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تناقض در بازنمایی مسائل زنان!
رسانه های غربی رویکردی کاماًل متناقض در بازنمایی مسائل مرتبط با زنان و خانواده در جوامع غربی و جوامع شرقی دارند

88498440سرويس اجتماعي

پوش�ش خبري گس�ترده  موضوعي نظي�ر اینکه  
نخست وزیر نيوزیلند فرزند خود را به مجمع عمومی 
سازمان ملل می برد هم براي مخاطب غربي پيام دارد 
و هم براي مخاطب شرقي! این پوشش براي غربي ها 
روي اهميت تش�کيل خانواده و فرزندآوري تأکيد 
مي کند و نشان مي دهد یک زن در باالترین جایگاه 
سياسي و ش�غلي اش مي تواند مادر ش�ود و اینها با 
یکدیگر تضادي ندارند. دنياي غرب به بحران خانواده 
و جمعيت رسيده و براي حل این بحران نيازمند ارائه 
الگوهاي عملي است در برابر این اما حمایت رسانه اي 
گسترده از همجنس گرایي در کشورهاي مختلف و 
پوشش گسترده رس�انه اي آزادي همجنس گرایان 
در هندوستان به عنوان کشوري سنتي که خانواده 
در آن اصيل ترین بني�ان را دارد و نرخ طالق در آن 
در پایين ترین س�طح ممکن است نش�ان مي دهد 
رس�انه هاي دنياي غرب مي خواهند ذهن مخاطب 

شرقي را به گونه اي دیگر قاب بندي کنند

با فراگيرتر شدن رسانه ها در دنيا افکار عمومي با یک ابهام بزرگ مواجه شده است؛ چقدر از 
تصویري که از سوي رسانه ها و به طور خاص رسانه هاي جریان اصلي در دنياي عرب مطرح 
مي شود تصویر واقعي از دنياس�ت و چه ميزان از این تصویرس�ازي و ایماژها وانموده هایي 
اس�ت که تالش مي کند با قاب بندي ذهن مخاطب هم به او بگوید به چ�ه چيزي فکر کند و 
هم بس�تر جریان فکري مخاطبان را تعيين کند بدین معنا که به مخاط�ب القا کند چگونه 

باید فکر کند. با پيگي�ري جریان رس�انه اي غرب در حوزه زن�ان و خانواده و مقایس�ه این 
جریان در پوش�ش اخبار مرتبط با دنياي غرب و اخبار مرتبط با کشورهاي شرقي و آسيایي 
مي توان به خوبي تفاوت معيارهاي برجسته س�ازي و جهت گيري هاي خاص رسانه اي را در 
موارد گوناگون متوجه ش�د؛ اخباري که نحوه پوش�ش آنها نش�ان مي دهد امپراتوري هاي 
رس�انه اي براي چارچوب بندي ذهن مخاطب غربي برنامه متفاوتي از چارچوب بندي ذهن 

مخاطب ش�رقي دارند به همين خاطر در ش�رایطي که اخباري همچون حضور نخست وزیر 
نيوزیلند با فرزندش در مجمع س�ازمان مل�ل بازتابي جهان�ي مي یابد تا اهمي�ت خانواده 
را در چش�م زنان غربي بزرگنمایي کند اخباري نظي�ر آزادي همجنس گرای�ي در هند و یا 
حذف جرم انگاري از زناي محصنه در این کشور در س�طحي وسيع از سوي همين رسانه ها 
پوش�ش داده مي ش�ود تا رفتارهایي نظير این را در نگاه مخاطب ش�رقي عادي سازي کند.

 پيش از رایج ش��دن اینترنت، خبرهای خارجی روزنامه ها و تلویزیون 
منبع اصلی یا تقریباً تنها منبع اطالعات مربوط به کشورهای خارجی 
بود. خبرهاي خارجي هم اغلب از طری��ق خبرگزاری های بين المللی 
 ))AP( و آسوشيتدپرس )AFP( مانند رویترز، خبرگزاری فرانس��ه(
توليد و توزیع مي شد. با ظهور اینترنت اما سازمان های خبری می توانند 
اخبار خود را از طریق اینترنت در سراس��ر جهان به اطالع مخاطبان 

