سرمقاله

  | 4زندگي مرد  بودن و  زن ماندن ميخواهد

سلوکزیستن

ن  از اخالق رسول(ص) بود
  |6دوست داشتن زنا 
ي
 | 8رابطه زناشويي و طالق در گفتوگو با آيتاهلل دكتر روحاهلل قرهي ،انديشمند و تحليلگر دين 
                         خداوند به مردان و زنان تنوعطلب بغض دارد
 | 13آنچه در تحلیل های جامعه شناختی و روانشناختی  مربوط به طالق از چشم ها دور می ماند
                          سایه اندازی رابطه بندگی بر رابطه زن و شوهری
 | 14نگاهي به يك چالش رسانهاي
وقتي مخاطب به راحتي از تحليلهاي هشدار دهنده عبور ميكند
                          ماجراي آن زن كه گفت  ميرو م دنبال «كشف عشق»
يهاي زن و مرد  در گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمين سيدكريمي
| 16بحران جداي 
دكتراي روانشناسي و كارشناس ارشد مشاوره خانواده
                          زنها كنار شوهرانشان نيستند

در آینه دنیای مجازی

 | 20بازخواني  250خبر مربوط به طالق  در موتور جستوجوي گوگل
                          طالق در گوگل

قص ه طالق

  7 | 26قصه از زير گنبد طالق

از پورن و تا پارانویا و مثلثها

ويژهنامه  حالل منفور
صاحب امتياز  :شركت پیام آوران نشرروز
مدير مسئول :دکتر عبداهلل گنجی
سردبير :غالمرضا صادقيان
دبیر ویژهنامه :حسن فرامرزی
مدیر فنی :حسن فردی
عکس و اديت :اصغر اللهدشتي
حروفچینی :محمدرضا مقبلی ،محمد ابهری،
ی
شبنم اعماری ،فرزانه مهاجر و لیال غالم 
تصحیح:س�یدعباس آراس�ته ،محمد خرمی،
انسیه سلطانی ،پریسا موسوی ،شیرین صفایی
و شقایق اعماری
صفحهآرایی :محمد سجادیفر

 | 30زخمي كه زنان  از اعتياد  مردها   به پورنوگرافي ميخورند
                         رفتي در اين چاه و من طنابي ندارم
 | 34گاهي در مرور خبرهاي حوادث ردي پررنگ از پارانويا    -شك به همسر   -ديده ميشود
بدبيني ،طالق و خون  انتخاب بين بد و بدت ر
 | 34همه زوجها در زندگي مشترك خود حضور مثلثها را حس ميكنند
ت
                          از پارهخط زناشويي تا مثلثهاي گسس 

طالق به روایت جامعهشناسان

بهاي طالق در گفتوگو با دكتر سيدحسن حسيني ،جامعه شناس
 | 36داليل و آسي 
                          زوجها در اوج سن باروري  و نياز جنسي طالق ميگيرند
 | 40چالشهاي خانواده ايراني با نگرش به حوزه ارتباطات
در گفتوگو با دكتر مهدي منتظرقائم ،استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
                        امروز نه خانواده پيوسته داريم ،نه خانواده هستهاي خوب
 | 46گفتوگو با دكتر مسعود كوثري ،تحليلگر فرهنگي و استاد ارتباطات اجتماعي
                         خوشبين  به رهاشدگي «بازنگري زنان در خودشان»   نيستم
 | 51گفتوگو با دكتر محمدمهدي لبيبي ،جامعه شناس  و عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي
                         ما   تقصير كاران  و جوانان قربانيان طالق هستند
ن
| 57گفتوگو با سيد حسن موسوي چلك ،رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايرا 
                    منبع لذت در خانوادههاي ما   كجاست؟
  | 60اینفو

طالق و جنسیت

 |62تبعات و تأثيرات رواني طالق در مردها و زنها يكي نيست
                    دنياي آبيها و صورتيهاي طالق


از جداییها حکایت میکند

 | 63روايت  3روز از دادگاه خانواده همدان  و آدمهايي  كه طالق ميخواهند

پارادوکسی به نام جشن طالق

 | 66دور تا دور  زخمهايشان را  گلكاري ميكنند  و روبان ميزنند
                    زخم  طالق  با پایکوبیخوب نمیشود

   برخي تصور ميكنند
اگر طالق دادند يا طالق
گرفتند،آزادميشوند.به
تعبير عوامالناس «مهرم
حلال ،جان�م آزاد» در
صورتي كه اين روايت از
رسولاهلل (ص) با «يُبغ ُ
ِض
بال َعتاقَ »ميخواهداينمفهومرادرذهن
الطالقَ ويُحِ ُ
ما جا بيندازد كه اتفاق ًا در طالق ،جان آزاد نميشود و
طالقآزادينيست.برخيتصورميكنندطالق،آزادي
است ،اما آزادي همان آزاد كردن بنده است .چون بنا
نبود كه در زندگي زناشويي كسي عبد و غالم ديگري
باشد كه نياز به آزاد كردن هم داشته باشند...
   اگ�ر خانوادهه�ا در
جري�ان واقعيتها قرار
گيرند ،اين روحيه تل ّون
و رنگ و لعاب در جامعه
ما كه از عوامل طالق هم
محسوب ميشود تعديل
خواهد شد .ما امروز اين
تل ّونراچهدرجامعهشهريوچهجامعهروستاييمان
ميبينيم ،در صورتي كه در گذشته نوعي همشكلي
ظاهري و فكري در جوامع شهري و روستايي ما برقرار
بود .ش�ما امروز در جامعه ش�هري اين تلون و تنوع
خواهي را چ�ه در ظاهر و چه در ذه�ن و افكار آدمها
ميبينيد...
   100س�ال پيش قطع ًا
س�اخت خان�واده در
ايران پيوسته بود ،يعني
حداقل سه نسل در درون
خانوادهزندگيميكردند.
فرزندان ازدواج كرده از
خانه خارج نميشدند و
پدر و مادر ،پدربزرگ و مادربزرگ كانون ثقل خانواده
بودند و روابط س�ه نس�لي به وجود ميآمد  اما به هر
حال نظام شهرس�ازي ما ،آپارتماننشيني ،خودرو،
لوازم زندگ�ي ،ارزشهاي مدرنيت�ه ،مصرفگرايي و
بسياري از اين پديدهها وارد جامعه ما شد و االن تيپ
خانواده پيوسته وجود ندارد و قطع ًا خانواد ه هستهاي
شده است ...
   كسي كه ش�د پدر و
مادر ،مسئوليت دارد و به
راحتي نميتواند به طالق
فكر كند .يعني نميتواند
و نباي�د خودخواهان�ه
رفتار كن�د .اين فرهنگ
ماست و ما به اين فرهنگ
مينازيم .آن كسي كه مسئول ميشود ،خيلي مهم
است كه آن جايگاه مسئوليت چقدر برايش اهميت
دارد...

محضرداران میگویند...

 | 68گپ و گفتي با   3محضردار كه هر كدام رنگ طالق را يك جور ميبينند
                   سكه طالق روي شير ندارد

گ طالقگرفتهها
از وبال 

 | 70پرسه در وبالگهاي   زنان و مردان طالق گرفته
                     غرورم مرا طالق داد

اتاق مشاور ه

|74مامان! طالق يعني چي؟!
                  بررسي تأثيرات و تبعات طالق بر ذهن و زندگي فرزندان از قبل   2سالگي تا دوره نوجواني
 | 76گفتوگو با دكتر شهربانو قهاري ،روان درمانگر و پژوهشگر
درباره مهمترين داليل طالق در مراجعات به اتاقهاي مشاوره
                     عوارض خيانت صدهابار بيشتر از طالق است
 | 81گفتوگو با دكتر منصوره سادات صادقي  ،عضو هيئت علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي
                          زوجي كه به هم گوش نميكنند به طالق ميرسند
 | 84رابطه لذتبخش همسري از  4قانون  امنيت ،آگاهي ،استقالل و اخالق ميآيد
                           گيرم كه طالق گرفتي  با ناآگاهيات چه ميكني؟!
 | 87داوري كردن در رابطه همسري ،گاه به خطاهاي شناختي عجيب و غريبي ميكشد
                           هميشه مهرهها ي  سفيد  برنده   نيستند
 | 88پردهپوشي ،فرزندان طلبكار و والدين فرسوده 3 ،ضلع مثلث فروپاشي
                           پژمردگي رابطه همسري  ،در باد   افتخار به پرده پوشي
 | 89وقتي كليشههاي جنسيتي  به رابطه همسري شمشير ميكشند
 |90چگونه با همسر بسيار بدبين  و شكاك رفتار كنيم؟
                           زندگي با يك پارانوئيدي قدم زدن در ميدان مين است
 10 |93گام رسيدن به زبان َمحرمي را در رابطه زوجها مرور كنيم
                      همزباني ،پاشيدن بذر گندمهمدلي  ،كاشتن هسته خرما
 |96زنان و مردان وقتي در معرض خيانت قرار ميگيرند  چه واكنشهايي بروز ميدهند؟   
                                 اين  5مرحله بيوفايي همسران را بشناسيد
 |98چقدر خانواده را از پنجره «تفكر تيمي» به تماشا نشستهايم؟
                                 زماني براي آب رفتن  واژههاي زن و شوهري
 | 100وقتي ذهن آدمها در آستانه طالق يا بعد از آن با انبوهي از افكار منفي بمباران ميشود
ق
                           10تحريف شناختي مطلقهها   در آستانه طال 
 | 103همسران گاهي نياز به خلوتهاي كام ً
ال شخصي دارند و زوجها نبايد از اين بابت وحشت كنند
                          فاصلهگيريهاي مثبت در روابط زوجها

طالق روی پرده سینم ا

 | 104گفتوگو با پوران درخشنده ،كارگردان سينما درباره خانواده و طالق و فيلمهاي آيندهاش
                            سينماگران بايد آينهگردان مشكالت خانواده باشند

 | 109واكاوي معناگرايانه واژه «حريم»  در گفتوگو با ابوالفضل جليلي ،كارگردان سينما
                            هرزهخند و هرزهگو  و هرزه پا نباش!
 | 113نگاهي به چند فيلم از كارگردانهاي نسل جوان با موضوع طالق و جدايي
                             جدايي نادرها  از سيمينها به روايت سينما

ادبیات و رابطه همسری

ي در رابطه همسري  در داستان «شازده كوچولو» اگزوپري
 | 115نگاهي به طرح وفادار 
ي
                              تو مسئول « گل » خود هست 
 | 118پارانويا در داستاني  از مثنوي معنوي موالنا
                              قصد دارد تا رهد از ننگ من!

از کف خیابان...

 | 120بازخواني  2خاطره ضدطالق از يك مصاحبه و يك گپ دوستانه
                   گاهي تو جلوي يك طالق را ميگيري!

زندگي مرد بودن و زنماندن ميخواهد

سرمقاله

سردبير

نخستين بار در طول دو دهه درگيري روزانه با اخبار و گزارشهاي جامعه كه خبري از طالق ،بيشتر از اخبار معمول افزايش آمار جداييها توجهم را جلب
كرد ،مربوط به سخنراني يك پروفسور انگليسي در تهران بود كه ريشه  90درصد طالقها را در نارضايتي جنسي زوجين ميدانست .تا مدتي اين ادعا را به
بخش ترديدها سپردم و البته از نوعي درگيري ذهني بين انواع واقعيتهايي كه در اين باره از بطن جامعه و نقطهنظرات صاحبنظران منتشر ميشد ،فارغ
نبودم تا اينكه روزي قراري با يك دوست روحاني گذاشتم كه استاد تاريخ بود اما از قضا دفتري هم براي مشاوره به زوجهاي جوان داشت .در دفترش منتظر
بودم تا كارش تمام شود .دختر جوان محجبهاي كه قبل از من به دفتر آمده بود ،صدايش را پايينتر آورد تا آخرين حرفهايش را به حا ج آقا بگويد .مبلغي را
هم از كيفش درآورد و روي ميز گذاشت؛ حق مشاوره .حزن عجيبي در من بود ،شايد از باب اينكه انساني تا اين حد در زندگي گرفتار شده است كه رازهاي
مگوي زندگياش را پيش كس ديگري ببرد به نام مشاور تا مگر او چاره كارش را بكند .ميدانستم كه اندوهي غيرمنطقي بود و برخي مشاورهها نجاتبخش
زندگيها ميشود اما احساس كردم اين يكي از صدها هزار انساني است كه در كشورم صدايشان را بعد از آنكه باال بردهاند ،پايين ميآورند تا مشكلشان را حل
يمانند و مشاورهها راه به جايي نميبرد.
كنند اما همچنان گرفتار م 
يام پرسيدم قضيه اختالف زن و شوهري بود؟ و چون ميدانستم منعي براي توضيح دارد ،بالفاصله با اين
پس از رفتن آن مراجعهكننده از دوست روحان 
پرسش كه چرا اينقدر طالق زياد شده است ،قضيه پروفسور خارجي و ادعايش را يادآوري كردم .منتظر بودم تا حاج آقا «دليل ايراني» براي طالق بياورد و
چيز ديگري بگويد .چيزي شبيه به آنچه دادگاههاي خانواده از علتهاي طالق منتشر ميكنند .مانند  40درصد اعتياد شوهر و مابقي دخالت خانوادهها ،بيكار
بودن مرد و دست آخر نداشتن تفاهم! اما دوست مشاورم بالفاصله گفت « :اگر از من كه سالهاست به زوجها مشورت ميدهم ،بپرسي ميگويم صددرصد
طالقها به همان علت است ،به علت نارضايتي جنسي!»
راستش يك غافلگيري صد درصدي بود اما به جاي يقين ،ترديدم بيشتر شد! و اص ً
ال نخواستم كه او توضيح بيشتري بدهد .ترجيح دادم در اين فضا باقي بمانم
تا راه خروج را از كانال معتبرتري جستوجو كنم.
تهاي جامعه يعني
تهاي اعالمي شبيه عل 
چند سالي گذشت .برخي از دوستان و آشنايان متاركه كردند .علت واقعي پنهان بود – دست كم براي ما – اما عل 
تهاي خانوادهها بود .در اين فاصله از چند فرد مطلع ديگر هم چيزهايي ش��بيه ادعاي پروفسور خارجي و حاج آقاي ايراني
همان اعتياد و بيكاري و دخال 
شنيدم اما نميتوانستم آن آمار صددرصدي را با ثبت  40درصدي اعتياد به عنوان علت طالق در دادگا ههاي خانواده يكجا جمع كنم .چطور ميتوان به زني
كه در دادگاه تقاضاي طالق ميدهد و شوهرش كنار خيابان يا در شيرهكش خانهاي مشغول تزريق است و توان و فهم حضور در دادگاه را هم ندارد ،بگوييم
تو درو غ ميگويي و علت تقاضايت براي طالق ،فالن نارضايتي است؟!
توجوي اين حقيقت از كارشناس كار كشتهتري ،جمله قابل قبولتري شنيدم« :اهميت مسائل جنسي در استحكام خانواده به اين معني است كه
در جس 
اگر رابطه جنسي صحيح ،عاطفي ،محترمانه و منطقي بين زوجين وجود داشته باشد ،مسائل ديگر كمتر ميتوانند خود را نشان دهند ،حتي اعتياد! حتي
دخالت خانوادهها و حتي فقر و فالكت! اما وقتي اين رابطه هيچ مشخصه قابل قبولي نداشته باشد ،مشكالت ديگر به عنوان مشكل اصلي خودنمايي ميكنند
و رابطهها رابه سمت جداييها پيش ميبرند».
اين نظريه تا حدودي فضاي متالطم ادعاهاي قبلي را به آرامش تبديل كرد .صاحب اين نظر ميخواهد بگويد گاهي نداشتن رابطه صحيح جنسي،علت اوليه
هم نيست اما علت اصلي ميشود ،بدين ترتيب كه مث ً
تهاي  خانوادهها يا اعتياد طرفين  -بيشتر مردها   -به اختالف ميرسند.
ال زن و شوهري درباره دخال 
اين اختالف باعث قهر و ناآرامي در كانون خانواده ميشود و هر يك در بزنگاه نيازهاي عاطفي و جنسي دست رد به سينه ديگري ميزند .وقتي اين رد كردنها
«ادامه» پيدا ميكند ،زن و شوهر ،ديگر دليلي براي «ادامه» زندگي پيدا نميكنند .پس وقتي از علت تصميم آنها براي طالق ميپرسي – چه در دادگاه،
شهاي  دانشگاهي و چه در فضاي دوستي و خانوادگي – به همان علت اوليه يعني اعتياد ،دخالتها ،فقر ،بياحتراميها،
چه در مصاحب ههاي  علمي پژوه 
يكنند نه به علت ثانويه و اصلي .به اين طريق هم
شكاكيت و مانند آن اشاره م 
حفظ آبرو كردهاند و هم آن علت اوليه را كه كينهاي سخت از آن دارند ،بيشتر
جلوهگ ر ميكنند.
پس مدتي اين نظر جديد را به عنوان يك نگاه نسبتاً درست در صحبت با ديگران
به ميان ميكش��يدم كه «اگر رابطه جنسي
صحيحيبينزنوشوهربرقرارباشد،مشكالت
اقتصادي و خانوادگي فرصت خودنمايي پيدا
نميكنند ».بنا داشتم اين نظر را با ديدگاههاي
متفاوت صاحبنظران محك بزنم زيرا همچنان
رازهاي طالق را به اندازه پيچيدگي روح و روان
انسانها و در هم تنيده بودن مشكالت امروزي
و پيچيده بودن مدرنيته ،غيرقابل كش��ف و
دشوارياب ميدانستم.

در روزهاي منتهي به تهيه ويژهنامه طالق در يكي از پاركهاي تهران درست در زماني كه تركيبي از دلدادگان و عاشق پيشگان از يكسو و زوجهاي درگير
و در آستانه طالق از سوي ديگر با هم وعده ميكنند ،يعني طرفهاي عصر يك مورد از نمونه دوم توجهم را جلب كرد .دختري جوان از كسي كه با او تلفني
گفتوگو ميكرد ،ميخواست كه به محل وعده در پارك بيايد تا حرفهايشان را بزنند .چند دقيقه بعد پسري جوان با ظاهري كه تركيبي از ولنگاري و اعتياد
و سرگرداني بود آمد و كنار او نشست .چندان برايش مهم نبود كه حرفهايش را رهگذران ميشنوند يا نه .مجموعهاي از داليلش را براي دعوايي كه پشت
سر گذاشته بودند برميشمرد .چيزهايي عجيب و غريب كه شنونده را به اين گمان ميانداخت كه نكند فيلم پر ميكنند يا دوربين مخفي كار گذشتهاند!
بعد به نمونه ديگري از داليل عصبانيتش اشاره كرد«:تو كه ميداني من به سايلنت كردن موبايلت حساسم ،چرا اون شب كه خانه حميد بودم ،موبايلت را
سايلنت كردي و خوابيدي؟!» دختر جوان چيزي زير لب گفت و خنديد .پسر گويا از خنده او يا از چيز ديگري كه متوجه آن نشدم رنجيد .دستش را باال برد
و  توي صورت دختر جوان كوبيد .دختر جوان آرام سرش را زير انداخت و با دو دست صورتش را پوشاند .معلوم بود كه به اين رفتار عادت دارد .صحبتها
ادامه پيدا كرد ،گاهي آرام و گاهي سخت.
اين داستان كوتاه نمونهاي است از هزاران كه به ما هش��دار ميدهد نميتوانيم در فهم علتهاي طالق نگاه تكبعدي داشته باشيم و بايد حتي در نظريه
نارضايتي جنسي به اندازه كافي به داليل اوليه اهميت بدهيم.
اما چرا مسئله جنسي تا به اين حد اهميت يافته و به جاي آرامش دادن به زندگي ،عامل آشفتگيها شده است؟ در جهاني به سر ميبريم كه فرهنگ غالب
غربي از زنان و مردان ميخواهد روابط جنسي خود را تا شكل ديوانهكنندهاي گسترش دهند .اكنون در هر داروخانهاي در پايتخت كه قدم ميگذاري ،بهترين
جاي داروخانه به عرضه داروهاي تقويت جنسي اختصاص داده شده است ،هر روز به ايميل يا گوشي هاي تلفن چندين پيام ميرسد كه عنوان اصلياش
اين است« :مخصوص مردان!» كمپانيهاي غربي براي فروش داروها مقدمتاً حجم غيرقابل باور و كنترلي از فيلمهاي پورنو را به فضاي اينترنت و ماهواره و
شبكههاي توزيع فيلم تزريق ميكنند كه حسب ظاهر و براساس شنيدهها براي بيننده يك راه بيشتر باقي نميگذارد« :اگر ميخواهي خودت و همسرت
همانند بازيگران اين فيلمها باشيد ،بايد به دامن اين داروها پناه ببريد!»  اما طبيعت بيشتر مردان و زنان قابل انطباق با اين خواستهها نيست .در امريكا بيش
از  40ميليون زن مشكل سرد مزاجي و كاهش ميل جنسي دارند .اين عده مشكل بزرگتري بر سر راه خود ميبينند؛ مردانشان هر روز براي رسيدن به لذت
بيشتر انواع روشها و داروها را روي خود امتحان ميكنند ،در حالي كه اگر بنا بر همراهي با زنان باشد ،بايد به فكر دارو يا درماني براي كاهش ميل جنسي
خود باشند يا دست كم بر آتش شهوت خود ،هيزم مصنوعي اضافه نكنند.
اكنون با گسترش فرهنگ غرب  و مدرنيته كه از يك سو با همه توان و همه ابزارهايش «آميزش بيشتر ،بهتر» را تبليغ ميكند و از ديگر سو بدن مردان و
زنان را ضعيفتر و رنجورتر ميكند و سردمزاجي و ناكارآمدي جنسي را تا حدود نيمي از جمعيت زنان و مردان درغرب شايع كرده است ،چگونه ميتوان از
مردان و زنان خواست اين تقابل و تضاد را درون خود حل و فصل كنند و به زندگي ادامه دهند؟!
طالق در جامعه نيمهمدرن عالوه بر نارضايتي جنسي ،سردمزاجي يا ديگر انگيز ههاي جسمي و بيروني ،علل ديگري هم دارد و آن اين است كه
پس از ازدواج يكي از دو طرف متوجه ميشود كه طرف مقابل قبل از ازدواج ،نوعي انحراف جنس��ي را تجربه كرده است و يا حاال پس از ازدواج
تمايالت گريز از مركز دارد.
اينجاست كه مفاهيم اخالقي و زندگي ديني رخ مينمايد و به مخاطب هشدار ميدهد كه غايت حيات خويش را با مفاهيم متعالي باز
تعريف كند .استاد زندگي در فرهنگ ديني از مرد و زن نميخواهد كه علتهاي ثانويه طالق را كه اصليترينش همان نارضايتي جنسي
است ،بر طرف سازند بلكه آنها را به حل و فصل علتهاي اوليه راهنمايي ميكند .علتهايي كه با محبت بيشتر ،عاطفه بيشتر ،گذشت،
سازگاري ،شكستن غرور كاذب ،فرو خوردن خشم ،تالش بيشتر براي معاش ،دوري از هرزگي و تفريح كاذب
و دوري از سرخوش��يهاي مواد مخدر ،حل ش��دني است .استاد
زندگي از مرد ميخواهد كه خداي دوم زن باشد و هرگاه خواست
به او خشمگين يا بيوفا شود ،بداند كه زن بعد از خدا پشتوانهاش
شوهر اوست و جز او كسي را ندارد .اينچنين در حيات ديني مرد
و زن براي ادامه زندگي مش��ترك يك راه بيشتر ندارند :مرد ،مرد
باقي بماند و زن ،زن بودن را ترك نكند .م��رد بودن و زن بودن به
ديالوگهاي از پيش آماده شده روزهاي آشنايي نيست .قديميها
ميگفتند «ارحامپرستي و زنپرس��تي هم از خداپرستي است».
حاال به مرد ميگويند زنذليل نباش و به زن ميگويند كنيز و برده
مرد نباش! اين است كه طالق لبخند ميزند .براي گريز از طالق  
بايد مرد و زن خود را براي مرد مان��دن و زن ماندن آماده كنند تا
بتوان به زندگي سالم داد  .

