحانــی رفــت و در شــــرایطی کــه قیمــت مســــکن 
ســــر به فلک کشــــیده بود، مقــــرر شــــد مســــکن 
حمایتــــی در دولــــت آقــای رئیســی و در قالــب 
طــرح جهــش تولیــد مســکن ســــاخته شــــود. قانــون 
ــا  ــرد ت ــت را موظــف ک ــکن، دول ــد مســ جهــش تولی
در چهارســــال نخســت اجــــرای این قانون، ســــاالنه 
بــه طــور متوســــط، حداقــــل یک میلیــــون واحــــد 
مســــکونی در کشــــور بــرای متقاضیــــان دارای 
شــــرایط فراهم کنــــد. از آنجــا کــه بخــش اعظــم 
مســــکن ملی تحویــــل داده نشــــده بود، مقرر شــد 
با مصوبه ی شــــورای عالــــی مســــکن طــرح اقــدام 
ملــی مســکن و نهضــت ملــی مســکن یــا همــان 

ــوند.  ــام ش ــم ادغ ــی در ه ــکن حمایت مس
ــی  ــان ایران ــود مهندســ ــا وج ــم ب ــن امیدواری بنابرای
کــه بیــــش از هرکســــی تــوان طراحــــی و اجــــرای 
پروژه هــــای کالن کشــــور را داشــته، بــــه راحتــی 
بتواننــد یــــار خاطــر دولــت باشــند؛ نــه آن چنــان کــه 

ــت. ــر دول ــار خاط ــد ب ــان می ده ــا نش برخورده
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در زمان هــای گذشــته وقتــی بــزرگان فامیــل،  دختــر 
ــد:  ــد، می گفتن ــی می دیدن ــی را در جای ــر بالغ ــا پس ی
کــه  آرزویــی  تنهــا  یعنــی  عروســیت.  ان شــاءهلل 
ــا  ــود. ام ــت ب ــان دم بخ ــبختی جوان ــتند، خوش داش
امــروزه جــوان در پاســخ بــه ازدواج نکــردن خــود بــه 
ــا  ــورم ی ــود مســکن، ت ــکاری، نب ــل بی ــی مث موضوعات
موضوعــی مثــل اینکــه شــخص مطلــوب خــود را پیــدا 
نکــرده ام و... اشــاره می کنــد. بنابرایــن در ایــن مطلــب 
می خواهیــم بــه یکــی از مهم تریــن موانــع ازدواج 
یعنــی »بیــکاری« اشــاره کنیــم. اصطــالح بیــکاری در 
انگلیســی )unemployed( و در اقتصــاد بــه کســانی 
کــه در ســن کار )۱۵_۶۵ ســال( هســتند، شــرایط کار 
ــغل  ــا ش ــند ام ــال آن باش ــه دنب ــند و ب ــته باش داش
تازه تریــن  بیــکار گفتــه می شــود.  نکننــد،  پیــدا 
آمــار مربــوط بــه وضعیــت نیــروی کار در بهــار 
ــه  ــران ارائ ــار ای ــز آم ــوی مرک ــه از س ــال ۱۴۰۰ ک س
ــر  ــزار و ۳9۴ نف ــه 9۲۴ ه ــد ک ــان می ده ــده، نش ش
ــکار هســتند؛  ــالن کشــور، بی ــت فارغ التحصی از جمعی
یعنــی در بهــار امســال ۱۳.۴ درصــد از کل جمعیــت 
ــد.  ــی، بیــکار بوده ان فعــال فارغ التحصیــل آمــوزش عال
ایــن نــرخ در بیــن زنــان بیشــتر از مــردان اســت بــه 
 ۴۴9 کــه  طــوری 
هــزار و ۴۱۲ 

ــزار و 98۲  ــردان و ۴۷۴ ه ــت را م ــن جمعی ــر از ای نف
ــدی  ــر درص ــد. از نظ ــکیل می دهن ــان تش ــر را زن نف
ــردان  ــروه م ــالن گ ــکاری فارغ التحصی ــرخ بی ــز ن نی
ــرخ  ــان ۲۲.۴ درصــد اســت. ن ــروه زن 9.۴ درصــد و گ
ــار  ــردان در به ــروه م ــالن در گ ــکاری فارغ التحصی بی
ســال جــاری نســبت بــه بهــار ســال ۱۳99، ۰.9 
درصــد کاهــش و در گــروه زنــان ۲.۲ درصــد افزایــش 
ــور،  ــکاران کش ــد از بی ــد. ۴۰.۳ درص ــان می ده را نش
فارغ التحصیــل دانشــگاهی هســتند. همچنیــن در 
حــال حاضــر ۲ میلیــون و ۲9۱ هــزار و ۶۰۴ نفــر بیکار 
در کشــور داریــم کــه بررســی ســهم »جمعیــت بیــکار 
ــور«  ــکار کش ــت بی ــوع جمعی ــرده از مجم تحصیل ک
ــور،  ــکاران کش ــد بی ــه ۴۰.۳ درص ــد ک ــان می ده نش
در گــروه فارغ التحصیــالن آمــوزش عالــی قــرار دارنــد 
ــود.  ــار ســال 99، ۳۶ درصــد ب ــن ســهم در به ــه ای ک
ــل از کل  ــاغل فارغ التحصی ــت ش ــه ســهم »جمعی البت
شــاغالن« بــا رشــد مواجــه بــوده بــه طــوری کــه ایــن 
ســهم ۰.۱ درصــد افزایــش داشــته اســت؛ امــا نســبت 
رشــد جمعیــت بیــکار فارغ التحصیــل همچنــان طــی 
ــاغل  ــت ش ــد جمعی ــش از رش ــته بی ــال های گذش س
فارغ التحصیــل اســت. تعــداد کل بیــکاران کشــور )۱۵ 
ســاله و بیشــتر(، ۲ میلیــون و ۲9۱ هــزار و ۶۰۴ نفــر، 
تعــداد فارغ التحصیــالن بیــکار، 9۲۴ هــزار و ۳9۴ 
نفــر، تعــداد فارغ التحصیــالن بیــکار زن، ۴۷۴ هــزار و 
ــرد، ۴۴9  ــکار م ــالن بی ــداد فارغ التحصی ــر، تع 98۲ نف

ــر اســت.  ــزار و ۴۱۲ نف ه
ــل  ــه عوام ــه چ ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــال ای  ح
مهمــی در افزایــش بیــکاری دخالــت داشــته انــد؟ کــه 

ــت:  ــوان گف ــخ می ت در پاس
۱. تناســب نداشــتن ظرفیــت فعلــی پذیــرش دانشــجو 

در دانشــگاه و نیازهــای آن رشــته در بــازار کار
2.آگاهــی نداشــتن جامعــه و خانــواده از تناســب بیــن 

نیــاز جامعــه و خواســته ی خانــواده
ــا  ــی ب ــوای آموزش ــن محت ــودن بی ــب نب 3.  متناس

شــغلی مهارت هــای 
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گریزی در کار و بیکاری

در زمان های 
گذشته 
وقتی بزرگان 
فامیل،  دختر یا 
پسر بالغی را در 
جایی می دیدند، 
می گفتند: 
ان شاءلله 
عروسیت. یعنی 
تنها آرزویی 
که داشتند، 
خوشبختی 
جوانان دم بخت 
بود. 
اما...

سارا محمدی ساالری
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مراغه 



ما به عنوان یک 
دانشجوی انقالبی 

باید همیشه 
درخواست های 

صحیح و بجایی از 
مسئوالن شهری 
و کشوری داشته 

باشیم و آنچه را 
که گفته شده، 

با عمل تطبیق 
دهیم. 
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وفرهنــگ  کاریابــی  فرهنــگ  نیافتــن  رواج   .4
کارآفرینــی و تعــداد کــم کارآفرینــان

5. توسعه نیافتن بنگاه های کاریابی خصوصی
ــای  ــرای آموزش ه ــای مناســب ب ــود زمینه ه 6. نب

علمــی و کاربــردی
7. توجــه نکــردن بــه موقعیــت و اســتراتژیک 

ــهرها ش
8. مدرک گرایی صرف دانشگاهی

9. نبود شغل های پایدار در روستاها
10. وجــود مشــکالت اجرایــی در اجــرا کــردن 

دولــت کالن  برنامه هــای 

حــال چــه راهکارهایــی بــرای حــل ایــن مشــکل 
نظرگرفــت؟!  در  بایــد 

- اطــالع از موقعیت هــای منطقــه ای و جغرافیایــی، 
ــگری  ــت گردش ــی، موقعی ــتانی و تاریخ ــار باس آث
و...؛ چــرا کــه بســیاری از مناطــق کشــور مــا دارای 
ــترش  ــد و گس ــرای رش ــبی ب ــای مناس موقعیت ه
بایــد در اولویــت کار مســئوالن  هســتند کــه 
را  الزم  پیگیری هــای  و  بگیــرد  قــرار  شــهری 

ــند. ــته باش داش
- آمــوزش مهارت هــای مناســب شــغلی: بایــد 
متناســب بــا نیــاز جامعــه و بــازار کار، آموزش هــای 

ــان در ایــن زمینــه داده شــود. ــه جوان الزم ب
در  ســرمایه گذاری  و  کارآفرینــان  از  - حمایــت 
ایــن بخــش کــه بــرای رشــد و ارتقــای جوانــان در 
ــود. ــد ب ــم خواه ــغلی مه ــون ش ــای گوناگ زمینه ه

- توسعه صادرات غیر نفتی
- توســعه و حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک 
ــا  ــد ب ــت می توان ــان: دول ــش بنی ــغل های دان و ش
ــه ایــن بخــش  اختصــاص دادن تســهیالت ویــژه ب

در مناطــق مهــم ســبب گســترش آن شــود.

- حمایــت از کارآفرینــان: می تــوان تســهیالتی 
همچــون ارائــه ی وام هــای زیــاد، ارائــه ی امتیــازات 

دیگــری همچــون کاهــش مالیــات اشــاره کــرد.
- توســعه و حمایــت از شــغل های روســتایی و 
انجــام شــغل های خانگــی: ایــن موضــوع بــا توجــه 
ــرای مهاجــرت از  ــت ب ــه سیاســت معکــوس دول ب
شــهر بــه روســتاها اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن 
شــغل های  افزایــش  در  می تــوان  امکانــات 
روســتایی ســهم زیــادی داشــت. همچنیــن امــروزه 
می تــوان بخــش بزرگــی از کارهــا را در خانــه 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن گزینه ه ــه ای ــام داد. از جمل انج
ــوالت  ــروش محص ــد و ف ــی، خری ــوزش، خیاط آم
آرایشــی و بهداشــتی، کیترینــگ و... اشــاره کــرد.

- توسعه فعالیت های دیجیتالی
- آمــوزش والدیــن بــا ایــن موضــوع کــه شــغل های 
موجــود در کشــور بــه شــغل های دولتــی محــدود 
نمی شــود؛ بنابرایــن یــک جامعــه بــرای پیشــرفت 
بــه همــه ی شــغل ها نیــاز دارد و فــرد طبــق 
عالیــق خویــش بایــد شــغل متناســب بــا خــود را 

انتخــاب کنــد.
توانمنــد  افــراد  کارگیــری  بــه  و  اســتخدام   -
ــکاری  ــی و هم ــای دولت ــرای فعالیت ه ــرای اج ب
در  شفاف ســازی  و  خصوصــی  بخش هــای  بــا 

خــود. عملکرد هــای  خصــوص 
ــه عنــوان یــک دانشــجوی انقالبــی  بنابرایــن مــا ب
ــی  ــح و بجای ــت های صحی ــه درخواس ــد همیش بای
ــیم  ــته باش ــوری داش ــهری و کش ــئوالن ش از مس
ــق  ــل تطبی ــا عم ــده، ب ــه ش ــه گفت ــه را ک و آنچ
دهیــم. موانــع را اول در منطقــه ی محــل ســکونت 
خــود و ســپس در درجــات باالتــر بررســی کــرده و 
ــم از  ــه بتوانی ــت ک ــد اس ــم. امی ــازی کنی شفاف س
طــرف خــود ســهمی در کاهــش نــرخ بیــکاری در 

کشــور داشــته باشــیم.
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ازدواج در قاب سینما
معصومه محمدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهیدمدنی تبریز

جایـگاه واالی ازدواج در نظـام هنجـاری 
و پیوندخـوردن آن بـا جوانـی جمعیـت، 
از  یکـی  بـه  را  ازدواج  کـه  سال هاسـت 
موضوع هـای اصلـی نظـام فرهنگـی و در 
پـی آن نظـام رسـانه ای کشـور تبدیـل 
کرده اسـت. از سـوی دیگـر، ظرفیت های 
داسـتانی و زیبایی شـناختی خـود ازدواج 
نیـز بـه حضـور پربسـامد آن در سـینما 
بخـش  اسـت.  زده  دامـن  تلویزیـون  و 
اجتماعـی و فرهنگـی ازدواج بـه دلیـل 
گره خـوردن بـا واقعیتـی به نـام خانواده، 
بـه  می کنـد.  جلـوه  جدی تـر  و  مهم تـر 
عبارتـی، اهمیـت زیاد ازدواج نـه در ذات 
خـود، بلکه بـه دلیل نقش ویژه ای اسـت 
کـه در فرآینـد گذر از زیسـت فـردی به 
زیسـت مشـترک دارد. از ایـن دیـدگاه، 
تشـکیل  از  مهمـی  مرحلـه ی  ازدواج، 
خانـواده اسـت کـه در مقایسـه بـا دیگـر 
بی نظیـری  شـکل  انسـانی  رابطه هـای 
دارد؛ بـه این معنی که بعدهای زیسـتی، 
اقتصادی، عاطفی و... را پوشـش می دهد. 
بـا وجود اهمیـت ازدواج و جایگاه رسـانه 
الزم  آن،  فرهنگ سـازی  در  سـینما  و 
اسـت بررسـی کوتاهـی از بازنمایـی آن 
صـورت بگیرد. ورود به مسـئله ی سـینما 
اگرچـه از بعـد فـرم در قالـب ایـن متـن 
نمی گنجـد، امـا آنچه سـینمای ایـران را 
از دیگـران جـدا می کنـد، بعـد محتوایی 
آن اسـت. ایـن تفـاوت در مرحلـه ی اول 
بـه دلیـل هنجارهـای اسـالمی پذیرفتـه 
شـده در جامعـه اسـت. ایـن هنجارهـا، 
نظـری  محکـم  و  همه جانبـه  چارچـوب 
وگزاره هـای جـدی از بایدهـا و نبایدهـا 
بـر  ازدواج  بازنمایـی  در  را  اولویت هـا  و 
فرآینـد تولیـد پیـام حاکـم می کنـد. امـا 
عنصرهـای  گسـتره ی  دلیـل  بـه  ازدواج 

در  موجـود  مفاهیـم  تنـوع  و  نشـانه ای 
بطـن آن، عالوه بـر هنجارهای اسـالمی، 
از نظر مفهـوم علمی-کاربردی رسـانه ای 
نیـز جایگاه مهمـی را به خـود اختصاص 
داده. نقطـه ی تالقـی ایـن دو نظریـه در 

قالـب دو بعـد اسـت: 
شـیوه ی  بـه  هنجارهـا  برخـی  الـف. 
انجـام کار مربـوط بوده و کاربردی اسـت 
هدف هـا،  تحقـق  چگونگـی  دربـاره ی  و 
می دهـد.  ارائـه  مفیـدی  رهنمودهـای 

ب. پـاره ای از این عقیده هـا نیز درقالب 
سـنت ها، اصـول و قاعده هـای جـا افتاده 
ایفـای نقـش کـرده و کار تولیـد رسـانه 
را هدایـت می کنـد. بررسـی اینکـه آیـا 
همـه ی تولیدات سـینمایی، این دو اصل 
نـام بـرده را لحـاظ کرده انـد یـا خیـر و 
اینکـه چـه سـیری را تـا بـه االن طـی 
کرده انـد، چنـد نکتـه را نشـان می دهـد:

ایـران  سـینمای  در  ازدواج  انـگاره ی   .۱
تنهـا به عنـوان مسـئله ای بـرای جذاب تر 
کـردن رونـد داسـتان یـا فیلم اسـت؛ نه 
اینکـه به حتـم دغدغـه ی ازدواج و ارائه ی 
الگویـی از آن را داشـته باشـند. ایـن امر 
بـه دنبال خـود موضوع هایـی را درباره ی 
رابطه هـای پیـش از ازدواج و بعد از آن به 
دنبـال دارد که در بسـیاری از موقعیت ها 
پذیرفتـه شـده ی  بـا هنجارهـای  شـاید 
آشـنایی  نـوع  باشـد.  تضـاد  در  جامعـه 
زوجین پیش از ازدواج، مسـئله ای اسـت 
کـه تا حـدی بحـث برانگیز بـوده؛ اما در 
بخـش زیـادی از فیلم هـا، ازدواج بهانه ای 
از  پیـش  ارتباط هـای  بازنمایـی  بـرای 
آن اسـت؛ بـه عبارتـی دیگـر، برخـی از 
کارگردان هـا از ازدواج دقیقـه نـودی بـه 
آن  توجیـه  بـرای  شـرعی  کاله  عنـوان 
رابطـه اسـتفاده می کننـد؛ حـال آنکه در 

واقعیـت بیشـتر ایـن رابطه هـا در جامعه 
نهایـت  در  نمی شـود.  ختـم  ازدواج  بـه 
برآینـد این بازنمایی از ازدواج در سـینما 
موجـب ضعـف کادر معنایـی و شـرعی 

ازدواج شـده اسـت.
2. نکتـه ی مهم دیگر به تصویر کشـیدن 
مراحـل ازدواج اسـت که اغلب با سـختی 
و مشـقت همـراه اسـت؛ بـه عبارتی آنچه 
عنـوان  بـه  دینـی  آموزه هـای  براسـاس 
سـکینه و آرامـش یاد می شـود، بـا نوعی 
راه  سـر  کـه  مانع هایـی  بزرگ نمایـِی 
ازدواج اسـت تبدیـل بـه غـول بی شـاخ و 

دم شـده است.
3. آخریـن گزینـه پرداختـن بـه ازدواج 
وسنت هاسـت.  آیین هـا  بـه  توجـه  بـا 
آنچـه برداشـت می شـود ایـن اسـت کـه 
از تفـاوت آیین هـا در  نـه تنهـا خبـری 
قوم هـای مختلـف نیسـت، بلکـه بازنمای 
سـبک خاصـی از ازدواج بـا تشـریفات و 
اول، هیـچ  هزینه هـای کالن اسـت کـه 
دوم،  نـدارد،  قوم هـا  ازدواج  بـا  تناسـبی 
نوعـی فرهنگ سـازی غلـط بـرای ازدواج 