برسانند.
با این وجود ادعا می ش��ود رس��انه های بين المللی غربی و شرکت های 
ارتباط��ات، مطالبي را در رس��انه  انتش��ار می دهند که س��لطه خبری 
آنها را توجيه و تأیي��د می کن��د )Schiller, 1991( و این که مطالب 
 رس��انه ای آنها منافع ش��رکت ها و دولت های غربی را بازتاب می دهند 
)Herman, 2000(. ع��الوه بر سلط��ه خبری در صنع��ت رسانه ها 
و ارتباطات، ایاالت متح��ده امریک��ا از مزیت باالی��ی در فناوری های 
Boya-( برخوردار است. بوی��د- بارت )ICT( اطالعات و ارتباط��ات

Barrett, 2006( معتقد است شرکت های رسانه ای امریکا می توانند از 
پيشرفته ترین فناوری ها برای پيوند بين مزایای خود در رسانه های سنتی 

به مزایای خود در رسانه های دیجيتالی استفاده کنند.
خبرگزاری های بين المللی خبرهای بيشتری را درباره کشورهای غربی 
مخابره می کنند و دبيران س��ازمان های خبری ملی بر اساس خبرهای 
تهيه ش��ده در خبرگزاری های بين المللی درب��اره اهميت رخدادهای 
خبری خارجی قضاوت می کنند. فرآیند س��رمقاله در خبرگزاری های 
ملی به شدت متکی بر خبرگزاری های بين المللی غربی است و از این رو، 
پوشش اخبار در بخش خبرگزاری های بين المللی نشان دهنده پوشش 

.)1980 ,Boyd-Barrett(.خبری غرب گرایانه است
  جریان بين المللي اخبار 

یکي از الگوهاي برجسته جریان بين المللي اخبار، الگوي مرکز- پيرامون 

است که در کار یوهان گالتونگ، تحليل نظریه ساختاري امپریاليسم ارائه 
شده است، در اینجا جهان به دو قسمت تقسيم مي شود: مرکز یا جوامع 

مسلط و پيرامون.
مطابق این نظریه، ميزان تبادل خبرها ميان ملل مرکز و پيرامون و ميزان 
تبادل خبر بين خود ملل مرکز با یکدیگر تفاوت زیادي دارد. خبرهاي 
ملل مرکز، سهم بيش��تري از رویدادهاي خارجي را در رسانه هاي ملل 
پيرامون دارند. تقریباً جریان خبر در ميان ملل پيرامون بس��يار ناچيز 
اس��ت و یا اصاًل وجود ندارد. از طرف دیگر خبرگزاري هاي غربي اغلب 
با طرح مسائل نمایشي و در حقيقت ک�م اهمي�ت، اذه�ان مخاطب�ان 
بين المللي خود را از پرداختن به حقایق فاجعه آميز جوامع زیر س��لطه 
بازمي دارن�د. ع���الوه ب�ر ای�ن، به���ا دادن یك جانبه ب��ه اخبار جهان 
صنعتي و کوچك کردن، حذف و یا تحریف اخبار جهان س�وم و ب�ه ط�ور 
کل�ي روش برجسته سازي اخبار و القاي بي ثباتي اوضاع در کشورهاي 
در حال توس���عه در خبرگ�زاري هاي غرب�ي از جمل�ه مس��ائلي است 
که جاي س��ؤال دارد.  این خبرگزاري ها اغلب سعي دارند ب�ا تکي�ه ب�ر 
فاجع�ه ه�ا، بح�ران ه�ا، درگيري ها و اخبار تألم انگيز جهان سوم تصویر 
مخدوش��ي از این کش��ورها ارائه دهند.  برخ�ورد آنه�ا ب�ا جه�ان سوم 
برخوردي قوم گرایانه بوده و صرفاً در جه��ت ارضاي بازار خبري تحت 

سلطه غرب است.
  از واقعيت تا بازنمایي 

رس��انه ها همچون آیينه براي انعکاس واقعيت عمل نمي کنند بلکه بر 
ساخت اجتماعي واقعيت اثر مي گذارند. بر این اساس بازنمایي برساخت 
رسانه اي واقعيت است. بازنمایي هاي رسانه اي از این لحاظ مهم هستند 
که شناخت و باور عمومي را شکل مي دهند. با توجه به نسبت گفتمان 
و بازنمایي، محتواي رس��انه اي، بازنمایي روابط ق��درت نابرابر )نژادي 
جنس��يتي،  فرهنگي و...( در جهان اس��ت. بنابراین بازنمایي رسانه اي 

معناسازي خشك و بي طرف نيس��ت چراکه هرگونه بازنمایي ریشه در 
گفتمان و ایدئولوژي اي دارد که از آن منظر بازنمایي صورت مي گيرد.