ن  از اخالق رسول(ص) بود
دوست داشتن زنا 
محمد
مهر

جماعتي از
اصحاب ،زنان و
غذا خوردن در روز
و خواب در شب را
بر خود حرام كرده
بودند .امسلمه،
داستانشان را براي
(ص)
رسول خدا
نقل كرد .حضرت
برخاسته و نزد آنان
آمد و فرمود :آيا به
زنان بيرغبتيد؟ من
سراغ شان ميروم
و در روز هم غذا
ميخورم و در شب
هم ميخوابم و اگر
كسي از اين سنت
من دوري كند از من
نخواهد بود
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«سيره النبي» براي هواداران و مريدان سيره و
سلوك حضرت مصطفي (ص) گنج ارزشمندي
اس��ت ،به ويژه كه نام عالمه طباطبايي مفسر
بزرگ و مؤلف تفسير س��ترگ و گرانمايه الميزان و به تعبير
ش��اگرد فرهيخته و بزرگوارش��ان ،آيتاهلل ج��وادي آملي،
«شمس الوحي تبريزي» بر پيشاني اين كتاب نوشته شده
باشد .عالمه طباطبايي در اين كتاب شريف با بهره مندي از
منابع متعدد ،ما را با دقايق و ظرايف بسياري از جزئيات حيات
طيبه و راس��تين پيامبر ،حاالت و رفتار ايش��ان با صحابه و
خانواده و دوستان و دشمنان آشنا ميكنند .اين چند سطر از
كتاب سير هالنبي تحفهاي براي محبان رسولاهلل(ص) است
تا از اقيانوس نگاه او كه در كوزه كوچك كلمات ريخته شده به
قدر وسع بنوشند.
كتاب كافي به سند خود از ربعي عبداهلل از ابي عبداهلل (ع) نقل
كرده كه فرمود :رسول خدا (ص)به زنان هم سالم ميكرد و
آنها سالمش را جواب ميدادند و همچنين اميرالمؤمنين (ع)،
اال اينكه آن جناب ،سالم دادن به زنان جوان را كراهت داشت
و ميفرمود :ميترسم از آهنگ صداي آنها خوشم آيد ،آن وقت
ضرر اين كار از اجري كه در نظر دارم بيشتر شود.
و نيز در كتاب احياءالعلوم آمده است كه پيامبر(ص) اصحاب
خود را هميشه براي احترام و به دست آوردن دل هايشان به
كنيه هايشان ميخواند و اگر هم كسي كنيه نداشت خودش
براي او كنيه ميگذاش��ت .مردم هم او را به كنيهاي كه آن
جناب برايش گذاشته بودند صدا ميزدند و همچنين زنان
اوالددار و بياوالد و حتي بچهها را كنيه ميگذاشت و بدين
وسيله دل هايشان را به دست ميآورد.
و كافي به سند خود از عبداهلل بن سنان از ابي عبداهلل (ع) نقل
كرده كه فرمود :براي رسول خدا (ص) ُمشكداني بود كه بعد
از هر وضويي آن را با دستتر ميگرفت و در نتيجه هر وقت
كه از خانه به بيرون تشريف ميآورد از بوي خوشش شناخته
ميشد كه رسول اهلل (ص) است.
و در كتاب مكارم ميگويد :هيچ عطري عرضه به آن جناب
نميشد مگر آنكه خود را با آن خوشبو ميكرد و ميفرمود:
بوي خوشي دارد و حملش آسان اس��ت و اگر هم خود را با
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ت
تبيين رابطه همس��ري در قالب ي��ك عبار 
دشواريهاي خاص خودش را دارد ،چه برسد به
اينكهرابطههمسريدريككلمهگنجانده شود:
هن  /آنها لباس و پوششن د براي
« ُه َّن ل ِباس لَكم َو اَنتُم ل ِباس ل َ ّ
ش��ما و ش��ما لباس و پوشش��يد براي آنان ».تو همسرت را
ميپوش��اني و همس��رت هم ت��و را ميپوش��اند ،حتي اگر
دلدادگيمان را ب��ه متن مقدس وحياني ق��رآن حكيم كنار
بگذاريم ،قابل انكار نيست كه تعبير لباس براي رابطه همسري
تا چه اندازه لطيف ،زيبا و عاشقانه است و با آنكه  استعارههايي
در تبيين اين معنا ميتوانست به كار گرفته شود،استعاره لباس
به همه آنها ترجيح داده شده است.
عالمه طباطبايي در شرح و تفسير اين آيه در تفسير الميزان
مينويسند« :ظاهر كلمه لباس همان معناى معروفش است،

آن خوشبو نميكرد ،سرانگش��ت خود را به آن گذاشته و از
آن ميچشيد.
  و در كافي به سند خود از اسحاق طويل عطار از ابي عبداهلل(ع)
روايت كرده كه فرمود :رسول خدا بيش از آن مقداري كه براي
خوراك خرج ميكرد براي عطر پول ميداد.
ت شنيدم
و نيز به سند خود از س��كن خزاز نقل كرده كه گف 
امامصادق (ع) ميفرمود :رسول خدا (ص) وقتي جمعه ميشد
و عطر همراه خود نداشت ،ناچار ميفرمود تا چارقد بعضي از
زوجاتش را ميآوردند .آن جن��اب آن را با آبتر ميكرد و به
روي خود ميكشيد تا به اين وسيله از بوي خوش آن چارقد،
خود را معطر سازد.
و در فقيه به سند خود از اس��حاق بن عمار از ابي عبداهلل (ع)
نقل كرده كه فرمود :اگر در روز عيد فطر براي رسول خدا (ص)
عطر ميآوردند ،اول به زنان خود ميداد.
و از جمل��ه آداب آن جناب در امر زنان و فرزندان اس��ت كه
در رساله محكم و متشابه س��يدمرتضي عليه الرحمه است.
چه نامبرده به سندي كه به تفس��ير نعماني دارد از علي (ع)
نقل كرده كه فرمود :جماعتي از اصحاب ،زنان و غذا خوردن
در روز و خواب در شب را بر خود حرام كرده بودند .اُمسلمه،
داستانش��ان را براي رس��ول خدا (ص) نقل كرد .حضرت
برخاس��ته و نزد آنان آمد و فرمود :آيا به زن��ان بيرغبتيد؟
من سراغ ش��ان ميروم و در روز هم غذا ميخورم و در شب
هم ميخوابم و اگر كس��ي از اين سنت من دوري كند از من
نخواهد بود.
و در كافي به سند خود از اسحاق بن عمار از ابي عبداهلل (ع)
نقل كرده كه فرمود :از اخالق انبيا دوست داشتن زنان است
و نيز در آن كتاب به س��ند خود از «بكار بن ك��ردم» و عده
بسياري ديگر از ابي عبداهلل (ع) نقل كرده كه فرمود رسول
خدا (ص) فرمود :روشني چش��م من در نماز و لذتم در زنان
قرار داده شده است.
و در تفسير عياشي از حسين بن بنت الياس نقل ميكند كه
ت از حضرت رضا (ع) شنيدم كه ميفرمود :خداوند ،شب
گف 
را و زنان را براي آرامش و آسايش قرار داده و تزويج در شب و
اطعام طعام از سنت پيغمبر(ص) است  .

يعنى جامهاى كه بدن آدمى را مىپوشاند و اين دو جمله از قبيل
استعاره است ،براى اينكه هر يك از زن و شوهر طرف ديگر خود
را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد نوع
حفظ مىكند ،پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن است و زن
ساترمرداستواينخوداستعارهاى استلطيفكهباانضمامش
الر َف ُث إِلى ن ِسائ ُِك ْم».. .لطافت
به جمل ه « أُحِ َّل ل َ ُك ْم ل َ ْيلَ َه ِّ
الصيا ِم َّ
بيشترى به خود مىگيرد ،چون انسان با جامه ،عورت خود را از
ديگران مىپوشاند ،اما خود جامه از نظر ديگران پوشيده نيست.
همسرنيزهمينطوراست،يعنى هريكديگرى راازرفثبهغير
مىپوشاند ،ولى رفث خودش به او ديگر پوشيده نيست ،چون
لباسى استمتصل به خودشوچسبيدهبه بدنش».
اما دكتر حسين الهي قمشهاي در كتاب «سيصد و شصت و پنج
روز در صحبت قرآن» درباره اين آيه كوتاه كه در واقع بخشي
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   يك :معروف اس��ت ك��هآيتاهللالعظمي
سيدعلي قاضي كه بزرگان درباره ايشان گفتهاند
تا مرزه��اي عصمت پيش رفت��ه و به مقاماتي
رسيده بوده كه براي بسياري از ما كه در پس پرده پندارها و
اوهام ماندهايم ،قابل درك نيس��ت،از زبان همسر بد و بيراه و
ناس��زا ميش��نيده اما  عكسالعملي نش��ان نميداده است.
شاگردان و اطرافيان به ايش��ان ميگفتند « :شما سختتان
نيست اين همه زخم زبان و ناس��زا ميشنويد؟» و سيدعلي
قاضي ميفرمودند« :ش��نيدن اينها مرا به اين مقام رس��انده
است! »
  دو :يك گروه كوهنوردي از كمپ شروع ميكند تا به قله
برسد .فرض كنيد فاصله كمپ تا قله ،پنج ساعت است .آنها در
تمام دقايق اين پنج ساعت در حالي كه به سمت قله حركت
ميكنند اما در صبرشان ايس��تادهاند .يعني همزمان حركت
ميكنند و در عين حال ميايس��تند .از بيرون كه به آنها نگاه
ميكني ،در حال حركتند اما در درون ايستادهاند ،يعني صبر
ميكنند .پنج س��اعت صبر ميكنند و طاقت ميآورند تا به
قله برسند اما اگر صبور نباش��ند و بيتابي كنند از حركت باز
ميايستند.
  سه :تلقي و تصور ذهني ما از يك واژه ميتواند عليه درونمايه
آن واژه رفتار و از محتوا خالياش كند .از جمله كلماتي كه اين
سالها خروارها غبار روي آن نشانده و تصوير ذهني تحريف
شدهاي از آن ارائه كردهايم ،صبر است .ما وقتي كلمه صبر را
ميشنويم عموماً ياد رنج ،مصيبت و بدبختي ميافتيم .اگر به
«الصبر مفتاح الفرج  /صبر
واقع اين گونه است ،چرا گفتهاند ّ
كليد گشايشهاست ».آيا چيزي كه تجسم رنج و مصيبت و
بدبختي است ،ميتواند مثل يك كليد گشايش عمل كند؟! اگر
صبر اين گونه خوار و ذليل است ،پس چرا حق تعالي فرموده:
والصلوه» .آيا از يك موجود خوار و درمانده
بالصبر ّ
«استعينوا ّ
ميشود انتظار ياري داشت؟! اين همان نكته مهمي است كه
امروز در روابط خانوادگي ،بسياري از ما پشت به آن ايستادهايم و
با اولين تكانه و ناماليمتي جاكن ميشويم و به خاطر دستمالي،
قيصريهايرا به آتش ميكشيمواسمشراهم ميگذاريم«:يك
پايان تلخ بهتر از يك تلخي بيپايان!»
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از آيه  187سوره بقره اس��ت ،چنين مينويسد « :اين عبارت
كوتاه در مجموع مشتمل بر بيش از يك كلمه اصلي نيست و
آن كلمه ،لباس است .بقيه كلمات ،همه ضمير و حرف اضافه و
غيرهاند ،بنابراين با كاربرد تنها يك كلمه ،خداوند رابطه متقابل
و برابري كامل زن و مرد را چنين بيان كرده است كه زنان در
حكم لباسوپوششو شأن اجتماعيوشخصيتو آبروو هويت
و حيثيت شما هستند و شما نيز همين مقام را در مقابل ايشان
داريد و اين تعبير در عين حال ،نشان وحدت زوج است كه هر
يك براي ديگري است و در مواجهه با همسرش ،شأن و مرتبه
پيدا ميكند ،بنابراين اگر كساني بپرسند كه يك نمونه كوچك
از معجزه قرآن در چيست ،ميتوان همين آيه را به عنوان يك
مثال روشن عرضه نمود.
چه تعبير زيبايي است كه زن همچون جامهاي فراگير ،مرد را در

  چهار :در دفتر شش��م مثنوي معنوي ،داستاني شبيه به
زندگي آيتاهلل قاضي ،درباره شيخ ابوالحسن خرقاني تعريف
ميشود كه داستان درس آموز و شيريني است .حكايت با اين
بيت آغاز ميشود«:رفت درويشي ز شهر طالقان /بهر صيت
بوالحسين خارقان» .خالصه داستان به نقل از «شرح جامع
مثنوي معنوي» كريم زماني  ،اين گونه اس��ت « :درويشي از
مريدان حضرت شيخ ابوالحسن خرقاني از واليت طالقان به
قصد زيارت شيخ عازم خرقان شد.
او پس از پشت س��ر گذاش��تن كوهها و صحاري به خرقان
رسيد و يكراست سراغ شيخ خود را گرفت .وقتي به د ِر منزل
شيخ رسيد ،دق الباب كرد .همسر شيخ بيرون آمد و چون
دانست او براي ديدار با شيخ آمده ،سيالب طعن را
متوجه شوي خود كرد و آن مريد را به باد ُسخره
گرفت  .زن از بس در تش��نيع ش��يخ به افراط
رفت كه مريد با همه صبر و حزمي كه داشت،
خشمگين شد و با نهيبي او را تهديد كرد كه اگر به
خاندان پيرم وابسته نبودي ،چنين و چنانت ميكردم
و از آنجا دور شد و سراغ او را از اهالي محل گرفت .بدو
گفتند شيخ به فالن بيشه رفته اس��ت تا هيزم جمع كند.
مريد فورا ً بدان سو ش��تافت اما بين راه با خود ميانديشيد
كه چرا شيخ با چنين زني سر ميكند و رفته رفته ،خياالت
ناصوابي بدو دست داد و پيش خود گفت شايد شيخ به خاطر
اهواي نفس��اني و اذواق جس��ماني بر جفاي زن خود صبر
ميكند و از اين قبيل ظنون ژاژ با خود ميخاييد .گاه نيز بر
خود نهيب ميزد كه هاي! اين چه ظني است كه بر مراد خود
داري .در كشاكش اين اخبار بود كه ناگهان شيخ را ديد كه
پشتهاي از هيزم بر ش��يري درنده نهاده و خود نيز بر سر بار
نشسته است و ماري زهرآگين همچون تازيانه در دست دارد
و در فضا ميچرخاند و شير را مانند حمار ميراند .همين كه
چشم شيخ به مريد افتاد ،ضميرش را خواند و بيمقدمه بدو
گفت به خاطر هواي نفس بر جفاي آن زن صبر نياوردهام،
بلكه چون بدخويي و زعارت او را تحمل ميكنم به كرامتي
نائل شدهام كه ش��يري دژم  -كنايه از نفس انسان  -بيگار
من كند  .

خود ميپوشاند و چنان كه گويي بدون زن برهنه است و مرد نيز
زن را در كسوت شخصيت و عشق و حمايت خويش ميپوشاند،
چنان كه گويي بدون او عريان و بيحفاظ است.
دو كلمه «لَكم» يعني براي شما مردان و «ل َ ُه ّن» يعني براي آن
زنان ،حامل اين معني لطيف است كه زن و مرد عليه يكديگر
نيس��تند ،بلكه اين براي او و او براي اين است ،بدين معني
كه هر يك در جهت س��ود و بهرهمندي ديگري
است .مرد بايد بكوش��د كه خود را براي
همسرش خرج كند و زن همچنين،
زيرا رابطه ايشان «له و عليه» نيست،
ف «له» است
بلكه از هر دو طر 
يعني براي او ،به نفع او و به
خاطر او   .

پس در حقيقت
مرد لباس و ساتر
زن است و زن ساتر
مرد است و اين
خود استعارهاى
است لطيف كه با
انضمامشبهجمل ه
الصيا ِم
«أ ُ ِح َّللَ ُك ْملَ ْي َلهَ ِّ
الر َف ُ
ى نِسائ ِ ُك ْم. .
ث إِل 
َّ
».لطافت بيشترى
به خود مىگيرد،
چون انسان با جامه،
عورت خود را از
ديگران مىپوشاند،
اما خود جامه از نظر
ديگران پوشيده
نيست.همسرنيز
ت
همين طور اس 

ي
رابطه زناشويي و طالق در گفتوگو با آيتاهلل دكتر روحاهلل قرهي ،انديشمند و تحليلگر دين 

خداوند به مردان و زنان تنوعطلب بغض دارد

در رابطه همسري قرار نيست ثابت كنيم كه من حق هستم

آيتاهلل دكتر روحاهلل قرهي ،انديشمند و تحليلگر برجس�ته حوزه معارف ديني و رئيس حوزه علميه امام مهدي (عج) تهران ،دكتراي
فلسفه غرب از دانشگاه هامبورگ دارد و مدرس دروس اخالق ،تفس�ير قرآن ،منطق و كالم به طالب و دانشجويان جوان است .آيتاهلل
مهدي  
قرهي از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است و مؤلف كتابهايي چون «گوهرهاي فوق عرشي» در شرح و تفسير دعاي ابوحمزه ثمالي،
حقيقتطلب
  .گفتوگوي ما با آيتاهلل قرهي درباره مفهوم و مختصات عميق و دقيق همسري از منظر يك متفكر
«خلوت دلدادگان» و «اكسير رمضان» 
ديني آغاز شد ،در ادامه به شيوه و مهارت زوجها در مواجهه با اختالفات رسيد و با مرور ،شرح و تفسير رواياتهايي كه از معصومين عليهم
السالم درباره طالق به دست ما رسيده پايان يافت.
   جناب قرهي! خانواده ايراني امروز درگير
نابسامانيها و آشفتگيهايي در درون و بيرون
خود شده است .يعني در بطن و اندرون روابط
خود به سرگشتگيهايي رس�يده است و هم
اينكه ناهمگونيهايي هم از بيرون به او تحميل
ميش�ود .از طرف ديگر آمارهاي�ي كه امروز
درباره چالشهاي خانواده ايراني ارائه ميشود،
نگران كننده است .نكتهاي هم اين وسط وجود
دارد كه ما ان�گار از آن مناب�ع اصيل معرفتي
مان كه به بودن ما در سطوح مختلف از جمله
س�طح خانوادگي معنا ميبخش�د و آن بودن
را توجيه ميكند ،دور ميش�ويم .ب�ه عنوان
كسي كه دغدغه اجتماع و دين را با هم پيش
ميبريد ،وقتي به اين چالشها نگاه ميكنيد،
چه مدل يا مدلهاي�ي در ذهن تان براي طرح
درست صورت مسئله و احيان ًا رسيدن به پاسخ
متناسب با آن گشوده ميشود؟
موضوعي كه جنابعال��ي مطرح ميكنيد ،مس��ئله
مفصلي است و نياز به موشكافي دارد و با يك جلسه و
دو جلسه هم شايد نتوان اُس و اساس و بن مايههايش
را استخراج كرد .اما به نظر ميرسد اولين مسئله اين
است كه ما آگاهي غني ،جامع و فربه درباره زندگي
زناشويي نداريم ،نه مرد نسبت به زن و نه زن نسبت
به مرد كه همديگر را همسر خطاب ميكنند اما به
واقع با همسري بيگانهاند .ما در اسالم واژهاي داريم
به نام «كفو» كه معادل فارسياش ميشود «همسر».
بنده دفتر ازدواج ندارم اما برخي از جوانها محبت
دارن��د و ميآيند خطبه عقدش��ان را ج��اري كنم.
معموالً به اين جوانها ميگويم ش��ما كه بحمداهلل
پاي سفره عقد نشس��تهايد ،بدانيد كه عهد و پيمان
ميبنديد كه زير يك سقف ،زندگي مشترك را آغاز
كنيد .اص ً
ال عقد يعني عهد و پيمان ،چون همه اين
واژهها معنايي دارد كه گاه در مراودات روزمره از آن
معناي نخس��تين و اصلي تهي و دور ميشود .عقد
يعني عهد و پيمان.
حاال دو ج��وان به ه��م رس��يدهاند و ميخواهند با
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هم عهد و پيم��ان زندگي مش��ترك را ببندند .آنها
علقههايي بين خود يافتهاند و ميخواهند بر اساس
همان علقهها براي هم همسري كنند اما دو نفر ولو
اينكه از لحاظ فكري و عقيدتي بسيار به هم نزديك
باشند ،باز تفاوتهايي ميانشان خواهد بود .دو فرد
از دو خانواده مجزا كنار هم قرار گرفتهاند .اين دو ولو
افكارشان بسيار شبيه هم باشد ،اختالف نظرهايي
در ادامه زندگي خواهند داشت.
   آيا از اي�ن اختلاف نظرها باي�د واهمه
داشت؟
اختالف نظر في نفس��ه ترس ندارد و كام ً
ال طبيعي
اس��ت اما اگر «اختالف نظر» تبدي��ل به «اختالف
عمل» شود آن وقت بايد درنگ كرد.
   چه كني�م اختالف نظر ب�ه اختالف عمل
نرسد؟
همسري پيشه كنيم .همسري معناي ژرفي دارد و
ما به س��ادگي از كنارش عبور ميكنيم .اص ً
ال اجازه
بدهيد از اينجا ش��روع كنيم كه معناي همس��ري
چيست؟ اگر ما عميقاً با معناي همسري آشنا شديم
در آن صورت در گام بعدي به اينجا ميرس��يم كه
چگونه همسري كنيم؟
   اص ً
ال چرا ما نميگوييم همدست يا همپا يا
همزبان    ،چرا همسر؟
احس��نت! ما ميگوييم همس��ر براي اينكه در سر،
همه قواي حسيه وجود دارد .در سر زبان وجود دارد.
دهان وجود دارد .قوه سخن وجود دارد .قوه سامعه و
باصره و چشايي ،قوه بينايي در سر موجوديت دارد و
مهمتر از مجموعه اين قواي حسي ،قوه تفكر در سر
گنجانده شده است .با اين تعريف وقتي شما به كلمه
همسر ميرس��يد آن وقت قضيه روشن ميشود كه
همسر يعني دو نفر كه دهان شان يكي شده باشد و
يك حرف را در زندگي بزنند .همسر يعني دو نفر كه
گوش شان يكي شده باشد و يك حرف را در زندگي