 . ست ا
در مجموع به نظر می رسـد در سـینمای 
ازدواج،  موضـوع  بـه  پرداختـن  ایـران 
ازدواج  از  انعکاسـی  و  بازتابـی  رویکـرد 
در جامعـه نـدارد بلکـه اغلـب بازتابـی از 
می کنـد  بازنمایـی  را  سـاختگی  ازدواج 
کـه نـه تنهـا تطابقـی بـا واقعیـت جامعه 
نداشـته بلکـه توانایـی رهبـری فرهنـگ 
چشـم انداز  سـمت  بـه  ازدواج  ملـی 
مطلـوب را هـم نـدارد و این خـود، محل 
از جملـه کاهـش  از آسـیب ها  بسـیاری 

نـرخ ازدواج اسـت.
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هشتک مطالبه
و اینک به قضیه دوم در خانواده می رسیم:

همانطـور کـه از اسـمش پیداسـت هـدف 
بررسـی موانـع شـکل  برنامـه  ایـن  اصلـی 
گیـری، تـداوم و پایـداری خانـواده و موانـع 

بـود. فرزنـدآوری 
آنچـه قـرار بـود در ایـن سلسـله جلسـات 
سـاده  برنامـه ی  یـک  فقـط  بیفتـد  اتفـاق 
بـرای سـخنرانی یـک عـده مسـئول نبـود 
کـه بیشـتر آن هـا نیـز بـرای طفـره رفتـن 
از توضیـح دربـاره واقـع امـور اسـت؛ بلکـه 
هـدف، مطالبـه ی دقیـق و جزئـی از جانـب 
خانـواده  عرصـه ی  فعـاالن  و  دانشـجویان 

دربـاره مسـائل ایـن حـوزه بـود.
آقـا چشـمتان روز بـد نبینـد؛ هرچـه زدیم 
بـه در بسـته خوردیم. خـودی و غیرخودی 

نداشـت. هم 
اول رفتیم سـراغ معاونت امور زنان ریاسـت 

جمهـور و نمایندگان مجلس انقالبی !!!!!!
شـاید باورتان نشـود اما کار سـخت تر از آن 
بـود که فکـرش را می کردیم. اجـازه بدهید 
یک نمونه از سـختی کار را خدمتتان عرض 
کنـم تـا متوجـه شـوید چـرا هماهنگـی بـا 

آن ها، شـبیه هفت خان رسـتم اسـت.
یـک خانـواده ۶ نفره را تصـور کنید؛ چیزی 
کـه در ایـن خانـواده روال شـده این اسـت 
پدرخانـواده  نهایـی  گیرنـده  تصمیـم  کـه 
باشـد. مـادر موضـوع را بررسـی و اهـم و 
مهـم کـرده و پـس از فیلتـر نهایـی بـه پدر 

می کنـد. منتقـل 
امـا ایـن وسـط چنـد بچـه ی قـد و نیـم قد 
هـم هسـتند که فکـر می کنند اجـازه دارند 
هرکدامشـان کار پـدر و مـادر را خودشـان 
دهنـد،  انجـام  آن هـا  بـا  مشـورت  بـدون 
والبتـه انجـام می دهنـد و اینطـور نیسـت 
کـه فقـط فکـر کننـد. فکـر می کنـم تصور 
ایـن خانـواده کار چنـدان سـختی نباشـد. 
وضعیـت دفترهـای مسـئولین نیـز اینگونه 
اسـت. البتـه بـا توجـه به ایـن موضـوع که 
هـر چـه مسـئولیت باالتـر، تعـداد فرزندان 

بیشـتر! نیـز  خودرئیس پنـدار 
در نتیجـه ی ایـن وضعیـت یکـی می گفـت 
یکـی  آن  نـدارد،  وقـت  اصـال  معـاون 

روز  تـا  ولـی  نیسـت  مسـئله ای  می گفـت 
اعتقـاد مـا بـر  امـا  دانشـجو صبـر کنیـد. 
بایـد  دانشـجوی تشـکلی  اسـت کـه  ایـن 
مـوی دمـاغ باشـد کـه تـا نَکنیـد امانتـان 
را می بـرد. در راسـتای ایـن رسـالت خطیر 
آنقـدر پیگیـری شـد تا بـه نتیجه رسـید و 
بـا هـر مکافاتـی بـود، جلسـه برگزار شـد و 
هـر کـدام از اتحادیه هـا نـکات مدنظرشـان 
را درحـوزه ی زنـان منتقـل کردنـد. اما این 
برنامـه زهـر چشـمی از ما گرفـت که باعث 
شـد خیلـی از کارهـا را دیگر تکـرار نکنیم. 

اصـرار نکنیـد کـه نمی گویـم...
خواهـران  واحـد  اصلـی  مسـئله ی  چـون 
جمعیـت  اسـالمی،  جامعـه  اتحادیـه ی 
وخانـواده بـود و ایـن امـر با تصویـب قانون 
جوانـی جمعیـت همزمان شـده بود. سـعی 
کردیـم جلسـات پوشـش دهنـده ی هـر دو 
باشـد؛ امـا خـدا به سـر شـاهد اسـت از آن 
زمـان تـا ایـن زمـان کـه ایـن متن نوشـته 
ولـی  بـود  نرسـیده  نتیجـه  بـه  می شـود 

باالخـره شـد.
وقتـی اولویـت، خانـواده و جمعیـت باشـد، 
تنهـا برگـزاری جلسـه، پاسـخگو نخواهـد 
بـود و واضـح اسـت کـه بایـد ابـزار متنـوع 
بـوده تـا نتیجه بخـش باشـد. ابـزار در عصر 
ارتباطات، فضای مجازی، نشـریه و... اسـت. 
از این رو نسـاء در دسـتور کار قـرار گرفت.

الزم بـود نشـریه ی نسـاء در حـوزه ی زنـان 
و خانـواده راه انـدازی شـود تـا ۱.بنویسـیم، 
شـروع  اول  از  نخواهنـد  ۳.همـه  ۲.بمانـد، 

. کنند
راه انـدازی  نسـاء  پیـج   ،۱۴۰۰ بهمـن   ۱8
شـده و روز دوم اسـفند نیز نشـریه ی نسـاء 
متولـد شـد و بـا حضـور وزیـر کار، تعـاون 
بانـوان  امـور  مشـاور  و  اجتماعـی  رفـاه  و 
اولیـن شـماره نسـاء  از  وزارتخانـه متبـوع 

رونمایـی شـد.
اما نکته ای الزم دانستم بگویم:

آنچـه در بیـن فعاالن دانشـجویی مشـاهده 
می شـود، مسـئله محـور نبودن، نشـناختن 
نشـناختن  نهایـت  در  و  مسـئله  بعدهـای 
زمیـن بـازی و افراد اثرگذار اسـت که باعث 
می شـود گاهی کارهـای ما نتیجـه ندهد یا 
نتیجـه ی عکس داشـته باشـد. در طول این 
مسـیر تقریبـاً یکسـاله شـاید بیشـتر از هر 
موضـوع دیگـری ایـن مسـئله حرکـت ما را 
کنـد کـرد و گاهـی ترمزمان را کشـید)یک 

سـوزن بـه خودمان(.
امـا فـاز اجرایی گفتمان خانـواده و جمعیت 
کـه اتفـاق مثبت مـا بود بماند برای شـماره 

بعدی...
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سعیده باغشاهی 
دانشجوی کارشناسی مهندسی نساجی دانشگاه یزد 

اینســتاگرام،  کاربــران  از  بســیاری  شــاید 
کار  برنامــه  ایــن  بــا  ســرگرمی  بــرای  تنهــا 
ایــن  از  بعــد،  بــه  زمانــی  از  امــا  می کردنــد؛ 
ــتر  ــد. بیش ــم ش ــری ه ــتفاده های دیگ ــه اس برنام
لحظه هــای  تــا  می کردنــد  تــالش  کاربرهــا 
ــا  ــود ب ــازی خ ــات مج ــود را در صفح ــوب خ خ
ــه  ــد ب ــن رون ــد. ای ــتراک بگذارن ــه اش ــران ب دیگ
ــا موجــب رشــد  ــه داشــت ت ــن صــورت ادام همی
ــر در  ــت. بالگ ــا گش ــام »بالگر«ه ــه ن ــده ای ب پدی
اصــل بــه معنــای نویســنده ی وبــالگ اســت؛ امــا 
در معنــای رایــج امــروزی او را بــه عنــوان فــرد بــه 
ــوزه ی  ــه در ح ــند ک ــهوری می شناس ــبت مش نس

فعالیــت خــود صاحــب نظــر اســت. بالگرهــا 
ــد  ــه ســعی می کنن ــرادی هســتند ک اف

ــی  ــر و موضوعات ــار تصاوی ــا انتش ب
ــذاب  ــب ج ــرای مخاط ــه ب ک

باشــد، او را بــه ســمت خــود 
ــن  بکشــانند و بعضــی از ای
راه و از طریــق تبلیغــات 
ــد  ــب در آم ــف کس مختل

ــد. کنن
در  حاضــر  حــال  در 
بالگرهــای  اینســتاگرام 
ــد  ــت دارن ــادی فعالی زی
تعــداد  گاهــی  کــه 
ن  گا ل کننــد نبا د
توجــه  بــا  آن هــا 
فعالیتــی  نــوع  بــه 
بســیار  دارنــد،  کــه 
اســت.  توجــه  قابــل 

ــار  ــا انتش ــه ب ــرادی ک اف
مختلفــی  ماجراهــای 

یــا  داده  رخ  برایشــان  هــی کــه  گا
روزمرگی هایشــان، دنبال کننــده جــذب می کننــد. 
ــا ازدواج دو  ــا از ماجــرای آشــنایی ت ــن محتواه ای
نفــر شــروع می شــود و ســپس بــه مطــرح کــردن 
ــئله هایی  ــد؛ مس ــره می رس ــی روزم ــائل زندگ مس

کــه در حالــت عــادی و در نبــود فضــای مجــازی 
اصــاًل دلیلــی نــدارد کــه بــرای دیگــر افــراد بازگــو 
ــی  ــا آمــوزش موضوعات ــراد ب ــز اف شــود. گاهــی نی
کــه یادگیــری آن هــا بــا یــک جســتجوی ســاده در 
مرورگرهــا انجــام پذیــر اســت، شــروع بــه فعالیــت 
کــرده و از ایــن راه دنبال کننــدگان زیــادی جــذب 
ــادی  ــده ی زی ــه ع ــب اینجاســت ک ــد. جال می کنن
ــن  ــا ای ــرده و ب ــال ک ــراد را دنب ــن اف صفحــه ی ای
کار از ایــن افــراد حمایــت می کننــد. معمــوالً 
ــد «  ــه » می خواهن ــی را ک ــراد موضوعات ــن اف ای
ــا دیگــران  ــد، ب ــه نمایــش بگذارن ــرای دیگــران ب ب
ــه  ــد، ن ــه اشــتراک مــی گذارن ب
ــت دارد. ــه واقعی ــه ک آنچ

 

یعنــی شــاید 
ــه ی  ــی هم ــه در زندگ ــی ک ــختی ها و لحظات از س
افــراد وجــود دارد و کامــاًل طبیعــی اســت، نکتــه ای 
ــه ی  ــه در صفح ــع آنچ ــد؛ در واق ــرح نکنن را مط
گوشــی از زندگــی آن هــا دیــده می شــود، آن 
ــران  ــد دیگ ــا عالقه مندن ــه آن ه ــت ک ــزی اس چی

ــد و شــاید تمــام حقیقــت نباشــد. ببینن

بالگر در اصل به 
معنای نویسنده ی 

وبالگ است؛ اما در 
معنای رایج امروزی 
او را به عنوان فرد به 
نسبت مشهوری 

می شناسند که 
در حوزه ی فعالیت 

خود صاحب نظر 
است

طبل تو خالی!



ــه هــر دلیلــی،  ــرادی کــه ب حــال فــرض کنیــد اف
ــراد  ــن اف ــای ای ــرگرمی، صفحه ه ــرای س ــی ب حت
را دنبــال می کننــد و دنبال کننده هــا در طــول 
ــوب  ــای مطل ــای لحظه ه ــال تماش ــم در ح روز دائ
زندگــی ایــن بالگرهــا هســتند، ناخــودآگاه در 
برخــی موقعیت هــا، خودشــان را جــای ایــن افــراد 
ــا  ــه از زندگــی آن ه ــی را ک ــد و نمای ــرار می دهن ق
ــد.  ــه می کنن ــود مقایس ــی خ ــا زندگ ــد، ب می بینن
در نهایــت گمــان می کننــد کــه شــاید در زندگــی 
آن هــا مشــکلی وجــود دارد کــه نمی تواننــد ماننــد 
فــالن بالگــر باشــند. بــا دنبــال کــردن بیشــتر ایــن 
ــز ممکــن اســت  ــات نی ــن موضوع ــر ای ــراد، تأثی اف

بیشــتر شــود.
ــا،  ــن بالگره ــی از ای ــه یک ــی ک ــال زمان ــرای مث ب
ماجرایــی از رفتــار خــودش بــا همســرش یــا بقیه ی 
اقوامــش، نکتــه ای را مطــرح می کنــد کــه بیشــتر، 
ــرض  اتفــاق خــوب و رفتارهــای درســت اســت )ف
می کنیــم ایــن نمایــش، ســاختگی نباشــد( باعــث 
گمــان  صفحــه  دنبال کننده هــای  می شــود 
کننــد کــه اگــر ایــن تعــداد از افــراد هســتند کــه 
ــس  ــت، پ ــورت اس ــن ص ــه ای ــان ب ــوع روابطش ن
ــن  ــل ای ــد مث ــه نمی توانن ــد ک ــا مشــکل دارن آن ه
بالگرهــا باشــند؛ در نتیجــه بــرای کشــف راز ایــن 
موفقیــت بــا ایــن افــراد ارتبــاط می گیرنــد و آن هــا 
ــه  ــی ک ــد؛ در صورت نســخه هایی را مطــرح می کنن
ایــن نســخه بــرای زندگــی فــرد دیگــری پاســخگو 

نیســت. 
ــرادی  ــن اســت کــه گاهــی اف مســئله ی بعــدی ای
ــراد  ــؤال اف ــل س ــند، مح ــهرتی می رس ــه ش ــه ب ک

کننده هــا  دنبــال  یعنــی  می شــوند؛  دیگــر 
افــراد  ایــن  از  را  خــود  مختلــف  ســؤال های 
می پرســند، ســؤاالتی کــه شــاید نیــاز بــه تخصــص 
در زمینه هــای مختلــف داشــته باشــد و ایــن افــراد 
نیــز اگــر هدفشــان نگــه داشــتن ایــن مخاطب هــا 
باشــد، بــه ســؤاالت از نظــر خودشــان پاســخ 
ــخ  ــت پاس ــن اس ــه ممک ــی ک ــد؛ در حال می دهن
ــودن را نیــز نداشــته  ــی از درســت ب آن هــا احتمال
ــه  ــادی ک ــل اعتم ــه دلی ــز ب ــا نی باشــد. مخاطب ه
بــه ایــن افــراد پیــدا کرده انــد، گاهــی نســخه ها را 
ــد  ــه شــاید ندانن ــی ک ــد در صورت ــی می کنن اجرای

ــود. ــد ب ــو نخواه ــان جوابگ ــرای آن ــن نســخه ب ای
ــن  ــی در ای ــه برخ ــد ک ــن ش ــر ای ــوان منک  نمی ت
ــود در  ــص خ ــا تخص ــه ب ــد ک ــور دارن ــا حض فض
تــالش بــرای جریــان ســازی درســت و کمــک بــه 
افــراد هســتند؛ امــا ایــن درســت نیســت افــرادی 
معمولی تریــن  اشــتراک گذاری  بــه  بــا  کــه 
ــیده اند،  ــهرت رس ــه ش ــان ب ــای زندگیش صحنه ه
ــران  ــی دیگ ــائل زندگ ــی ترین مس ــاره ی اساس درب
ــن  ــودن ای ــت نب ــدای از درس ــد. ج ــاوره بدهن مش
بحــث، بهــا دادن بــه حرف هــای ایــن افــراد باعــث 
ــل  ــی قائ ــان جایگاه ــرای خودش ــان ب ــود آن می ش
در  و  نیســت  شایسته شــان  اصــاًل  کــه  شــوند 
حقیقــت بــه خــود ایــن افــراد نیــز ضربــه می زنــد.