واقعيت بر اساس بازنمایي هاي رسانه اي شکل مي گيرد و ساخته مي شود 
اما ایدئولوژي و گفتمان سعي مي کند آن معاني و بازنمایي را طبيعي و 

فراگفتماني و فرازباني جلوه دهد.
  به چه چيزي فکر کنيد و چگونه؟!

برجسته سازي یکي از شيوه هایي است که از طریق آن رسانه هاي جمعي 
مي توانند بر عامه تأثير بگذارند. برجسته س��ازي یعني این اندیشه که 
رسانه هاي خبري با ارائه خبرها، موضوعاتي را  که عامه راجع به آنها فکر 

مي کنند، تعيين  مي کنند.
در م�ورد برج�سته س�ازي گفته شد به رسانه این امکان داده مي شود که 
بگوید درباره چه فکر کنيم نه اینکه به چه فک�ر کنيم اما چارچوب سازي 
نه تنها به رسانه این امکان را مي دهد که بگوید درباره چه فکر کن�يم بلکه 

همچنين مي گوید چطور درباره چيزي فکر کنيم.
رابرت انتمن )1993( تأکيد کرد چارچوب ها براي جلب توجه افراد ب�ه 
برخ�ي عناصر و توجه نکردن به برخي عناصر دیگ��ر به کار مي روند. او 
همچن�ين ب�ر ای�ن ب�اور است که »شيوه چارچوب گذاري یك موضوع 
باید مشخص کند مردم چگونه مي توانن�د موضوعي را درك و ارزیابي 

کنند.«
»بازنمایي« توليد معنا از طری��ق چارچوب هاي مفه�ومي و گفتم�اني 
اس�ت. اس�توارت  هال  مي گوید: »هيچ چيز معناداري خارج از گفتمان 
وجود ندارد و وظيفه مطالعات رسانه اي سنجش شکاف ميان واقعيت و 
بازنمایي نيست بلکه تالش براي شناخت این نکته است که معاني به چه 
نحوي از طریق رویه ها و صورت بندي هاي گفتماني توليد مي ش��وند. 
از دیدگاه  ه��ال، ما جهان را از طریق بازنمایي مي س��ازیم و بازس��ازي 

م�ي کن�يم« )مهدیزاده، 1387 ،ص 15(.

  تحليلي بر پوش�ش جریان اخبار بين المللي در حوزه زنان و 
خانواده 

بر مبناي تئوري هایي که در باال به آنها پرداخته شد بهتر مي توانيم 
جریان خبري رسانه هاي غربي را درباره موضوعات مختلف بررسي 
و تحليل کنيم. پوش��ش خبري گس��ترده  موضوع��ي نظير اینکه  
نخس��ت وزیر نيوزیلند فرزند خود را به مجمع عمومی سازمان ملل 
می برد هم براي مخاطب غربي پيام دارد و هم براي مخاطب شرقي! 
این پوشش براي غربي ها روي اهميت تشکيل خانواده و فرزندآوري 
تأکيد مي کند و نشان مي دهد یك زن در باالترین جایگاه سياسي و 
شغلي اش مي تواند مادر شود و اینها با یکدیگر تضادي ندارند. دنياي 
غرب به بحران خانواده و جمعيت رس��يده و ب��راي حل این بحران 
نيازمند ارائه الگوهاي عملي اس��ت. بدیهي اس��ت برجسته سازي 
مادري خانم نخس��ت وزیر نه فق��ط مي تواند ذهن زن��ان و مردان 
غربي را معطوف به توجه به کانون خانواده کند بلکه مشوق خوبي 
براي فرزندآوري هم محسوب مي شود. همچنان که هفته گذشته 
رسانه اي شدن اولين جریمه به خاطر مزاحمت خيابانی در فرانسه 
نش��ان از تالش جوامع غربي براي تغيير فرهنگي دارد که آنها را به 