بشنوند .همس��ر يعني دو نفر كه چش��م شان يكي
شده باش��د و يك چيز را ببينند ،يعني دوئيت و دو
بودن از ميان برداشته شده است و باالتر از همه اينها
همسري يعني دو نفري كه عهد و پيمان ميبندند
تفكرشان در زندگي يكي باشد.
آيهاي در ق��رآن وجود دارد كه همه ما ش��نيدهايم:
َ
ِباس ل َ ُه َن» .ما عموماً اين آيه
« ُه َن ل ٌ
ِباس ل َ ُك ْم َوأنْت ُْم ل ٌ
را اين طور ميفهميم كه زن بايد مثل يك پوش��ش
و لباس ،عيوب مرد را بپوشاند و مرد نيز چنين كند.
اين تعبير درست و بهجايي است اما يك معناي ديگر
نيز وجود دارد و آن اين است كه همچنان كه لباس
ما را يكپارچه ميكند  -شما وقتي لباسي ميپوشيد
كه از سر تا قدم تان را ميپوشاند ،به واسطه آن لباس
يكپارچه ميش��ويد  -زن و مرد هم در همسري به
يكپارچگي ميرسند ،يعني ظاهرا ً دو نفر هستند اما
چون همسر شدهاند مثل لباس همديگر را يكپارچه
ميكنند.
حال اگر اين همسري درك نش��ود ،بنده نگاهم به
زندگي يك جور باش��د و به همسرم يك جور ديگر،
مطلوبهايم از همسرم يك چيز باشد و از خودم چيز
ديگر ،اين عقد پايدار نخواه��د ماند چون من هنوز
يكپارچه نشدهام نه با خودم و نه با ديگري .وقتي شما
با كسي عقد ميبنديد ،حقيقتاً با او گره ميخوريد.
اين گره خوردن در چش��م ،گوش ،دهان و فكر شما
بايد مشهود باش��د وقتي با كسي گره خورديد ديگر
سر فقط سر شما نيست ،سر ،سر همسري است.
   تعبير ف�وق الع�اده زيبايي اس�ت اما به
نظرتان ايدهآليس�تي نيس�ت؟ به هر حال دو
انس�ان ب�ا دو زاويه دي�د مختلف ك�ه به قول
امروزيها انگار از دو سياره متفاوتند.
بنده متوجه هستم شما چه ميگوييد .ممكن است
اين پرسش بسياري باشد كه چطور ميشود وقتي
ما در دو خانواده رشد كردهايم و خصوصيات فردي
و اخالقي م��ان تفاوتهايي با هم دارد ،زير س��قف
مشترك در زندگي به يك سر برسيم .اما اين انديشه

ساالر يعني «وجود بينقص»
و كدام يك از ما ميتواند ادعا
كندوجودبينقصياست.پس
يك امر ثالث را به عنوان وجود
بينقص در نظر ميگيريم و آن
را محور قرار ميدهيم .يعني
چهدختروچهپسروقتيعهد
وپيمانميبندند،اگراينامررا
محور زندگي ق��رار دهند اين
همسري ش��كل ميگيرد و نه
تنهااختالفنظرهابهاختالف
عملها كشيده نميشود بلكه
آرام آرام اخت�لاف نظرها هم
برچيده ميشود
زماني محقق ميشود كه تغييري در بينشها درباره
ساالر بودن به وجود آيد .به اين معنا كه نه مرد ادعاي
ساالري كند ،نه زن و نه فرزند.
   پ�س اي�ن س�االري را ب�ه چ�ه كس�ي
بسپاريم؟
س��االر يعني «وجود بينق��ص» و كدام ي��ك از ما
ميتواند ادعا كند وجود بينقصي است .پس يك امر
ثالث را به عنوان وجود بينقص در نظر ميگيريم و
آن را محور قرار ميدهيم .يعني چه دختر و چه پسر

وقتي عهد و پيمان ميبندند ،اگ��ر اين امر را محور
زندگي قرار دهند اين همس��ري ش��كل ميگيرد و
نه تنها اختالف نظرها به اختالف عملها كش��يده
نميشود بلكه آرام آرام اختالف نظرها هم برچيده
ميشود.
   و آن امر ثالث؟
حقيقت و فطرت .وقتي به حقيقت رسيديم چه آن
حقيقت در وجود زن باشد ،چه در وجود مرد ،چه در
وجود يك كودك ،چه در زبان زن ،چه در زبان مرد
و چه در زبان كودك تس��ليم امر حق شويم .اجازه
دهيم حقيقت ساالر باش��د و ما را راه ببرد .اين هم
زماني محقق ميشود كه ما ديگر سر نباشيم يعني
وقتي در خانواده قرار گرفتيم و در رابطه همسري،
سر خودبين ما جايش را به سر ديگربين بدهد و سر
خودخواه ما جايش را به سر محبت و مودت بدهد.
اين نكته مهمي اس��ت كه جوانهاي ما بايد بدانند
وقتي وارد زندگي مشترك ميشوند ،چشم خود را
ببندند و از چشم همسر نگاه كنند .زن چشم خودش
را ببندد و از چش��م مرد نگاه كند و مرد چشمش را
ببندد و از چشم زن نگاه كند .مرد با گوشهاي زن
بشنود و زن با گوشهاي مرد ،آن وقت دو بودنها از
ميان برداشته ميشود.
   اج�ازه بدهي�د اي�ن را ع�رض كن�م كه
تصويرهايي كه شما ميدهيد عالي و درخشان
است اما وقتي من به اطرافم نگاه ميكنم چنين
آدمهايي را نميبينم يا دست كم سراغ ندارم.
آيا ما بي�ش از حد از دس�ت رفتهايم يا ش�ما

ايدهآليستي نگاه ميكنيد؟
بنده از جنابعالي ميپرسم آيا انسان مستعد پرورش،
تربيت و تزكيه اس��ت يا نه .اگر ميپذيريم انس��ان
تربيت پذير است پس ميش��ود با مديريت ،چنين
انس��انهايي را پرورش داد .پس اگر براي من و شما
اين نكات شگفت ميآيد به خاطر اين است كه ما از
آن آموزههاي وحياني و اصي��ل فاصله گرفتهايم .ما
از آموزشهاي اوليه در زندگي مشترك بيبهرهايم
و عموماً هيجانها م��ا را اداره ميكند .آيا ما حقيقتاً
جوانهايمان را به گونهاي تربيت ميكنيم كه بدانند
وقتي وارد زندگي مشترك ميشوند چه مطالبي را
بايد مراعات كنند؟ آيا جوانهاي ما اين مهارتها را
در خانوادهها ياد ميگيرند يا نه ،يك هيجان بر فكر
دو جوان غلبه پيدا ميكند و آنها گمان ميكنند اين
هيجان ميتواند آنها را راهبري كند؟چقدر مراجعه
به كارشناس دين در ميان ما متداول است؟ ما چقدر
در گرههاي زندگي به كارشناس مراجعه ميكنيم؟
   همه ما عموم� ًا خودمان را عقل كل و مغز
بادام آفرينش ميدانيم.
آقاجان! چه اش��كالي دارد ما موضوع و مسئله مان را
با يك كارش��ناس مطرح كنيم .مس��ئله را هم از اين
زاويه طرح نكنيم كه حق با چه كس��ي اس��ت .از اين
زاويه طرح نكنيم كه ديدي حق با من بود؟! ديدي بر
نظر من صحه گذاشتند؟! از اين زاويه طرح كنيم كه
حق كجاست و نسبت من با آن حق چيست؟ دعواها
و اختالفها وقتي از ميان برداش��ته ميش��ود كه ما
حتي وقتي ديديم حق با ماس��ت ،حق ب��ودن مان را
به رخ نكش��يم .به رخ كشيدن از وس��اوس شيطان و
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عميقاً متوجه باش��يم كه با ديگري يكي شدهايم .اين
را هم عرض كنم كه ما در همين روابط زن و شوهري
چيزهايي را به عنوان اصل مسلم پذيرفتهايم كه هيچ
مبنايي ندارد و همسران را از هم دور ميكند.

متأس��فانه م��ا آنق��در دچار
اعوجاج و جابهجايي مطالب
حقيق��ي با مطال��ب مجازي
و عش��قهاي همس��ري ب��ا
عش��قهاي كذايي هس��تيم
كه ب��اور نداري��م از اين الفاظ
ميش��ود در ج��اي حقيقي
خ��ودش اس��تفاده ك��رد،
يعني آنقدر اين الف��اظ را در
موقعيته��اي كذايي و دروغ
ش��نيدهايم كه در موقعيت و
مكان حقيقياش ه��م به كار
نميبريم

   مثال ميزنيد؟
زن و شوهر تا زير سقف  ميروند ،عاشقي از سرشان
ميرود .گمان ميكنند عاشقي مال دوران نامزدي
است و اگر بعد از آن عاش��قي كنند ،مث ً
ال مرد براي
زن��ش گل بخرد يا هم��ان كلمات عاش��قانه دوران
نامزدي را براي همس��رش بنويس��د ،بد ميشود .يا
مث ً
ال درست نيس��ت از يك بش��قاب غذا بخورند در
حالي كه غذا و كلمه و راه رفتن و هر امكان ديگري
ميتواند در استخدام مودت و محبت زن و شوهر قرار
گيرد .اگر قرار است ما به كسي بگوييم جان ،آن جان
همسرمان است .اگر قرار است به كسي بگوييم فدات
بشم ،عاشقتم ،جيگر تو...

از خدعههاي خناس اس��ت كه در س��ينه انسان قرار
ميگيرد ،چون در رابطه همس��ري قرار نيست ثابت
كنيم كه من حق هستم ،حتي اگر حق با تو باشد باز
نبايد دنبال اين باشي كه خودت را ثابت كني چون در
آن صورت ديگر به فكر سر خودتي ،نه سر همسري .اگر
اين طور باشد معلوم ميشود كه ما هنوز دو تا هستيم
و يكي نش��دهايم .اين نكته بس��يار مهمي است كه ما

   (خنده بلند من) مرحبا حاج آقا!
متأسفانه ما آنقدر دچار اعوجاج و جابهجايي مطالب
حقيقي با مطالب مجازي و عش��قهاي همسري با
عشقهاي كذايي هستيم كه باور نداريم از اين الفاظ
ميشود در جاي حقيقي خودش استفاده كرد ،يعني
آنقدر اين الفاظ را در موقعيته��اي كذايي و دروغ
ش��نيدهايم كه در موقعيت و مكان حقيقياش هم
به كار نميبريم.
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    دقيق ًا همين طور است.
لذا در اين مطالب عرض من اين است كه ما متوجه
نش��ديم همسر ش��دهايم ،همس��ري يعني كه يكي
شدهايم .ما متوجه نشديم يكي شدهايم .اگر متوجه
ميش��ديم طالق تا اين ح��د عادي ب��راي ما جلوه
نميك��رد و حرمت خودش را از دس��ت ن��داده بود.
نميگفتيم هيچ اشكالي ندارد .يك روز آدمها با هم
ازدواج ميكنند ،يك روز هم از هم جدا ميش��وند.
ما اگر ميدانس��تيم يك��ي ش��دهايم آن وقت فرض
نميكرديم با خودمان كه ازدواج يعني تخليه شهوات
و بعد هم بچهدار ش��دن .يكي ش��دن فق��ط در بُعد
جسماني نيست .ال حياء في الدين ،تن زن و مرد در
بچهدار شدن يكي ميش��ود .انعقاد نطفه يعني يكي
شدن اس��پرم مرد و تخمك زن .تا تخمك و اسپرم
از دو بودن درنيايند و يكي نش��وند ،فرزندي حاصل
نميشود .اين يكي ش��دن زن و مرد در بُعد مجازي
و جس��ماني يك مرتبه عاليتر و واالت��ري هم دارد
كه يكي شدن روحاني است .البته ما مالك مان اين
نيست كه زن رفتار مردانهاي داشته باشد و مرد ،رفتار
زنانه .مهم اين است كه ديد آنها به زندگي يكي شود.
ما وقتي من و او شويم معلوم ميشود كه هنوز همسر
شدن محقق نشده است.
اگر كس��ي اين موضوع را به جد متوجه باش��د هيچ
اختالفي برايش پيش نميآيد .ما ت��ا به اين مرحله
نرسيم ،اوضاع همين خواهد بود .آن وقت كسي هم
كه ميخواهد ازدواج كند با خ��ودش فكر ميكند و
ميبيند هر كس��ي كه دور و برش ديده ازدواج كرده
چند صباح بعد از همسرش جدا ش��ده است ،او هم
با خودش فكر ميكند اگر ازدواج براي طالق اس��ت
اص ً
ال چرا ازدواج كن��م .از همين نقطه خداي ناكرده
ارتباطات نامش��روع در جامعه باب ميش��ود .يعني
همان اتفاقاتي كه در غرب ميافتد .زنان و مرداني كه
سالها كنار هم زندگي ميكنند ،بچهدار هم ميشوند
و هنوز ب��ا ه��م ازدواج نكردهاند .ام��روز آدمهايي را
ميبينيم كه مصداق آن ش��عرند كه« :گر در يمني
چو با مني پيش من��ي /گر پيش من��ي چو بيمني
در يمني» .آدمهايي كه زير يك س��قفاند اما فقط
كالبدهايشان آنجاست .مرد براي خودش و زن براي
خودش ،انگار كه هزاران فرس��خ با هم فاصله دارند.
ظاهرا ً با هماند اما قلبها ،فكرها و دلبستگيهايشان
از هم دور است .اين ميشود كه خداي ناكرده ،خانم
متأهل با ديگري رابطه دارد و دل مرد متأهل پيش
ديگري اس��ت .چرا؟ چ��ون اين دو اگرچ��ه زير يك
سقفاند اما همسر نشدهاند.
   جناب قرهي! ش�ما اش�اره به َحكم قرار
دادن حقيقت ب�راي پايان دادن ب�ه نزاعهاي
زن و شوهري داش�تيد .واقع ًا اين را با گوشت
و پوس�ت لمس كردهام چقدر اين توهم داناي
كلي كه بس�ياري از م�ا گرفتارش هس�تيم و
بر اس�اس اين توهم ش�تابزده و هيجان آلود
در براب�ر ديگري داوري ميكني�م قاتل رابطه

برخي تص��ور ميكنن��د اگر
طالق دادند ي��ا طالق گرفتند،
آزاد ميش��وند .ب��ه تعبي��ر
عوامالن��اس «مه��رم ح�لال،
جان��م آزاد» در صورت��ي ك��ه
اين روايت از رس��ولاهلل (ص) با
الطالقو ُي ِ
« ُي ِ
بغ ُ
ح ُبال َع َ
َ
تاق»
ض
ميخواهد اين مفه��وم را در
ذهن ما جا بين��دازد كه اتفاق ًا
در طالق ،جان آزاد نميش��ود
و طالق آزادي نيست .برخي
تصور ميكنند طالق ،آزادي
اس��ت ،اما آزادي هم��ان آزاد
كردن بنده است .چون بنا نبود
كه در زندگي زناشويي كسي
عبدوغالمديگريباشدكهنياز
به آزاد كردن هم داشته باشند
همسري و منشأ س�وءتفاهمها و سوءظنهاي
بسيار است  .
قاعدتاً همين طور اس��ت .وقتي كس��ي خودش را
محور قرار دهد ،از درك ديگ��ري عاجز خواهد بود.
ما مسلمانيم و قاعده مسلماني تسليم بودن در برابر
حق است ،گاهي حق با ديگري است ،پس با حق نزاع
نميكنيم  .نكته مهم اينجاست كه اگر آتش منيتها
شعلهور شود عالم را ميسوزاند نه تنها خانوادهها كه
جامعه را به آتش ميكش��د .اگر هر كسي به دنبال
اين باش��د كه خودش را ثابت كند ،اين آتش به اين
سادگي خاموش نخواهد شد.
   اجازه بدهيد يك فرض را در نظر بگيريم.
اينكه پس�ر و دختري زير يك سقف ميروند
اما به هر دليل مهارتهاي همسري را ندارند.
ازدواجش�ان واجد آن ويژگيهايي كه ش�ما
برش�مرديد نيس�ت .فرض كنيد بچ�هدار هم
شدهاند .چه نس�خهاي براي اين زوج ميشود
تجويز كرد؟
يك جايي ممكن است ما مجبور شويم پاي كسي
را هم قطع كنيم اما تا مجبور نشدهايم نبايد آن پا را
قطع كنيم .طالق با اينكه حالل است اما منفورترين
حالل است .يك جايي مجبوريم تجويز كنيم اما تا
آنجا كه ناچار نشدهايم نبايد سراغ طالق برويم .دو
نفر بايد با آگاهي ،ش��ريك زندگي شان را انتخاب
ميكردند اما اين اتفاق نيفتاده است .از طرف ديگر
همين زوج ،بچهدار هم شدهاند اينجا ديگر موضوع
فقط همسري نيست .درست است كه آنها حقيقتاً

همسر نيس��تند اما اينجا چيزي به نام پدر بودن يا
مادر بودن موجوديت دارد .اينجا طرفين به خاطر
حقي كه فرزند بر گردن آنها دارد بايد مدارا كنند،
چون آن فرزند پ��در و مادر ميخواه��د .اين حق
فرزند اس��ت كه در كنار پدر و مادر و با عاطفه هر
دو رشد كند .اينجاس��ت كه عنصري به نام صبر و
تحمل بايد مداخله كند چون اگر اين دو فرزندي
نداشتند و از هم جدا ميشدند وظيفه پدر و مادري
بر آنها مترتب نبود و صرفاً وظيفه همسري نسبت
به هم داشتند اما اينجا با جدا شدن پدر و مادر آن
وظيفه پدر و مادري از طرفين برداش��ته نميشود
چون طالق پدر و م��ادري را نقض نميكند .اينجا
زوجين كاري كه بايد انجام دهند ،تحمل يكسري
مسائل است .ش��ب ،شب اس��ت و اگر من از شب
خوشم نميآيد چون االن من در شب قرار گرفتهام
بايد با آن كنار بيايم.
   شما نقش مداخلههاي مشاورهاي را در
اين مواقع چطور ميبينيد؟
اگر زوجها كسي را داش��ته باشند كه مورد اقبال و
اعتماد و وثوق طرفين باشد ،مسلماً تأثيرگذار است
به ويژه مشاورههاي ديني كه با فرهنگ ما تناسب
بيش��تري دارد .اينكه هيچ بعيد نيس��ت در بطن
همين مش��اورههاي ديني كار آنقدر خوب پيش
برود كه طرفين مشاجره حتي از «موضع تحمل»
خارج شوند و «حال همسري» را به وجود بياورند.
يعني اول ب��ه خاطر فرزند يا فرزن��دان همديگر را
تحمل كنند و بعد حتي آنقدر كار خوب پيش برود
كه آن رابطه همس��ري به خاطر همين گذشت و
تن دادن به مشاوره و اصالح عادتها حاصل شود.
اين هم زماني محقق ميش��ود كه چ��ه مرد و چه
زن بدانند كه معناي همس��ر بودن چيست .اينكه
چه مرد و چ��ه زن متوجه نياز روحي و جس��مي
همسرشان باشند و آن نياز را مرتفع كنند.

   جناب قرهي! اگر موافق باشيد به شأنيت
و جايگاه طالق در انديشه اسلامي و منابع
اصيل ديني هم بپردازيم .چون گاهي ما تحت
تأثير فضا و گفتمانهاي مس�لط روز ممكن
است كه خواه ناخواه از تصويري كه طالق در
انديشه اسالمي داشته دور بيفتيم.
پرس��ش زيباي��ي را مط��رح فرمودي��د  .پيامب��ر
عظيمالش��أن (ص) از ق��ول خ��داي متع��ال
ميفرمايد«:ما أحلاللهَ شيئا أبغض إليه من الطالق
 /خداوند چيزي كه نزد او منفورتر از طالق باش��د
حالل نكرده است ».حاللي نزد خداوند منفورتر از
طالق نيس��ت .توجه ميفرماييد كه پيامبر (ص)
تصريح ميكنند كه طالق حالل است .نكته خيلي
عجيبي اس��ت .قاعدتاً حالل نبايد منفور باشد اما
طالق حالل منفور اس��ت .لذا وقتي كسي حرف از
طالق ميزند متوجه باش��د كه اين مفهوم عنداهلل
چه تعبيري دارد ،چون تصور عموم گاهي اين است
كه خب طالق را خود خدا مقرر و حالل كرده است.
بله طالق را خود خدا قرار داده اس��ت اما اين طور
نيست كه تصور كنيم پس طالق به راحتي بايد در
دسترس باش��د و منعي هم ندارد .به خاطر همين
اهلل يُبغ ُ
ِض
است كه رسول اهلل (ص) مي
َ
فرمايند:إن َ
ب ال َعتاقَ  /خداوند نس��بت به طالق
الط�لاقَ و يُحِ ُ
بغض دارد .ط�لاق را نكوهش ميكند .نكته جالب
در اين روايت اين است كه بالفاصله ميفرمايد«:و
ب ال َعتاقَ  /خداوند آزاد كردن بنده را دوس��ت
يُحِ ُ
دارد ».آزاد كردن بنده هم ب��ه زبان امروزي يعني
گرفتاري را از مخمصهاي ك��ه در آن افتاده نجات
دهي ،فرض كنيد زنداني ديه يا مهريه را از زندان
آزاد كني يا كس��ي را از غمي كه دچارش شده رها
سازي .اما پرسش اين است كه چرا آزادي بنده را
اينجا آورده است؟ چه مناسبتي دارد؟ توجه كنيد
چه عرض ميكنم .برخي تصور ميكنند اگر طالق
دادند يا ط�لاق گرفتند ،آزاد ميش��وند  .به تعبير
عوام الناس «مهرم ح�لال ،جانم آزاد» در صورتي
كه اين روايت از رسول اهلل (ص) با «يُبغ ُ
ِض الطالقَ
ب ال َعتاقَ » ميخواهد اين مفهوم را در ذهن ما
و يُحِ ُ
جا بيندازد كه اتفاقا در طالق ،جان آزاد نميشود و
طالق آزادي نيست .برخي تصور ميكنند طالق،
آزادي است ،اما آزادي همان آزاد كردن بنده است.
چون بنا نبود كه در زندگي زناشويي كسي عبد و
غالم ديگري باشد كه نياز به آزاد كردن هم داشته
باشند  .بنا اين بود كه همسر باشند ،نه اينكه كسي
بر ديگري س��لطه داشته باش��د و اگر گاهي ما در
جامعه ميبينيم چه زن و چه مرد با گرفتن طالق
حس آزاد شدن دارند به خاطر آن است كه رابطه
ش��ان همس��ري نبوده اس��ت كه زن يا مرد حس
ميكند از زنداني گريخته است ،اما خداي متعال
از زبان پيامبر (ص) ميفرمايد اين آزادي نيس��ت.
پس اين ه��م يك نكته عالي و يك هش��دار جدي
اس��ت كه آدمهاتص��ور نكنند با ط�لاق به آزادي
خواهند رسيد.