ــن  ــی از ای ــه برخ ــت ک ــن اس ــر ای ــئله ی دیگ مس
ــتند.  ــاط هس ــز در ارتب ــر نی ــا یکدیگ ــا ب بالگره
ــا  ــا ب ــی موضوع ه ــد در برخ ــراد می توانن ــن اف ای
ــفانه  ــاز باشــند و متأس ــان س ــم، جری ــکاری ه هم
ــط را  ــان غل ــد کــه یــک جری ــی را دارن ــن توانای ای
ــه از  ــت هایی ک ــا درخواس ــد و ب ــذاری کنن پایه گ
دنبــال کننده هــای خــود دارنــد، ایــن جریان هــا را 

ــد. ــز راه بیندازن ــا نی ــال کننده ه ــان دنب می
برخــی از تجمل گرایی هایــی کــه در مراســم ها 

 این درست نیست 
افرادی که با به 
اشتراک گذاری 

معمولی ترین 
صحنه های 
زندگیشان 
به شهرت 

رسیده اند، درباره ی 
اساسی ترین 

مسائل زندگی 
دیگران مشاوره 

بدهند. جدای از 
درست نبودن این 
بحث، بها دادن به 

حرف های این افراد 
باعث می شود 

آنان برای خودشان 
جایگاهی قائل 

شوند

اء
س

ه ن
اد

نو
خا

و 
ن 

زنا
ه 

وز
 ح

ی
ص

ص
تخ

ه 
شری

ن
14

ه 
فح

ص



ساء
ن و خانواده ن

ی حوزه زنا
ص

ص
ه تخ

شری
ن

15
ه 

صفح

همیــن  تأثیــر  دارد،  وجــود  افــراد  زندگی هــای  حتــی  و 
بالگرهاســت. چیزهایــی کــه اگــر بــه اشــتراک گذاشــته 
نمی شــد، درحالــت عــادی افــرادی معــدودی از آن موضوعــات 
ــر  ــث تغیی ــا باع ــتراک آن ه ــه اش ــدند در حالیک ــع می ش مطل

معیارهــا و اثرگــذاری در تصمیماتشــان می شــود.
زمانــی کــه بالگرهــا از محلــی کــه زندگــی می کننــد، غذایــی 
و  می پوشــند  کــه  لباس هایــی  می کننــد،  مصــرف  کــه 

وســایل مــورد اســتفاده خــود، کــه بخــش زیــادی از 
ــت و  ــات اس ــر تبلیغ ــه خاط ــا ب ــن نمایش ه ای

ــادی زندگیشــان نباشــد،  ــد ع شــاید رون
ــب  ــار مخاط ــی را در اختی اطالعات

رضایــت  و  می دهنــد  قــرار 
از  اســتفاده  از  را  خــود 

بــا  محصول هــا  ایــن 
مخاطبیــن به اشــتراک 
باعــث  می گذارنــد، 
ــز  می شــود دیگــران نی
بــه اســتفاده از ایــن 
مــوارد ترغیــب شــوند؛ 
در صورتــی که ممکن 
اســت اصــاًل بــه ایــن 
ــازی  ــوالت نی محص
باشــند  نداشــته 
تحــت  تنهــا  و 
تأثیــر آن تبلیــغ، 
اقــدام بــه تهیــه 

ایــن  از  و اســتفاده 
ــند . ــرده باش ــایل ک وس

ــرای شــهرت  نکتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه شــاید بالگرهــا ب
ــال  ــرای مث ــد. ب ــز بزنن ــری نی ــای عجیب ت ــه کاره ــت ب دس
ماجرایــی را بــا آب  و تــاب فــراوان آغــاز کننــد و دائــم بــه آن 
ــه راحتــی آن   ــه عمــد و ب ــرگ دهنــد و بعــد از آن ب شــاخ و ب
ــوع را  ــن موض ــر ای ــب اگ ــال مخاط ــانند. ح ــان برس ــه پای را ب
ــرای  ــا ب ــاختگی و تنه ــات س ــن موضوع ــه ای ــود ک ــه ش متوج
ــه بقیــه ی افــراد نیــز بی اعتمــاد  ــوده، نســبت ب جلــب توجــه ب
ــت عــادی کار ســاده ای  ــه حال ــدن او ب خواهــد شــد و بازگردان
ــاید اصــاًل صاحــب آن صفحــه در فضــای مجــازی  نیســت. ش
حتــی یــک بــار نیــز بــه ایــن موضوعــات فکــر نکنــد امــا این هــا 
ــد در  ــی اســت کــه می توان تنهــا بخشــی از آســیب ها و تأثیرات

فضــای مجــازی رخ دهــد.
حــال بــا توجــه بــه ایــن کــه شــاید عمــده ی ایــن بالگرهــا از 
ــوان  ــز بان ــا نی ــدگان آن ه ــوالً دنبال کنن ــند و معم ــوان باش بان
ــرای مــادران امــروز  ــه خصــوص ب هســتند، نیــاز کنونــی مــا ب
ــد  ــد بتوانن ــادران بای ــوزش ســواد رســانه ای اســت؛ م ــدا آم ابت
ــد هــر چیــزی را  تشــخیص دهنــد کــه در فضــای رســانه نبای
بــاور و بــه هــر فــردی اعتمــاد کننــد و در اینجــا نقــش رســانه 

ــز اهمیــت اســت. ــن مبحــث بســیار حائ ــرای آمــوزش ای ب

ــردم  ــب م ــن اغل ــازی در بی ــای مج ــد فض ــا رش ــه ب دوم اینک
دیــده می شــود کــه گاهــی کارهایــی را بــدون ایــن کــه بــرای 
آن دلیلــی داشــته باشــند انجــام می دهنــد؛ یعنــی اگــر علــت 
برخــی از کارهــا را از آنــان جویــا شــویم پاســخی بــرای مطــرح 
کــردن ندارنــد؛ بایــد ســعی شــود افــراد از تقلیــد کورکورانــه بــر 

اســاس فعالیــت الگوهــای پوشــالی دوری جوینــد. 

 
با توجه به این 

که شاید عمده ی 
این بالگرها از بانوان 

باشند و معموالً 
دنبال کنندگان 

آن ها نیز بانوان 
هستند، نیاز کنونی 

ما به خصوص 
برای مادران امروز 

ابتدا آموزش سواد 
رسانه ای است
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ــه  ــت ک ــن اس ــنیده ایم ای ــگ ش ــاره فرهن ــا االن درب ــه ت آنچ
ــد  ــش می آی ــه پی ــوالی ک ــا س ــت. ام ــی اس ــر تمدن ــای ه زیربن

ــت را دارد؟                    ــن ظرفی ــی ای ــر فرهنگ ــا ه ــه آی ــت ک ــن اس ای
الزم اســت در اینجــا مقدمــه ای دربــاره تعریــف فرهنــگ و عناصــر 
ــه هوایــی اســت کــه آن را  ــه مثاب آن داشــته باشــیم. فرهنــگ ب
تنفــس می کنیــم و در برخــی مــوارد فرهنــگ راهــکار اختیــاری 
اجــرای نیــاز اختیــاری می داننــد. بــا ایــن اوصــاف می تــوان ایــن 
نکتــه را مطــرح کــرد کــه هــر عنصــری از فرهنــگ کــه درســت 
در جــای خــود قــرار نگرفتــه باشــد یــا بــه اشــتباه ترویــج شــده 
ــه موضوعــی خواهنــد  باشــد، قابلیــت تغییــر نگــرش نســلی را ب
ــه  ــد. از جمل ــدان می کن ــراف را صدچن ــال انح ــت و احتم داش
مــواردی کــه در فرهنــگ ایرانــی جــا افتــاده بــه مــرور زمــان بــه 
ــی  ــوم فرع ــریفات و آداب و رس ــت، تش ــده اس ــن زده ش آن دام
اســت کــه گاه اصــل مهمــی را زیــر ســوال می بــرد. امــروزه ایــن 
اصــل مهــم کــه زیــر پــا گذاشــته شــده اســت ازدواج می باشــد. 
اصــل مهــم مقــدس ازدواج تحــت تاثیــر تشــریفات دســت و پــا 
ــا  ــورد ی ــم می خ ــه چش ــا ب ــی از فرهنگ ه ــه در برخ ــری ک گی
ــه  ــن ب ــه ای ــاده اســت البت ــر افت ــه تاخی ــا ب ــه ی ــر ســوال رفت زی
معنــای صــرف نظرکــردن از تفاوت هــای فرهنگــی و رســوم 
ــه قصــد  ــردن ازدواج نیســت، بلک خــاص مناطــق و یکدســت ک
ــه  ــد. ب ــه آن افزوده ان ــال و پرهــای اضافــی اســت کــه برخــی ب ب
گونــه ای کــه آن چــه زمانــی مایــه آســایش جوانــان بــوده، امروزه 
تبدیــل بــه خــوره جــان آنــان شــده اســت کــه نــه توانــی بــرای 
همراهــی بــا آن دارنــد نــه تــوان کنــار گذاشــتنش وجــود دارد؛ 
آنچــه الزم بــه تاکیــد اســت ایــن اســت کــه همزمــان بــا برخــی 
ــی  ــورد بین فرهنگ ــه برخ ــه در نتیج ــا ک ــرات در فرهنگ ه تغیی
ــرعت  ــز س ــی نی ــه کنون ــانه در جامع ــوذ رس ــد، نف ــاق می افت اتف
ــا شــاهد  ــاد کــرده اســت. ت ــن تغییــرات را بیــش از پیــش زی ای
ــی  ــای قبل ــود فرهنگ ه ــدی از دل خ ــای جدی ــش فرهنگ ه زای
باشــیم. امــا مطلبــی کــه قصــد تاکیــد بــر آن را داریــم بازگشــت 
بــه خویشــتن و بازتعریــف دربــاره فرهنــگ و عناصــر انتقــال آن 
اســت. ایــن بازگشــت بــه معنــای تحجرگرایــی نیســت کــه عیــن 
ــش  ــت فرهنگــی خوی ــن هوی ــرای بازیافت ــالش ب ــری و ت واقع نگ
ــه  ــف ن ــل مختل ــه واســطه عوام ــاده ب ــا افت اســت. تشــریفات ج
ــده  ــی بازدارن ــه گاه ــت ک ــگ نیس ــال فرهن ــر انتق ــا عنص تنه
گســترش آن نیــز می باشــد. فرهنــگ ایرانــی بــه واســطه تالقــی 
ــی از انســان و نیازهــای آن، و  ــا فرهنــگ اســالم تعریــف متعال ب
راه و روش پاســخگویی بــه آن را پیــش روی مــا گذاشــته اســت 
کــه هرانســان آزاده ای بــا آن همــراه خواهــد بــود. ایــن فرهنــگ 

ــنگی اش  ــی تش ــان کنون ــه انس ــت ک ــده ای اس ــم ش ــان گ هم
ــه  ــا چ ــد. ام ــاس می کن ــان احس ــق ج ــا عم ــه آن را ب ــبت ب نس
ــه  ــم. آنچ ــان میگردی ــنه لب ــا تش ــوزه و م ــه آب در ک ــم ک کنی
ــه چنــدان دور اتفــاق افتــد،  پیش بینــی می شــود در آینــده ای ن
از بیــن رفتــن خــرده فرهنگ هــا بــه واســطه فرهنگ هــای 
ــدی  ــان جدی ــایه آن انس ــه در س ــت ک ــوچ اس ــراق و پ پرطمط
تعریــف خواهــد شــد کــه نــه شــناختی از خــود دارد و نــه آمــال 
ــید  ــته باش ــت داش ــه امان ــا ب ــه را از م ــن توصی ــش. ای و آرزوهای
جلــوی ضــرر را از هــر جــا بگیریــد منفعــت اســت؛ از خودمــان 

شــروع کنیــم تــا بــه دیگــران نیــز برســد.

بازگشت به خویشتن
مریم حاج آقا محمدی 

دانشجوی کارشناسی آمار دانشگاه ولیعصر رفسنجان 
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ــکالت از روش  ــا مش ــا ب ــه م ــوع مواجه ــفانه ن متأس
درســتی پیــروی نمی کنــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه 
ــی  ــا زمان ــا ت ــده پژوهی ه ــیاری از آین ــه بس ــبت ب نس
و  بی توجهیــم  نشــوند،  بحــران  بــه  تبدیــل  کــه 
ــف و  ــای مختل ــام کاره ــه انج ــم ب ــس از آن تصمی پ
از جملــه  ایــن زمینــه می کنیــم.  چاره جویــی در 
ــی کــه امــروز دغدغــه ی بیشــتر ارگان هــای  موضوعات
ــت  ــئله ی جمعی ــت، مس ــاز اس ــم س ــی و تصمی اجرای
ــه موضــوع و نداشــتن توجــه  اســت کــه نپرداختــن ب
ــه از  ــط ک ــای غل ــت گذاری ه ــار سیاس ــی، در کن کاف
ــد،  ــذاری ش ــت پایه گ ــداف نادرس ــا اه ــه ی۶۰ ب ده
ــزی  ــی، برنامه  ری ــای ارتباط ــام آور افزاره ه ــد سرس رش
هدفمنــد کشــورهای غربــی و چالش هــای عمیــق 
ــه  ــی و... کار را ب ــادی، فرهنگ ــدت اقتص ــی م و طوالن
ــرن ۱۵  ــال از ق ــن س ــه در اولی ــانده اند ک ــی رس جای
ــا مفاهیمــی  ــان دیگــری ب شمســی بیشــتر از هــر زم
ــت«،  ــری جمعی ــت«، »پی ــران جمعی ــون »بح همچ
»بســته شــدن پنجــره جمعیتــی«، »تجــرد قطعــی« و 

عبارت هایــی از ایــن دســت مواجــه می شــویم!
ــای  ــع چالش ه ــرای رف ــا ب ــای م ــه پیش نیازه از جمل
ــه  ــه ب ــن و توج ــت، پرداخت ــث جمعی ــود در بح موج
ــه ای کــه کاهــش  ــه گون امــر مقــدس ازدواج اســت؛ ب

ازدواج جوانــان، افزایــش آمــار طــالق و... تأثیر بســزایی 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــته و دارد و ب ــه داش ــن زمین در ای
مقدمــات مهــم بایــد بــه آن نــگاه ویــژه ای داشــت تــا 
ــی در  ــق ایجــاد بســتری مناســب، قدم ــوان از طری بت
در  برداشــت.  جوانــان  ازدواج  آسان ســازی  جهــت 
بررســی علت هــای آمــار ازدواج و عواملــی کــه جوانــان 
ــد،  ــوان می کنن ــوان ســد پیــش روی خــود عن ــه عن ب
عوامــل اقتصــادی بیــش از دیگــر گزینه هــا بــه چشــم 
ــد در نظــر داشــت کــه موضوعــات  می خــورد؛ امــا بای
فرهنگــی و ســبک زندگــی در نــوع مواجهــه ی مــا بــا 
چنیــن مســئله های کالنــی، از اهمیــت و جایــگاه 
ــق  ــه طب ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ســندها و پژوهش هایــی کــه صــورت گرفتــه، نســبت 
ــری  ــی برت ــادی و مال ــائل اقتص ــیاری از مس ــه بس ب
ــه  ــور ک ــوند. همانط ــع می ش ــر واق ــد و مؤثرت می یابن
ــران  ــف ای ــای مختل ــاری در منطقه ه ــی های آم بررس
و حتــی فراتــر از آن در کشــورهای منطقــه و تجربــه ی 
گذشــته نشــان می دهنــد، نــه تنهــا عامــل اقتصــادی، 
نیــز  امنیتــی  و  رفاهــی  امکانــات  حتــی  بلکــه 
ــی  ــدآوری بازدارندگ ــر ازدواج و فرزن ــد در ام نمی توانن

ــد.  ایجــاد کنن
درحقیقــت گســترش مدرنیتــه و فراگیــری تکنولــوژی 
کــه بــه عنــوان ابــزاری بــرای پیشــرفت بشــر و 
زندگــی راحت تــر ارائــه شــده، پوســتینی اســت بــرای 
ــردم  ــی م ــبک زندگ ــر س ــی و تغیی ــذاری فرهنگ اثرگ
ــزاران و  ــب کارگ ــود از جان ــی موج ــا بی تفاوت ــه ب ک
مســئولین و از آن مهم تــر ســاده- انگاری جوانــان، 
ــه مســائل  ــوع نگــرش افــراد نســبت ب باعــث تغییــر ن
شــده اســت و معضــالت بــه خصــوص خــودش 
ــوع  ــادی در ن ــیار زی ــد بس ــا ح ــرده و ت ــاد ک را ایج
ــترک و...  ــی مش ــارات از زندگ ــر، انتظ ــاب همس انتخ
ــی  ــراد حت ــه اف ــه  ای ک ــه گون ــت؛ ب ــته اس ــر گذاش اث

آموزش کجای کار است؟
حمیدرضا معروفخانی

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

وزارتخانه ای 
که می تواند با 
توجه به نیازهای 
جامعه اش، جوان 
آینده ی این مرز 
و بوم را پرورش 
دهد، خالی از 
پرورش شده!
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یکی دیگر از 
مسئله های 

مهم، 
فرهنگ سازی 

و نهادینه 
کردن ارزش ها 

و اهداف 
جامعه از طریق 

محتوا و تصویر 
کتاب های 
درسی است 

که به آن بسیار 
کم توجهی 

شده است.

بــرای انتخــاب مــدل برگــزاری مراســم خــود از آن 
الگــو می پذیرنــد. 

ــان حضــرت  ــن از ســخن موالیم ــرت گرفت ــا عب ب
خداونــد  می فرماینــد:»  کــه  امیر)علیه الســالم( 
ــد از کجــا آمــده  رحمــت کنــد کســی را کــه بدان
و در کجاســت و بــه کجــا خواهــد رفــت. «، بــرای 
آنکــه بتوانیــم برای مســائل موجــود چاره اندیشــی 
ــد نقــاط ضعــف را بیابیــم، پتانســیل ها  کنیــم، بای
در  و  بشناســیم  درســتی  بــه  را  توانایی هــا  و 
نهایــت بــا ایجــاد تشــکیالت قــوی، رونــد گذشــته 
را کنــار گذاشــته و بــه وظیفــه ی خــود در جهــت 
ــرای  ــا ب ــن م ــم. بنابرای ــل کنی ــئله عم ــل مس ح
ــه  ــه ب ــر توج ــالوه ب ــش ع ــن بخ ــذاری در ای اثرگ
ــانه و...،  ــر رس ــی، تأثی ــتگذاری های فرهنگ سیاس
بایــد بــه وزارتخانــه  ای توجــه کنیــم کــه بیشــترین 
تأثیــر را در امــر تربیــت بــر فرزنــدان ایــران زمیــن 

ــد! ــت می کن ــه را دریاف ــن توج ــا کمتری دارد ام
فرزنــدان مــا نزدیــک بــه ۱۲ ســال از عمــر خــود 
ــف  ــان تعری ــه برایش ــی ک ــتم آموزش را در سیس
از  بیشــتر  بســیار  شــاید  می گذراننــد.  شــده، 
بــر  بتواننــد  آن هــا  معلمــان  خانواده هایشــان، 
شــخصیت و طــرز تفکرشــان اثرگــذار باشــند. 
ــرای  ــه ب ــی ک ــوای آموزش ــت محت ــح اس پرواض
نقــش  نیــز  می شــود  تعریــف  دانش آمــوزان 
مهمــی در امــر تربیــت آن هــا دارد و همــه ی 
ایــن موضوعــات و ســایر مســئله هایی کــه در 
ــه مدرســه  ــن نمی گنجــد، باعــث شــد ک ــن مت ای
را خانــه ی دوم بنامیــم؛ ســال ها آن را عنــوان 
ــد و  ــی مان ــا در حــد شــعار باق ــی تنه ــم، ول کردی

جنبــه ی تربیتــی آن در عمــل محقــق نشــد!
وزارتخانــه ای کــه می توانــد بــا توجــه بــه نیازهــای 
ــوم را  ــرز و ب ــن م ــده ی ای ــوان آین ــه اش، ج جامع
در  شــده!  پــرورش  از  خالــی  دهــد،  پــرورش 
ســاده ترین حالــت نــگاه مــا بــه مســئله ی پــرورش، 
اختصــاص دادن یــک زنــگ در هفتــه بــا عنــوان » 
درس پرورشــی« اســت؛ امــا همــه ی دانش آمــوزان 
ــدون  ــا ب ــن درس ی ــد ای ــی دهن ــد گواه می توانن
معلــم می مانــد و بــه زنــگ تفریــح دانــش آمــوزان 
ــی  ــه ی دروس تخصص ــا طعم ــود ی ــل می ش تبدی
می شــود یــا در بهتریــن حالــت، معلــم درس 
ــم  ــی در تعلی ــن علم ــه کوچک تری ــری را ک دیگ
ــرار  ــر ق ــن درس مدنظ ــرای ای ــدارد، ب ــت ن و تربی
ــود  ــان می ش ــال خودش ــه خی ــی ب ــد؛ گوی می ده