بن بست کشانده است.
در برابر این اما حمایت رسانه اي گسترده از همجنس گرایي در کشورهاي 
مختلف و پوشش گسترده رسانه اي آزادي همجنس گرایان در هندوستان 
به عنوان کشوري سنتي که خانواده در آن اصيل ترین بنيان را دارد و نرخ 
طالق در آن در پایين ترین سطح ممکن است نشان مي دهد رسانه هاي 
دنياي غرب مي خواهند ذهن مخاطب شرقي را به گونه اي دیگر قاب بندي 
کنند؛  بخشي از چرخ هاي نظام سرمایه داري در صنعت فحشا مي چرخد 
و با بازگشت دنياي غرب به خانواده نظام رسانه اي موظف است بازارهاي 

تازه اي را دست و پا کند.

مادر اس�ت دیگر؛ دل�ش مي خواهد با تم�ام وج�ودش فرزندش را 
بزرگ کند و باالي س�رش باش�د اما در کن�ار موانع قانون�ي موانع 
اقتص�ادي ه�م نمي گ�ذارد ت�ا م�ادران ب�دون دغدغ�ه بتوانن�د 
در ص�ورت ف�وت همس�ر ی�ا جدای�ي حضان�ت فرزندانش�ان را 
به عه�ده بگيرن�د. ح�اال اما ان�گار ق�رار اس�ت در اص�الح قانون 
حمای�ت از خان�واده تدابيري ب�راي این ماجرا اندیش�يده ش�ود.

قانونگذار حق والیت را که مهم ترین و اصلی ترین حق بر فرزند به حساب 
می آید، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است. مواد 1180 و 1181 قانون 
مدنی حق والیت بر فرزند نابالغ و تا پيش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری 
قرار داده است بنابراین اگرچه مادر هم جزو والدین محسوب می شود و 
باید عنوان »ولی« داشته باشد اما به دليل اینکه قانون حق والیت را به پدر 
اختصاص داده است، پدر را »ولی خاص« یا »ولی قهری« و فرزند را نيز 

»مولی عليه« می دانند.
والیت پدر بر فرزندان بيشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند است، 
مسئوليت هایی مانند تأمين مخارج و هزینه های الزم برای نگهداری شامل 
خوراك و پوشاك و هزینه های مربوط به تحصيل، تفریح، پيشرفت و... که 
تحت عنوان نفقه در ماده 1199 قانون مدنی عنوان شده، همگی از آثار حق 

والیت پدر بر فرزند به حساب می آید که جنبه تکليفی آن غلبه دارد. 
بر اساس ماده 1183 قانون مدنی تا زمانی که فرزند به سن رشد نرسيده 
و عنوان رش��يد نداش��ته باش��د پدر به مدیریت ام��وال و دارایی فرزند 

می پردازد.
 در م��اده 1168 قان��ون مدنی حضان��ت و نگهداری طف��ل را هم حق و 
هم تکليف والدین عنوان شده  و تا زمانی که ميان والدین جدایی صورت 
نگرفته باش��د، این حق مبتنی بر تکليف، متعلق به پدر و مادر اس��ت و 
هيچ کدام بر دیگری اولویتی ندارند اما زمانی که ميان پدر و مادر جدایی 
و طالق رخ دهد و فرزند صغير و غيررشيد نيز داشته باشند، شرایط سنی 
فرزند مالك اولویت داش��تن والدین در خصوص حضانت در نظر گرفته 
می شود. پس از جدایی والدین از یکدیگر، تا زمانی که فرزند به سن هفت 

سالگی برسد مادر برای حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس از هفت 
سالگی اولویت حضانت با پدر است.