حال ل منفور

| روزنامهجوان| آبان |1394

11

حكم��ت مجوز ط�لاق همين
جاس��ت ك��ه كار به آس��يب و
ضرب و جرح و قتل نكشد كما
اينكه اين اتفاقها افتاده است
و شنيدهايم و ديدهايم .البته با
همه اين تفاصيل ،طالق آنقدر
تنفر دارد ك��ه اج��ازه رجوع
داده ش��ده اس��ت ،يعني شرع
پيشبيني كرده اس��ت كه اگر
كسي پشيمان شد و خواست
رجعت كن��د ،راه ب��راي او باز
باش��د .پيشبيني اين رجعت
هم از روي حكمت است .گاهي
اين قهر كردنها حكمتهايي
داردوچهبساآشتيبعدازقهر
شيريني خاصي داشته باشد
   من بيان ش�ما را كام ً
ال قبول دارم .گرچه
برخ�ي مواقع به تعبير ش�ما وقت�ي آن رابطه
همسري نيس�ت ،عم ً
ال آن حس آزاد شدن در
طالق به آدمها دس�ت ميدهد اما ميخواهم
كمي بيش�تر اين بحث را بس�ط دهيد كه چرا
آدمها با طالق به آزادي نخواهند رسيد؟
ثمره طالق ،آزادي و حريت نيست .اما چرا؟ وقتي كسي
طالق ميدهد و كسي طالق ميگيرد و براي بار دوم به
ازدواج فكر ميكند او ديگر مثل كسي نخواهد بود كه
اول بار ازدواج ميكند .مردم هم به او به چشم كسي كه
براي بار اول ازدواج ميكند ،نگاه نخواهند كرد .آيا اين
پرسش پيش نخواهد آمد كه چرا آن مرد يا زن طالق
گرفته است؟ چرا آن زن يا مرد در ازدواج اول شكست
خورده اس��ت؟ مرد يا زني كه ط�لاق گرفتهاند چقدر
در اين طالق و جدايي مقصر بود هاند؟ اين پرس��شها
بسياري از افراد را ميترساند .چه تضميني وجود دارد
كه اگر با چنين كس��ي ازدواج كنيم ،ازدواج ما هم به
شكست منجر نشود؟ به خاطر همين است كه وقتي
زن يا مردي طالق ميگيرد خيل��ي كم پيش ميآيد
كه با كس��ي ازدواج كند كه قبال ازدواج نكرده باش��د،
او خواه ناخواه سراغ كس��ي خواهد رفت كه وضعيت
مشابهي داش��ته باش��د .يعني بعد از طالق اگر كسي
موفق به ازدواج شد ،جبرا ً خانم مطلقه ميگيرد چون
به او كه دختر نميدهن��د .آن طرف هم جبرا ً با مردي
كه زنش را طالق داده ازدواج ميكند .پس اينجا نه تنها
حريت به وجود نميآيد ،بلكه در جامعه نسبت به طالق
دهنده و طالق گيرنده تنفر ايجاد ميشود حداقل نوعي
بياعتمادي حاصل ميشود.
امروز گاهي انس��ان اين تفكر را در جامعه ميبيند كه
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ميگويند يك روز ازدواج كرديم ي��ك روز هم طالق
ميگيريم .چه اش��كالي دارد؟ يعني انس��ان ميبيند
ازدواج و طالق را هم وزن و در يك موقعيت ميبينند.
اين تفكر مسمومي اس��ت كه از فرهنگ ما نيست .با
همين تفكرات ش��ما ميبينيد كس��ي در غرب تن به
ازدواج نميدهد .حاضرند پنج س��ال 10 ،سال در يك
خانه زندگي كنند و حتي بچهدار هم شوند ولي ازدواج
نميكنند .دليلش چيست؟ آنها از ترس طالق ،ازدواج
نميكنند .يعني از ترس يك حالل مذموم به دامن يك
حرام ميافتند و تن به ازدواج غير شرعي ميدهند چون
در اين نوع زندگي كسي نميتواند به ديگري بگويد كجا
بودي .كسي نميتواند ديگري را مؤاخذه كند ،به راحتي
هم ميتوانند از هم جدا شوند ،لذا ازدواج نميكنند كه
طالق نگيرند  .ميخواه��م عرض كنم كه طالق حتي
در ممالك ديگر و نزد كساني كه ظاهرا ً باوري به دين
هم ندارند منفور است .معلوم ميشود فطرت بشر في
ذاته با طالق خويي ندارد ،با نكاح خوي دارد اما با طالق
نه  .نكته بعدي اينكه كساني طالق ميگيرند و شايد
اين پيش فرض را در ذهن دارند كه ازدواج دوم آنها از
ازدواج اول بهتر خواهد بود اما امكان دارد مردي در كش
و قوس ازدواج دوم قرار گيرد و به اين نتيجه برسد زن
اول او فرشته بوده ،يا زني در ازدواج دوم گرفتار مردي
فحاش و بددهن و دست بزن شود .حاال اگر همان مرد يا
زن دوباره طالق بگيرند و براي بار سوم بخواهند ازدواج
كنند ،ديگران درباره آنها چه قضاوتي خواهند داشت؟
اين داغ به پيشاني آنها خواهد خورد كه اينها موجودات
هوس بازي هس��تند و به هر بهان��هاي ميخواهند از
همسران شان طالق بگيرند.
بعد هم اگر كسي دو سه بار طالق بدهد يا طالق بگيرد،
ناخواس��ته تبديل ميشود به انس��اني كه تنوع طلب
است ،عادت ميكند كه دائم ازدواج كند و طالق بگيرد.
يعني ديگر آن قبح و اندوه و ناراحتي آرام آرام برچيده
ميشود ،اينجا ديگر چيزي به اسم خانواده و عاطفه معنا
پيدا نميكند ،يك نوع هوس بازي و شهوت راني است،
لذاست كه پيامبر عظيم الشأن ميفرمايند« :ا ِن اهللَ ال
يحِ ب الذواقين َو َ
الذواقات  /خداوند مردان و زناني را كه
مرتباً تغيير همسر ميدهند دوست ندارد».
ُ
رسول اهللِ َبر ُجل
امام باقر (ع) در روايتي ميفرمايندَ :م َر
امرأت َ
َ
ٍفقال :ما َف َعلَ ِ
ُك؟  /پيامبر به مردي برخورد كرد
ت َ
و از او پرس��يد همس��رت چه ميكند؟ َ
قالَ :طلقتُها يا
قال :مِن َغير ُِسوءٍ؟! َ
رسول اهلل َِ ،
َ
قال :مِن َغي ِر ُسو ٍء  /مرد
گفت :يا رسول اهلل! طالقش دادم .پيامبر فرمود :بدون
اينكه هيچ ايراد و مشكلي داشته باشد؟ مرد گفت بله،
بدون هيچ ايرادي .ثُم َ
وج َف َم َر ب ِه النبي
إن ُ
الرج َل تَ َز َ
قالَ :
ق��ال :ن َ َعم ،ثُم َ
وجت؟ َ
صلى اهلل عليه و آله َ
قال
فقال :تَ َز َ
قالَ :طلقتُهاَ ،
ُك؟ َ
امرأت َ
بعد َ
ذلك :ما َف َعلَ ِ
قال :مِن
ل َ ُه َ
��ت َ
َغي ِر ُسوءٍ؟! َ
قال :مِن َغي ِر ُسو ٍء  /چندي بعد پيامبر به آن
مرد برخورد كرد و از او پرسيد آيا ازدواج كردي؟ مرد
گفت بله .بعد از مدتي حضرت دومرتبه از او پرس��يد
همسرت چه ميكند؟ مرد گفت طالقش دادم .پيامبر
فرمود :بدون هيچ ايراد و علتي؟ مرد گفت :بدون هيچ
ايرادي .يك بار ديگر هم همين رويداد تكرار ميشود و

همين سؤال و جوابها بين پيامبر (ص) و آن مرد تكرار
ميش��ود .اين بار وقتي آن مرد ميگويد دوباره زنم را
بدون هيچ ايرادي طالق دادم پيامبر (ص) ميفرمايند:
اهلل َعزوجل يُبغ ُ
الرجال و ُكل
اق م َِن
ِ
ِض أو يَل َع ُن ُكل َذ ٍ
إن َ
َذوا َقهًْ مِن النسا ِء  /خداوند عزوجل ،مردان و زناني را كه
همواره تغيير همسر ميدارد ،مبغوض ميدارد و لعنت
شان ميكند.
   نكتهاي كه اشاره كرديد كه از كجا معلوم
وقتي كس�ي طالق ميگيرد ،كيفي�ت ازدواج
دوم او بهتر از اول باشد خيلي نكته قابل تأملي
است .گمان ميكنم چون ما قياسهاي روشني
در اين ب�اره نداري�م بعضي وقتها ب�ا رؤيت
كوچكتري�ن نقاط ضعف�ي در ط�رف مقابل
گمان ميكنيم با همين نقطه ضعف ميش�ود
تير خالص را بر اي�ن رابطه زد و س�راغ رابطه
بعدي رفت.
ببينيد آقاجان! برخي تصورش��ان اين است كه طرف
مقابل همه ايدهآلهايشان را بايد داشته باشد اما فكر
نميكند كه آيا خودم ايدهآل هستم؟ بشر ايدهآل طلب
اس��ت اما خود ايدهآل زندگي نميكند .دقت كنيد در
روايت آقا رسولاهلل (ص) سه بار تكرار ميشود من غير
سوء  /بدون هيچ ايرادي؟ يك وقت شما ميبينيد كه
همسر كسي اعتياد شديد دارد و الكلي است و زندگي را
بر طرف مقابل حرام كرده است و امكان ادامه زندگي با
او وجود ندارد يك وقتي هم كسي ميگردد در زندگي
طرف مقابلش ،نقطه تاريكي پيدا كند و همان را بهانه
كند تا طالق بگيرد .اينها با هم متفاوت است .يك وقتي
زني در خانه همسرش امنيت جاني ندارد .همسرش از
اين مواد مخدرهاي توهم آور مصرف ميكند و حتي
ممكن است شب تحت تأثير اين مواد ،زنش را به قتل
برس��اند .اين فرق ميكند با وقتي كه زن و ش��وهري
بگومگوهايي دارند كه ميشود با دورانديشي و بردباري
حل و فصل كرد اما يك وقتي هم طرفين از دست هم
امنيت جاني ندارند .خب اين زن و ش��وهر از هم جدا
شوند بهتر است.
حكمت مجوز طالق همين جاس��ت كه كار به آسيب
و ضرب و جرح و قتل نكش��د كما اينك��ه اين اتفاقها
افتاده است و ش��نيدهايم و ديدهايم .البته با همه اين
تفاصيل ،طالق آنقدر تنف��ر دارد كه اجازه رجوع داده
شده است ،يعني ش��رع پيشبيني كرده است كه اگر
كسي پشيمان شد و خواست رجعت كند ،راه براي او باز
باشد .پيشبيني اين رجعت هم از روي حكمت است.
گاهي اين قهر كردنها حكمتهايي دارد و چه بس��ا
آشتي بعد از قهر شيريني خاصي داشته باشد.
   و اگر بخواهيد صورت مسئله طالق را خيلي
خالصه بيان كنيد؟
طالق دو پايه دارد .اول آگاهي نداشتن به اصل ازدواج،
اينكه عميق��اً ندانيم ب��راي چه ميخواهي��م ازدواج
كنيم و دوم منيتها ،خودبينيه��ا ،خودمحوريها و
خودخواهيها.

آنچه در تحلیل های جامعه شناختی و روانشناختی مربوط به طالق از چشم ها دور می ماند

سایه اندازی را بطه بندگی بر رابطه زن و شوهری
 یک « :إ ِ َّن اللَهّ يَ ْأ ُم ُر ُك ْ��م أَن تُؤردُّوا ْ
األَ َمان َاتِ إِلَى أَ ْهل ِ َها َوإ ِ َذا َح َك ْمتُم ب َ ْي َن
امین
للَهّ  ِ ِع َّما
اس أَن ت َْح ُك ُموا ْب ِال ْ َع ْد ِل إ ِ َّن ا ن
ال َّن ِ
هاشم زاده
ُ
َ
ُ
يرا
يَعِظكم ب ِ ِه إ ِ َّن اللَهّ ك َ
ان َسمِي ًعا بَصِ ً
 /خدا به ش��ما فرمان می دهد که
امانتها را به صاحبانشان باز گردانيد و ،چون در ميان مردم به
داوری نشينيد به عدل داوری کنيد خدا شما را چه نيکوپند
می دهد هر آينه او شنوا و بيناست».
  این عبارات آیه  58سوره نساء است که توصیه ای مهم را
با ما در میان می گذارد .فراتر از توصیه ،صحبت بر سر امر
و فرمان است ،آن هم فرمانی از جانب خدا  .پس معلوم می
شود ما در معرض امری مهم قرار گرفته ایم که آیه با این لحن
با ما سخن می گوید.
خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان
شان بازگردانید .پیام تا حد امکان واضح و روشن است اما
فهم جامع ما از این آیه معطوف به این است که زاویه دید ما
به امانت و صاحبان امانت چه باشد .یعنی وقتی واژه امانت را
می شنویم ،چه چیزهایی در ذهن ما مجسم شود .همچنین
است وقتی واژه صاحبان امانت به گوش مان می خورد  .
سایت قرآنی « تبیان» اجماع دیدگاه های مفسران درباره  
مفسران،
این آیه را این گونه آورده اس��ت « :به باور بيشتر ّ
منظور آيه شريفه اين است كه هر نوع امانت دينى يا حقوقى،
مردمى  يا خدايى ،اقتصادى ،اجتماعى يا سياسى ،ما ّدى يا
معنوى كه به عنوان امانت به شما سپرده شد ،آن را باز پس
دهيد و رعايت امانت كنيد .از دو امام نور حضرت امام باقر و
امام صادق علیه م السالم كه درود خداى بر آنان باد  نيز اين
ديدگاه روايت شده است».
معلوم می شود نگاه ائمه  ،مفسران و صاحبان خرد به واژه
«امانت»  نگاه موسعی است پس می شود هر مسئولیتی
که به انسان سپرده شده ،از جمله مسئولیت مهم زندگی
مشترک را از دریچه امانت نگاه کرد.
دو :حقیقت آن اس��ت که در نگاه و گفتمان دینی ،انسان
مالک چیزینیستواگرمالکیتیهمبرخودفرضمی کند  ،
مالکیتی اعتباری و قراردادی است .در نگاه توحیدی ،انسان
نه مالک همسرش است ،نه مالک فرزند و نه حتی مالک مال
و اموالش چرا که مالک حقیقی می تواند تا لحظه ای که اراده
می کند ُملک خود را برای خود نگه دارد اما آیا انسان می
تواند تا زمانی که می خواهد مال و فرزند و همس��ر را برای
خود نگه دارد؟ پاسخ منفی است و همین تفکر اگر در جامعه
و میان افکار عمومی اش��اعه پیدا کند که آدم ها به  پدیده
ها ،مسئولیت ها و رابطه هایی که در آن قرار می گیرند به
چشم امانت بنگرند  ،مثال  معلم دانش آموزان را امانت بداند،
کارفرما کارمندان و کارگران را امانتی نزد خود فرض کند و
کارمندان و کارگران هم به پروژه ای که در اختیار گرفته اند
به چشم امانت نگاه کنند ،اگر اموال عمومی به چشم امانت
نگاه شود ،اگر ذهن و قلب آدمی به عنوان امانت نگریسته
شود ،امانتی که از  وسوسه ها و خلجان های شیطانی باید
حفظ شود ،در آن صورت می توان امیدوار بود که در چنین
جامعهایباچنینمختصاتیبهرابطههمسریهمبهچشم

امانت نگاه شود .این همان ضرورتی است که جامعه ما که در
سپهر باورهای دینی قرار دارد  ،به شدت به آن نیاز دارد.
سه  :نیاز مهم ما در این عرصه این است که « محتوای غنی
درون دینی امانت»  را بیش از گذشته در جامعه خود عرضه
کنیم .یکی از نقاط ضعف مهم ما این است که قادر به عرضه
محتوای اصیل دینی در بسته های جذاب و به روز نیستیم.
به خاطر همین است که فی المثل وقتی کلمه امانت را می
شنویم ،هنوز ذهنیت ما درباره این کلمه یک ذهنیت بسیار
ساده ،تنگ نظرانه و  به دور از تحوالت جامعه است .بسیاری
از ما تا کلمه امانت را می شنویم کسی را تصور می کنیم که
د ِر خانه کسی را می زند و روی اعتمادی که به او دارد ،اموال
خود را به امانت پیش او می گذارد تا از سفر برگردد و دوباره
آن مال را از او بگیرد ،در حالی که مفهوم امانت بسیار وسیع
تر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم.
چهار :آنچه در تحلیل های جامعه شناختی و روانشناختی
مربوط به طالق و ارائه راهکارها معموال از چشم ها دور می
ماند این است که ما  اگر بتوانیم انسان طراز دینی و معتقد
به  « تُؤردُّوا ْ األَ َمان َاتِ إِلَى 
أَ ْهل ِ َه��ا »  تربیت کنیم،
خود به خود بار بسیاری
از بح��ران ه��ای مربوط
به طالق حل می ش��ود.
بحران طالق از کجا می
آید؟ جز این است که دو
طرف یا یک��ی از طرفین
زندگی مشترک پایبند
بهزندگیمشترک نیست
و این پیم��ان و امانت را
به هیچ می ان��گارد و به
راحتی به دیگری خیانت
می کن��د؟ ح��ال اگر در
ذهن آدم های یک جامعه
پایند بودن به پیمان و باز
گرداندنامانتهابهصاحبانشانبرجستهشود،آیاتغییری
در آنچه امروز در جامعه و در رشد تصاعدی طالق می بینیم
اتفاق نخواهد افتاد؟
پنج :موضوع مهم اینجاس��ت که ما گاهی می خواهیم
از انتهای یک چش��مه آب گل آلود  ،آب را زالل کنیم اما
منطقی تر این است که اگر می خواهیم جریان آب را زالل
کنیم تا اندازه ای که ممکن است به سرچشمه نزدیک تر
شویم چون وقتی آب از سرچشمه گل آلود می شود ،هر
علتی کهمادرپاییندستجریانچشمهبررسیمی کنیم
معلول علتی است که نزدیک تر به سرچشمه است.
خود
ِ
شش :امیرالمومنین علی علیه السالم در حکمت 89نهج
البالغه به این حقیقت اشاره می کنند که َ « :م ْن أَ ْصلَ َح َما
اللِهّ أَ ْصلَ َح َ
ب َ ْی َن ُه َو ب َ ْی َن َ
اس َو َم ْن أَ ْصلَ َح
اللُهّ  َما ب َ ْی َن ُه َو ب َ ْی َن ال َّن ِ
َ
أَ ْم َر آخِ َرت ِ ِه أَ ْصلَ َح َ
اللُهّ ل َ ُه أ ْم َر ُدن َْیاه   /هر کس رابطه میان خود
را با خدا اصالح کند ،خدا رابط��ه میان او و مردم را اصالح
فرماید و هر کس کار آن جهان خود را به صالح آورد ،خدا

کار این جهان او اصالح کند ».این حکمت امیرالمؤمنین
علیه السالم  به نظر می رسد شاه کلید فهم آن چیزی است
که امروز  بر سر  ما و جامعه مان می آید .انسانی که رابطه
بین خود و خدا را اصالح کرده است ،خداوند نیز رابطه او
و مردم از جمله خانواده و همسرش را نیز اصالح می کند.
کسی که به مفهوم حقیقی کلمه ،دیندار است امکان ندارد
دینداری او در خانواده و در رابطه او با همسر و  فرزندان او
رسوخ و نفوذی نداشته باشد .کسی که به واقع میان خود و
خدا را اصالح کرده  ،نمی تواند  چشم های خود را به روی  
پیمان زناشویی و زندگی مشترک ببندد و دنبال بوالهوسی
ها و تنوع خواهی ها باشد.
  هفت :ما متأسفانه رابطه زن و شوهری را کم تر در پرتو
رابطه بندگی دیده ایم  .اگر ما به رابطه خود با خدا به چشم
یک امانت نگاه کنیم و از این امانت به درس��تی حفاظت
کنیم،امانتهایدیگرنیزمحفوظخواهدبود.مثلاینمی
ماند که شما از بسته ای حفاظت می کنید که بسته های
دیگری نیز در این بسته وجود دارد .حفاظت از بسته بزرگ

تر عین حفاظت از بسته کوچک تر است چرا که بسته های
کوچک تر در بطن و درون بسته بزرگ گنجانده شده است
و به تعبیری دیگر :چون که صد آمد ،نود هم پیش ماست.
هشت :امیرالمؤمنین علی علیه السالم در نامه  26نهج
س��ره و عالنيته و
البالغه می فرماید «  :و من لم يختلف ّ
فعله و مقالته فق��د أ ّدى األمانة و اخلص العب��ادة  /آن که
پنهان و آشکارش ،کردار و گفتارش با هم مخالف نباشند
امانت الهی را ادا کرده و بندگی خدا را خالصانه انجام داده
است  ».معیار در این جا کامال روشن است  .اگر کسی می
خواهد بدانت امانت دار است و می تواند پاس امانت زندگی
مشترک خود را بگذارد یا نه ،عیار روشنی در برابر او قرار
دارد .او  باید نگاه کند ببیند تا چه اندازه پنهان و آشکار او،
کردار و گفتارش با هم تطبیق دارند .هرچه این دو به هم
نزدیک باشند و بیشتر با هم همپوشانی داشته باشند  ،می
شود امیدوار بود که آدم ها به عهد ها و امانت های زندگی
شان پایبندتر  باشند.
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نگاهيبهيكچالشرسانهاي،وقتيمخاطببهراحتيازتحليلهايهشداردهندهعبورميكند

ماجراي آن زن كه گفت
ميروم دنبال «كشف عشق»

يكي از ضعفهاي رسانههاي ما در سطوح مكتوب ،ديداري و شنيداري در
پرداختن به آس�يبهاي اجتماعي ،اكتفا كردن به گزارههاي كلي و بدون
حسن
سند اس�ت كه متن يك گزارش يا مصاحبه را در حد بيانيههاي تهييجي
فرامرزي
پايي�ن م�يآورد .اين ضعف ب�ه عن�وان مث�ال در پرداختن رس�انهها به
آس�يبهايي كه امروز خانوادهها با آن مواجهند ،خود را نش�ان ميدهد.
گاهي حتي مصاحبه با يك كارشناس اعم از روانشناس يا جامعهشناس هم در اين باره گرهي
را باز نميكند چون آن مصاحبه دانستهاي يا زاويهاي تازه به دانستهها و زاويه نگاههاي پيشين
ال استفاده از پسوند كارشناس به خاطر آن است كه مث ً
ما اضافه نميكند و عم ً
ال وجههاي علمي
به آن مطلب داده ش�ود و نه اينكه با استناد به يك پژوهش مس�تند ،زوايا و روزنههايي تازه
درباره يك مسئله فراگير خانوادگي به روي ما گشوده شود.
سم ،محتوايي را كه رسانه ميخواهد براي مخاطب خود عرضه كند ،مسموم
واقعيت آن است كه اكتفا به كليبافي مثل يك ّ
ميكند .فرض كنيد رسانهاي ديداري يا مكتوب ميخواهد درباره ارتباط ميان «سست شدن پايههاي خانواده در ايران»
و «رابطه آن با شبكههاي ماهواره اي» و برنامهها و سريالهاي عامهپسند كه از اين شبكهها عرضه ميشود ،گزارشي تهيه
كند .اين گزارش به عنوان يك سوژه روز و مهم ميتواند با يك پرداخت درست ،مستدل و با ارائه سندهاي مختلف ،تأثيري
را كه ما به دنبال آن هستيم ،در ذهن مخاطب بر جاي بگذارد و به اين ترتيب هشدار ما از سمت جامعه مخاطبان شنيده
شود .اما متأسفانه بخش قابلتوجهي از توليدات رسانهاي ما وارد دام كلّيگويي ميشوند و عم ً
ال سطح اين مطالب در حد
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يك بيانيهفروكاستهميشود .مث ً
ال در اين دسته از مطالب
بين باال رفتن آمار طالق در جامعه ايراني در سالهاي
اخير و رواج فرهنگي كه از سوي برنامههاي ماهوارهاي
گسترش يافته اس��ت ،رابطه برقرار ميشود .اين رابطه
اگرچه به استناد مشاهدات و بسياري از مؤلفههاي ديگر
درست به نظر ميرسد اما نوع پردازش مطلب ،پختگي
ارائه و ادبياتي كه به واسطه آن قرار است اين ارتباط به
مخاطب القا شود ،ضعيف ،شعاري و ناكارآمد است.