ــرد!  ــت ک ــوزان را تربی ــه دانش آم اینگون
ــق  ــم از طری ــِح معل ــوزش صحی ــا آم ــه ب در حالیک
ــهید  ــر ش ــت دبی ــان و تربی ــگاه های فرهنگی دانش

رجایــی، می تــوان هــم معلــم را تربیــت کــرد 
و هــم بــه او آموخــت کــه در دل مســئله های 
ــی  ــازد. یک ــق س ــت را محق ــر تربی ــی، ام آموزش
و  فرهنگ ســازی  مهــم،  مســئله های  از  دیگــر 
نهادینــه کــردن ارزش هــا و اهــداف جامعــه از 
طریــق محتــوا و تصویــر کتاب هــای درســی اســت 
ــا  ــت. ب ــده اس ــی ش ــیار کم توجه ــه آن بس ــه ب ک
وجــود اینکــه کتابــی مخصــوص دختران و پســران 
ــه در مقطــع متوســطه ی دوم  ــه صــورت جداگان ب
ــی  ــه ی انتخاب ــم پای ــا ه ــده، ام ــه ش ــر گرفت درنظ
ــخت  ــرایط س ــوده و در ش ــب ب ــرای آن نامناس ب
ــع  ــوز واق ــه دانش آم ــورد توج ــم، م ــال دوازده س
ــوان  ــی در آن عن ــوای غلط ــم محت ــود و ه نمی ش
ــران و  ــت دخت ــکل گیری هوی ــرای ش ــه ب ــده ک ش
ــن  ــش آفری ــاد و چال ــد در تض ــرانمان می توان پس
باشــد. مــا بــا ایــن امــر کــه دانش آمــوزان را 
بــرای ازدواج آمــاده کنیــم یــا مــدام بــر آن تأکیــد 
ــرای حــل  ــا ب ــق نیســتیم ام داشــته باشــیم، مواف
ایــن موضــوع و کمتــر شــدن مشــکالتی کــه اغلــب 
افــراد در زندگــی مشــترک یــا انتخــاب همســر بــا 
آن روبــرو می شــوند، نیــاز اســت تــا بــه مقدمــات 
آن در دوران تحصیلــی دانش آمــوزان بپردازیــم، 
ــی- ــای هویت ــه بحث ه ــت ب ــال دق ــور مث ــه ط ب
ــراد  ــه خودشناســی اف روان شــناختی کــه منجــر ب
شــود، اهمیــت بســیاری دارد؛ چــرا کــه مقدمــه ی 
هــر انتخابــی وابســته بــه شــناخت دقیــق خــود و 
انتظــار مــا از آن اســت و اگر شــناخت و دیــدگاه ما 
ــد،  ــه باش ــق و واقع بینان ــوع، دقی ــه موض ــبت ب نس
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در آینــده بــا مشــکالت کمتــری روبــرو خواهیــم شــد و همیــن 
عنصــر پیــش زمینــه ای بــرای اســتحکام خانــواده خواهــد بــود 
کــه باعــث کاهــش آمــار طــالق و کیفیــت بخشــی بــه زندگــی 

مشــترک می شــود.
ــترین  ــد بیش ــه بای ــتری ک ــی، بس ــوزش عال ــتم آم در سیس
ــرای  ــجویان ب ــرایط دانش ــازی ش ــت آسان س ــالش را در جه ت
ازدواج داشــته باشــد، وضــع بدتــر اســت! از شــیوه ی برخــورد 
غلــط اســتاد ها و همراهــی نکــردن بــا افــراد متأهــل گرفتــه تــا 
ــد،  ــا ایجــاد می کنن ــرای آن ه ــه ب ــای بســیاری ک محدودیت ه
ــامانی  ــاع نابس ــز اوض ــی نی ــوای آموزش ــت محت ــی وضعی حت
ــور  ــه ط ــه ب ــم ک ــت ه ــواده و جمعی ــش خان دارد؛ درس دان

ــی  ــی بخش ــرای آگاه ــخص ب مش
مســئله ازدواج و 

فرزنــدآوری در برنامــه ی درســی دانشــجویان گنجانــده شــده، 
در عمــل کارایــی نــدارد و پرداختــن بــه موضوعاتــی کلیشــه ای 
ــتند و در  ــظ هس ــا را حف ــجویان آن ه ــود دانش ــه خ ــت ک اس
ــه  ــت؛ در صورتیک ــد داش ــا نخواه ــرای آن ه ــل آورده ای ب عم
بهتــر بــود مهارت هــای زندگــی و نــوع مواجهــه بــا مشــکالت 
ــی مشــترک  ــه در زندگ ــی ک ــر موضوعات ــا دیگ و ســختی ها ی
و تربیــت فرزنــد بــا آن روبــرو می شــویم، آمــوزش داده شــود.
ــت  ــم و تربی ــز رســمی تعلی ــه ی مراک ــه هم ــال ک ــن ح ــا ای ب
در انجــام وظیفه هــای خــود کوتاهــی می کننــد، چگونــه 
ــود  ــتی از خ ــه درک درس ــوان ب ــت ج ــار داش ــوان انتظ می ت
برســد و در مرحلــه ی بعــد بتوانــد شــخص متناســب خــود را 

ــد؟ ــدا کن ــی پی ــه زندگ ــرای ادام ب
تــا ســال های گذشــته، پرداختــن بــه امــر ازدواج و فرزنــدآوری 
ــروه   ــوای یکســری گ ــد محت ــی و تولی ــای خیابان در مصاحبه ه
ــام  ــای مق ــس از توصیه ه ــا پ ــد، ام ــه می ش ــی خالص فرهنگ

ــان  ــای کارشناس ــی( و فریاده ــه العال ــری )مدظل ــم رهب معظ
ــی  ــدی خوب ــه دغدغه من ــود ک ــالی می ش ــوزان، دو س و دلس
نســبت بــه ایــن قضیــه در مســئولین شــکل گرفتــه و اقداماتــی 
هــم از جانــب دســتگاه های سیاســتگذار و فرهنگــی و... انجــام 
شــده اســت کــه شــاید بــرای ابتــدای مســیر خــوب بــه نظــر 
برســد امــا بــه حتــم کافــی نیســت و بایــد بــه زیرســاخت های 
ــری  ــه ویژه ت ــان توج ــودکان و نوجوان ــت ک ــود در تربی موج
ــت؛  ــه ندانس ــرج اضاف ــه را خ ــن زمین ــه در ای ــت و هزین داش
چــرا کــه در دراز مــدت بــه ثمــر خواهــد نشســت. بــه همیــن 
ــول  ــند تح ــدن س ــی ش ــی اجرای ــه چرای ــت ک ــور اس منظ
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، موضوعیــت پیــدا می کنــد. 
تعلیــم و تربیــت یعنــی تقویــت قابلیت هــا و ظرفیت هایــی کــه 

مختلــف  بعدهــای  در 
روح و بــدن انســان وجــود 
ازدواج و  دارنــد و کل موضــوع 
از آن  را  فرزنــدآوری، تنهــا بخشــی 
ــه  ــرادی را ب ــم اف ــاز داری ــا نی ــع م ــد. درواق ــکیل می ده تش
جامعــه تحویــل بدهیــم کــه در موضوعــات زیــر آمــوزش دیــده 

باشــد:
 ۱. تربیتــی 2. اعتقــادی و اخالقــی 3. اقتصــادی و حرفــه ای 
ــی 6. زیســتی و  ــی و سیاس ــاوری 5. اجتماع ــی و فن 4. علم

بدنــی 7. زیبــا شــناختی
***

ــل  ــی، دلی ــز اصل ــر مرک ــز ب ــا تمرک ــه ب ــن اســت ک ــن چنی ای
ســبک زندگــی مــردم و طــی کــردن مســیر درســت، افــرادی 
ــران  ــا بح ــه تنه ــه ن ــل داد ک ــه تحوی ــه جامع ــوان ب را می ت
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــه می ت ــد، بلک ــل می کنن ــت را ح جمعی
ــه ای در  ــوان مقدم ــه  عن ــور، ب ــه ی کش ــه جانب ــرفت هم پیش
ــم  ــان رق ــه دستش ــالمی، ب ــن اس ــدن نوی ــاد تم ــت ایج جه

ــورد. بخ
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ص ــم! شــاید کســانی  ــک ازدواج اســالمی بدهکاری ــا ی  م
کــه طبــق نظــر آموزه هــای اســالم، ازدواج کــرده 
ــق از ازدواج  ــور دقی ــد منظ ــل بدانن ــا حداق ــند ی باش
ــم  ــت ه ــتان دس ــداد انگش ــه تع ــت، ب ــالمی چیس اس
ــت ها  ــه در ریاس ــتیم ک ــلمانانی هس ــا مس ــند. م نرس
ــت  ــر انگش ــالم را ب ــی مان اس ــئولیت های سیاس و مس
ــزان  ــان آوی ــر گردنم ــاید ب ــا ش ــتمان ی ــت راس دس
ــث  ــان. در بح ــه خانواده هایم ــد ب ــه رس ــم؛ چ می کنی
ــا  ــم ت ــماری می کنی ــم لحظــه ش ــواده و ازدواج ه خان
خطبــه ی عربــی، هرچــه زودتــر تمــام شــود و بتوانیــم 
ــدای  ــا ص ــده مان را ب ــظ ش ــش حف ــای از پی جمله ه
رســا بگوییــم:» بــا اجــازه ی آقــا امــام زمــان و توســل 
ــواده ی اســالمی را در  ــدون تعــارف، مــا خان ــه ...«  ب ب
همــان خطبــه ی عربــی خالصــه کــرده و بــا تفکیــک 
ســنت ها و عرف هــای پــروار شــده، اظهــار نظــر 
ــا برداشــت هایی از خانواده هــای  ــی ی شــخصی و فامیل
ــه  ــم. همیش ــواده می پردازی ــه تشــکیل خان ــازی ب مج
ــی  ــه ی بیرون ــود، الی ــت از ازدواج می ش ــی صحب وقت
آن بررســی می شــود و اصــال دلیــل اینکــه ازدواج 

ــن  ــت ای ــه ی ماس ــای جامع ــی از معضل ه ــوز یک هن
ــرای  ــوز ازدواج را نمی شناســیم و ب ــا هن ــه م اســت ک
جامعــه ی مــا ازدواج اســالمی بــا ازدواج رایــج روشــن 

نیســت. 
بهتــر اســت از کمــی قبل تــر از این هــا بگوییــم: 
خانــواده، چــه بگوییــم مأمــن، چــه بگوییــم یــک نیــاز 
انســانی، قطعــاً در هــر جامعــه، نیازمنــد یــک قــرارداد 
ــت  ــت. ازدواج و موفقی ــام ازدواج اس ــه ن ــدی ب و پیون
ــی، زیســتی  ــه ی اجتماع ــک واقع ــوان ی ــه عن در آن ب
و فرهنگــی، بــه دلیــل نقــش بنیادیــن آن در تشــکیل 
خانــواده از اهمیتــی بســیار برخــوردار اســت؛ بــه 
ــواده  ــدون ازدواج، خان ــوان گفــت ب ــه می ت ــه ای ک گون
نامیــدن افــرادی کــه بــا هــم زندگــی می کننــد، ظلــم 
در حــق ایــن کلمــه اســت. ســاختار ازدواج در جامعه ها 
بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و در واقــع هــر جامعــه ای 
بــا توجــه بــه ســبک زندگــی و نظــام فرهنگــی خــود، 
ــه وجــود آورده اســت.  روش هــای خاصــی در ازدواج ب
بــه ایــن امــر در فرهنــگ اســالمی هــم توجــه 
ــده ازدواج  ــه ش ــه توصی ــوص ک ــه خص ــده ب ــژه ش وی
ــای  ــا برکت ه ــود ت ــام ش ــب آن انج ــان مناس در زم
بیشــتری  اجتماعــی  و  تربیتــی  روانــی،  معنــوی، 
نصیــب همســران جــوان شــود. وقتــی پیامبــر اســالم 
ــی از  ــد نیم ــا ازدواج می توان ــان ب ــه انس ــد ک می گوین
ــه  ــن اســت ک ــای ای ــه معن ــد، ب ــل کن ــش را کام دین
نصــف نیازهــا از جملــه نیــاز عاطفــی، جنســی، روانــی، 
ــع  ــا ازدواج رف ــی ب ــت و اســتقالل فکــری و مال مدیری
ــه آن  ــد ک ــداری می مان ــر دین ــف دیگ ــود. نص می ش
هــم می توانــد بــا یــک ازدواج صحیــح تکمیــل شــود. 
از نظــر اســالم، ازدواج، مقــدس و تجــرد پلیــد اســت. 
ــت را  ــه رهبانی ــانی اســت ک ــر کس ــن برخــالف نظ ای
ــه ای مقــدس  ــه آن جنب ــد ب ــد و ســعی دارن پذیرفته ان
دهنــد. در اســالم، ســر بــاز زدن از ازدواج مســاوی بــا 
ــالم  ــن اس ــی از موازی ــر و حت ــنت پیامب ــف از س تخل

ما یک ازدواج اسالمی 
بدهکاریم!

 دلیل اینکه 
ازدواج هنوز 
یکی از 
معضل های 
جامعه ی ماست 
این است که 
ما هنوز ازدواج را 
نمی شناسیم و 
برای جامعه ی ما 
ازدواج اسالمی با 
ازدواج رایج روشن 
نیست. 

زهرا مظاهری
دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان 
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باهم برای رسیدن 
به خدا شریک 

باشیم. در این نوع 
ازدواج، زن و شوهر 

برای تکامل در 
کنار هم زندگی 

می کنند و از 
همین تکمیل 

شدن برای رسیدن 
به رضا و خشنودی 

خدا بهره می برند.

گمان 
نمی رود از بین 

مکتب ها و 
مذهب ها، 

هیچ مذهبی 
به اندازه ی 

اسالم درباره 
ازدواج بحث 
کرده باشد. 

اســت. الزم اســت زن و مــرد در پرتــوِی کانــون گــرم 
ــه تکامــل دســت یابنــد و همدیگــر را در  ــواده ب خان
ــان  ــن ایم ــه دو رک ــکر ک ــر و ش ــورداری از صب برخ
ــواده  ــکیل خان ــالم در تش ــد. اس ــاری کنن ــت، ی اس
ــدارد؛  ــر ن ــی نظ ــزه ی جنس ــای غری ــه ارض ــا ب تنه
ــی از فلســفه ی ازدواج  ــه هــم جزئ ــن نکت اگرچــه ای
ــی در  ــت عموم ــظ عف ــرای حف ــالم ب ــت و اس اس
ــی  ــران بالغ ــران و پس ــه دخت ــری ب ــای بش جامعه ه
کــه نیــاز بــه ازدواج دارنــد، امــر بــه پیونــد و تشــکیل 
خانــواده کــرده اســت؛ بلکــه نکتــه ی مهم تــری کــه 
اســالم از ازدواج و تشــکیل خانــواده دنبــال می کنــد، 

ــارت اســت از:  عب
تهذیــب نفــس: چــون محیــط خانه و کانــون گرم 
خانــواده را بهتریــن مکتب برای خودســازی و کســب 
ــد. حــال اگــر از ایــن مکتــب ارزنــده،  کمــال می دان
حیــات بخــش و انسان ســاز درســت اســتفاده نکنیــم 
ــدس  ــارع مق ــر ش ــیم، تقصی ــم بپاش ــا آن را از ه ی
اســالم نیســت، بلکــه خودمــان مقصــر هســتیم کــه 
بــا عوامــل گوناگــون باعــث ســردی کانــون خانــواده 

ــده ایم. ــیدگی آن ش ــا از هم پاش ی
در یــک تقســیم بندی کلــی شــاید قائــل شــدن ســه 
ســطح بــرای ازدواج کافــی باشــد. ســطح اول ازدواج 
شــامل رفــع نیازهــای حیاتــی مثــل نیــاز بــه غــذا، 
ــا  ــی ب ــه تفاوت ــود ک ــی می ش ــاز جنس ــواب و نی خ
ــری  ــه تعبی ــدارد. ســطح دوم ب ــات ن ــی حیوان زندگ
ایــن  در  کــه  اســت  ارزشــی  و  اخالقــی  ازدواج 
ــم  ــی، تعلی ــوش اخالق ــودت، خ ــق، م ــی، عش زندگ
و تربیــت و پــرورش معنــوی وجــود دارد و ایــن 
ــود.  ــرف می ش ــل دو ط ــد و تکام ــث رش ازدواج باع
ســطح ســوم ازدواج، ازدواج توحیــدی و مذهبــی 

اســت کــه اصــل و اوج ازدواج در اســالم همیــن 
ســطح اســت؛ یعنــی باهــم بــرای رســیدن بــه خــدا 
ــوهر  ــوع ازدواج، زن و ش ــن ن ــیم. در ای ــریک باش ش
ــد و از  ــی می کنن ــم زندگ ــار ه ــل در کن ــرای تکام ب
ــا و  ــه رض ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــل ش ــن تکمی همی
ــی رود  ــان نم ــد. گم ــره می برن ــدا به ــنودی خ خش
ــه  ــی ب ــچ مذهب ــا، هی ــا و مذهب ه ــن مکتب ه از بی
ــاره ازدواج بحــث کــرده باشــد.  ــدازه ی اســالم درب ان
ازدواج از نظــر اســالم امــری مســتحب بــوده، تأکیــد 
ــگاه  ــی شــده اســت. از ن ــا معرف و از ســنت های انبی
ــی و  ــش روان ــر آرام ــالوه ب ــالم، ازدواج ع ــن اس دی
ارضــای غریــزه ی جنســی، تعهــد و تکامــل اجتماعی 
ــتعدادها و  ــروز اس ــاز ب ــته و زمینه س ــی داش را در پ

توانمندی هــای نهفتــه ی درونــی می شــود.
یــک  می خوانیــم:»  اســالمی  اندیشــمندان  از   
پختگــی و پویایــی وجــود دارد کــه جــز در پرتــوِی 
در  نمی شــود،  پیــدا  خانــواده  تشــکیل  و  ازدواج 
ــا نفــس پیــدا  مدرســه پیــدا نمی شــود، در جهــاد ب
نمی شــود، در نمــاز شــب پیــدا نمی شــود؛ ایــن 
ــواده  ــد در ازدواج و تشــکیل خان ــط بای کمــال را فق