بر اس��اس ماده ۴۴ قانون حمایت از خانواده اگر مادر حضانت طفل را بر 
عهده داشته باش��د حق دارد در ميزان مخارج زندگی فرزند، در اموال و 

دارایی او دخالت کند.
سيده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسيون زنان مجلس، در این باره مي گوید: 
مادران به رغم پذیرش داوطلبانه برای حضانت از فرزند از توان و پشتوانه 
مالی برای تربيت سالم و صالح فرزند به واسطه عدم دسترسی به اموال و 
دارایی های فرزند برخوردار نيستند. وي با اشاره به تصویب کليات طرح 
اصالح قانون حمایت از خانواده در کميسيون قضایی و حقوقی در توضيح 

این طرح، مي افزاید: بر اس��اس این طرح  مادر می تواند با حکم دادگاه با 
رعایت ضرر و زیان و مصلحت طفل در ح��دود حضانت در صورت عدم 

تأمين آن از سوی قيم، اداره اموال فرزند را بر عهده گيرد.
این عضو فراکسيون زن��ان مجلس تصریح مي کند: ب��ر اساس قوانين و 
مقررات ویژه ای که در موضوع سرپرست��ی و تربيت اطفال و محجورین 
وجود داشت، دو نهاد والیت و حضانت در عين رابطه نزدیك با یکدیگر، در 
زمان فوت پدر در بحث تربيت و پرورش کودك مشکالتی را ایجاد کرد، 
به طوری که مادران به رغم پذیرش داوطلبانه و مشتاقانه برای حضانت از 
فرزند از توان و پش��توانه مالی برای تربيت سالم و صالح فرزند به واسطه 
عدم دسترسی به اموال و دارایی های فرزند برخوردار نبودند؛ بنابراین این 

امر مش��کالتی را در کانون خانواده که مأمن و محل آرامش برای تربيت 
و پرورش طفل اس��ت به وجود می آورد. وی با بي��ان اینکه بر این اساس 
پيشنهاد الحاق یك تبصره به ماده ۴3 قانون حمایت خانواده با رویکرد 
حمایت از خانواده و فرزندان به عن��وان سرمایه های انسانی و اجتماعی 
کش��ور مطرح شد، اینگونه توضيح مي دهد: مادر در مدت حضانت، باید 
اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت ضرر و زیان و مصلحت فرزند 
عهده دار باشد که در همين راستا، طرح پيشنهادی فوق در کميسيون 
حقوقی و قضایی طرح و بحث شد و با موضوعاتی که مطرح شد کليات این 

طرح مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
عضو فراکسيون زنان مجلس، تأکيد مي کن��د: همان طور که اشاره شد بر 
اساس طرح، مادر می تواند با حکم دادگاه با رعایت ضرر و زیان و مصلحت 
طفل در حدود حضانت در صورتی که رعایت ضرر و زیان و مصلحت طفل از 

سوی جد پدری یا قيم تأمين نگردد، اداره اموال فرزند را برعهده بگيرد.

ماجرای مهریه و احترام به اراده طرفین
یك شبهه جدید در محافل فمينيستي و روشنفکري که برابري زن و مرد 
را از منظري دیگر مطرح کرده و به چالش مي کشد؛ این بار موضوع بر سر 
مهریه است؛  مهریه اي که با گرفتار شدن در هياهوي عرف هاي اجتماعي 
حاال به یك معضل جدي تبدیل شده و  پيش از گراني هاي اخير سکه 3 هزار 
و 500 مرد در بند کابين همسران خود گرفتار شده اند و حاال هم با اوضاع 
اقتصادي پيش رو پيش بيني مي شود تعداد زندانيان مهریه فزوني یابد. در 
برابر این ماجرا برخي کارشناسان و نمایندگان مجلس که از برقراري ثبات 
اقتصادي ناتوانند تدبيرشان براي کنترل اوضاع کنوني تغيير سقف مهریه 
براي مطالبه حقوقي و قانوني است. نکته قابل تأمل در این ميان شبهاتي 
است که برخي محافل روش��نفکري درباره اصل مهریه مطرح مي کنند و 
از طریق برنامه هاي رس��انه اي خود در حال تزریق این شبهات به جامعه 
هستند. یکي از جدي ترین شبهات مطرح ش��ده این است که »اگر زنان 