چرا مخاط��ب از گزارشه��اي ما عبور
ميكند؟

جمالت و عباراتي نظير «ورود ماهواره در خانوادهها ،سبب
سست شدن بنيان خانواده ميشود»« ،افزايش طالقها در
جامعهايرانيورابطهآنباسريالهايخانوادگيشبكههاي
ماهوارهاي»« ،تهاجم فرهنگي ،بني��ان خانواده ايراني را
نشانه رفته است» و امثال آن اگرچه واجد واقعيتي است

كه جامعه ايران را نشانه گرفته و  حتي در فرهنگهاي به
اصطالح باز مثل فرهنگ اروپا هم احساس خطر ميشود و
به عنوان مثال مقررات سفت و سختي براي نمايش برخي
از فيلمهاي هاليوودي كه در ترويج خشونت و سكس است
وضع ميشود   ،اما همچنان كه اشاره شد آن شيوه از بيان و
ادبيات به كار رفته در آن با توقف در كليگويي و تكرار مكرر
برخي كليدواژهها بدون چشاندن لذت هضم آنها در ذهن
مخاطب ،عم ً
ال او را دچار مالل ميكند و در ادامه مخاطب با
نوعي شرطي شدن در برابر خبر ،هرگاه به خبرهايي مشابه
از اين دست در رسانه ميرسد ،ميخواهد خيلي سريع از
آن خبر بگذرد ،چراكه مث ً
ال هر زمان در برابر كليدواژهاي
به نام «سست شدن بنيان خانواده» قرار ميگيرد چون
در گزارش يا گزارشهاي پيشين ،محتواي پخته و قابل
دفاعي حول و حوش اين كليدواژه به او عرضه نشده است،
پس ترجيح ميدهد به سرعت از آن عبور كند چون دچار
مالل ميشود و نميتواند با خبر ،رابطه همدالنهاي برقرار
كند .حتي ممكن است او براي اينكه اين مالل را از خود
دور كند ،خبر را از وجه طنزآميز ببيند و به عنوان يك امر
كميك با آن برخورد كند.

آسيبهايي كه آسيبشناسي ميزند

در واقع ما اينجا دچار آس��يب مضاعفي ميشويم ،مثل
اين ميماند كه كسي دير كرده است .كسي را به دنبال او
ميفرستيم اما خبري از او هم نميشود .پس دغدغهمان
نهتنها حل نميش��ود ،بلكه دغدغهاي ديگر به آن افزوده
ميشود.
ميخواهيم در رسانه دست به آسيبشناسي بزنيم و
مث ً
ال بررسي كنيم كه چه رابطهاي بين طالق و ماهواره
وجود دارد اما همين آسيبشناس��ي خود به آسيبي
مضاعف بدل ميشود .در يك مس��ئله مهم و حياتي
براي كشور كه بُعد فرهنگي و رفتاري جامعه را شكل
ميدهد ،ميخواهيم واكاوي ميكنيم اما عم ً
ال كاوش
با شكستن مته حفاري نهتنها به اهداف خود نميرسد
و جامعه مخاطبان را جلب نميكند ،بلكه با هر بار پيش
كشيدهشدن موضوع به جاي آنكه توجه ما به حفاري
جلب شود ياد متههاي شكسته پيشين ميافتيم ،ياد
گزارشها و مصاحبههايي كه با لحني مشابه و كلينگر
خواستهاند ما را به سوژهاي مهم فرابخوانند اما عم ً
ال در
اين دعوت ناكام ماندهاند.
اما راهكار چيست؟ شايد سه يا چهار دهه پيش ،توليدات
و محتواي كلنگر ميتوانس��تند مخاطب خود را قانع
كنند اما اكنون ديگر مخاطب  -حتي يك مخاطب آماتور
و غيرحرف��هاي -زير باران تند و سيلآس��اي خبرهاي
بسياري قرار گرفته و به ويژه با توجه به اينكه او امروز با
تنوع منابع خبري يا گزينههاي مختلف تحليلي روبهرو
است ،دست بازتري براي انتخاب دارد و نميتوان بدون
ارائه آدرسهاي دقيق ،استدالل و كاوشهاي مستند
اجتماعي و فرهنگي ذهن او را در اختيار گرفت .پس ما
در تحليل آسيبهاي اجتماعي نياز داريم كه مستند و
از زواياي جزئيتر به مسئله نگاه و افكار عمومي را اقناع
كنيم.

وقتي «كشف عشق»
در دايره واژگاني آن زن نبود

ش��ايد ذكر مثالي در اين باره بتواند ابع��اد اين موضوع
را روشنتر س��ازد .چند س��ال پيش ،خبري در يكي از
سايتهاي خبري ميخواندم كه جالب توجه بود .خبر
اين بود كه در يكي از اس��تانهاي جنوبي كشور ،زني
خانهدار با وجود آنكه  35س��ال بيشتر نداشت ،صاحب

يكمددكاراجتماعيكهعالقهمند
ب��ه اي��ن مباح��ث ب��وده ،از همان
اس��تان موضوع را دنبال ميكند و
بعد از بررس��ي و مواجهه با آن زن
و تطبيقهايي كه انجام ميدهد،
متوجهميشودكهاواصطالحيبه
نام «كشف عشق» را از يك سريال
ش��بكه ماهوارهاي فارسي وان كه
در آن ايام  -يعني حدود سه ،چهار
سال پيش  -پخش ميشده گرفته
است

داماد بود با اين حال خودش تقاض��اي طالق داده بود.
معلوم بود كه او و دخترش در س��ن ك��م ازدواج كرده
بودند .او در دادگاه در پاس��خ به س��ؤال قاضي كه چرا
ميخواهي از همسرت جدا شوي و طالق بگيري ،گفته
بود« :ميخواهم بروم دنبال كشف عشق!» اين خانم يك
زن خانهدار كم سواد بوده و افرادي كه آنجا بودند ،متوجه
شده بودند كه اصطالحي به نام «كشف عشق» با دايره
واژگاني اين زن همخواني ن��دارد و به عبارت ديگر اين
اصطالح در خالل حرفهاي او گلدرشت بوده است.
يك مددكار اجتماعي كه عالقهمند به اين مباحث بوده،
از همان استان موضوع را دنبال ميكند و بعد از بررسي
و مواجهه ب��ا آن زن و تطبيقهايي ك��ه انجام ميدهد،
متوجه ميشود كه او اصطالحي به نام «كشف عشق»
را از يك سريال شبكه ماهوارهاي فارسي وان كه در آن
ايام  -يعني حدود سه ،چهار سال پيش  -پخش ميشده
گرفته است .در متن اين سريال و در توجيه رابطههاي
مثلثي ،ستاره بازيگر اين فيلم گفته بوده كه ميخواهد از
اين روزمرگي بيرون بيايد و به دنبال كشف عشق برود.
اين زن خانهدار هم كه احتماالً بارها و بارها مخاطب اين
سريال بوده و قسمتهاي مختلف آن را با عالقهمندي
دنبال ميكرده ،آرامآرام همانندسازيهايي ميان خود
و آن شخصيتها برقرار ميكند و با همان منطق دروني
سريال ،پس از مدتي با پسري آشنا ميشود و با مراجعه به
دادگاه در برابر قاضي قرار ميگيرد و ميگويد ،ميخواهد
«كشف عشق» كند.

اين شاخكهاي كند ،سوژهها را تعقيب
نميكنند

همه موضعگيري اين مطلب بر س��ر اين است كه اگر
رسانههاي ما ميخواهند به آسيبشناسي موضوعات
مهم اجتماعي از جمله بحرانها و چالشهايي كه امروز
خانوادههاي ما با آن مواجهند ،بپردازند  -كه البته يكي
از كارهاي مهم رسانهها همين توجه دادن افكار عمومي
به اين گرهها و چالشهاست  -در اين پروژه خود يعني
جلب افكار عمومي به مسئله كامياب نخواهند بود ،جز
اينكه بتوانند بر گزارهاي كه به عنوان ادعا مطرح ميكنند
 حتي اگر گمان ميكنند آن گزاره بسيار بديهي است -سنديزندهومنطقيگيراومستدلاقامهكنند.شايداگر
رسانههاي ما شاخكهايشان را تيزتر كنند و خبرنگاران
ما از چابكي بيشتري در تعقيب سوژههاي مهم اجتماعي
كه يك س��ر آن ب��ه بحرانها و آس��يبهاي اجتماعي
ميرس��د ،برخوردار باش��ند مثالهايي از نوع «كشف
عشق» كه يك سند زنده از تأثير برنامههاي ماهوارهاي بر
يك خانواده ايراني را نشان ميدهد ،كم نباشد اما وقتي ما
صرفاً به گزارههايي كلي و كليشهاي بسنده ميكنيم و به
اليههاي ملموس اجتماعي نقب نميزنيم كه مخاطب،
خود يا همگنان خود را در آينه اين گزارش يا گفتوگو
ببيند ،در آن صورت هرچقدر هم كه بخواهيم صدايمان
را باال ببريم ،مخاطب از ما نخواهد پذيرفت چون از پيش
ميداند كه مقدمات و نتيجهگيريهاي ما چه خواهد بود
و صيد تازهاي براي او نداريم.
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يهاي زن و مرد  در گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمين سيدكريمي
بحران جداي 
دكتراي روانشناسي و كارشناس ارشد مشاوره خانواده

زنها كنارشوهرانشاننيستند
پيامبر(ص) ميگويد :بهترين زنان امت من براي مردم ،باحياترين و براي شوهران خود بيحياترين هستند

مواجهه من با حجتاالسالم والمسلمين سيدكريمي،

دكتراي روانشناس�ي و كارش�ناس ارش�د مشاوره
اميرحسين
ً
كاملا اتفاقي بود .او به همراه
خانواده و تربيت فرزند
اشراقي
تيمي از همكارانش ،مبدع خيمههاي معرفت هستند
و به همس�ران و مراجعان در امامزادهها مشاورههاي
خانوادگي ميدهند .آنها تيم�ي از دانشآموختگان حوزهاند كه عالوه بر
  «خيمههاي معرفت» كه گروه ش�ما دنبال
ميكن�د ،از اين جهت براي من جذاب اس�ت كه
آدمهايي كه در همي�ن امامزادهه�ا رفت و آمد
ميكنندولزوم ًاهمازقشرمذهبيجامعهنيستند،
ميتوانند محل مراجعه شما قرار بگيرند و به اين
واسطه شما نوعي دماسنج خانوادگي هستيد كه
از تب و تاب آنچه در زير پوست خانوادههاي ايراني
ميگذرد ،باخبر ميشويد .اگر بخواهيد به چهار،
پنج مسئله عمده زوجها كه بيشتر محل رجوع
به شماست اش�اره كنيد روي چه نكاتي انگشت
ميگذاريد كه به گمانتان گره اصلي همانجاست؟
اجازه بدهيد قبل از اينكه به پرسش شما جواب بدهم
خيلي كوتاه درب��اره خيمههاي معرفت بگويم كه مقام
معظم رهبري تأكيد داشتند امامزادگان به قطبهاي
فرهنگي تبديل شوند .يعني كسي كه به اتفاق همسر و
فرزندش ميآيد امامزاده در كنار اينكه دلمشغوليهاي
معنوي دارد ،نماز ميخواند و زيارت ميكند و به امورات
مستحبياش ميرس��د ،اگر نيازهاي عاطفي ،رواني و
پرس��شهاي كالمي و اعتقادي هم دارد در همينجا
مطرح كن��د .پس اي��ن برنامهها روي اين مبنا ش��كل
گرفته است.
اما س��ؤال ش��ما اين بود ك��ه بيش��ترين موضوعات و
چالشهايي ك��ه خانوادهها به ش��ما مراجعه ميكنند
چيست .اگر بخواهم لُب مطلب را بگويم با توجه به اينكه
تجربه مشاوره غير از خيمههاي معرفت در مراكز مشاوره
دارم ،چكيده همه حرفهايم اين است كه زن ،شوهر و
بچه جايگاه خودشان را نميدانند .اين خالصهاي از آن
چيزي است كه شما در پرسش خود به دنبال آن هستيد
و عصارهاي از آنچه بر س��ر خانواده ايراني آمده اس��ت.
زن اطالع ندارد اين ش��وهري كه من به او تكيه دادهام،
تنه درخت اس��ت .اگر تنه درخت بلرزد ،شاخه درخت
كنده ميشود و ميافتد .زن ،شاخه درخت است .مرد،
تنه درخت و بچه ُحكم ميوه را دارد .اگر شاخه درخت
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تحصيالت حوزوي در دانش�گاهها ،روانشناسي و مشاوره خواندهاند .آن
روز حجتاالسالم سيدكريمي به همراه چند روحاني ديگر در بخش جنبي
س�ي و دومين دوره مس�ابقات قرآن كريم به مراجعان خود مشاورههاي
خانوادگي ميداد .او به من گفت با اينكه در خيمههاي معرفت ،غرفه پاسخ
به سؤاالت شرعي ،كالمي و اعتقادي هم دارند اما دغدغه پررنگ و اولويت
اول مراجعان ،چالشهاي زن و شوهري و خانوادگي است.

بيفتد ،تنه درخت نميافتد اما اگر تنه بيفتد ش��اخه و
ميوه با هم ميافتند .اين يعني چه؟ اين يعني زن بايد
بداند مرد تكيهگاهش اس��ت .زن بداند اگر تنه درخت
را موريانه بزند ش��اخه ،ميوه خوبي نميدهد يعني اگر
قرار باشد اين ش��وهر در خانواده احترام نداشته باشد
و زن جلوي فرزند يا فرزندانش به شوهرش بيحرمتي
كند ،اين ميوه هم ميوه خوبي از آب درنميآيد .واسطه
بين ميوه و تنه درخت ،ش��اخه است و زن نقش شاخه
را بازي ميكند و تكي��ه ميدهد به ش��وهر .زن بداند
شوهر ،خداي دوم اوس��ت ،پس غيبت شوهر را پيش
مادر و خواهر و اطرافيانش نكند .فرض زن اين باشد كه
شوهرش درختي است كه موريانه به آن نخورده ،يعني
برندارد موبايل شوهرش را چك كند .رفتار همسرش را
كنترل كند و حرمت شوهرش را بشكند .اينكه زنها
نميدانند جايگاه زندگيش��ان كجاست ،اينكه مردها
نميدانند چه جايگاهي در زندگ��ي دارند .اينكه مرد
بداند اگر ميخواهد بچه را امر و نهي كند اين امر و نهي
بايد به واسطه شاخه درخت باشد .هيچ وقت تنه درخت
مستقيم با ميوه ارتباط برقرار نميكند ،شما هيچ وقت
نميبينيد يك سيب روي تنه درخت روييده باشد .در
روانشناسي ميگويند اگر پدر ميخواهد بچه را تربيت
كند بايد از كانال مادر وارد ش��ود .بايد از مادر بخواهد،
چون تربيت كار مادر اس��ت ،ميوه كار ش��اخه است و
تكيهگاه بودن كار پدر.
شما سؤالت اين است كه بيشترين معضل خانوادههاي
ما چيس��ت .من عرض ميكنم زن ،جايگاه خودش را
نميداند .مرد در جاي خودش نيست و طبيعتاً بچهاي
كه زير دست پدر و مادري بزرگ ش��ده كه به جايگاه
خودشان واقف نيستند اين بچه هم بچه خوبي از آب
درنخواهد آمد.
  ش�ما در توصيف م�رد يا ش�وهر از عبارت
«خ�داي دوم» اس�تفاده كردي�د و گفتيد مرد

براي زن ،حكم خ�داي دوم را دارد .چرا از چنين
توصيفي استفاده كرديد؟
خب اين ني��از به تفس��ير و توضيح دارد .خ��داي دوم
ميدانيد يعني چه؟ آدم وقتي با بچه پنج ساله بيرون
ميرود و در بياب��ان راه را گم ميكند ،بچه پنج س��اله
دستش توي دس��ت پدر اس��ت .اگر پدر راه خودش را
گم كرد نبايد به بچه بگويد راه خودمان را گم كردهايم.
نبايد ترسش را بروز بدهد .هوا تاريك شده و مرد و بچه
در بيابان گم شدهاند اما بچه هيچ ترسي ندارد چون در
امنترين نقطه جهان ايستاده ،يعني دستش در دست
پدرش اس��ت .پس اين پدر حتي اگر ترس��يده باشد
نبايد دل بچه را خالي كند .پدر تكيهگاه اس��ت .ش��ما
در مشاورهها از هر خانمي بپرسيد به نظرتان يك مرد
ايدهآل و يك شوهر خوب ،چه مرد و چه شوهري است؟
همهشان ميگويند شوهر خوب ،شوهري است كه قابل
تكيه دادن باشد ،قابل اتكا باشد .خداي دوم يعني اينكه
زن به غير از خدا فقط مرد را دارد .ما در اين باره روايت
داريم .معصومين عليهمالسالم فرمودهاند .در وصيتنامه
چهار معصوم آمده است .خدا آنقدر صبرش زياد است
هر چقدر بنده گناه كند ميگويد ش��ب اول قبر پيش
مني .اما به س��ه گروه اگر ظلم كني ،خ��دا نميگذارد
به شب اول قبر برس��ي .اين گناه را خدا كوتاه نميآيد.
يكي از اين گروهها حيوان اس��ت .دوم كس��ي كه حق
بچه يتيم را بخورد ،عرش خدا به صدا درميآيد .سوم
كسي كه به همسر و خانم خودش ظلم كند .ميدانيد
چرا خدا كوتاه نميآيد؟ براي اينكه اين سه گروه به غير
از خدا كسي را ندارند .روي اين جهت ميگويم خداي
دوم زن ،شوهرش است .يعني شوهر تكيهگاهش است.
طبيعتاً اگر من حس كنم ،ديواري محكم نيست ،زنم را
روي آن ديوار نمياندازم و تكيه نميدهم .من اگر حس
كنم پايههاي اين صندلي لق است به اين صندلي تكيه
نميدهم ،حداقل با آرامش تكيه نميدهم .خداي دوم
يعني تو تكيهگاه زني هستي كه به غير از خدا و تو كسي

زن اطالع ندارد اين شوهري
كه من به او تكي��ه دادهام ،تنه
درخت اس��ت .اگر تنه درخت
بلرزد ،ش��اخه درخ��ت كنده
ميشود ،ميافتد .زن ،شاخه
درخت است .مرد ،تنه درخت
و بچه ُحكم مي��وه را دارد .اگر
ش��اخه درخ��ت بيفت��د ،تنه
درخت نميافتد ام��ا اگر تنه
بيفتد ش��اخه و مي��وه با هم
ميافتند
را ندارد .يعني بعد از خدا تو را دارد ،عزيزترين كس��ي
است كه در دنيا دارد .پس آنقدر زن بايد به تو مطمئن
باشد كه بداند اگر ميروي بيرون با كسي ارتباط برقرار
نميكني .مطمئن باشد اگر سر سفره نان ميآوري ،پول
ميآوري ،اين پول و نان و غذا از مال حرام نيست .بداند
شوهر من آنقدر مرد خوبي است ،مثل خدا آنقدر مقتدر
است كه اگر بيرون برود و با رفيقي بگردد دست از پا خطا
نميكند .ميداند كه شوهر آنقدر خوب است كه لب به
حرام نميزند .خداي دوم بودن يعني اين.
  اي�ن ح�س را م�رد باي�د ب�ه زن بدهد كه
تكيهگاهش است؟
زن بايد اين حس را بهم��رد بدهد كه تو تكيهگاه مني.