ــت آورد. « ــه دس ب
پیونــد  ازدواج،  از  مقصــود  اســالمی  بینــش  در   
ــف اســت  ــان دو جنــس مخال زناشــویی رســمی می
ــوده و طبــق شــرایط شــرعی و  ــغ ب کــه معمــوالً بال
ــی الزم انجــام گرفتــه اســت. ازدواج، هســته ی  قانون
اول ایجــاد خانــواده و بــه نوبــه ی خــود واحــدی در 
ســنگ بنــای جامعــه ی انســانی اســت. ازدواج و 
ــراه و  ــن هم ــاب مطلوب تری ــر، انتخ ــش همس گزین
ترســیم روشــن ترین راه ســعادت و پاســخی مناســب 
بــه عالی تریــن نیــاز فطــری انســان، یعنــی رســیدن 
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ــه کمــال و ســعادت اســت. ایــن پیونــد مقــدس،  ب
روان پــر التهــاب و مضطــرب جــوان را بــه ســاحل 
ــا  ــی از صف ــرده و او را در دریای ــک ک ــش نزدی آرام
و مــودت غوطــه ور می کنــد و موجــب می شــود 
ــی  ــاط زندگ ــر، بانش ــار یکدیگ ــر کن ــن دو همس ای
نتیجــه  ایــن  البتــه  مشــترک را آغــاز کننــد. 
ــر  ــاب همس ــه در انتخ ــود ک ــل می ش ــی حاص وقت
ــواده، معیارهــای شــرعی و اخالقــی  و تشــکیل خان

ــت شــود. رعای
از  یکــی  هنــوز  ازدواج  اینکــه  دلیــل  گفتیــم 
معضل هــای جامعــه ی ماســت، ایــن اســت کــه مــا 
هنــوز ازدواج را نمی شناســیم و بــرای جامعــه ی مــا 
ــت.  ــن نیس ــج روش ــا ازدواج رای ــالمی ب ازدواج اس
ــت  ــن اس ــکال در ازدواج ای ــن اش ــر، اولی ــه نظ ب
ــه  ــه اینک ــر ن ــد. مگ ــی ندارن ــراد خودشناس ــه اف ک
در اســالم شــناخت خــدا نیازمنــد شــناخت خــود 
ــی  ــناخت حقیق ــه ش ــدگاه ک ــن دی ــا ای ــت؟ ب اس
ــود؛ زیــرا  خویشــتن جــز شــناخت خــدا نخواهــد ب
خداونــد بــه هــر پدیــده ای نزدیک تــر اســت؛ ولــی 
ــه  ــالمی، ن ــور اس ــک کش ــی ی ــتم آموزش در سیس

ــه در دانشــگاه، اصــاًل مبحــث  در حــوزه و ن
ــی  ــام خودشناس ــه ن ــی ب درس

تعریــف نشــده و کمتریــن 
اهمیتــی بــه چنیــن 

موضوعــی داده 

زندگــی  از  ندانــد  کــه  کســی  اســت.  نشــده 
ــت در آن  ــرار اس ــد و ق ــه می خواه ــترکش چ مش
زندگــی چــه هدف هایــی را دنبــال کنــد، احتمــال 
اینکــه زندگــی مشــترکش در آینــده آســیب ببینــد 

ــاد اســت.  بســیار زی
ــه دنبــال  همــه ی دخترهــا و پســرهای مســلمان ب
بهتریــن هســتند، بهتریــن زن، بهترین شــوهر و... و 
کاری ندارنــد کــه قــرآن گفتــه بــه دنبــال هم کفــو 
خــود باشــید. اســالم می گویــد بعــد از خودشناســی 
و دیگرشناســی در حــد هم کفــو بــودن، فقــط بایــد 
ــوکل کــرد. در یــک تصمیــم  ــه خــدای متعــال ت ب
ــه  ــان ب ــتر حواسش ــن بیش ــر والدی ــک تغیی و در ی
ــه  ــش ب ــتر حواس ــه بیش ــا بچ ــت ی ــان اس بچه ش
آن هاســت؟ بــه حتــم والدیــن. پــس چطــور از نقش 
خــدا و تــوکل بــه او غافــل می شــویم؟ اگــر کمــی 
بــه خــدا اعتمــاد کنیــم پذیــرش جریان هایــی کــه 

ــد. ــد ش ــر خواه ــد، راحت ت ــاق می افت اتف
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ازدواج ســفید واژه ای اســت کــه شــاید زیــاد بــه گوشــتان خــورده 
ــورد  ــه در برخ ــت ک ــی اس ــفید، ترکیب ــارت ازدواج س ــد. عب باش
ــه  ــک ازدواج ســاده وصمیمــی را ب ــوده و ی ــا و جــذاب ب اول زیب
ــر  ــت ب ــارت دالل ــن عب ــع ای ــا در واق ــد. ام ــادر می کن ــن متب ذه
ــه  ــت. ب ــی اس ــمی و قانون ــد رس ــدون تعه ــترک ب ــی مش زندگ
عبارتــی آنچــه ازدواج دائــم را از ایــن نــوع ازدواج جــدا می کنــد، 
ــا تعهــد  ــر تعهــد عاطفــی اســت. ازدواج ب تعهــد رســمی در براب
عاطفــی اگرچــه در ظاهــر خــوب بــه نظــر برســد و عــده ای آن را 
نشــانه ی ترقــی فکــر و اندیشــه بداننــد، امــا در باطــن آنچــه زیــر 
ســؤال مــی رود، مشــروعیت ازدواج و پایــداری آن اســت. اگرچــه 
ــی  ــفید الگوی ــه ازدواج س ــت ک ــن اس ــر ای ــردم ب ــوم م ــاور عم ب
ــد خــورده و پیامــد  ــی پیون ــا فرهنــگ غرب ــوده کــه ب از رابطــه ب
مدرنیتــه اســت، امــا نکتــه ی درخــور توجــه ایــن اســت کــه در 
ــرده  ــه کار ب ــرای آن ب ــن فرهنــگ حتــی لفــظ ازدواج ب خــود ای
ــا  ــاد می شــود. ام ــوان هم باشــی ی ــه عن نمی شــود، بلکــه از آن ب
ــرد؟  ــکل می گی ــفید ش ــرا ازدواج س ــه چ ــت ک ــن اس ــؤال ای س
ــادی و  ــی، اقتص ــای اجتماع ــی، دگرگونی ه ــای غرب در جامعه ه
فرآینــد مدرن ســازی بــه ویــژه مدرن ســازی شــهرها و گســترش 
ــاختار  ــه، س ــف جامع ــای مختل ــان الیه ه ــه می ــگ مدرنیت فرهن
ــران شــاید  ــا در ای ــرار داده اســت. ام ــر ق ــواده را تحــت تأثی خان
اولیــن اثــر مدرنیتــه، تبدیــل خانــواده از گســترده بــه هســته ای 
اســت؛ ولــی بــه مــرور ایــن تشــکیل خانــواده ی هســته ای نیــز بــا 
ــه ازدواج، رابطــه ی  ــوان ب ــتن ج ــت نداش ــل رغب ــی مث موضوعات
خــارج از ازدواج و... مواجــه شــده اســت. وجــود مانع هــای 
اجتماعی-اقتصــادی در ازدواج، ارائــه نــدادن پاســخ مناســب 
ــه ازدواج جــوان، تغییرهــای ایجــاد شــده در نحــوه ی ایجــاد و  ب
ــی  ــای کالن اجتماعی-فرهنگ ــا و تغییره ــزان رابطه ه ــوع و می ن
ــه  ــا آنچــه ب ــده هســتند. ام ــن پدی ــروز ای ــه دلیل هــای ب از جمل
همــه ی ایــن گزینه هــا ضریــب می دهــد، تأثیــر رســانه ای ناشــی 
ــه ی  ــت. در نتیج ــینمایی اس ــای س ــازی و فیلم ه ــای مج از فض
ــواده  ظهــور ایــن پدیــده، تهدیــد تشــکیل و برقــراری نظــام خان
ــی،  ــر تربیــت اخالق ــر منفــی ب ــان، تأثی و همچنیــن آینــده ی زن

کاهــش جمعیــت و همه گیــر شــدن ایــن نــوع از ســبک زندگــی 
مشــترک، پیامدهایــی اســت کــه جامعــه را دچــار مشــکل 
ــی  ــای مختلف ــکل راهکاره ــن مش ــع ای ــرای رف ــرد. ب ــد ک خواه
ــرار داد  ــر ق ــد نظ ــد م ــه بای ــی ک ــا موضوع ــود، ام ــه می ش ارائ
ــا  ــک روزه ی ــای ی ــل کاره ــفید حاص ــه ازدواج س ــت ک ــن اس ای
ــار  ــوان آن را کن ــک شــبه بت ــم ی ــا تصمی ــه ب دو روزه نیســت ک
ــا  ــی ب ــخت و منف ــورد س ــه برخ ــر اینک ــه ی دیگ ــت. نکت گذاش
پدیــده ی فرهنگــی، وقتــی جایگزینــی بــرای آن نباشــد، نــه تنهــا 
نتیجه بخــش نخواهــد بــود، بلکــه باعــث جهت گیــری، شــکاف و 
دو دســتگی خواهــد شــد؛ امــا بــا انجــام کارهــای اساســی مثــل 
سیاســت گذاری و فراهــم کــردن شــرایط ازدواج آســان و کار 
فرهنگــی ریشــه دار، بــرای برگردانــدن ازدواج بــه جایــگاه اصلــی، 
ــرد. ــت ک ــه درســتی مدیری ــذار را ب ــه ی گ ــن مرحل ــوان ای می ت

ازدواج سیاه
فاطمه رحمانی

دانشجوی کارشناسی مرمت بنای تاریخی دانشگاه حکیم سبزواری 
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         آیا ازدواج پیچیده است؟ 

ــه  ــت، بلک ــده نیس ــئله ی پیچی ــک مس ــو ازدواج ی ــه ماه ازدواج ب
یــک موضــوع فطــری و نهادینــه شــده در همــه ی جامعه هاســت. 
ولــی شــرایط اجتماعــی جامعه هــای مختلــف و به خصــوص 

ــد.  ــده اش کن ــد پیچی ــان می توان ــه ی خودم جامع
در جامعــه ی مــا بــه علــت اتفاقاتــی کــه افتــاده، در واقــع 
ــی  ــه اســت. تأثیرات ــدی از ازدواج صــورت گرفت ــای جدی تعریف ه
کــه عرف هــای متفــاوت روی ازدواج داشــته و تأثیراتــی کــه 
قوانیــن قــرار داده شــده بــرای ازدواج روی آن داشــته اند ازدواج را 

ــرده اســت.  ــل ک ــده تبدی ــاً پیچی ــر تقریب ــک ام ــه ی ب
ــرای همــه ی خانواده هــا و منطقه هــا  ــاز ایــن پیچیدگــی ب ــی ب ول
نیســت. وگرنــه ازدواج بــه مــا هــو ازدواج کــه پیونــد دو نفــر از دو 
جنــس اســت موضوعــی اســت کــه در تکویــن افــراد نهــاده شــده 
و از اول خلقــت هــم بــوده و مســئله ی شــاقی نیســت کــه حــال 
ــه آن  ــه ب ــی ک ــده ای اســت. موضوعات ــم مســئله  پیچی فکــر کنی

ــد. ــده اش می کن ــی پیچی ــود کم ــار می ش ب

         ساختار خانواده چه تغییری با قبل کرده است؟ 

بایــد مشــخص باشــد کــه منظورمــان از »بــا قبــل« چیســت. اگــر 
ــواده ی گســترده  ــل خان ــواده ی هســته ای در مقاب ــان خان منظورم
اســت، بلــه، تغییــر کــرده! اگــر برگــردم بــه خانــواده ی یــک یــا دو 
ــا شــما دارم  نســل قبــل از خــودم، حــال به عنــوان فــردی کــه ب
ــه ای بــزرگ شــده  و ازدواج  صحبــت می کنــم، مادربزرگــم در خان
ــه  ــود کــه ب ــده ب ــود و ســال های اولیــه ی ازدواج را گذران کــرده  ب
ــواده ی  ــک خان ــده می شــد. ی ــواده ی گســترده نامی اصطــالح خان
ــدان کــه هرکــدام وقتــی  ــه تعــداد فرزن ــاق ب ــا 8-۱۰ ات ــزرگ ب ب
ازدواج می کردنــد در یکــی از آن اتاق هــا ســاکن می شــدند. 
ــل  ــا حداق ــو ی ــو در ت ــاق ت ــا ات ــدام دو ت ــر ک ــه ه ــی ک اتاق های
یــک اتــاق داشــتند و حداقــل ســال های اولیــه ی زندگــی را آنجــا 
بودنــد و بعــد می توانســتند مســتقل شــوند یــا ســاختار خانــواده 

ــواده اجــازه ی اســتقالل را مــی داد.  یــا پــدر خان
ســپس تغییــر کــرد، خانه هــا کوچکتــر شــدند، مســتقل تر 
شــدند، کم کــم از دخالت هــا خســته شــدند و گاهــی هــم خــود 
ــی  ــان وقت ــا پسرش ــر ی ــتند دخت ــدأ نمی خواس ــای مب خانواده ه
ازدواج می کننــد بــا آن هــا زندگــی کننــد. یــا تفاوت هایــی 
ــر  ــا ه ــی ی ــر خاندان ــه اصطــالح ه ــا ب ــوم ی ــا ق ــر شــهر ی ــه ه ک
ــن  ــد ای ــث می ش ــت و باع ــودش داش ــور خ ــه فراخ ــی ب منطقه ای
تغییــر ایجــاد شــود. ولــی ایــن یــک تغییــر فیزیکــی بــود. خــود 
ســاختار خانــواده از پدرســاالری در یــک ســری از خانواده هــا بــه 
ــاالر  ــا، مادرس ــری از خانواده ه ــک س ــید. در ی ــاالری رس فرزندس
ــی  ــکال متفاوت ــا اش ــا م ــی خانواده ه ــد. در بعض ــاالر ش ــا زن س ی
ــا  ــه ی خانواده ه ــم هم ــه بگویی ــت ک ــور نیس ــم و اینط را می بینی
یــک شــکل هســتند. بــه هــر حــال آن تعــداد خانــواده، بعد هــای 
ــده،  ــم ش ــدان ک ــداد فرزن ــده، تع ــر ش ــی کوچکت ــوار خیل خان
ــی  ــاً منتف ــدأ تقریب ــواده مب ــا خان ــد ب ــواده جدی ــینی خان همنش
ــدأ  ــواده ی مب ــا خان ــی از موقعیت ه ــاًل در خیل ــت. اص ــده اس ش
ــد  ــه بخواه ــدارد ک ــیع ن ــه ی وس ــودش مســتأجر اســت و خان خ
ــد  ــر زوج جدی ــذارد. دیگ ــرده بگ ــازه ازدواج ک ــار زوج ت در اختی
قانــع بــه دو اتــاق نیســت. زندگی هــای امــروز زندگی هایــی 
نیســت کــه بشــود در دو تــا اتــاق زوجــی زندگــی کننــد و 

اگر چه اقتصاد اثرگذار است 
اما فرهنگ مهمتر است 

گفتگوی نشریه نساء  با :
سرکار خانم شعربافچی

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه جنسیت و خانواده

گردآورنده: فاطمه مهرانی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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بخواهنــد زندگیشــان را شــروع کننــد. 
عــرف جامعــه دیگــر تقریبــاً همچیــن 
چیــزی را نمی پذیــرد. نــوع اســتقالِل 
ــاًل  ــاوت اســت؛ قب ــراد متف حتــی کاری اف
ــا پدرهــا کار مشــترک داشــتند  پســرها ب
ــزی نیســت.  ــی االن دیگــر چنیــن چی ول
از  یعنــی خیلــی  زندگی هــا  اســتقالل 
فرزنــدان ممکــن اســت موضوعــات مخفی 
کــه  باشــند  داشــته  زندگی شــان  در 
خانــواده مبــدأ اصــاًل مطلــع نباشــد و ایــن 
ــع  ــد. در واق ــخت می کن ــینی را س همنش
ــار  ــز زندگی هــا در اختی ممکــن اســت ری
خانــواده ی مبــدأ نباشــد و ترجیــح بدهنــد 
کــه اصــاًل چنیــن اتفاقــی هــم نیفتــد. بــه 
ــدیدی  ــینی ش ــن آن هم نش ــر همی خاط
کــه در قبــل بــود االن نیســت و ایــن 
ــر  ــم کمت ــا را ه ــی از دخالت ه دوری کم
می کنــد و اشــراف خانــواده ی مبــدأ را 
ــد.                                                                                                               ــر می کن ــد کمت ــواده ی جدی ــه خان ب

ــا  ــه  ه ــان وظیف ــواده هم ــالمآیا خان س
ــد؟  ــام می ده ــی را انج ــای قبل و کاره
انتظــاری کــه از خانواده هــای قبلــی 
ــی  ــای کنون ــرای خانواده ه ــتیم ب داش
ــر  ــر؟ اگ ــا خی ــرد ی ــور ک ــوان تص ــز می ت نی
خیــر، چــه نهادهایــی متولــی ایــن امــور 
کارآمــد  آیــا  و  هســتند  انتظــارات  و 

یاخیــر؟  بوده انــد 

ــی را انجــام  ــواده کارهــای قبل اینکــه خان
جامعه شناســان  نــه،  یــا  می دهــد 
یکســری کارکــرد بــرای خانواده مشــخص 
می کننــد: کارکــرد فرزنــدآوری یعنــی 
تربیــت نســل، ایجــاد نســل، پــرورش 
نســل و کارکــرد حمایــت و تربیت داشــته 
اســت. همچنیــن کارکــرد جامعه پذیــر 
کــردن و گزینه هایــی از ایــن دســت... 
ــواده دارد  ــم خان ــوز ه ــا را هن ــن کاره ای
ــری  ــای دیگ ــک کاره ــد. ی ــام می ده انج

ــاًل  ــی داد. مث ــاًل انجــام م ــواده قب ــه خان ک
ــد  ــدش ) فرزن ــغل فرزن ــود ش ــف ب موظ
ــرها  ــا االن پس ــد. ام ــاده کن ــر( را آم پس
دیگــر در شــغل پدرهایشــان نیســتند؛ 
یــا امکانــش نیســت یــا اینکــه خودشــان 
ــن  ــی از ای ــک کارهای ــد. ی ــت ندارن دوس
ــه نهادهــای دیگــر  دســت را مــی شــود ب
واگــذار کــرد وگرنــه کارهــای اصلــی کــه 
ــود  ــرار ب ــناختی ق ــه ش ــاظ جامع ــه لح ب
ــوز  ــران هن ــد، در ای ــام ده ــواده انج خان
مگــر  انجــام می دهــد،  خانــواده  هــم 
ــذار  ــدی واگ ــا ح ــه ت ــی ک ــث تربیت بح
ــا  ــاًل ت ــدان قب ــاًل فرزن ــت. مث ــده اس ش
ــد  ــه بودن ــاً در خان ــه حتم ــان مدرس زم
ــادی  ــای زی ــه هم بازی ه ــر اینک ــه خاط ب
داشــتند، هــم خواهــر و بــرادر خودشــان، 
ــه  ــک خان ــه در ی ــه هم ــل ک ــم از فامی ه
زندگــی می کردنــد یــا در محل هایــی کــه 
ــاط  ــم ارتب ــا ه ــه هرحــال همســایه ها  ب ب