برابری می خواهند چرا مهریه می گيرند؟«
در پاسخ به شبهات مطرح شده در این زمينه باید گفت این از جمله قوانين 
جهاني )universal( اس��ت که در قراردادهایي ک��ه ميان دو طرف و بر 
اساس اراده طرفين شکل مي گيرد باید به این اراده احترام گذاشت. بر این 
اساس اگر ازدواج را به عنوان یك قرارداد در نظر بگيریم که بر اساس اراده 
طرفين شکل مي گيرد در چنين قراردادي اراده زوج و زوجه تعيين کننده 
است. عقد ازدواج تنها قراردادي است که در آن بحث عقد فضولي مطرح 
نيست به این معنا که یا عقد صحيح اس��ت یا صحيح نيست و قراردادي 

في مابين دو طرف است.
عقد فضولی به  این معناس��ت که هرگاه کسی نس��بت به مال غير، بدون 
نمایندگی از طرف وی   ، معامل��ه ای انجام دهد، این معامل��ه  را فضولی و 
معامله کننده را فضول و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله  کرده، 
اصيل گویند. اجازه در عقد فضولی اظهار رضایت مالك نسبت به تصرف 
فضول در معام��الت فضولی و دیگ��ر تصرفاتی  ک��ه انجام دهندگانش از 
صالحيت الزم برای انجام آن برخوردار نبوده اند، است اما در عقد ازدواج 
چنين رویکردي امکانپذیر نيست. بر این اساس مهریه زن در قراردادي که 
ميان زن و مرد و بر اساس اراده آنها شکل مي گيرد توافقي ميان دو طرف 

است که بر مبناي اراده طرفين بوده است.
از سوي دیگر هر قراردادي )contract(  در عالم حقوق نتيجه مالي دارد. 
در گفتمان اسالمي مهریه یکي از شروط صحت ازدواج است و عقد ازدواج 
بدون مهریه امکانپذیر نيست. ازدواج بدون مهریه صحيح است اما مهر المثل 
توسط قانونگذار برای زن تعيين خواهد شد، یعنی دادگاه مطابق حال و روز 

و شرایط خانوادگی فرد برای وی مهریه تعيين خواهد کرد.
با فرض حذف مهریه اموري که در امر ازدواج نتيجه مالي بر آن مترتب است 
بلکه موارد دیگري همچون نفقه و ارثيه ني��ز وجود دارد که منجر به بروز 

روابط مالي ميان زن و مرد مي شود.
مطابق قانون مدني در مهر، ماده 1078  هر چيزی را که مالکيت داش��ته 
و قابل تمييز نيز باشد می توان مهر قرار داد. ماده 1079 نيز مي گوید مهر 
باید بين طرفين تا حدی که رفع جهالت آنها بش��ود معلوم باشد. در ماده 
1080 تعيين مقدار مهر منوط به تراضی طرفين اس��ت. بر اس��اس ماده 
1082 نيز  به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی 

که بخواهد در آن بنماید.
از سوي دیگر بحث حق طالق در برابر حذف مهریه قرار مي گيرد. این در 
حالي است که حق طالق عماًل از اختيارات مرد است  و حتي قيد این ماجرا 
در سند ازدواج و به عنوان ش��رایط ضمن عقد به این معناست که مرد به 

همسرش وکالت مي دهد .
آنچه در حق ط��الق اهميت دارد حدود اختيارات اس��ت. به عنوان مثال 
مرد می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قيد کند طالق در قبال بذل 
)بخشيدن( تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طالق را با بذل هر 

مقدار از مهریه یا غير آن قرار دهد.
داشتن وکالت طالق به منزله  بی نيازی از دادگاه نيست. برای ثبت هر نوع 
طالقی وجود رأی دادگاه الزامی اس��ت، به عبارت دیگر هيچ دفتر رسمی 

طالقی نمی تواند بدون رأی دادگاه اقدام به ثبت طالق کند.
زنی که وکالت طالق از شوهر دارد ناگزیر باید برای طالق از شوهر وکيل 
رسمی دادگس��تری انتخاب کند. به عبارت دیگر با توجه به این که فقط 
وکيِل دارای پروانه  وکالت دادگس��تری می تواند ب��ه وکالت از دیگری در 
دادگاه ها اقدام کند، زوجه برای اخذ طالق باید با وکالتنامه  طالق، از ميان 
وکالی رسمی دادگستری برای ش��وهر وکيل انتخاب کند. خواسته رأی 
طالقی که با وکالت طالق در دادگستری اخذ می شود طالق توافقی است. 
با عنایت به این نکته نيز حق طالق در برابر حذف مهریه نمي تواند برابري 