اما چه كن��م كه بعض��ي از آقايان چنان اش��تباهات و
س��وتيهايي ميدهند كه اين حس ايجاد نميش��ود.
معناي اين وضعيت ميدانيد ،يعني چه؟ ما هميش��ه
در كلينيكه��ا ميگوييم ي��ك مرد اي��دهآل بايد 11
خصوصيت داشته باشد .حتي اگر به غير از خصوصيت
اول ،چندتايي را هم نداشته باشد قابل رفع است اما اگر
آن اولي را نداشته باشد حتي اگر همه آن 10خصوصيت
ديگر را هم داشته باشد بالاثر است.
  آن خصوصيت اول چيست؟
اينكه زن نسبت به شوهر خودش اعتماد داشته باشد.
طرف زن ميگيرد ،برميگردد همان اول كار به زنش
ميگويد :خانم! من قبل از اينكه با ت��و ازدواج كنم ،با
خانمي دوست بودم .معني ضمني اين حرف اين است
كه فكر نكن من محتاج توام .من با يك اش��اره س��ه تا
خانم را در يك لحظه جذب خودم ميكنم .من س��ر و
زبان دارم .بعد هم ميگويد من براي خودم ميكشيدم.
ميخوردم .به اصط�لاح بعضيها جوان��ي ميكردم.
روانشناسي ميگويد اگر مردي به خانمش اين حرفها
را بزند زن نميگويد مرد من زيادي ابهت دارد .مرد من
زيادي جذاب و مقتدر است .نه! زن اعتماد خودش را به
همسرش از دست ميدهد.
زن ميآيد مركز مش��اوره ،ميگويد ش��وهر من قابل
اعتماد نيست .من هميشه ميگويم زن ،مردش را مرد
ميخواهد .تصميمات غلط مرد براي زن ،شيرينتر از
تصميمات درست ديگران است اما وقتي كه زن حس
كند شوهر او يك مرد است .يعني آنقدر من از شوهرم
مطمئن باشم كه بدانم دس��ت از پا خطا نكرده است.
آن وقت اگر مردي ميآيد ميگويد من فالن اشتباه را

كردهام فالن كار را انجام دادهام...
  ش�ما ميخواهيد بگوييد لزومي ندارد هر
آنچ ه در گذشته اتفاق افتاده افشا شود؟
بل��ه ،ميآيند به اس��م داش��تن صداقت ه��ر آنچه در
گذشتهشان روي داده است ،ميگويند .بعضيها فكر
ميكنند صداقت يعني راستگويي .تجربه بنده در مراكز
مش��اوره و تحصيالتم در زمينه روانشناسي ميگويد
صداقت به معني راستگويي نيست .صداقت به معني
درستي در رفتار و مديريت در گفتار است.
همان تعبير معروف  :جز راست نبايد گفت /هر
راست نشايد گفت
مديريت در گفتار يعني رفتار من صادقانه باش��د .اگر
ميروم بيرون با كسي نباشم .صادقانه سر زندگي خودم
باشم و به زنم خيانت نكنم .اما اين دليل نميشود كه در
كالم خودم هم صادق باشم.
  اين نكتهاي كه ش�ما ميگوييد شايد براي
برخي قابل هضم نباشد .مثال ميزنيد؟
فرض كنيد من در مح��ل كارم همكار زن��ي دارم كه
ميخواهد با من ارتباط برقرار كند .م��ن به اين خانم
توجهي نش��ان نميدهم .خب كار خوبي است و نشان
ميدهد كه من در رفتارم صادقم اما دليل نميش��ود
در گفتارم هم با خانمم صادق باش��م و مث� ً
لا بيايم در
خانه به او بگويم كه همكار خانم��ي دارم كه هر روز به
يك روش��ي ميخواهد با من از در دوستي وارد شود و
رابطهاي برقرار كند.
شما اين را به بيخيالترين خانمها هم بگوييد به هم
ميريزند و حس��اس ميش��وند و در ذهنشان چقدر
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ممكن اس��ت مردي ب��ه لحاظ
غريزي در خان��ه خودش هم
تأمين شده باشد اما باز سراغ
زن ديگري برود.روانشناسي
ميگويد اگر خانمي بخواهد
به همس��رش خيانت كند و با
مردي ارتباط برقرار كند دليل
خيانتش ،نيازهاي غريزي و
جنسي نيست ،دليل خيانتش
نيازهاي عاطفي است
سوجو
سناريوهاي متنوع مينويسند و بعد هم هر روز پر 
كه آن خانم چه شد و چه گفت و چه كار كرد.
دقيقاً! كل قضيه اين است كه مرد بايد مقتدر باشد و بشود
رويش حساب باز كرد .من خودم تَرك موتورسواري كه
مطمئن نباشم نمينشينم.
  شما در مشاورههايتان ريشه تنوعطلبيها
را در چه ميبيني�د؟ پيشتر ما ميگفتيم مردها
تنوعطلب هستند اما انگار امروز موازنه ديگري
برقرار است .بس�ياري معتقدند كه هر دو جنس
وارد اي�ن فضا ش�دهاند .مرد ي�ا زن متأهل ،چه
خأليي يا چه حفرهاي در ذه�ن و روان خود دارد
كه ميرود سراغ يك زن يا مرد ديگر؟
من چند وقت پيش در حافظيه شيراز اجرا داشتم .فيلم
اين اجرا در اينترنت و فضاي مجازي هم منتشر شده و
شما ميبينيد جمعيت قابل توجهي در حافظيه جمع
شدهاند و من در حال اجراي برنامهام .آنجا نزديك به 2
هزار صندلي چيده بودند و جمعيتي هم سرپا ايستاده
بودند .داشتيم بحث ميكرديم يك خانمي آنجا بلند شد
گفت حاج آقا! مردها همهشان چشمچرانند .گفتم اگر
ثابت كردم مقصر خانمها هستند قبول ميكنيد؟ گفت
نه حاج آقا .گفتم پنج نفر از خانمها دست بلند كنند و به
نمايندگيجلوبيايند.تااينجاراداشتهباشيد.روانشناسان
ميگويند اگر مردي بخواهد خيانت كند عمده دليلش،
نيازهاي غريزي و جنسي اس��ت چون در خانه تأمين
نميش��ود .مرد ميرود بيرون و با خانمي ارتباط برقرار
ميكند و نياز غريزياش را هم برطرف ميكند اما شب
سر س��فره زن و بچه خودش اس��ت .دلش پيش خانم
خودش است .دليلي ندارد اگر مردي بخواهد به خانمي
تن بدهد حتماً دل هم داده باشد ،چون مرد جسم آن زن
را ميخواهد.
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  ولي ممكن است مردي به لحاظ غريزي در
خانه خودش هم تأمين شده باشد اما باز سراغ زن
ديگري برود.
آن را هم عرض ميكنم .پس دليل خيانت آقايان از اين
مسير ،غريزي و جنسي است .اما توجه كنيد روانشناسي
ميگويد اگر خانمي بخواهد به همسرش خيانت كند
و با مردي ارتباط برقرار كند دليل خيانتش ،نيازهاي
غريزي و جنس��ي نيس��ت ،دليل خيانت��ش نيازهاي
عاطفي است .فلذا خانمي ميآيد كلينيك روانشناسي
و ميگويد حاجآقا! شوهر من با يك خانم ،رابطه جنسي
برقرار كرده ،خودش هم اعتراف ميكند .من هم براي
اينكه حالش را بگيرم با يك آقايي تلفني حرف ميزنم.
ميگويم خانم! كار شما خطرناكتر است .ميگويد چرا؟
ميگويم چون مرد ،جسمش را برده ،دلش را نبرده اما
شما دلت را بردهاي .زني اگر بخواهد با مردي حرف بزند
بايد دل بدهد كه با او حرف بزند.
برگرديم به حافظيه!   آن خانم گفت مردها عموماً خائن
و چشمچرانند .پنج نفر از خانمها آمدند جلو و نشستند.
من گفتم اين خانمها نماينده خانمهاي حاضر در جمع
هستند .اگر حرفهاي من غير از منطق و عقل بود شما
بفرماييد غيرمنطقي است .حاال در اين 2هزار نفر جرئت
ميخواست كس��ي ثابت كند اگر مردها چشمچرانند
مقصرش خانمها هس��تند .چ��ون آن روز  80درصد
جمعيتي كه در حافظيه جمع ش��ده بودند از خانمها
بودند .گفتم ميدانيد دليل اول خيانت آقايان چيست؟
آقايي آمد مركز مشاوره ما ،خانم خودش را طالق بدهد.
به هيچ صراطي هم مس��تقيم نش��د .هر كاري كرديم
گفت من ميخواهم همس��رم را طالق بدهم .روز آخر
به او گفتم فالني! ميخواهي طالق بدهي؟ گفت قسم
خوردهام طالقش بدهم .گفتم اگر در ارتباطات غريزي،
خانمت هر موقع بخواهي تأمينت كند ،باز هم طالقش
ميدهي؟ گفت نه!
در همان جمع گفت��م چند وقت پيش خان��م و آقايي
آمده بودند به مركز مش��اوره ما .مسئلهش��ان هم روي
مباحث جنسي بود .من آنجا به اين زوج توضيح دادم.
گفتم روانشناسي ميگويد مرد از لحاظ غريزي ،آرامش
غريزي ميخواهد .يعني مرد بداند هر وقت تش��نهاش
شد آب هس��ت .خانم گفت :حاج آقا! من هر وقت مرد
من تشنه شده آب را دس��تش دادهام .گفتم اص ً
ال شما
نبايد منتظر ش��وي همسرت تشنه ش��ود و بعد آب را
بدهي دستش .چرا مرد بگويد؟ چرا مرد بر زبان بياورد
كه تشنه است؟ روانشناسي ميگويد مرد دوست
دارد ،آب كنارش باشد .تشنه هم نيست اما
همين ك��ه آب را ميبيند خيالش راحت
است كه هر وقت آب بخواهم هست .اما

اگر آب نباشد حتي اگر تشنه هم نباشد استرس دارد.اي
خدا! اگر قرار باشد تشنه شوم آب را از كجا گير بياورم؟
من از آن خانم پرسيدم خانم! اگر شما تشنهات باشد چه
كار ميكني؟ گفت آب ميخورم .گفتم پس چرا وقتي
ش��وهرت ميگويد من تش��نهام ،ميگويي فردا بخور.
چطور تو تشنه ميش��وي آب ميخوري اما مردت كه
تشنه شد بايد دو روز منتظر باشد .گفتم خانم! شما چه
بخواهي و چه نخواهي ،مرد اگر بخواهد رفع تشنگي كند
سراغ شما ميآيد .اما شما اگر نخواهي آب دستش بدهي
يكي ديگر آب دستش ميدهد .شما دور و بر خودت را
نگاه كن .تا دلت بخواهد آدمهايي هستند كه دستشان
آب است و ميخواهند آب دست شوهرت بدهند .آنجا
من توضيح دادم .گفتم مردي كه يك ليوان آب جلويش
نباشد ميشود مرد چشمچران .چون دنبال آب است.
آقا پسر! اين آب را از كجا آوردي؟ خانم! اين آب را كجا
ميفروشند؟ سوپرماركت كجاست؟ مرد چشمچران به
ناموس من و ناموس ديگري نگاه ميكند و نگاهش ،نگاه
متجاوزانهاي است .چرا؟ چون مرد تشنه است و مرد تشنه
هم آب ميخواهد .گناه اين مرد به گردن شماست خانم.
چون پدري كه چشمچران باش��د نميتواند براي بچه
پدري كند ،بنابراين بچه شما هم فاسد و هرزه ميشود و
يك محله را خراب ميكند .تمام نفرين يك محله را شما
ميخري كه لعنت به پدر و مادر اين پسر كه نتوانستند
خوب تربيتش كنند .توضيح دادم كه پيامبر صلّي اهلل
عليه و آله و سلّم ميفرمايد :واي بر آن زنهايي كه امروز
و فردا ميكنند .روايت داري��م اگر مرد ،خانم خودش را
براي انجام اميال غريزي خودش مطالبه كند و زن بگويد
باشد ،االن ميآيم .زن به شوهر خودش بگويد صبركن!
باشد االن ميآيم .االن ميآيم .بعد زن اگر بيايد ببيند
َمردش خوابيده است ،فرشتگان تا صبح اين زن را لعن
و نفرين ميكنند.
پيامب��ر(ص) ميفرمايد :بهترين زن��ان امت من براي
مردم باحياترين و براي ش��وهران خ��ود بيحياترين
هستند .همين فرمايش پيامبر را چقدر از زنهاي ما
رعايت ميكنند؟  83درصد از طالقهاي اين مملكت به
خاطر اين است كه زنها كنار شوهرانشان نيستند .مرد
ميگويد :حاج آقا! من ميخواهم
سر س��فره زن و بچه خودم
باش��م ،اما وقتي سفره
زن و بچهام كثيف
است ،با منت
است ،هر
و قت

پيامب��ر(ص) ميفرماي��د:
بهتري��ن زنان امت م��ن براي
م��ردم باحياتري��ن و ب��راي
ش��وهران خود بيحياترين
هس��تند .همي��ن فرماي��ش
پيامبر را چقدر از زنهاي ما
رعايت ميكنن��د؟  83درصد
از طالقهاي اي��ن مملكت به
خاطر اين است كه زنها كنار
شوهرانشاننيستند
بخواه��م پهن نيس��ت ،ميروم س��ر س��فره ديگري
مينشينم .اگر من سر س��فرهاي بنشينم و غذا بدمزه
باش��د ،نميخورم .ميروم بيرون ساندويچي ،غذايي،
چيزي پيدا ميكنم و ميخورم .من به زنهاميگويم
خانم! خيلي زشت است شوهر شما وقتي نگران باشد
شما كنارش نيستي .وقتي ميبيند شما برايش تعيين
ميكني كه كنارش باشي ،مثل روباهي است كه شكار
ميكند و چال ميكند براي روز مبادا .اين زشت است و
توهين .شما بايد كنار شوهرانتان باشيد.
مرد ميگويد حاج آقا! وقتي ميآيم خانه ،زن من تازه
لباسهايش را عوض ميكند و آرايشش را ميشويد.
يعني كام ً
ال برعكس .به ج��اي اينكه زن ،داخل خانه
بهترين لباس و بهترين آرايش��ش را براي شوهرش
داش��ته باش��د ،بهترينها را براي بيرون ميپوش��د.
بهترين رنگ و لعابها و لباسها براي بيرون اس��ت،
به همسر خودش كه ميرس��د هيچ رنگ و عشوهاي
وجود ندارد ،همه چيز ميرود داخل كمد ،انگار براي
شوهرش ممنوع است .من آنجا براي زنها مثال زدم.
گفتم خانم! شما نان ،پنير و سبزي در شكم شوهرت
بريز تا خرخ��ره .وقتي من ن��ان ،پنير و
سبزي در ش��كمم ريخته باشند
و سي ِرسي ِرس��ير باشم وقتي
بيرون ب��روم چلوكباب و
جوجه كباب هم نميتوانم
بخ��ورم .پس مقصر
چه كساني شدند؟
گفتن��د اگر

اينطور است مقصر ماييم .يك زن بلند شد گفت حاج
آقا! مرد ما بلد نيس��ت .گفتم خب بلد نيست به شما
بگويد سفره پهن كن .بلد نيست غذا بخورد .اص ً
ال ادب
غذا خوردن ندارد .بلد نيس��ت ،بعدش بگويد دستت
درد نكند .اما خانم! دليل نميشود شما به وظيفه ات
عمل نكني .اين دلي��ل اول .گفتند پس در دليل دوم
آقايان مقصرند .گفتم نه! باز شما مقصريد!.
  عجبا! شما از جانتان سير شده بوديد؟
گفتند نه حاج آق��ا! نامرديه .گفتم من اس��تدالل
ميكنم ،اگر نامردي ش��د قبول نكنيد .مثال زدم.
گفتم زن و ش��وهري آمدند مش��اوره.مرد خيانت
ميكرد .به مرد گفتم خانم تو كم ميگذارد؟ گفت
نه .گفتم هر موقع بخواهي هس��ت؟ گفت حاج آقا
اص ً
ال خودش پيش��نهاد ميدهد .گفتم خانمت از
لحاظ تنوع غريزي ضعيف است؟ گفت نه حاج آقا
خيلي هم عالي اس��ت .گفتم پس چرا چشمچراني
ميكني؟ چ��را خيانت ميكن��ي؟ خانومت كه كم
نميگذارد .گفت حاج آقا! چي كار كنم .چش��م و
دلم سيره اما وقتي ميروم خيابان و هزار مدل ،هزار
رنگ و هزار نوع آرايش ميبينم ،آدم سير هم باشد
گرسنهاش ميشود .آنجا از خانمها پرسيدم و گفتم
ميدانيد چرا اسالم به اين موها و زلفها و نمايش
اندامها گير داده است؟ براي اينكه مرد در خيابان
تو را ميبيند ،اندام و زيبايي تو را ميبيند در حالي
كه زن خودش اين زيبايي و اندام را ندارد .آن وقت
اين عقده را ميآورد س��ر زن و بچه خودش خالي
ميكند .م��ردي آمده بود مركز مش��اوره و اعتراف
ميكرد زن خ��ودش را ميزند .گفت��م چرا زنت را
ميزني؟ گفت حاج آقا! م��يروم بيرون ،هزار مدل
خوش��گل و زيبا ميبينم ،زن خودم زيبا نيست .از
لجم ميزنمش .من آنجا به زنها گفتم مرد اگر به
شما نگاه كند ،ميشود چش��مچران و هرزه .اگر به
شما نگاه نكند ميشود ا ُ ّمل و  حزباللهي! باالخره
اين مرد چه كار كند؟ نگاه كند يا نكند؟ در حافظيه
ش��يراز گفتم .گفتم خانم! م��رد اگر نگاهتان
نكند برميخورد به شما .احساس عقدهاي
بودن ميكنيد .بعد مث��ال زدم .گفتم
ش��ما كه براي ننهجون من آرايش
نميكني��د .براي ديگ��ران داري
آرايش ميكني ،ب��راي مردها
داري آراي��ش ميكن��ي.
چط��ور ح��ق
ميدهي

گربه گرسنه به گوشت نزديك شود ،آن وقت حق
نميدهي وقتي شوهرت را بردي مجلسي كه پر از
گوشت است ،پر از غذاهاي خوشمزه است ،شوهرت
به آن گوشتها و غذاهاي لذيذ نزديك نشود .آنجا
گفتم يكي آمد پيش آيتاهلل بهجت و گفت آقا! من
وقتي به زنها نگاه ميكنم ،هيچ چيام نميشود.
هيچ حس شهوتي ندارم .آيتاهلل بهجت فرمود برو
دكتر .تو مريضي .اندام تناس��ليات مش��كل دارد  .
خانم! وقتي اسالم ميگويد تحريك مرد از راه چشم
است و شما وقتي خيابان ميآيي هزار مدل آرايش
ميكني ش��ما براي همين مردها آرايش كردهاي.
اين رنگ و لعاب تو ،سير را گرسنه ميكند چه برسد
به اينكه يكي همينطوري گرس��نه هم باشد .يك
زني بلند ش��د گفت حاج آقا! من به شوهرم تعهد و
اعتماد دارم .ميدانم به زنهاي ديگر هم نگاه كند
هيچ چيزيش نميش��ود .من هم وقتي به مردهاي
ديگر نگاه ميكنم همينطورم .گفتم تو تعهد داري
به شوهرت و اعتماد داري ،بسيار خب! اما آن جوان
 24ساله كه ازدواج نكرده به تو كه تعهد ندارد .به تو
نگاه ميكند .شما وقتي هزار مدل آرايش ميكني،
كانون خانوادهها را ميريزي به هم .باعث ميشوي
طرف با زنش بدرفتاري كند ،زنش را طالق بدهد.
مرد به خاطر تو با بچهاش بدرفتاري ميكند .خانم!
گناه آن مرد پاي تو نوش��ته ميش��ود ،چون اكثر
مردها در مس��ائل غريزي سير نيس��تند .شما هم
يكجوري آرايش كردهاي كه آدم ،سي ِرسير هم كه
باشد گرسنه ميشود .اين مرد زبان بسته چه گناهي
كرده است .همان جا من توضيح دادم .گفتم مقصر
شمايي .گفت نه! حاج آقا حق ندارد ،نگاه كند.
گفتم چطور تو حق داري آرايش كني و به خودت
برس��ي اما او حق ندارد نگاه كند .چطور شما براي
مردهاي ديگر آرايش ميكن��ي ،زنهاي ديگر هم
حق دارند براي شوهر تو آرايش كنند .طبيعي است.
پس آقايان! و خانمها! بگويي��د مقصر دوم خيانت
مردها به زنها چه كس��اني هس��تند؟ همهش��ان
گفتند خانمها! خيلي جرئ��ت ميخواهد آنجا اين
حرفها را بزني.
  باالخره به مردها هم رسيديد؟
در مرتبه س��وم گفتم آقايان مقصرند ،چون نگاههايشان
را كنترل نميكنند ،چون مديريتي بر احساسهايش��ان
ندارند ،چون اعتقاداتشان سست ش��ده است .نه حاج آقا!
مردها خيانت ميكنند .گفتم خانم! اگر مرد خيانت ميكند
ميرود با يكي از جنس زنان خيانت ميكند   .
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طالقدر
بازخواني  250خبر مربوط به طالق در موتور جس�توجوي گوگل
موتور جستوجوي گوگل براي ما خبرنگارها مثل يك دماسنج خبر عمل ميكند ،اگرچه حرارت معدلي كه اين دماسنج نشان
ميدهد به تعداد و كارآيي دماسنجهايي است كه در نقاط مختلف كار گذاشته شدهاند يعني به اندازه تعداد خبرنگارها و كشش
آيدين
و فهم آنها از گفتهها و ناگفتهها در دادگاههاي خانواده ،اما در هر حال همين هم غنيمتي است .كافي است در آن كادر مستطيلي
تبريزي
بنويسي «طالق به خاطر» يا «دادخواس�ت طالق» تا چندين  10صفحه روبهرويت سبز ش�ود و تو مواجه شوي با خبرهايي كه
بعضيها كام ً
ال جدي به نظر ميرس�ند و بعضيها مضحك و غيرقابل دفاع ،اما وقتي با طالقهايي ك�ه در نگاه اول و در مواجهه
آغازين با تيتر خبر ،عجيب و غريب به نظر ميآيند ،كمي عميقتر روبهرو شوي نظرت عوض خواهد شد ،دستكم براي من كه اينگونه بوده است.
ميبيني مث ً
ال اگر تيتر خبر «طالق به خاطر خريد مانتو» است در متن خبر و با كنار هم قرار دادن قرائن ميفهمي در واقع علت درخواست طالق از
جانب همان زن ،استقالل نظر نداشتن همسر و وابستگي شديد او به خانوادهاش بوده و چه بسا چيزهاي ديگري كه هيچگاه در خبرها فرصت بازتاب
پيدا نميكنند .يا مث ً
ال در خبر «درخواست طالق به خاطر نخريدن گوشي اپل» اول حق را ميدهي به مرد و اينكه يك زن چقدر ميتواند ناپخته عمل
كند كه به خاطر نخريدن گوشي گران از همسرش طالق بخواهد ،اما وقتي خبر را ميخواني آرامآرام نظرت عوض ميشود و ميبيني در پس ماجرا
خبرهاي ديگري است و البته در چندين خبر مثل «درخواست طالق به خاطر اختالف سر املت يا كوكوسبزي» حدس ميزني كه مسئله بايد خيلي
عميقتر از اين حرفها باشد.
در هر حال براي تدوين اين خبرها حدود  250خبر در گوگل به طور كامل خوانده شده و سعي شده خبرها و داليل طالق تا حد امكان ،سبد علتهاي
متفاوت را براي طالق پر كند .خبرهايي كه از نظرت�ان ميگذرد عمدت ًا مربوط به پنج س�ال اخير به ويژه س�الهاي  94 ،93 ،92و اكثرا ً مربوط به
دادگاههاي خانواده تهران است ،به خاطر اينكه متأسفانه پوشش خبري در شهرستانها همچنان ضعيف است .خبرها براي خوانش بهتر ،بازنويسي
و نرمنويسي شدهاند و البته به خاطر فضاي كم ،كوتاه شده اما تصرفي در محتواي خبر روي نداده است.

طالق ميدهم چون بردهام ،نه داماد

مردي كه براي درخواست طالق به دادگاه خانواده مراجعه كرده بود ،گفت :همسرم خيلي پولدار
است و خانواده ثروتمندي دارد ،از وقتي با او ازدواج كردم مدير يكي از شركتهاي پدرش شدم
و در خانهاي كه پدرش به ما هديه داد زندگي ميكنيم اما همس��رم مرتب مرا تحقير ميكند و
با من مثل يك برده رفتار ميشود .از دس��ت كارهاي او خستهام .من براي او و خانوادهاش تنها
نقش يك برده را دارم و آنها اص ً
ال به من به چش��م يك داماد نگاه نميكنند براي همين تصميم
به جدايي گرفتم.
بعد از صحبتهاي اين مرد ،قاضي همس��ر وي را نيز به دادگاه احضار كرد تا صحبتهاي او را
هم بشنود.
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طالق به خاطر آشنايي شوهر با دختران جوان
در فيسبوك

زني با مراجعه به دادگاه خانواده ش��هيد محالتي دادخواس��ت
طالق خود را به يكي از شعب اين مجتمع قضايي ارائه كرد و در
برابر قاضي پرونده گفت :شوهرم وقتي پاي اينترنت مينشيند
ديگر حاضر نيست حتي براي شام با من سر سفره بيايد .در واقع
شوهرم با فيسبوك ازدواج كرده و اين موضوع ،كابوس هر شب
من است .ش��وهرم دائم با دخترهاي ناآشنا در فيسبوك چت
ميكند و ديگر خانواده معنايي ندارد.