زیــادی داشــتند. االن ایــن گونه نیســت. 
همســایه ی  از  افــراد  آپارتمان هــا  در 
ــد.  ــر ندارن ــن خب ــاال و پایی ــی، ب روبروی
رفــت و آمــد بیــن بچه هــا نیســت و 
ــان  ــون تعدادش ــوص چ ــا به خص بچه ه
کمتــر اســت، از ســنین پاییــن بــه 
می شــوند؛  ســپرده  مهدکودک هــا 
بــه خصــوص اگــر مــادران شــاغلی 
ــه  ــاً ب ــه حتم ــند. البت ــته باش ــم داش ه
ــدارد، مادرهــای  شــغل مــادر بســتگی ن
ــدان  ــه فرزن ــم هســتند ک ــه داری ه خان
ــتند.  ــودک می فرس ــه مهدک ــود را ب خ
ــه  کمــی کارکــرد آموزشــی و تربیتــی ب
ــودک و  ــل مهدک ــی مث ــای عموم نهاده
مدرســه واگــذار شــده، کمــی هــم بنــده 
خانواده هــا  کــه  می کنــم  احســاس 
وظیفــه ی  و  خودشــان  مهــارت 
ــت را از دســت  ــر تربی خودشــان در براب
ــی  ــواده ی قبل ــر خان ــی اگ ــد؛ یعن داده ان
دغدغــه ی بــر فــرض آمــوزش دیــن 
بــه بچه هــا را داشــت، مــا می بینیــم 
هفتــادی،  دهــه  خانواده هــای  کــه 
در  بچه هایشــان  کــه  خانواده هایــی 
دهــه ی ۷۰ بــه دنیــا آمــده  و خودشــان 

ــال  ــه ی انتق ــا دغدغ ــد، این ه ــای ۴۰ بوده ان ــا آخره ــه ی ۵۰ ی ــال های ده ــد س متول
ــن و بحــث  ــر از بحــث دی ــه غی ــه همــه(. ب ــه بچه هایشــان نداشــتند)البته ن ــن را ب دی

تربیــت، بقیــه ی مــوارد را خانواده هــا انجــام می دهنــد. 
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت خانــواده، آمــوزش مهارت هــا بــه فرزنــدان را از 
ــر  ــم در نظ ــه بخواهی ــه ای ک ــر زمین ــا را در ه ــد. مهارت ه ــود نمی دان ــای خ وظیفه ه
بگیریــم مثــاًل مهــارت شــغلی، پســران مــا تــا ســنی کــه دارنــد لیســانس می گیرنــد و 
ــن  ــش همی ــد و یکــی از دالیل ــد ازدواج کنن ــد، نمی توانن ــد ازدواج کنن ــد می خواهن بع
اســت کــه مهــارت یــاد نگرفتنــد و خانــواده، خــودش را موظــف بــه یــاد دادن مهــارت 

ــد.  ــش نمی کن ــه فرزندان ب
چــون خانــواده هــا وظیفــه انتقــال دیــن و آمــوزش مهــارت را بــه آمــوزش و پــرورش 
واگــذار کــرده اســت، خــودرا موظــف بــه انتقــال ایــن مــوارد بــه فرزنــدان نمــی بینــد. 
اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت کــه مدرســه نیــز ایــن کار را بــه درســتی انجــام نــداده 

اســت.
ــاد مدرســه های  ــی کــه در بیــن مــدارس وجــود دارد و رشــد زی ــه خاطــر تفاوت های ب
ــال  ــل انتق ــا در عم ــاده، م ــاق افت ــه االن اتف ــاص ک ــای خ ــی و مهدکودک ه غیرانتفاع
ــیم و  ــاهد باش ــم ش ــی نمی توانی ــی خیل ــه های دولت ــی را در مدرس ــن مهارت های چنی

ــد.       ــف دارن ــی ضع ــن موقعیتهای ــا در چنی بچه ه



چــه  چیســت؟  خانــواده  بــه  نســبت  جوانــان  تصــور          
جایگاهــی بــرای آن قائــل هســتند؟ آیــا بــرای آن هــا اولویــت 

هســت یــا خیــر؟ 
آیا تشکیل خانواده به سبک قبلی را قبول دارند یا خیر؟ 

زندگی شــان  معمــول  اتفــاق  یــک  را  ازدواج  قبــل  نســل 
ــن ازدواج  ــه در س ــلی ک ــی نس ــل االن، یعن ــا نس ــتند ام می دانس
ــاق  ــا ازدواج را اتف ــا 8۰، این ه ــه ۷۰ ی ــای ده ــرار دارد، بچه ه ق
ــه ایــن قضیــه فکــر می کننــد کــه  معمــول زندگــی نمی داننــد. ب

می شــود ازدواج هــم نکــرد، می شــود زندگــی را بــدون ازدواج 
ادامــه داد. اصــاًل می شــود گفــت ازدواج، مثــل بچــه 

ــت. ــان نیس ــه ۶۰ و ۵۰ اولویتش ــای ده ه
از  بعــد  اســت  ممکــن  گاهــی  ازدواج 

کارهــای خودشــان اولویــت باشــد. 
ــم  ــه تعمی ــه هم ــم ب ــر بخواهی اگ
علمــی  غیــر  حــرف  دهیــم، 
هیــچ  و  هیچکــس  زده ایــم. 
ــالم  ــد اع ــد در ص ــری را ص قش
چنیــن  ایــن  کــه  نمی کنیــم 
ذهنیتــی دارنــد ولــی آن چــه بــه 
طــور عمــوم می بینیــم ایــن 
ــک  ــرای ی ــوز ب ــه هن ــت ک اس
عــده اولویــت اســت امــا بــرای 
ــت  ــم در اولوی ــده ه ــک ع ی
اینکــه  یعنــی  نیســت؛ 
احســاس کنــد ازدواج مــن 
بــه تأخیــر افتــاده یعنــی مــن 

ــدا  ــا مشــکل پی مشــکل دارم ی
ــن مســئله را  ــا ای ر خواهــم کــرد. ی د

ــه اولویتــم بگــذارم کــه بــه آن فکــر بکنــم.  ــر ب ــن پس م
ــاً  ــد حتم ــس بای ــده ام پ ــاله ش ــه االن ۲۲ س ــم ک ــر بکن ــن فک ای
شــغل داشــته باشــم تــا بتوانــم ازدواج کنــم. االن کــه دارم 
لیســانس می گیــرم، مــن ســربازی هــم در پیــش دارم، چــرا مــن 
شــغل خوبــی نــدارم، چــرا درآمــدی نــدارم، خیلــی راحــت ارشــد و 
دکتــری را ادامــه می دهــد؛ اصــاًل ممکــن اســت بــه موضــوع ازدواج 
ــراوان  ــترس ف ــات ازدواج را در دس ــه بدیهی ــه ک ــد. البت ــر نکن فک
ــواده مثــل  ــواده و تشــکیل خان ــه خان ــد. تصورشــان نســبت ب دارن
تصــور پدرانشــان نیســت یــا آن را یــک کار معمــول نمی داننــد. آن 
ــدر  ــت و در ص ــک کار در اولوی ــد، ی ــب نمی دانن ــک کار واج را ی
ــه ســبک زندگــی بســتگی دارد. ــد، چــون ب کارهایشــان نمی دانن

بــه عنــوان مثــال مراســم خواســتگاری را در نظــر بگیریــد. بعضــی 
خواســتگاری ســنتی را قبــول دارنــد یــا ندارنــد و دوســت دارنــد 
ــدا  ــان پی ــی را برایش ــواده کس ــا خان ــوند ی ــنا بش ــان آش خودش
ــد.  ــا کرده ان ــاًل ره ــز کام ــر را نی ــن ام ــا ای ــی خانواده ه ــد. گاه کن
ــد فرزندانشــان وقتــی وارد دانشــگاه می شــوند  یعنــی انتظــار دارن
همسرشــان را خودشــان پیــدا کننــد. خیلــی صریــح ایــن برچســب 
زده می شــود کــه تــو عرضــه نداشــتی یــک نفــر را بــرای خــودت 
انتخــاب کنــی و بــرای همیــن بــدون شــوهر مانــدی، برای پســرها 

ــد  ــوق می ده ــد را س ــواده دارد فرزن ــی خان ــور. یعن ــم همینط ه
بــه ســمت اینکــه تــو بایــد بــرای خــودت یــک شــخصی را پیــدا 
کنــی، حــاال چــه در قالــب پارتنــر و چــه در قالــب ازدواج و ایــن 
روش و ســبک آشــنایی اصــاًل آن قداســتی کــه ازدواج داشــت، آن 
عبادتــی کــه همــراه بــا عمــل ازدواج در نســل گذشــته بــود، االن 
ــه  ــم ب ــه اینکــه بخواه ــدارد. ن ــا مصــداق ن ــرای همــه ی جوان ه ب
ــه ازدواج  ــه ب ــت ک ــور نیس ــن ط ــم. ای ــرض کن ــی ع ــور عموم ط
ــگاه کننــد، الزم بداننــد در اوایــل  ــه شــکل یــک امــر عبــادی ن ب

ــی خودشــان را آمــاده و ازدواج کننــد.                                                                                                                جوان

      
                      

ازدواج                         مانــع  و  خانــواده  تشــکیل  بــرای  اصلــی 
هــر  اقتصــادی؟  یــا  اســت  فرهنگــی  چیســت؟  جوانــان 

دارد؟  مؤلفه هایــی  چــه  کــدام 

مانــع اصلــی بــرای ازدواج جوانــان و تشــکیل خانــواده در مرحلــه ی 
اول، مســائل اقتصــادی بــه نظــر می آیــد ولــی پژوهش هــا نشــان 
می دهــد کــه بیشــتر فرهنگــی اســت تــا اقتصــادی. چــرا؟ 
ــه اقتصــاد هــم مهــم اســت،  ــگاه می کنیــم، بل ــا از دور ن چــون م
ــا  ــه هرحــال پســرها ت نمی شــود گفــت اقتصــاد دلیــل نیســت. ب
ــن  ــند، ممک ــته باش ــواده نداش ــات تشــکیل خان ــه امکان ــی ک وقت
ــد؛  ــاد دارن ــه اعتق ــرانی ک ــر پس ــد. مگ ــه ازدواج فکرنکنن ــت ب اس
ــد و  ــه ازدواج معتقدن ــه ب ــتند ک ــی هس ــزء خانواده های ــی ج یعن
ــد و  ــا می زنن ــه دری ــرد و دل ب ــام بگی ــد انج ــد ازدواج بای معتقدن
ازدواج می کننــد، حتــی اگــر هنــوز شــغل مناســب و تمــام وقتــی 
هــم نداشــته باشــند. در بقیــه کــه ایــن اعتقــاد را ندارنــد و ممکــن 
اســت از پایه هــای دینــی ضعیف تــری برخــوردار باشــند، اقتصــاد 
ــی بحــث فرهنگــی هــم بخاطــر  ــع اســت ول ــاً یکــی از موان حتم
ــه  ــود دارد. ب ــم وج ــاد کردی ــا ایج ــه م ــتناکی ک ــم های وحش رس
ــرایط  ــم ش ــا نمی توانی ــت م ــادی اس ــع اقتص ــع، مان ــال مان هرح
ــراد گرفتــه  اقتصــادی کشــور کــه دوام را از زندگی هــا، از فکــر اف
اســت، انــکار کنیــم. اینکــه فــرد مطمئن اســت ایــن پولی کــه دارد 
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ــرمایه گذاری  ــورس س ــدارد، خــب در ب ــات ن ــد ثب ــع می کن جم
می کنــد، در بــازار طــال ســرمایه گذاری می کنــد، در بــازار 
مســکن همیــن طــور ولــی موفــق نمی شــود و تقریبــاً خیلــی از 
جوان هــا ممکــن اســت مطمئــن باشــند کــه نمــی تواننــد اصــاًل 
ــاًل  ــل از ازدواج اص ــکن قب ــد مس ــکان خری ــوند. ام ــه دار ش خان
ــت  ــی اس ــئله ها بی ثباتی های ــن مس ــدارد. ای ــود ن ــان وج برایش
کــه ناامنــی فکــری بــرای افــراد بــه وجــود مــی آورد و آن هــا را 
در امــر ازدواج ممکــن اســت مــردد کنــد و بــه شــک بینــدازد. 
ــن  ــی بحث هــای فرهنگــی، بحث هــای مهمــی هســتند. از ای ول
ــی  ــئله های فرهنگ ــن مس ــا همی ــرد ب ــت ف ــه ذهنی ــت ک جه
ســاخته می شــود. اینکــه فــرد جایــگاه دیــن و جایــگاه خــدا در 
ــه مســئله ها حتــی  ذهنیتــش چقــدر باشــد، زاویــه ی دیــدش ب
ــه همــان بحــث اقتصــادی چطــوری باشــد،  ــدش ب ــه ی دی زاوی
ــه  ــدر ب ــد، چق ــدا کن ــرخوردگی پی ــا س ــتن ه ــدر از نداش چق
ازدواج بــه چشــم راه کمــال دیــن نــگاه کنــد، چقــدر بــه ازدواج 
بــه چشــم اجــرای امــر خــدا نــگاه کنــد، چقــدر بــه ازدواج بــه 
پیداکــردن رفیــق و یکی شــدن روح هــا و در واقــع همــوار شــدن 
مســیر کمــال فکــر کنــد یــا اینکــه چقــدر بــه ازدواج بــه چشــم 
عابربانــک نــگاه کنــد. دختــری کــه همســرش را فقــط عابربانــک 
می بینــد یــا پســری کــه همســرش را فقــط بــه لحــاظ زیبایــی 
ــت  ــاظ موقعی ــه لح ــر دارد، ب ــدر آن دخت ــه پ ــی ک ــا موقعیت ی
ــراد  ــرد، اف ــرش وام بگی ــدر همس ــد از پ ــه بتوان ــی ک اجتماع
ــای  ــد و ازدواج کج ــگاه می کنن ــمی ن ــه چش ــه چ ــه ازدواج ب ب

زندگــی آن هــا اســت؟ کجــای معامالتشــان اســت؟
ــه  ــم ک ــر می کن ــده فک ــت و بن ــاوت اس ــم متف ــا ه ــا ب ــن ه ای
ــا اینکــه  ــا اقتصــادی. کم مســئله، مســئله ی فرهنگــی اســت ت
ــم  ــامان ه ــت اقتصــادی و نابس ــن وضعی ــم در همی ــا می بینی م
ــا افــراد از طبقــه ی متوســط هســتند کــه ازدواج  افــراد فقیــر ی
ــد  می کننــد و شــاکی هــم نیســتند و زندگــی خوبــی هــم دارن
و آرام آرام بــه همــان وعــده ی فضــل خداونــد هــم زندگی هــای 
ــد. واضــح  ــد وکــم کــم پیشــرفت می کنن ــدا می کنن ــری پی بهت

اســت کــه معنــی فضــل خداونــد ایــن نیســت کــه ایــن  زوج 
ــوار  ــی برایشــان هم ــی زندگ ــوند، ول ــدار ش ــبه پول ــک ش ی
همــوار  برایشــان  اقتصــادی  رشــد  مســیر  می شــود. 

ــه  ــه ب ــت ک ــزی اس ــل چی ــون فض ــود. چ می ش
ــان  ــه خ ــه ب ــدارد بلک ــتگی ن ــرف بس ــت ط لیاق
می دانیــم  همــه  و  دارد  بســتگی  خــدا  کــرم 
ــه  ــم در جامع ــادی ه ــای زی بی انتهاســت. نمونه ه
ــای  ــان، زندگی ه ــکان، اطرافیانم ــم از نزدی دیده ای
ــاره اش  ــم درب ــی راحــت می توانی ــان و خیل خودم
قضــاوت بکنیــم. پــس ایــن بحــث فرهنگــی 
دهه هــای  در  ازدواج  بــه  افــراد  نــگاه  نــوع  و 
ــه  ــد ب ــه بای ــد، خــودش مســئله ای اســت ک جدی
ــاظ  ــه لح ــم ب ــا می توانی ــود و م ــه ش آن پرداخت
ــگاه  ــوع ن ــن ن ــانه ای، ای ــی و رس ــی، تربیت آموزش
ــرار  ــه ق ــی ک ــه موقعیت ــه ازدواج و ب ــراد را ب اف
ــد  ــود بیای ــه وج ــان ب ــد از ازدواج برایش اســت بع

ــم.                                                                                    ــالح کنی اص

ازدواج  و  ازدواج  ساده ســازی  دربــاره ی  نظرتــان              
دانشــجویی چیســت؟ آیــا ازدواج دانشــجویی شــیوه ی 

خوبــی بــرای ترویــج ازدواج در بیــن جوانــان اســت؟ 

ــج ازدواج  ــرای تروی ــی ب ــیوه ی خوب ــجویی ش ازدواج دانش
بیــن جوانــان اســت بــه شــرطی کــه شــرایط قبلــش کامــل 
دریافــت شــود. یعنــی اینکــه افــراد تنهــا بخاطــر اینکــه آن 
ــد  ــت نخواهن ــی اس ــت، هم کالس ــگاهی اس ــرد هم دانش ف
ازدواج کننــد. یعنــی مراحــل شــناخت قبلــی بــرای ازدواج، 
ــر  ــادی درنظ ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــاوت ه تف

گرفتــه شــود.
بــا مراســمات خشــک نمی شــود ازدواج آســان برگــزار 
ــر  ــر راحت ت ــه دو نف ــود ک ــم ش ــی فراه ــد مراحل ــرد. بای ک
بــه هــم برســند. مثــاًل اکنــون بــا بحــث کرونــا چــون افــراد 
ــد، آمــاری داده  از گرفتــن مراســمات ســنگین معــاف بودن
شــده بــود مبنــی بــر رشــد فزاینــده ی ازدواج و می گفتنــد 
ــان گیری های  ــم آس ــش ه ــی از دالیل ــال یک ــر ح ــه ه ب
ــن  ــد ای ــم می توان ــجویی ه ــت. ازدواج دانش ــادی اس اقتص
ــر  ــد بهت ــراد بتوانن ــا اف ــد ت ــم کن ــکان را فراه ــط و ام محی
ــد.  ــای ازدواج بزنن ــه دری ــد و دل ب ــر ازدواج کنن و راحت ت
در موضوعــی بــه اســم ساده ســازی ازدواج می توانیــم 
ــه  ــرط اینک ــه ش ــم ب ــم ببینی ــجویی ه ــای دانش ازدواج ه
کفویــت در آن هــا رعایــت شــود. چــون مــا شکســت هایی 
را بــه دلیــل رعایــت نشــدن ایــن مــورد مشــاهده کردیــم. 
ولــی هــر  اســت  دانشــجویی شــیوه ی خوبــی  ازدواج 
خانــواده ای، هــر قومیــت و فرهنگــی اقتضائــات خــودش را 
دارد و نمی شــود همــه را هــم زیــر پــا گذاشــت ولــی ایــن 
ــا کاهــش چشــم  ــن ی ــن رفت ــه از بی ــا ب ســبک از ازدواج ه
ــازی و در  ــاده س ــود و س ــر می ش ــمی ها منج ــم چش و ه