مد نظر را فراهم آورد.
ش��بهه دیگر مطروحه در این باره پرداخت نيمي از مهریه بر مبناي ماده 
1093 اس��ت. این در حالي اس��ت که در فرضی که مهریه پيش از طالق 
پرداخت شده است، زن براي اثبات تعلق نصف مهریه به خود، باید به پزشك 
قانوني مراجعه و گواهي تأیيد پزشکي قانوني در این باره را اخذ کند و در 
صورت امتناع زن از این کار تمامي مهریه که سابقاً به وی داده شده است، 

جزو اموال زوجه بوده و عماًل غيرقابل استرداد است.

مريم زاهدی 

 توانمندسازی روانشناختی 
زنان سرپرست خانوار

خان��واده ی��ك نظ��ام اجتماعی 
کوچ��ك و یک��ی از مهم تری��ن 
نهادهای جامعه انسانی است که 
با وجود تح��والت گوناگونی که 
طی گذشت قرن ها رخ داده است 
همچن��ان کارکردهای مهمی بر 
عه��ده دارد اما عوامل متعددی 
از جمله جنگ، شهرنش��ينی، 
طالق، اعتياد و مرگ همسر و 
نظایر آن موجب تغيير ساختار و 
کارک��رد خانواده شده که یکی از 
آنه��ا افزایش تعداد خانواده های 

تك والدی با سرپرستي مادران در سراسر جهان است.
زنان سرپرست خانوار ب��ه کسانی اطالق می شود که ب��ه دالیل متفاوتی 
مسئوليت تمام  عيار اداره خانواده اعم از نگهداری و تربيت فرزندان ، تأمين 
وضعيت اقتصادی و عاطفی خانواده را به عهده دارند. این مسئوليت از زمانی 
به صورت کامل متوجه آنها خواهد شد که یا به صورت دائم به علت مرگ 
همسر تنها شده اند یا اینکه همسرانش��ان به علت بيماری صعب العالج یا 
اعتياد توانایی کار کردن ندارند یا اینکه به علت جرایم سنگين برای مدت 
طوالنی )حبس ابد( در زندان به سر می برند و همچنين زنانی که مردان آنها 

جهت یافتن کار مهاجرت نموده اند را نيز شامل می شود.
تربيت فرزندان، تأمين وضعيت اقتص��ادی خانواده و اداره و مدیریت خانه 
به علت عدم حضور پ��در، به مادر منتقل می شود. البت��ه این انتقال بدون 
هيچ گونه آمادگی عاطفی، اقتصادی و اجتماعی رخ می دهد و او خأل عاطفی 
سنگين و تنهایی زیادی را احساس و تجربه می کند زیرا همسر و شریك 
زندگی خود را از دست داده و با حجم بزرگی از مسائل اقتصادی و اجتماعی 
روبه رو است، عالوه بر اینکه هيچ گونه حمایتی اعم از اجتماعی، اقتصادی و 
عاطفی دریافت نمی کند.این یك واقعيت است که زنان سرپرست خانواده 
در جامعه فشارهای زیادی تحمل می کنند، این فشارها بر سالمت روانی 
زنان و بالطبع فرزندان آنها و کارکرد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خانواده 
و در چشم انداز وسيع تر بر سالمت جامعه تأثير می گذارد که افت کيفيت 

زندگی و عدم رضایت از آن در آنها قابل مشاهده است.

الحاقیهایکهبهمادرانآرامشمیدهد
اداره اموال فرزند به دست مادر در حدود حضانت کبری فرشچی

   گزارش 2

م�ادر در م�دت حضان�ت، بای�د اداره امور 
اموال و حقوق مالی طف�ل را با رعایت ضرر 
و زی�ان و مصلح�ت فرزند عهده دار باش�د 
ک�ه در همين راس�تا، طرح پيش�نهادی در 
کميسيون حقوقی و قضایی طرح و بحث شد 
و با موضوعاتی که مطرح شد کليات این طرح 

مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت

زهرا چيذري
   گزارش يک