طالق ميخواهم ،مغازه شوهرم هميشه پر از دختر است

چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و به قاضي گفت :شوهرم مغازه عطرفروشي
دارد و به واسطه شغلش با دختران زيادي در ارتباط است .اين موضوع واقعاً مرا آزار ميدهد و االن چند سال است دارم
عذاب ميكشم .هر بار به همسرم اعتراض ميكنم با من دعوا ميكند و ميگويد زيادي در كارهايش دخالت ميكنم.
شوهرم اص ً
ال به خواس��تهها و نظرات من اهميتي نميدهد و كار خودش را ميكند .چند بار از او خواستم شغلش را
عوض كند و ديگر س��ر اين كار نرود ولي او اص ً
ال به حرفم گوش نميدهد .هر بار به مغازههمسرم رفتهام ،شوهرم را
در حال بگو و بخند با مشتريان دختر ديدهام ،در حالي كه مجبور بودم تحمل كنم و حرفي نزنم .اما خسته شدهام و
تصميم به جدايي گرفتهام.
شوهرم اختالس كرده است ،طالق ميخواهم

چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و به قاضي گفت :شوهرم مدير مالي يك شركت
است .چند وقت پيش متوجه شدم او چند ماه پيش از شركت اختالس كرده و بدون اينكه كسي متوجه شود مقداري
پول را جابهجا كرده و به حساب خودش ريخته است .از وقتي اين موضوع را متوجه شدم به هم ريختهام و هر روز دارم
با خودم ميجنگم .شوهرم پول حرام به خانه ما آورده و من ميدانم ديگر اين زندگي مثل قبل نميشود و بايد هرچه
زودتر به اين زندگي پايان دهيم .شوهرم اختالس كرده و من ديگر نميخواهم لحظهاي در كنار او زندگي كنم .از وقتي
متوجه اين كار او شدم ديگر به ش��وهرم اعتمادي ندارم و از ادامه اين زندگي ميترسم .براي همين ميخواهم براي
هميشه از شوهرم جدا شوم .بعد از حرفهاي اين زن قاضي شوهر وي را نيز به دادگاه احضار كرد.
درخواست طالق به خاطر هديه پدر عروس

زن جواني در دادگاه شعبه  268خانواده گفت :آقاي قاضي! همس��رم ميخواهد از هديهاي كه پدرم روز عقد به من
داده سوءاستفاده كند .پنج ماه پيش با ش��وهرم آشنا ش��دم و با او ازدواج كردم ،روز عقد ،پدرم مرا كام ً
ال شگفتزده
كرد و كليد يك خانه را به عنوان هديه به من داد .او يك آپارتمان  70متري برايم خريده بود و من اص ً
ال اين موضوع را
نميدانستم .بعد از مراسم عقد به شوهرم گفتم در اين چند ماه مانده به عروسيمان برود و به دنبال خانه براي اجاره
باش��د ،ولي او در كمال ناباوري به من گفت خانهاي اجاره نميكند و بايد در همان خانهاي كه پدرم به من هديه داده
زندگي كنيم ،در صورتي كه وظيفه همسرم است براي من خانه و زندگي تهيه كند .پدرم اين هديه را به من داده و من
هم ميخواهم اين خانه را اجاره بدهم اما شوهرم همچنان اصرار دارد خانه اجاره نكند ،من هم ميدانم اگر از همين
اول كوتاه بيايم و خانهام را به شوهرم بدهم او تنبل ميشود ،شوهرم از حاال به فكر مال و اموال من است ،براي همين
ديگر نميتوانم تحملش كنم.
درخواست طالق به خاطر خريد مانتو

زن جواني در شعبه  268دادگاه خانواده گفت :ما تازه پنج ماه است ازدواج كردهايم و تا قبل از اينكه به دادگاه بياييم
هيچ مشكلي با هم نداشتيم .اما چند روز پيش شوهرم متوجه شده ما نميتوانيم با هم زندگي كنيم و بهتر است طالق
بگيريم .آن هم به خاطر اينكه من دلم نميخواست مانتويي بخرم كه او انتخاب كرده بود .مرد كه در تمام مدت شنونده
بود ،به ميان حرف همسرش آمد و گفت :خانم! شما از خانواده من خوشتان نميآيد .مشكل همين است .مگر مانتويي
كه انتخاب كرده بودم ،چه ايرادي داشت؟ اين مانتو همان مانتويي است كه خواهرم خريده بود .زن كه حسابي عصباني
ش��ده بود با صداي بلند گفت :آقاي قاضي! اگر من نخواهم مانتويي بخرم كه مثل مانتوي خواهر شوهرم باشد ،گناه
كردهام؟ در ادامه قاضي از آنها خواست به مشاور خانواده مراجعه كنند ،شايد مشكلشان حل شود.
 9هزار طالق
به خاطر بيماري اماس

حس��ين كاكاون��د ،دبير جش��نواره
فرهنگ��ي و هن��ري اماس گف��ت9 :
هزار طالق در انجم��ن اماس به ثبت
رسيده و نش��اندهنده فقدان آگاهي
زوجهاست كه زندگي مشترك خود
را به دليل داشتن بيماري همسرشان
از بين ميبرن��د و توجهي ندارند ،اين
بيم��اران ميتوانن��د زندگ��ي عادي
داشته باشند.

طالق به خاطر خط اعتباري پنهاني همسر

چندي پيش م��رد جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواس��ت
طالق داد و به قاضي گفت :همسرم يك خط اعتباري پنهاني دارد
و من تازه متوجه اين موضوع ش��دهام .به همسرم بدبين شدهام و با
خودم ميگويم چرا او بايد پنهاني از من يك خط ديگر داشته باشد.
وقتي به خودش اين موضوع را گفتم خيلي راحت و ساده گفت دليلي
نميديد به من بگويد خط ديگري دارد چون اص ً
ال از آن خط استفاده
نميكرده است ،ولي من اين حرفها سرم نميشود و آنقدر با خودم
كلنجار رفتهام تا باالخره تصميم به جدايي گرفتهام .من نميتوانم
در كنار اين زن زندگي راحتي داشته باشم چون هميشه بايد فكرم
مشغول باشد.

د
همسرم هر روز بيني و گونه عمل ميكن 
طالق ميخواهم

چندي پيش مرد جواني به دادگاه خانواده
رفت و درخواست طالق داد و به قاضي گفت:
سه سال است با مهناز ازدواج كردهام .مهناز
هميشه دوس��ت داش��ت جلب توجه كند
اما من اص ً
ال دوست نداش��تم وقت همسرم
صرف آرايش شود .يك سال بعد از زندگي
مش��تركمان ،مهناز پايش را در يك كفش
كرد كه ميخواهد بينياش را جراحي كند.
م��ن خيلي مخالف��ت كردم ول��ي فايدهاي
نداشت و باالخره مهناز بينياش را با وجود
مخالفت م��ن عمل كرد .از چن��د ماه پيش
دوباره درگيريه��اي من و مهناز ش��روع
شد .اينبار مهناز ميخواست گونههايش را
عمل كند .ديگر تحمل اين كار را نداش��تم.
به او گفت��م هر كاري كند اج��ازه اينكار را
به او نخواهم داد .تا اينكه يك ش��ب بر سر
اين موض��وع با هم درگيري ش��ديدي پيدا
كرديم و مهناز وسايلش را جمع كرد و خانه
پدرش رفت .چند روز بع��د تصميم گرفتم
خانه پدرش بروم و او را برگردانم .اما وقتي
آنجا رفت��م در كمال ناباوري دي��دم مهناز
بعد از رفتن به خان��ه پدرش ،عمل جراحي
زيبايي روي گونههايش انجام داده اس��ت.
اص ً
ال نميتوانس��تم باور كنم مهن��از تا اين
حد خودس��ر و خودرأي باشد ،براي همين
ميخواهم از او جدا شوم.
فوتباليستي كه همسرش را به خاطر
محجبه بودن طالق داد

يكي از فوتباليستهاي تيم مطرح ليگ برتري
كه امس��ال حاش��يههاي زيادي را براي خود
و تيمش به وجود آورده در زندگي ش��خصي
هم دچار حاش��يههاي زيادي ش��ده است .در
جديدترين اقدام هم اين بازيكن شهرستاني -
كه در سال اول به شهرت رسيدن ،ظاهري ساده
داشت و حاال تغيير چهره داده است  -همسرش
را به دليل چادري بودن طالق داده است.
طالق ميدهم ،جهيزيه همسرم چيني است

تازهداماد به خاط��ر اينكه لوازم برقي جهيزيه
همسرش چيني است به دادگاه خانواده رفت و
درخواست طالق داد .اين مرد به قاضي پرونده
گفت :مهريه همسرم ۶۶۶سكه بهار آزادي است
و عروسي مفصلي هم گرفتهام .فكر ميكردم
آنها هم در مقابل ،جهيزيه خوبي تهيه ميكنند
اما وقتي جهيزيه را آوردند ،فهميدم بيش��تر
وسايل ما بيكيفيت و چيني است .اين كار آنها
عصبانيام كرد و تصميم گرفتم پيش از شروع
زندگي مشترك از همسرم جدا شوم.
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درخواست طالق به خاطر نصب نكردن الين و وايبر

چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواس��ت طالق داد و به قاضي گفت :شوهرم اص ً
ال
اهل تكنولوژي نيست و وقتي هم من سرم را با اينترنت و لپ تاپ گرم ميكنم ،مرتب غر ميزند و مسخرهام
ميكند كه تو بيكاري و خودت را غرق در اينترنت و ش��بكههاي اجتماعي ك��ردهاي .هرچه به او ميگويم
برنامههاي وايبر و الين را در گوشياش بريزد ،فايدهاي ندارد .حتي خودم برايش يك پيج در فيسبوك باز
ال توجهي نكرد .شوهرم اص ً
كردم و با ذوق و شوق صفحهاش را به او نشان دادم ولي او اص ً
ال مثل من نيست و
من تصميم به جدايي گرفتهام .بعد از صحبتهاي اين زن ،قاضي دليل وي را براي طالق كافي ندانست و او
را به يك مشاوره خانواده معرفي كرد.
درخواست طالق به خاطر عكسهاي مستهجن اينترنتي

همسر يك مرد جوان با مراجعه به دادگاه خانواده به خاطر نگهداري عكسهاي مستهجن از شوهرش شكايت
كرد .اين زن در ش��عبه  268دادگاه خانواده در حضور قاضي عموزادي گفت :همس��رم  30سال سن دارد ،در
يك شركت كامپيوتري مشغول به كار است و به خاطر شغلش هميشه يك كامپيوتر شخصي همراهش دارد.
متأسفانه هدف همسرم از جستوجو در اينترنت ،جمعآوري عكسهاي مستهجن و تصاوير غيراخالقي است
كه در سايتهاي خارجي وجود دارد .دو سال است با هم زندگي ميكنيم و از اين موضوع خبر نداشتم اما چند
روز پيش وقتي داشتم با كامپيوترش كار ميكردم چند عكس خارجي از زنان برهنه ديدم ،دانستن اين موضوع
كه همسرم بيشتر اوقات در پي يافتن چنين عكسها و تصاويري است ،برايم خيلي ناراحتكننده بود .وقتي از
او درباره عكسها توضيح خواستم از اينكه بدون اجازه وارد حريم خصوصياش شدهام ،عصباني شد و گفت اين
تصويرها را دوست دارد و موضوع ربطي به من ندارد  .در ادامه ،پرونده دادخواست طالق اين زن به مركز مشاوره
و شوراي حل اختالف ارجاع داده شد تا در اين باره رسيدگي الزم به عملآيد.
درخواست طالق به خاطر پيامكهاي شوهر 60ساله

زن ميانسالي در دادگاه خانواده حضور يافت و درخواست جدايياش را به قاضي دادگاه ارائه كرد .اين زن 52ساله خطاب
به قاضي گفت 34 :سال از زندگي مشتركمان ميگذرد و در اين سالها براي حفظ اين زندگي ،سختيهاي زيادي را
تحمل كردهام اما ديگر در اين سن نميتوانم با مردي زندگي كنم كه به من خيانت كرده است .شوهرم خيلي احساس
خوشتيپي ميكند و ميگويد همه دخترها آرزو داشتند همسرش شوند 60 .سال دارد،اما بيشتر از سن و سالش به
خودشرسيدگيميكندومدامباتلفنهمراهشپيامكميفرستد.بارهاازاوخواستمبعضيازپيامكهايشراببينماما
او هرگز اجازه نميدهد و تلفن همراهش را پنهان ميكند .مدركي از خيانت او ندارم اما مطمئنم به من خيانت ميكند.
همسرم صبح تا شب كالس ميرو د طالق ميخواهم

چندي پيش مرد جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و به قاضي گفت :همسرم از صبح تا
شب كالسهاي مختلف ميرود .او كلي پول صرف اين كالسها ميكند ،تمام زندگياش را رها كرده و نميتواند
از اين كالسها دل بكند .هر بار هم از او ميخواهم به اين همه كالس ن��رود ،در خانه بماند و به كارهاي خانه
رس��يدگي كند جنجالي راه مياندازد و ميگويد در كارهايش دخالت نكنم .از اين رفتارهاي همسرم خسته
شدهام و تصميم به جدايي گرفتهام.
درخواست طالق به خاطر ارتباطهاي پنهاني

شوهرم ازوقتي كه ازدواج
كرديم،مرتببهمنخيانت
ميكندوهربارهمقولميدهد
ديگراينكاررانكندامابازهم
بهكارهايشادامهميدهد.چند
وقتپيشبازهممتوجهارتباط
پنهانياشبايكزنشدمو
دستش را رو كردم
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چندي پيش زن جواني به شعبه  268دادگاه خانواده
رفت و درخواست طالق داد و به قاضي گفت :شوهرم
از وقتي ك��ه ازدواج كرديم ،مرتب ب��ه من خيانت
ميكن��د و هربار هم قول ميدهد ديگ��ر اين كار را
نكند اما ب��از هم به كارهايش ادام��ه ميدهد .چند
وقت پيش باز هم متوجه ارتباط پنهانياش با يك
زن شدم و دستش را رو كردم ،هر بار كه ميفهمم
با يك زن در ارتباط اس��ت ش��روع به گريه و زاري
ميكند و ميگويد اشتباه كرده و قول ميدهد ديگر
اين كار را نكند .اما باز هم فايدهاي ندارد .زندگي من
در اين سه سال اين شده كه با زنهاي مختلفي كه با
شوهرم ارتباط دارند ،دعوا كنم و هر روز با آنها جنگ
و جدال داشته باشم.

طالق به خاطر كار شيفت شب
چندي پي��ش زن جواني ب��ا مراجعه ب��ه دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و به قاضي گفت :شوهرم به تازگي
در داروخانه يك بيمارستان مشغول به كار شده و شبها
در خانه نيست .من از همان اول با اين كار او مخالف بودم
و دوست نداش��تم شوهرم شيفت ش��ب كار كند ،ولي او
اص ً
ال به خواس��ته من اهميت نميدهد و به خاطر اينكه
عالقه دارد در بيمارس��تان كار كند ،ش��غل قبلي خود را
رها كرده اس��ت .او ش��بها س��ر كار ميرود و روزها هم
مرتب خواب است .ما اص ً
ال همديگر را نميبينيم و با هم
صحبت نميكنيم .هيچ كجا نميتوانيم با هم برويم و اگر
جايي دعوت ش��ويم من بايد به تنهايي به مهماني بروم.
براي همين ديگر خسته شدهام و درخواست طالق دارم.
بعد از حرفه��اي اين زن قاضي ش��وهر او را ب��ه دادگاه
احضار كرد.
طالق ميخواهم ،شوهرم به زودي طاس ميشود

زني  ۲۸ساله به دادگاه خانواده ش��ماره  2تهران رفت و با
ارائه دادخواس��ت طالق گفت :من و پيروز حدود دو سال
قبل ازدواج كرديم .پيروز جوان خوشتيپي بود و يكي از
داليلي كه من به خواستگارياش جواب مثبت دادم همين
چهره زيبايش بود .همه چيز در زندگيمان خوب بود اما از
يك سال قبل شوهرم به تدريج دچار ريزش مو شد .پيروز
را پيش متخصص پوست و مو كه همه تعريفش ميكردند
بردم اما نسخه اين متخصص هم جلوي ريزش موهايش را
نگرفت .چهره همسرم روز به روز بدتر شد و امروز جلوي
س��رش تقريباً مويي ندارد .زندگي با چنين مردي برايم
سخت است تا چند ماه ديگر او كام ً
ال طاس ميشود .من
تازه  ۲۸سال س��ن دارم و ميخواهم زندگي خوبي داشته
باشم .امروز هم به دادگاه آمدهام تا مهريهام  ۸۰۰-سكه بهار
آزادي  -را به اجرا بگذارم و وادارش كنم طالقم دهد.
طالق ميخواهم از محبتهاي همسرم خستهام

 چندي پي��ش زوج جواني ب��ا مراجعه ب��ه دادگاه خانواده
درخواست طالق توافقي دادند.
مرد جوان به قاضي گفت :دو سال اس��ت ازدواج كردهام .در
اين مدت هرچه همسرم گفته گوش كردهام و تمام امكاناتي
را كه ميخواسته برايش فراهم كردهام ،ولي او هر روز بيشتر
با من دعوا ميكند و هميشه هم به من ميگويد اينقدر به من
محبت نكن .هر روز به يك بهانه برايش هديه ميخرم .هر
بار قهر ميكند ،منتش را ميكشم و سعي ميكنم هر جور
شده با او آشتي كنم .وقتي دلش ميگيرد به هر شكلي شده
تالشم را ميكنم از ناراحتي درش بياورم ،ولي او ميگويد تو
خيلي به من وابسته هستي و زيادي به من محبت ميكني.
زن ج��وان هم ب��ه قاضي گف��ت :ش��وهرم زي��ادي به من
وابسته اس��ت و از اين همه محبتش خس��تهام كرده است.
من دوس��ت دارم روزهايي براي خودم باش��م و تنها باشم،
ولي ش��وهرم اين را درك نميكند و هميش��ه به من گير
ميدهد .از محبتهاي زيادي ش��وهرم خس��ته ش��دهام.
بعد از حرفهاي اين زوج ،قاضي دليل آنها را براي طالق كافي
ندانست و اين زوج را به مشاوره خانواده فرستاد.

طالق به خاطر ارتباط پنهاني با دوست همسر
ن وقتي متوجه شد كه همسرش قب ً
ال با دوست صميمياش در ارتباط بوده ،تصميم گرفت به
مرد جوا 
دادگاه خانواده برود و درخواست طالق بدهد.
چندي پيش مرد جواني با مراجعه به دادگاه خانواده و درخواس��ت طالق گفت :يك س��ال پيش با
همسرم آشنا شدم ،به خواستگارياش رفتم و با هم ازدواج كرديم .من خود را خوشبختترين مرد
دنيا ميديدم تا اينكه چند وقت پيش پي به موضوعي بردم كه خيلي مرا به هم ريخت .از آن روز به
بعد زندگيام به هم ريخته و شبها اص ً
ال نميتوانم بخوابم .من متوجه شدم همسرم پيشاز ازدواج
و درست زماني كه ما با هم قرار ازدواج و خواستگاري گذاش��ته بوديم با يكي از دوستان صميميام
ارتباط پنهاني داشته است.

طالق ميدهم ،همسرم از مادرم پرستاري نميكند

وقتي ديدم همسرم تا اين حد ظالم و سنگدل است ،تصميم
گرفتم از او جدا شوم .او حتي به احترام من هم حاضر نيست
كنار مادرم بماند و از او پرستاري كند.
چندي پيش م��رد جواني با مراجع��ه ب��ه دادگاه خانواده و
درخواس��ت طالق به قاضي گفت :مادر من پير و بيمار است
و بايد كس��ي باش��د از او مراقبت كند .او به جز من و دو پسر
ديگرش كسي را ندارد .دو عروس ديگرش يك روز در ميان
پيش مادرم ميروند و از او پرس��تاري ميكنند ولي زن من
حتي يك بار هم حاضر نيست از مادرشوهرش پرستاري كند.
براي همين درخواست طالق دارم .پس از صحبتهاي اين
مرد همسر وي نيز به دادگاه احضار شد تا قاضي صحبتهاي
او را نيز بشنود.

طالق ميدهم ،زنم وابسته به خانوادهاش است

مرد جواني درخواس��ت جدايي از همس��رش را به قاضي دادگاه
ارائه كرد و گفت :پنج سال از زندگيمان ميگذرد و در اين مدت
همسرم هميش��ه تحت فرمان خانوادهاش بوده و حرفهاي من
براي او كوچكترين اهميتي نداش��ته اس��ت  .خانواده همسرم
احساس ميكنند بايد در تمامي امور زندگي ما دخالت كنند و
همسرم نيز از دخالتهاي آنان به شدت استقبال ميكند ،به قول
خودش عالقه دارد كسي براي زندگي او تصميم بگيرد و او فقط
تصميمات را اجرا كند.

درخواست طالق به خاطر دو بار گم شدن حلقه ازدواج

زن جوان وقتي دادخواست طالق خود را به قاضي شعبه  268دادگاه خانواده ارائه كرد ،گفت :شش
ماه است با فرهاد ازدواج كردهام ،اما نميدانم چرا حس ميكنم او دارد به من خيانت ميكند .وقتي
با فرهاد ازدواج كردم يك ماه بعد از زندگي مشتركماناو خيلي ديرتر از هميشه به خانه آمد .وقتي
داش��تم علت دير آمدنش به خانه را ميپرسيدم ،متوجه ش��دم حلقه ازدواجمان دستش نيست.
فرهاد گفت حلقه را گم كرده است .پرس��يدم چطور؟ گفت وقتي حلقه را براي شستن دستش از
انگشت درآورده يادش رفته دوباره دس��تش كند و بعد كه برگشته ديده حلقه نيست .من آن روز
خيلي از دست فرهاد ناراحت ش��دم اما اص ً
ال به روي خودم نياوردم .چند روز بعد فرهاد به خاطر
اينكه حدس زد من از موضوع ناراحتم رفت و حلقه ديگري خريد .خيالم كمي راحتتر ش��د  .اما
چند شب پيش دوباره فرهاد آمد خانه و من ديدم باز هم حلقه دستش نيست .اين بار خيلي هول
شده بود و نميدانست چه بگويد .مطمئن شدم شوهرم خيلي مشكوك است .احساس ميكنم او
به من خيانت ميكند ،براي همين نميخواهد حلقه ازدواج دس��تش كند .من ديگر نميتوانم به
زندگي با ش��وهرم ادامه بدهم و ميخواهم براي هميش��ه از او جدا ش��وم.