ــال دارد. ــه دنب ــش ازدواج را ب ــت افزای نهای
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                       آیــا می شــود یــک الگــوی ازدواج موفــق بــرای همــه ی 
ــت؟  ــر گرف ــه در نظ جامع

بــه حتــم نمی شــود یــک الگــوی ازدواج موفــق بــرای همــه ی جامعــه 
در نظــر گرفــت و یــک نســخه ی واحــد پیچیــد. نمی تــوان همــه را بــر 
اســاس یــک الگــو و چارچــوب درآورد ولــی مــا می توانیــم یــک ســری 
فرهنــگ عمومــی را ایجــاد کنیــم. مثــاًل قبــاًل جهیزیــه بــه ایــن شــکل 
مفصــل نبــود. جهیزیــه، وســایلی بــود کــه زوجیــن بــه آن هــا احتیــاج 
داشــتند. بــه ایــن شــکل وحشــتناک نبــود کــه االن از شــیر مــرغ تــا 
جــان آدمیــزاد اســت. از یخچــال پــر، کابینــت پــر، کمدهــای پــر و... از 

هــر چیــزی در حــد عالــی و درجــه یــک. 
نمــی توانیــم الگــوی واحــد داشــته باشــیم ولــی مثــاًل مــا در بعضــی 
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــان ب ــم ازدواجش ــه مراس ــم ک ــهرها می بینی از ش
ــد  ــم می گیرن ــک مراس ــر ی ــواده ی پس ــی خان ــود؛ یعن ــزار می ش برگ
ــواده دختــر یــک مراســم دیگــر برگــزار می کننــد. در برخــی از  و خان
ــهرها  ــری از ش ــاز در یک س ــد؛ ب ــم می گیرن ــک مراس ــط ی ــهرها فق ش
یــک هفتــه اســت و هــر شــهری بــرای خــودش یــک فرهنــگ و عرفــی 
ــرای  ــتور یکســان ب ــک دس ــاً ی ــم حتم ــا نتوانی ــن اســت م دارد. ممک
ــی یک ســری بحث هــا را می توانیــم بیــان  همــه ی جامعــه بدهیــم؛ ول
ــه در آن  ــتندکه جهیزی ــهرهایی هس ــه. ش ــث جهیزی ــاًل بح ــم. مث کنی
ــد  ــق می کنن ــا تواف ــواده ه ــه  خان ــورت ک ــه اینص ــود ب ــف می ش نص
ــواده دامــاد  ــواده عــروس و برخــی دیگــر راخان برخــی از اقــالم را خان
ــا وســایل برقــی  تهیــه کنــد. مثــاًل در اصفهــان دامــاد فقــط فــرش ی
صوتــی تصویــری یعنــی در حــد یــک تلویزیــون را می خــرد و بقیــه را 
ــاًل عــروس  عــروس تهیــه می کنــد. حــاال در شــهرهای دیگــر کــه مث
هیــچ جهیزیــه نمی بــرد ولــی در شــهرهایی کــه دامــاد اجنــاس برقــی 
را می خــرد، بــرای همــه یــک مســئله ی جــا افتــاده اســت کــه دامــاد 
اول زندگــی کــه پــول نــدارد کــه از او انتظــار یخچــال گــران قیمــت 
ــی ایــن در  ــد یــک یخچــال متوســط ببــرد ول داشــته باشــند. می توان

عــرف از پــدر عــروس پذیرفتــه نیســت. یعنــی اگــر قــرار بــود پــدر 
ــرد.  ــد را بخ ــالن برن ــاً ف ــد حتم ــرد بای ــال بخ ــروس یخچ ع

ــه  ــم و حــاال ک ــر داری ــه یکدیگ ــن روا را ب ــا ای ــه م اینک
ــواده ی دختــر لطــف می کننــد و وســیله هایی را  خان

ــم  ــد می توانی ــه می کنن ــه تهی ــوان جهیزی ــه عن ب
ــئله ها  ــری مس ــی یکس ــم. یعن ــان کنی کمک ش
مثــل  موضوعــی  بیندازیــم.  عــرف  از  را 
ــار  ــر ب ــازه از زی ــواده ت ــر خان ــمونی، اگ سیس
قســط های جهیزیــه درآمــده باشــند کــه 
بــه حتــم در نیامده انــد، سیســمونی بــار 
ســنگینی اســت کــه دوبــاره بــردوش خانــواده 
می افتــد کــه بســیاری از ایــن وســیله ها نیــز 
مــورد اســتفاده قــرار نمی گیرنــد ولــی چــون 
رســم خانوادگــی و فرهنگــی اســت مجبــور 
هســتند بــه آن تــن بدهنــد کــه ایــن امــر 
ــد  ــا ســخت می کن ــرای خانواده ه کار را ب
خانواده هایــی  بــرای  خصــوص  بــه 
ــای  ــا بچه ه ــد ی ــر دارن ــد دخت ــه چن ک
هم ســن دارنــد و همزمــان بایــد ایــن 

وســیله ها را تهیــه کننــد. پــس مــا نمی توانیــم 
الگــوی واحــد بدهیــم ولــی بــرای آسان شــدن 
ازدواج کاری کــه می توانیــم بکنیــم ایــن اســت 
ــق  ــانه، از طری ــق رس ــا را از طری ــه عرف ه ک
ــدارس و مســاجد  ــا، م ــوزش در دانشــگاه ه آم
ــن مــوارد را  کاری کنیــم کــه خــود جامعــه ای
ــد.  ــح بکن ــی را تقبی ــد و تجمل گرای ــس بزن پ
ــوارد  ــن م ــه از ای ــی بوده اندک ــا خانواده های ام
مبــرا بودنــد، مثــاًل پــدری یــک جهیزیــه آســان 
و ســاده بدهــد یــا اینکــه پســر بتوانــد عروســی 
ــه  ــد ب ــه بای ــی ک ــا بحث های ــرد؛ ی ــبک بگی س
عنــوان خریــد قبــل از عروســی لحــاظ بشــود. 
اگــر طالیــی نمی توانــد بخــرد، بتوانــد بــه 
ــی  ــاًل سرویس ــا اص ــرد ی ــره بگی ــای آن نق ج
خریــداری نشــود یــا ســبک تر خریــداری شــود. 
ــم  ــم ها و رس ــم در مراس ــی توانی ــا را م این ه
ــل شــویم.  و رســومات و در عــرف تخفیــف قائ
ــت  ــرکالس صحب ــه س ــجوها ک ــا دانش ــده ب بن
ــد. آن  ــا ایــن مــوارد مشــکلی ندارن می کنیــم ب
اوایــل کــه طــال گــران شــده بــود مثــاًل بچه هــا 
ــم؟  ــال بخری ــاً ط ــد حتم ــر بای ــد مگ می گفتن
ــره  ــا نق ــم ی ــال نخری ــرویس ط ــم س می توانی
بخریــم یــا بــه یــک حلقــه اکتفــا بکنیــم. یعنی 
اگــر خانواده هــا کوتــاه بیاینــد، فرزنــدان بــرای 
اولویتشــان  می آینــد.  کوتــاه  آســان  ازدواج 
ازدواج کــردن اســت بــه جــای اینکــه بخواهنــد 
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ازدواج نکننــد و درگیــر رســم و رســوم بشــوند ولــی ایــن پــدر و مادرهــا هســتند کــه ســخت می گیرنــد و ایــن ســختی بــرای 
خودشــان هــم هســت ولــی بــاز از مواضــع خــود کوتــاه نمی آینــد؛ اگــر بتوانیــم ایــن عرف هــا را آمــوزش دهیــم در جامعــه 

موفق تر خواهیم بود. 

                      

                     مشــاوره ی پیــش از ازدواج تــا چــه حــد بــر موفقیــت 
و پایــداری آن اثــر دارد؟ 

مشــاوره ی قبــل از ازدواج بی اثــر نیســت و نمــی تــوان گفــت 
ــد  ــت می خواه ــمندی و درای ــی هوش ــدارد ول ــر ن ــاًل اث اص
ــدارد ازدواج را منتفــی  یعنــی مشــاور قبــل از ازدواج حــق ن
ــر و  ــرای دخت ــرایط را ب ــد ش ــاور می توان ــد. مش ــالم کن اع
پســر توضیــح دهــد و ایــن خیلــی مهــم اســت کــه دختــر 
ــف باشــند.  ــات هــم واق ــه خصوصی ــل از ازدواج ب و پســر قب
مــا هــم رفتــن پیــش مشــاور را بــه افــراد توصیــه می کنیــم 
امــا پیــش مشــاور آگاه! یعنــی هــر مشــاوری واقعــاً صالحیــت 
مشــاوره قبــل از ازدواج را نــدارد و بایــد حتمــاً از یک ســری 
تجربــه و آگاهــی بهره منــد باشــد. بلــه، مشــاور بــا توجــه بــه 
ــد،  ــه می کن ــی ک ــرد و صحبت های ــه می گی ــت هایی ک تس
ــد  ــح ده ــر توضی ــر و پس ــدام از دخت ــر ک ــه ه ــد ب می توان
ــا چــه ویژگی هــای شــخصیتی ازدواج  ــا چــه فــردی ب کــه ب

می کنــد.
ــک ویژگــی شــخصیتی  ــه خاطــر ی ــم ازدواج ب ــا نمی گویی م
ــا آگاهــی  ــرد ب ــد ف ــرق می کن ــی ف ــی خیل منتفــی شــود ول
ــرد  ــک ف ــن ی ــه م ــم ک ــن بدان ــی م ــود؛ یعن وارد ازدواج ش
برونگــرا هســتم بــا ایــن درجــه بــا ایــن درصــد و بــا 
ــن درجــه ازدواج  ــا ای ــن درصــد ی ــا ای ــرد درونگــرا ب ــک ف ی

ــی  ــه وارد زندگ ــا اینک ــت ت ــم اس ــی مه ــن خیل ــم ای می کن
شــده و شــگفت زده شــوم کــه چگونــه بــا چنیــن شــخصیتی 

ــم.  ــی کن ــد زندگ بای
پــس مشــاوره حتمــاً تأثیــر دارد از ایــن جهــت کــه متوجــه 
ــا  ــا چهارت ــم و دو دوت ــردی ازدواج می کنی ــا چــه ف باشــیم ب
کنیــم؛ یعنــی مــا خصوصیــات مثبــت و منفــی فــرد مقابــل 
را در دو کفــه ی تــرازو بگذاریــم و ســبک و ســنگین کنیــم. 
حــاال اگرخوبی هــا بیشــتر از بدی هــا اســت می توانیــم 
ــاید در  ــراد ش ــت اف ــح اس ــون واض ــم چ ــا او ازدواج کنی ب
ــس  ــا هیچک ــند ام ــر باش ــا کامل ت ــل ی ــی کام ــک طیف ی
کامــل نیســت. بنابرایــن هــر فــردی بــه اقتضائــات خــودش 
ــا  ــد ی ــی کن ــد زندگ ــرد می توان ــن ف ــا ای ــه ب ــنجد ک می س
ممکــن اســت مثــاًل درونگرایــی خــط قرمــز شــخص باشــد 
ــد  ــرد درونگــرا ازدواج کن ــک ف ــا ی ــت نخواهــد ب ــچ وق و هی
ــر را نداشــته باشــد کــه تشــخیص  ــن هن و خــودش هــم ای
بدهــد ایــن فــرد درونگراســت یــا نــه؛ و مشــاور ایــن کمــک 
ــه  ــاور ک ــک مش ــش ی ــن پی ــی رفت ــد. ول ــه او می کن را ب
ــه کار صحیحــی نیســت. ــا ن ــا هــم ازدواج کنیــد ی ــد ب بگوی
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                     باتوجــه بــه اینکــه بســیاری از ارزش هــا در نــگاه جوانــان 
کمرنــگ شــده، چــه چیــزی تعریــف کننــده اولویــت شــده 
شــکل گیری  بــر  تأثیــری  چــه  اولویت هــا  ایــن  اســت؟ 

دارد؟ آن هــا  هویــت 

-اگــر مقــداری بــا دقــت بــه مفاهیــم عمومــی در فضــای مجــازی 
و پیام هــای روان شناســی- پیام هــای روان شناســی زرد- دقــت 
فرماییــد، متوجــه چندیــن جملــه ی عمومــی می شــوید کــه تکــرار 
ــود  ــراف خ ــمی را از اط ــای س ــل: آدم ه ــی مث ــوند. جمالت می ش
ــته   ــر داش ــت را در نظ ــتی، اولوی ــم هس ــودت مه ــذار، خ ــار بگ کن
ــد خــوب  ــت بای ــو محــور زندگــی خــودت هســتی و حال ــاش، ت ب
ــرای اینکــه  ــان زندگــی، ب ــو مهــم هســتی در جری باشــد، فقــط ت
ــدر  ــا روزی ق ــی. آن ه ــق شــوی و حــال خــودت را خــوب کن موف
ــرأت  ــد، ج ــت می کنن ــو را اذی ــر ت ــت، اگ ــد دانس ــو را خواهن ت
ــه  ــه ب ــی ک ــه آدم ــته باش، ب ــردن را داش ــا ک ــی و ره خداحافظ
ــا او خداحافظــی کــن. چــون  ــد پشــت کــن و ب ــو آســیب می زن ت
انــرژی منفــی می دهــد، بــه او نــه بگــو و از او خداحافظــی کــن...

ــن مــدل جمــالت یــک مفهــوم عمومــی را در ذهــن مــی کارد؛  ای
ــی جمــع اســت،  از دنیــای خــدا محــور کــه اولویــت آن خوب حال
ــت  ــرد اس ــی ف ــش خودخواه ــه اولویت ــان محور ک ــای انس ــه دنی ب

منتقــل خواهیــم شــد.
آن چیــزی کــه باعــث می شــود اولویت هــای جــوان و ارزش هایــش 
ــه  ــی ک ــا هویت ــا و ارزش ه ــن اولویت ه ــر ای ــا تغیی ــد و ب تغییرکن
بــرای جــوان امــروز می بینیــم بــه تناســب تغییرکــرده، بــه نظــرم 

همیــن مســئله  اســت.
ــم  ــت، مه ــم اس ــش مه ــودش برای ــی خ ــروز خوب حال ــوان ام ج
ــواده  ــه خان ــت ک ــم نیس ــت، مه ــه چیس ــاز جامع ــه نی ــت ک نیس
ــان  ــه در جری ــت ک ــم نیس ــد، مه ــی دارن ــه نگاه ــان چ و اطرافی
رشــدی او قــرار اســت چــه اتفاقــی رقــم بخــورد، مهــم ایــن اســت 
کــه حالــش خــوب باشــد، کیــف بکنــد، رفــاه و لــذت خــودش را 

داشته باشــد.

خــب بــه یقیــن بــا ایــن نــگاه، جریــان ازدواج بــه تأخیــر 
خواهدافتــاد. بــه خاطــر اینکــه مــا در دنیــای ازدواج بــا بســیاری از 
مشــکالت ارتباطــی، اقتصــادی، خانوادگــی مواجــه خواهیــم  بــود. 
ایــن جــزء ماهیــت رابطــه  اســت، ولــی وقتــی محوریــت مــن بــرای 
خــودم باالتریــن و واالتریــن ارزش شــود، چــه معنــا دارد بخواهــم 
ــن  ــه م ــه اینک ــه ب ــم. باتوج ــل ازدواج تالشــی کن ــرای کاری مث ب
ــم  ــودم و اآلن ه ــد زوج ب ــش از ازدواج چندص ــاور پی ــال ها مش س
ــه در  ــه همیش ــؤاالتی ک ــی از س ــم، یک ــه کار می کن ــن زمین در ای
جلســات مشــاوره ی پیــش از ازدواج از مراجعینــم می پرســم، ایــن 
اســت کــه ازدواج را چگونــه تعریــف می کنیــد؟ ازدواج چیســت؟ و 

ــد؟ ــد ازدواج کنی ــرا می خواهی چ
ــف  ــف مســئله دار می رســیم و آن تعری ــک تعری ــه ی ــا ب معمــوالً م
ایــن اســت کــه ازدواج محلــی  اســت بــرای تأمیــن نیازهــای مــن، 
نــه بــه ایــن صراحــت، امــا مفاهیمــی کــه منتقــل می شــود، اگــر 
ــا  ــال این ه ــال و امث ــه کم ــل رســیدن ب ــم کلیشــه ای مث از مفاهی

ــف می رســیم. ــه آن تعری ــم، ب ــرون بیایی بی
مــن ازدواج می کنــم؛ اگــر پســر هســتم، مثــل مــادرم یــک فــردی 
ــد،  ــیدگی کن ــن رس ــه م ــم و ب ــته  باش ــودم داش ــار خ را در کن

ــه  ــد و البت ــق کن ــق و فت ــی را رت ــور زندگ ــد، ام ــات بده خدم

مسئله اصلی در ازدواج 
تغییر باورهایمان است

گردآورنده: فاطمه حمزه لو
دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت دولتی دانشگاه ارومیه

گفتگوی نشریه نساء  با :
آقای سجاد کرمیان مجد

 زوج درمانگر
 مشاور پیش از ازدواج 
 مشاور روابط عاطفی

 عضو انجمن مشاوره ایران
 عضو هیئت مدیره انجمن سالمت جنسی

عضو مرکز جهانی مطالعات سالمت روان آلمان
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ــل پیــدا می کننــد کــه  ــی هــم پســرها تمای ــه تازگــی در مســائل مال ب
ــه رفــاه مالــی برســد  ــه مــن کمکــی کنــد و زندگــی زودتــر ب او هــم ب
ــود.  ــرآورده می ش ــم ب ــن ه ــی م ــای جنس ــه نیازه ــوب ک ــدر خ و چق
ــم،  ــم ازدواج کن ــن می خواه ــی م ــگاه وقت ــن ن ــا ای ــد ب ــوب ببینی خ
اول فرزنــدآوری در آخریــن مرحلــه قــرار می گیــرد و دوم احتمــال 
ــرش  ــد شــد، چــون ف ــر خواه ــن  براب ــد ازدواج چندی ــا در فرآین تنش ه
ســبزی بعــد از ازدواج بــرای مــا پهــن نکرده انــد کــه یــک انســان دیگــر 
ــی  ــا و انتظارات ــه ی نیازه ــا هم ــه دارد و ب ــی ک ــه ی تفاوت های ــا هم ب
ــود.  ــن بش ــای م ــارات و نیازه ــردن انتظ ــئول برآورده ک ــه دارد، مس ک
ــم  ــه می توان ــتند ک ــم هس ــم مه ــتم، لذت های ــم هس ــودم مه ــن خ م
ــل  ــش قاب ــا کم وبی ــی م ــان زندگ ــه در جری ــوری ک ــای لذت مح در دنی
مشــاهده اســت، برطــرف کنــم. بــرای همیــن چــرا ازدواج کنــم؟ فــردی 
ــه اصطــالح  ــد ب ــرار اســت در آینــده همســر مــن باشــد، می توان کــه ق
یــک فــرد ســمی باشــد و بــه مــن آســیب برســاند و مــن را اذیــت کنــد 
و طبــق ایــن پروتــکل و قاعــده ی قبلــی کــه آدم هــای ســمی را از اطراف 
خــودت حــذف کــن، آن وقــت بــه حتــم مــن بــه طــالق خواهــم رســید. 
پــس چــرا بایــد ریســک کنــم و هزینــه ی طــالق را بپــردازم و بــه خــودم 

آســیب بزنــم؟ 
این هــا اولویت هــای زندگــی جــوان امــروز می شــود. پــس اگــر 
می بینیــم ازدواج امــروز کمتــر شــده  اســت، مــن فکــر می کنــم 
ــادی  ــئله ی اقتص ــوع مس ــن موض ــدن ای ــگ ش ــی کم رن ــئله ی اصل مس
ــن  ــت. چنی ــه ازدواج اس ــبت ب ــا نس ــاور م ــر ب ــئله ی تغیی ــت. مس نیس
چیــزی انجــام نخواهدشــد. او در درجــه ی اول مســئول بــرآورده کــردن 
نیازهــا و انتظــارات خــودش اســت و این جاســت کــه آن خودخواهی هــا 
و مراقــب خــودت بــاش و آدم هــای ســمی را از اطــراف خــودت حــذف 
کــن، خیلــی پررنگ تــر می شــود. بــه یقیــن وقتــی مــن بــا ایــن زاویــه ی 
دیــد وارد پروســه ی ازدواج می شــوم کــه انتظاراتــم را در آینــده دریافــت 
کنــم، دچــار مشــکل خواهم  شــد، چــون بخــش زیــادی از انتظــارات من 
در تــوان طــرف مقابــل نیســت. اگــر هــم در توانــش باشــد، وظیفــه ی او 
نیســت کــه بــرای ایــن تأمیــن اولویــت قائــل شــود. وظیفــه دارد بــرای 
تأمیــن نیازهــای خــودش تــالش کنــد. هرچنــد کــه در ذات و ماهیــت 
ازدواج، مــن الزم دارم کــه بخشــی از انتظــارات طــرف مقابلــم را فراهــم  
و تأمیــن کنــم، امــا اگــر قــرار باشــد ایــن جــزو وظایــف محســوب شــود، 
ــد  ــا رش ــم ت ــن ازدواج می کن ــد. م ــکل خواهم ش ــار مش ــم دچ ــه حت ب
کنــم. مــن ازدواج می کنــم تــا متوجــه شــوم در جریــان زندگــِی خــودم 
در کــدام بخش هــا نقطــه  ضعــف دارم کــه بایــد آن هــا را درســت کنــم. 
ــودم را  ــته های خ ــن خواس ــه م ــت ک ــن اس ــرای ای ــه ب ــن ن ازدواج م
دریافــت کنــم. ازدواج مــن بــرای ایــن اســت کــه مــن قــوی شــوم تــا 
بتوانــم خواســته های خــودم را برطــرف کنــم. خــودم بــا تــوان خــودم و 
بــا لطفــی کــه در فرآینــد رابطــه ی زوجــی وجــود دارد، بــه ایــن مقصــود 

برســم.                                                                                                                                           

                           آیــا می تــوان الگــوی واحــدی بــرای ازدواج موفــق بــرای 
همــه ی اقشــار در نظــر گرفــت؟

ــه  ــح نباشــد. معیارهــای واحــد، بل شــاید کلمــه ی الگــوی واحــد صحی
ــای  ــاید گوی ــد ش ــوی واح ــارت الگ ــا عب ــت، ام ــر گرف ــود در نظ می ش
انتخــاب بــرای ازدواج نباشــد. معیارهــای واحــد یعنــی چــه؟ وقتــی مــن 
ــی  ــار اصل ــد معی ــب چن ــد مراق ــم بای ــردی ازدواج کن ــا ف ــم ب می خواه

باشــم، یعنــی مراقــب چنــد مؤلفــه ی اصلــی باشــم.
نکتــه ی اول اینکــه ســالمت روان خــودم، آگاهــی  ام از نیازهــای خــودم 
ــی  ــه کس ــن چ ــم. م ــی بشناس ــه خوب ــخصیتی  ام را ب ــای ش و ویژگی ه
ــد  ــه می خواه ــردی ک ــر ف ــت. ه ــی  اس ــه ی عموم ــن مؤلف ــتم؟ ای هس

ــا خــودش را نشناســد،  ــد. ت ازدواج کنــد بایــد این هــا را بدان
ــد.  ــد ازدواج کن ــا چــه کســی بای ــد متوجــه شــود ب نمی توان
نکتــه ی دوم اینکــه وقتــی بــا فــردی کــه می خواهنــد 
ــد ســالمت روان  ــاً بای ــوند، حتم ــه می ش ــد مواج ازدواج کنن
ــی  ــودم را بررس ــخصیت خ ــا ش ــخصیت او ب ــب ش او و تناس
ــا  ــخصیتی م ــای ش ــا ویژگی ه ــه آی ــوم ک ــه ش ــم. متوج کن
باهــم مناســب اســت؟ در کنــار ایــن مســئله بررســی تناســب 
جنســی و ارزیابــی جنســی هــم بســیار مهــم اســت. مــا در 
جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه بیماری هــای جنســی، 
ــر پوســت  ــری در زی ــای حداکث ــه معن ــالالت جنســی ب اخت
ــه درســتی  ــر ب ــن موضــوع اگ ــه وجــود دارد و ای ــن جامع ای
ــراد در  ــز اف ــات چالش برانگی بررســی نشــود یکــی از موضوع

ــود. ــد ب ــد ازدواج خواه فرآین

                  مولفــه هــای ازدواج موفــق چیســت؟ نظرتــان 
چیســت؟                                                                                                 ســفید  ازدواج  دربــاره 

ــوِر  ــه فاکت ــه س ــبت ب ــوب نس ــک ازدواج خ ــرای ی ــد ب بای
ــی آگاه  ــب جنس ــخصیت و تناس ــب ش ــالمت روان، تناس س
باشــیم کــه شــاید نیــاز باشــد بــا یــک متخصــص و مشــاور 
پیــش از ازدواج بــرای فهمیــدن ایــن فاکتورهــای تخصصــی 
ــباهت ها و  ــت، ش ــوع کفوی ــاید موض ــم. ش ــورت بگیری مش
ــای  ــا و بلوغ ه ــی پختگی ه ــی و بررس ــب های خانوادگ تناس
چندگانــه ای کــه بــرای ازدواج نیــاز داریــم؛ بلــوغ اقتصــادی، 
ــوی  ــوغ معن ــوغ جنســی، بل ــی، بل ــی و فرهنگ ــوغ اجتماع بل
و ایــن جنــس پختگی هــا و بلوغ هــای الزم بــرای ازدواج 
توســط خودمــان و خانواده مــان، قابلیــت بررســی را داشــته 
 باشــند، امــا تناســب شــخصیت و تناســب ویژگی هــا و 
ــه  ــت ک ــوری نیس ــالمت روان فاکت ــی و س ــای جنس نیازه
ــم.  ــناخت آن بربیای ــی و ش ــس بررس ــان از پ ــم خودم بتوانی
ــده   ــی تعیین کنن ــم خیل ــه ی مه ــن مؤلف ــن ای ــرای همی ب
اســت و بــد نیســت بــا یــک متخصصــی در ایــن زمینــه بــرای 
ــه ی  ــم و هزین ــتباهی نکنی ــا اش ــم ت ــورت بگیری ازدواج مش
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ــم. ــه ندهی ــن قضی ــر ای ــه خاط ــرای ازدواج ب ــادی ب زی
در نظــر داشــته  باشــید مــا گاهــی بــرای انتخــاب شــریک مالــی در 
ــا متوجــه شــویم  زندگــی هزینه هــای زیــادی متقبــل می شــویم ت
آیــا ایــن شــریک مالــی، شــریک مالــی امنــی اســت کــه بخواهیــم 
ــا  ــم ی ــارش قراردهی ــول را در اختی ــارد پ ــد میلی ــال چن ــرای مث ب
ــر الزم  ــی اگ ــم، حت ــت کن ــی صحب ــا فالن ــمش، ب ــر؟ بشناس خی
اســت بــه شــهر دیگــری بــروم و فالنــی را کــه قبــاًل بــا او شــریک 
ــرد  ــن ف ــی از ای ــه ویژگی های ــوم او چ ــه ش ــم و متوج ــوده ببین ب
می گویــد کــه اگــر ســالمت رفتــاری نــدارد، پولــم را در اختیــارش 
ــم و تمــام ســرمایه ی  ــرار اســت ازدواج کنی ــی ق ــا وقت نگــذارم. ام
ــش  ــه آرام ــان، بلک ــر خودم ــرمایه ی عم ــا س ــه تنه ــان را، ن عمرم
ــه  ــم ک ــرار دهی ــردی ق ــار ف ــان را در اختی ــان و خودم خانواده م
ــارش باشــیم  ــرار اســت در کن ــک شــراکت کوتاه مــدت ق ــه در ی ن
ــا  ــرار اســت ب و شــراکت داشــته  باشــیم، بلکــه ســال های ســال ق
ــی  ــای مال ــتن اولویت ه ــل نداش ــه دلی ــاید ب ــم. ش ــی کنی او زندگ
یــا بــه دلیــل نداشــتن زمــان الزم بــرای اینکــه بخواهیــم بــه ایــن 
ــه  ــش از ازدواج مراجع ــاور پی ــه مش ــم، ب ــم بپردازی ــئله ی مه مس

نمی کنیــم.
و  می کننــد  گالیــه  مراجعیــن  از  بعضــی  وقت هــا  خیلــی 
ــت  ــاعت وق ــش-هفت س ــما ش ــه ش ــت ک ــت اس ــد درس می گوین
می گذاریــد بــرای اینکــه بخواهیــد بــا مــا گفت و گــو کنیــد، 
بــرای موضــوع مشــاوره ی پیــش از ازدواج، مبالــغ را بــه دلیــل آن 
ــاد اســت نمی توانیــم پرداخــت کنیــم. مــن گاهــی اوقــات  کــه زی
ــیم  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــم و باه ــت می کن ــا صحب ــا آن ه ب
ــم  ــت در ازدواج کنی ــرار اس ــه ق ــی ک ــه هزینه های ــروری ب ــه م ک
بیندازیــم. چنــد میلیــون هزینــه ی گل زدن ماشــین عــروس 
ــه  ــه ی آن مراســم ولیم ــون هزین ــد میلی ــرار اســت چن ــم؟ ق بکنی
ــامی را  ــار و ش ــان ناه ــان و خانواده هایم ــار اطرافیانم ــم و کن کنی
ــا و رســم   ــه ی لباس ه ــرار اســت هزین ــون ق ــد میلی ــم؟ چن بخوری
ــه ی  ــت هم ــرار اس ــه ق ــم ک ــا کنی ــه موضوع ه ــوم  و این گون و  رس
ــذت  ــر و ل ــه همدیگ ــیدن ب ــرای رس ــه ای ب ــوند، مقدم ــا بش این ه
ــن تفکــر  ــن مــدل و ای ــرای اینکــه اگــر ای ــی چــرا ب ــردن از... ول ب
ــد و  ــا باش ــرد بن ــی ف ــان زندگ ــان محور در جری ــور، انس خودمح
ــرد  ــی ف ــان زندگ ــان محور در جری ــور و انس ــر خودمح ــن تفک ای
ــام  ــن نظ ــردی در ای ــر ف ــد، ه ــازی کن ــش ب ــود و نق ــد ش کارآم
فکــری اولویــت را بــرای خواســته های خــود و میــل خــود تنظیــم 
می کنــد و نهایتــاً ازدواجــی شــکل نخواهــد گرفــت و اینجاســت کــه 
ســر و کلــه ی مدلــی از ارتبــاط کــه بــه اشــتباه بــه اســم ازدواج از 
ــام ازدواج  ــه ن ــی از ازدواج ب ــاد می شــود، پیــدا می شــود، مدل آن ی
ســفید. ازدواج ســفید یعنــی ارتبــاط دو نفــر در زیــر یــک ســقف، 
کنــار همدیگــر بــدون تعهــد. ایــن عبــارت » بــدون تعهــد « شــاید 
ــن فاکتــور در موضــوع فهــم ازدواج ســفید باشــد. تعیین کننده تری
ایــن موضــوع سال هاســت در کشــورهای اروپایــی مطــرح اســت و 
ــه همدیگــر  ــد و تعهــدی هــم ب ــار هــم زندگــی می کنن ــراد کن اف
ندارنــد و بــه اصطــالح ســفید و بــدون هیــچ ارتبــاط متعهدانــه بــه 
معنــای حداکثــری خــود بــا همدیگــر هســتند، یعنــی ایــن دو نفــر 
ــراد دیگــر هــم رابطــه ی جنســی داشــته  باشــند  ــا اف ــد ب می توانن
ــی  ــه ی جنس ــم رابط ــم باه ــان ه ــتند خودش ــت داش ــر دوس و اگ
ــای  ــه در دنی ــت ک ــی نیس ــگ فرهنگ ــن فرهن ــند. ای ــته  باش داش

ــرقی  ــگ ش ــا در فرهن ــی م ــود. یعن ــه ش ــرقی پذیرفت ــگ ش فرهن
نــه حتمــاً ایــران، چنیــن چیــزی را برنمی تابیــم کــه بــدون تعهــد 
ــه  ــر ب ــن نف ــا چندی ــان ب ــیم و هم زم ــه ای باش ــردی در رابط ــا ف ب
صــورت پذیرش شــده و آگاهانــه و بــدون احســاس اشــتباه رابطــه 

داشــته  باشــیم.
ازدواج ســفید یعنــی تــو هیــچ مســئولیتی در قبــال مــن نــداری و 
ــن  ــای خــودت را داشــته  باشــی. ای ــن باعــث می شــود کــه دنی ای
نهایــت اصالــت دادن بــه لــذت اســت، ایــن نهایــت اصالــت دادن به 
محوریــت انســان و محوریــت خــود در فرآینــد زندگــی اســت کــه 
ــد  ــه تعه ــی ازدواج ک ــوم اصل ــی ازدواج و مفه ــی ریشــه ی اصل حت
ــه دلیــل اینکــه حالــت را خــوب نمی کنــد از  اســت را می توانــی ب
بیــن ببــری. بیمــه  و ضمانــت یــا یــک شــناختی از طــرف مقابلمــان 
ــم،  ــم ازدواج کنی ــا چــه کســی می خواهی ــم ب ــم و بدانی ــدا کنی پی
ــا  ــه ی آن هزینه  ه ــه مقدم ــن هزین ــام ای ــم؟ تم ــه ای نمی کنی هزین
اســت. یعنــی اگــر مــن احتمــال بدهــم کــه نمی توانــم بــا ایــن آدم 
ــود،  ــه ب ــی ک ــن هزینه های ــام ای ــم، تم ــی داشته باش ــی خوب زندگ
ــالق  ــا از آن آدم ط ــم ت ــت کن ــرش را پرداخ ــد براب ــرم چن حاض
بگیــرم. و از چنــد حالــت مــن ضــرر مالــی ببینــم ولــی خــب انــگار 
ــی را االن  ــت وجه ــک پرداخ ــه ی ــم ک ــرورت را نمی بین ــن ض ای
داشــته  باشــم تــا بتوانــم شــناخت کاملــی از همســرم پیــدا کنــم و 

ــا نرســم. ــن مرحله ه ــه ای ب
ــای ازدواج  ــوص در دنی ــه خص ــن ب ــورت گرفت ــِگ مش ــن فرهن ای
و مشــاوره ی پیــش از ازدواج، نیــاز دارد تــا جــا بیفتــد کــه 
مؤلفه هــای ازدواج بــه درســتی بررســی شــوند و افــراد بــر اســاس 
تمایــالت فــردی و هدف گذاری هــای اشــتباه، خدایــی ناکــرده بــه 

ــند.                                                                                                       ــتباه نرس انتخــاب اش

                       چــه عواملــی در شــکل گیــری نگــرش جوانــان نســبت 
ــه ازدواج نقش دارد؟                                                 ب

ــوان  ــه ج ــاوری ک ــن ب ــرده، ای ــدا ک ــوان پی ــه ج ــی ک ــن نگرش ای
امــروز در مســئله ی ازدواج پیــدا کــرده، بــه یقیــن کســری  اســت 
ــواده  و در جامعــه ی پیرامونــش می گــذرد.  از اتفاقاتــی کــه در خان
اینکــه در مدرســه، دانشــگاه و فضــای رســانه ها چــه نگاهــی 
ــای  ــت. فض ــذار اس ــی تأثیرگ ــد خیل ــوع ازدواج می کنن ــه موض ب
اجتماعــی و شــبکه های اجتماعــی کــه جــوان در آن حضــور 
ــا و  ــکل گیری باوره ــد در ش ــری می توان ــای حداکث ــه معن دارد، ب

نگرش هــای او تأثیرگــذار باشــد. 
متأســفانه  کــه  هســتند  مفاهیمــی  از  پــر  این هــا  تک تــک 
ــل  ــی قاب ــان فرهنگ ــات از زب ــی اوق ــده اند و گاه ــی نش کارشناس
پذیــرش در کشــور بیــان می شــوند، یعنــی مســئله ی ازدواج 
ــت در  ــرای صحب ــون ب ــان های دارای تریب ــت انس ــی در ذهنی حت
موضوع هــای فرهنگــی بــه درســتی فهــم نشــده  اســت، و ایــن کار 
ــده ی  ــه تعیین کنن ــان ک ــاتید و بزرگانم ــد. اس ــخت تر می کن را س

هســتند  جامعــه  عمومــی  مســیر 
و رســانه در اختیــار دارنــد، حتــی 
نســبت بــه ایــن موضوعــات بــه قــدری 
آگاه نیســتند کــه بخواهنــد خط مشــی 

ــد. ــن کنن ــت تبیی ــی را درس کل
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جهت ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد، 
همچنین اطالع اخبار و برنامه 

های واحد خواهران اتحادیه جامعه 
اسالمی دانشجویان ما را در پیج های 
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