درخواست طالق به خاطر نخريدن گوشي اپل

زوج جواني در دادگاه خانواده حضور يافتند و درخواست طالق توافقيشان را به قاضي دادگاه ارائه كردند .مرد جوان كه ۳۵سال سن داشت ،خطاب به قاضي گفت :همسرم
يمان بسيار قانع بود و هيچ توقعي خارج از توانم از من نداشت.
زماني كه به درخواست ازدواج من جواب مثبت داد ،اطالع داشت از لحاظ مالي ضعيف هستم .در دوران نامزد 
اما بعد از اينكه زندگيمان را شروع كرديم ،اخالق همسرم تغيير كرد ،من عاشق همسرم بودم اما حاال نميشناسمش .زندگي ما امروز به جايي رسيده كه همسرم به خاطر
نخريدن گوشي اپل دو ماه است مرا ترك كرده و به خانهپدرش رفته ،حاال هم بعد از دو ماه از من خواسته جدا شويم.
در ادامه جلسه دادگاه ،همسر اين مرد جوان به قاضي گفت :در اين مدت شوهرم از قناعت و صرفهجويي من سوءاستفاده كرده ،زماني كه به شوهرم بله گفتم ميدانستم
وضع مالي مناسبي ندارد .به همين دليل نه مهريه سنگيني تعيين كردم و نه جشن ازدواجي برگزار كرديم اما شوهرم از عالقهمن نسبت به خود سوءاستفاده كرده است.
دو سال از زندگيمان ميگذشت و من حتي از شوهرم يك بار نخواستم لباسي براي من بخرد .متأسفانه او فكر كرد اين قناعت وظيفهمن است ،در حالي كه من براي آينده
زندگيمان با او مدارا ميكردم .زماني كه از او گوشي اپل خواستم ،گفت نميتواند هزينه كند ،اما بعد از گذشت چند روز همان گوشي را براي خواهرش خريد .آن موقع متوجه
شدم حرفهاي همسرم دروغ است .ديگر نميخواهيم با يكديگر زندگي كنيم و من هم هيچگونه ادعاي مالي نسبت به شوهرم ندارم .قاضي دادگاه بعد از شنيدن اظهارات
زوج جوان بنا بر اصرار آنها حكم طالق توافقيشان را صادر كرد.
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درخواست طالق زن به خاطر خوشتيپ نبودن شوهر

زن جواني كه از تيپ و لباس پوشيدن شوهرش خسته شده بود ،به دادگاه خانواده آمد و درخواست
طالق داد و به قاضي گفت :ش��وهرم اص ً
ال خوش لباس و خوشتيپ نيست و هرچه با او صحبت
ميكنم ،طرز لباس پوشيدنش را عوض كند فايدهاي ندارد  .يك سال است با او ازدواج كردهام ولي
در اين مدت سعي كردهام با او بيرون نروم و در انظار ظاهر نشوم .او اص ً
ال قشنگ لباس نميپوشد
و هر بار هم برايش لباس ميخرم ،نميپوشد .ش��وهرم فقط لباسهايي را كه خودش ميخرد،
ميپوشد و همين باعث ميشود من از نوع لباس پوشيدنش خجالت بكشم.
هرچه با او صحبت و دعوا ميكنم فايده ندارد و اص ً
ال به نظرم اهميتي نميدهد .براي همين ديگر
خسته شدهام و طالق ميخواهم .پس از صحبتهاي اين زن ،شوهر وي به دادگاه احضار شد تا
قاضي صحبتهاي او را نيز بشنود.

از خواهرشوهرم متنفرم ،طالق ميخواهم

چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق
داد و به قاضي گفت :يك سال است با حميد ازدواج كردهام ،ولي در
اين يك سال به خاطر وجود خواهرشوهرم زندگي برايم زهر شده
است .خواهرشوهرم بدجنس و بداخالق است و مرتب در زندگي ما
دخالت ميكند ،همين موضوع باعث شده زندگي من و شوهرم از
همان روز اول با دعوا و درگيري شروع شود.
بعد از پايان صحبتهاي اين زن ،قاضي دالي��ل وي را براي طالق
كافي ندانست و براي حل شدن مش��كلش او را به مشاوره خانواده
معرفي كرد.

طالقش ميدهم زنم آشپزي بلد نيست

 زوج جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق دادند .مرد به قاضي گفت :روزهاي اول زندگي مشترك سعي ميكردم
دركش كنم و حق بدهم آشپزي بلد نباشد .حاال دو سال از زندگي مشترك ما گذشته و همسرم همچنان بلد نيست غذا درست
كند ،هر بار هم ميخواهد غذا درست كند خراب ميكند و ما مجبور ميشويم غذاي بيرون بخوريم .در اين دو سال ما يا مهمان
بوديم ،يا غذاي بيرون خوردهايم يا از مادرزنم غذا گرفتهايم ولي من دوست دارم همسرم خودش برايم آشپزي كند و غذا بپزد.
اما او اين كار را انجام نميدهد بنابراين تصميم به جدايي گرفتهام .زن جوان هم گفت :آقاي قاضي! مردي كه تنها به خاطر
آشپزي بخواهد از همسرش جدا شودهمان بهتر كه برود و تنها زندگي كند .خب من نميتوانم آشپزي را ياد بگيرم و در اين
مدت هم خيلي سعي كردم ولي نشد .اما شوهرم هر شب و هر روز سر من غر ميزند .واقعاً از رفتارهايش خسته شدم و تصميم
به جدايي گرفتم .بعد از صحبتهاي اين زوج قاضي دليل آنها را براي طالق كافي نداشت و اين زوج را با هم آشتي داد.
طالق به خاطر مهمانيهاي زياد

مرد جواني به قاضي دادگاه گفت :خانواده و بس��تگان همس��رم
خيلي زيادند .آنها مرت��ب در خانه ما رفت و آم��د دارند و ما هر
هفته بايد از آنها پذيرايي كنيم .تعداد بستگان و دوستان همسرم
آنقدر زياد اس��ت كه هر بار به خانه ما ميآيند گويا يك جشن يا
مهماني بزرگ گرفتهايم .هر چقدر هم كه به همس��رم ميگويم
اين مهمانيها را كم كند ،فايدهاي ندارد.
من هم ديگر نميتوانم از همه آنها پذيرايي كنم ،نه پولش را دارم
و نه وقتش را .ما يك آخر هفته آرام و راحت نداريم و مرتب بايد
مهماني بدهيم يا به مهماني برويم .بعد از حرفهاي مرد همسر
او نيز به دادگاه احضار شد.
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به خاطر اينكه شام املت بخوريم يا كوكو سبزي،
دعوايمان ش��د چون كه همس��رم فكر ميكند
هميش��ه حرف بايد حرف خودش باش��د وگرنه
اعصاب خردي راه مياندازد.اين بخشي از اظهارات
زني است كه در سالن انتظار دادگاه خانواده در كنار
شوهرشنشستهاستتانوبتپروندهشانبرسدوبا
طالق توافقي به زندگي مشتركشان پايان دهند.

طالق به خاطر قد كوتاه شوه ر

چندي پيش زن جواني پس از مراجعه به دادگاه خانواده درخواس��ت طالق داد و به قاضي گفت :هشت
ماه اس��ت با حميد ازدواج كردهام .از همان روز اول كه حميد را ديدم متوجه شدم قدش از من كوتاهتر
است آن زمان فكر نميكردم اين مشكل بزرگي باشد و بخواهد تا اين حد عذابم بدهد .وقتي با حميد در
خيابان راه ميرفتم متوجه ميشدم قدش از من كوتاهتر است و حتي اوايل كمي از اين موضوع ناراحت
ميشدم .روز جشن ازدواج مجبور شدم كفش بدون پاشنه بپوشم تا تقريباً همقد حميد به نظر برسم .آن
روز خيلي ناراحت بودم و حتي از ازدواج با حميد پشيمان هم شدم .رفتهرفته اين موضوع برايم به يك
كابوس بزرگ تبديل شد ،تا جايي كه سعي ميكردم اص ً
ال با حميد جايي نروم و كمتر با هم جلوي چشمها
ً
ديده شويم .هر جا هم با او ميرفتم كلي خجالت ميكشيدم و اصال كنار حميد نميايستادم .امروز هشت
ماه از ازدواجمان ميگذرد و فهميدهام ازدواجم از همان روز اول با حميد اشتباه بوده ،من با اين مشكل
نميتوانم كنار بيايم.

درخواست طالق به خاطر بيپولي همسر

زن جواني با مراجع��ه به ش��عبه  268دادگاه
خانواده پس از ارائه درخواست طالق به قاضي
گفت :ش��وهرم پول ندارد و م��ن نميتوانم با
بيپولي او كنار بيايم .وقت��ي ازدواج كردم فكر
ميكردم مشكالت مالي براي همه پيش ميآيد
و من و حسام هم ميتوانيم با اين مشكالت كنار
بياييم .ولي حاال پس از سه سال متوجه شدهام
اين مشكالت حل نشدني است و من نميتوانم
با بيپولي ش��وهرم كنار بيايم .م��ا از روز اول
ازدواجمان به خاطر بيپولي و مشكالت هميشه
استرس داشتيم و مرتب عذاب ميكشيديم .اين
سالها به عنوان يك زن ،حسرت خيلي چيزها
به دلم مان��د و از خيلي از آرزوهايم گذش��تم،
ولي ديگر نميتوانم به اين زندگي ادامه دهم،
مهريهام را هم ميبخش��م ،فق��ط ميخواهم
طالق بگيرم.

درخواس�ت طالق به خاطر اختالف سر
املت يا كوكوسبزي

درخواست طالق به خاطر پيامكهاي مشكوك

يكسالپيشبا
همسرمآشناشدم،به
خواستگارياشرفتموبا
همازدواج كرديم .من خود
راخوشبختترينمرددنيا
ميديدمتااينكهچندوقت
پيشپيبهموضوعيبردم
كهخيليمرابههمريخت.
از آن روز به بعد زندگيام
بههمريختهوشبهااص ً
ال
نميتوانمبخوابم

چندي پي��ش زن جواني با مراجع��ه ب��ه دادگاه خانواده

درخواست طالق داد و به قاضي گفت :با چك كردن گوشي
شوهرم متوجه شدم او دارد به من خيانت ميكند .شماره
ناشناس و مش��كوكي روي تلفن همراه ش��وهرم بود .اين
شماره ،پيامكهاي مشكوكي به شوهرم داده بود كه تصور
ميكنم معشوقه شوهرم باش��د .هرچه با آن شماره تماس
ميگيرم كسي جواب نميدهد .براي همين مطمئن شدم
ش��وهرم به من خيانت ميكند .از وقتي اين ش��ماره را در
گوشي شوهرم ديدم ،خواب و خوراك ندارم .ميدانم اگر اين
موضوع را به شوهرم بگويم قطعاً به من دروغ خواهد گفت.
براي همين پ��س از كلي كلنجار رفتن ب��ا خودم ،تصميم
گرفتم به اين شك پايان دهم و از شوهرم جدا شوم .شوهرم
هرچقدر هم انكار كند نميتوانم باور كنم كه آن ش��ماره
تنها يك دوست معمولي باشد .بعد از صحبتهاي اين زن،
قاضي شوهر وي را نيز به دادگاه احضار كرد تا صحبتهاي
او را هم بشنود.

درخواست طالق به خاطر سر كار رفتن زن

درخواست طالقبه خاطر دندانهاي شوهر

زوج ميانسالي به خاطر س��ركار رفتن زن راهي دادگاه خانواده شدند و درخواست طالق
دادند .زن درباره درخواس��ت طالق خود به قاضي گفت 30 :س��ال اس��ت دارم با شوهرم
زندگي ميكنم .اين سالها او به خاطر كارش خيلي كم خانه ميآمد و حتي گاهي اوقات
چند روز و چند ش��ب نبود و من تنها در خانه ميماندم .با وجود اين با همه اين سختيها
كنار آمدم و تحمل كردم .بچههايمان را خودم به تنهايي بزرگ كردم و اص ً
ال حرفي نزدم.
حاال بعد از گذشت اين همه سال به من كاري پيشنهاد شده و ميخواهم سر كار بروم ،اما
شوهرم مخالفت ميكند و ميگويد بنش��ين در خانه و به خانه و زندگيات برس .از وقتي
متوجه شده من ميخواهم سر كار بروم زندگي را برايم زهر كرده است ،تا جايي كه من از
خانه قهر كردم و به خانه پدريام رفتم .ديگر نميخواهم با اين مرد خودخواه زندگي كنم.
مرد هم به قاضي گفت :دوست ندارم همسرم بعد از اين همه سال سر كار برود و از صبح تا
شب در خانه نباشد .به او ميگويم االن وقت كار كردن تو نيست و فكر هم نميكنم حرف
اشتباهي زده باشم .اگر ميخواهد به خاطر اين موضوع طالق بگيرد ،من حرفي ندارم.

زني به خاطر آنكه شوهرش دندانهاي زيبايي ندارد و حاضر نيست آنها را ترميم
كند ،به دادگاه خانواده رفت و با بخشش مهريه  1381سكه اياش از وي جدا
شد  .اين زن به قاضي گفت :من به حميد عالقه زيادي دارم ولي او دندانهاي
نامرتب��ي دارد و من از بودن در كنارش خجالت ميكش��م 9 .س��ال از حميد
بزرگترم .اين موضوع هيچ مشكلي برايمان ايجاد نكرد ولي دندانهاي حميد
باعث شد بهرغم خواسته قلبيام به دادگاه بيايم  .حميد هم گفت :ندا با من مثل
يك كودك رفتار ميكند .او از اول ازدواج از من ميخواست شبها دندانهايم
را مسواك بزنم .من از اين وضع ناراحت بودم و ميخواستم اقتدارم را به همسرم
نشان دهم ولي يكي از نتايج اين كار خراب شدن دندانهايم بود .پس از دو ،سه
سال دندانهايم از بين رفت .اين بار ندا مدام به من توصيه ميكرد به دندانپزشكي
بروم ولي چون نميخواستم به حرفهايش عمل كنم به دندانپزشكي نرفتم.
مشكل اصلي من با همسرم ،اختالف سني زيادمان است.

طالق به خاطر عشق شوهر به خواهرزن

طالق به خاطر فارسيوان

چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و به قاضي گفت :همسرم
مدتي است كه عاشق خواهرم شده و مرتب مرا آزار ميدهد .من تازه پي به عالقه شوهرم به خواهرم
بردم و متوجه ش��دم او به شدت عاشق خواهرم شده است .ش��وهرم رفتارهايي از خودش نشان
ميدهد كه من با پاي خودم به دادگاه بيايم و از او جدا شوم .از وقتي متوجه عالقه او به خواهرم شدم،
مريض شدم و حتي چند روزي در بيمارستان بستري شدم .اص ً
ال باورم نميشود كه شوهرم با من
چنين كاري كرده باشد .او با پررويي تمام در چشمانم نگاه كرد و گفت هيچ عالقهاي به من ندارد و
ميخواهد با خواهرم ازدواج كند .اص ً
ال از احساس خواهرم خبر ندارم .فقط ميدانم شوهرم به خواهرم
عالقهمند شده است .براي همين تحمل نكردم و تصميم به جدايي گرفتم.
طالق به خاطر پخش عكسهاي همسر با پوششي زننده در وايبر

جواني  ۲۴ساله در حالي كه جمله «ما با هم تفاهم نداريم» را تكرار ميكرد ،چشم به دادخواست
طالق روي ميز مشاور كالنتري طرقبه دوخت و گفت :زيبا زمان عروسي خواهرش ،عكسهايي به
شيوه دختران غربي و با پوششي بسيار زننده در آرايشگاه گرفته بود تا اينكه تعدادي از آن عكسها
را در وايبر و گروه دوستانم ديدم و احساس كردم او به من خيانت ميكند .اين ماجرا تمام ذهنم
را به خود مشغول كرده بود اگرچه حدس ميزنم كه وقتي سيمكارت او را در گوشي تلفن خودم
گذاشته بودم اين اتفاق تلخ رخ داده است و آن عكسها به اشتباه از گروه دوستان همسرم منتشر
شده است اما در واقع آبروي من با اين عكسها رفته است و ديگر نميتوانم چيزي هم به خانوادهام
بگويم .به همين خاطر به همه گفتهام ما با هم تفاهم نداريم! و ميخواهم او را طالق بدهم .البته
همسرم انتشار چنين عكسهايي را موضوعي كام ً
ال عادي ميداند ،به همين دليل خيلي از نظر
روحي در رنج و عذابم.

هفته گذش��ته زن جوان��ي در دادگاه خان��واده گف��ت 20 :روز قبل
سرگرم تماشاي يكي از س��ريالهاي ش��بكه ماهوارهاي فارسي وان
بودم ،همس��رم از س��ر كار آمده بود .بعد از عوض كردن لباسهايش
رفت دستش��ويي و درس��ت زماني كه س��ريال به جاي حس��اساش
نزديك ش��ده بود ،صدايم زد و از من صابون خواس��ت .سريال جاي
حساس��ي بود و من نتوانس��تم آن لحظه صابون ببرم ،همين مسئله
باعث ش��د او عصباني ش��ده و بيايد مقابل تلويزيون ق��رار بگيرد .من
هم كه از رفتار همسرم ناراحت ش��ده بودم ،ديگر با او صحبت نكردم
و همي��ن اتفاق باعث ش��د چندي��ن بار با هم مش��كل پي��دا كنيم تا
اختالفمان شديدتر ش��ود .حاال هم چون تحمل اين شرايط برايمان
ممكن نيس��ت ،ميخواهيم به صورت توافقي از يكديگر جدا ش��ويم.
مرد جوان هم گفت :من و همس��رم با هم بر سر مسائل مختلف توافق
نظر نداشتيم اما همديگر را تحمل ميكرديم .حاال متوجه شدهام كه
همسرم به ديدن سريالهاي ماهوارهاي بيشتر از نيازهاي من اهميت
ميدهد ،بنابراين جدايي درخواست دو طرفمان است و ما هر دو به اين
نتيجه رسيدهايم .قاضي هم حكم به طالق را صادر كرد.
طالق توافقي به خاطر دروغ و اعتياد

زوج جواني در دادگاه خانواده حضور يافتند و درخواست طالق توافقيشان
را به قاضي دادگاه ارائه كردند .مرد خطاب به قاضي دادگاه گفت :سال  83با
دخترخالهام ازدواج كردم اما همان سال به دليل نداشتن تفاهم از او جدا شدم.
بعد از گذشت مدتي با همسرم آشنا شدم و بعد از گذراندن دوران نامزدي،
زندگي مشتركمان را شروع كرديم .همسرم ،حرف ندارد و اين سالها با تمام
مشكالتي كه من داشتم كنار آمده ،اما ديگر به قول خودش كاسه صبرش لبريز
شده و نميتواند كنار من زندگي كند .زن جوان هم گفت :هشت سال از شروع
زندگيمان ميگذرد .شوهرم از همان اول به مواد مخدر اعتياد داشت ،اما من
به دليل اينكه برخالف عقيده پدر و مادرم با شوهرم ازدواج كردم ،هيچوقت
نتوانستم اعتراض كنم و از همان موقع چارهاي جز كنار آمدن با مشكالت را
نداشتم .زماني كه شوهرم از من خواستگاري كرد ،دليل جدايي از همسرش
را نداشتن تفاهم عنوان كرد اما در واقع همسر اولش به خاطر اعتياد از شوهرم
جدا شده بود .من بدون تحقيق ،حرف شوهرم را باور كردم و حاال هم ديگر
نميتوانم با او زندگي كنم .اين سالها شوهرم مجبورم ميكرد براي تأمين
مواد مخدرش جاهايي بروم كه هيچ م��ردي اجازه نميدهد زنش پا به آنجا
بگذارد .اگر هم نميرفتم آنقدر كتكم ميزد تا چند روز در رختخواب بستري
شوم     .
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 7قصه از زيرگنبد طالق
محمد صفائيان :به اين فكر كنيد كه  طالق گرفتهايد و كسي با شما تماس ميگيرد و ميخواهد شما را دوباره برگرداند به روزهايي
كه چندان خوش�ايند نيس�ت .مرور هر خاطرهاي ،كالف�ي از تصاوير و صداها ،اصطكاكها و اس�ترسها را دوب�اره در ذهن يك
زهرا
طالقگرفته باز و بيدار ميكند .پس بايد به آدمها حق داد نخواهند درباره طالق صحبت كنند .اما از طرف ديگر مواجه ش�دن با
  انصاري
آدمهايي كه اين تجربه تلخ و گزنده را از سر گذراندهاند ،ميتواند همطراز با بررسي آكادميك و كارشناسي اين موضوع به مخاطبان
آگاهي بدهد .از طرف ديگر در همين مواجه شدنهاي مختصر و كوتاه ميشود به آدمها حق داد نخواهند درباره همه اليههاي رابطه
خود حرف بزنند ،حتي اگر به آنها اطمينان بدهي فقط نام استان را خواهي برد و هيچ اشارهاي به اسم آنها نخواهد شد .اصوالً فرق و فاصله بزرگ مصاحبه
و بازجويي همينجاست كه مصاحبهكننده نميخواهد و نميتواند طرف مقابل را زير فشار گيره رواني بگذارد تا به هر قيمت به آنچه دنبال ميكند،
برسد .نكته ديگر اينكه در مصاحبههايي از اين دست ،همواره خطر يكجانبه به قاضي رفتن مصاحبه شونده وجود دارد ،اينكه ما ماجرا را به روايت
يكي از طرفين طالق ميشنويم و تا جايي كه ممكن است پرسشها و پاسخها بايد به گونهاي طرح شود كه تا حد امكان ،حرفها و موضعها وضوح و
شفافيت بااليي داشته باشد تا ما حس كنيم فرد مصاحبه شونده مث ً
ال اين جا دارد بيجهت خودش را تبرئه ميكند و از در انكار وارد شده يا نه ،با توجه
به پس و پيش روايت كام ً
ال حق با اوست ،با اين همه داوري در اين باره به هيچ عنوان كار سادهاي نيست  .مصاحبههايي كه در ادامه خواهيد خواند از
طرف زهرا انصاري ،كارشناس ارشد مديريت و فعال مطبوعاتي ساكن استان فارس با عالقهمنديها و پيگيريهاي مجدانه و فراوان ايشان به صورت
تلفني و حضوري از استان فارس و چند استان ديگر گرفته شده است .كاش اين امكان وجود داشت كه اين قصهها از همه استانها فراهم ميآمد اما
واقعيت اين است كه نه فضايي براي اين كار وجود دارد و نه يافتن و هماهنگي با عالقهمندان و فعاالن احتمالي در همه استانها كار سادهاي است .در
هر حال براي اينكه نوبت به روايت قصههاي بيشتري برسد ،اوالً قصه آدمهايي كه احس�اس شد ناباورانه و جانبدارانه سخن گفتهاند يا سهمي براي
اشتباهات خود قائل نبودهاند و به صورت تك بعدي و تهييجي ،انگشت اتهام را فقط به سمت ديگري نشانه رفتهاند ،حذف شده و از طرف ديگر ،قصه
آدمهاي طالق گرفته تا حد امكان كوتاه شده ،با اين حال سعي بر اين بوده اطالعات اصلي و خطوط مهم قصهها حفظ شود و به خواننده امكان بررسي
و داوري درباره كنش آدمها بدهد.

   قصه اول « حبيبه   -ر »  از استان فارس

نفهميدم چه كردم    ،هنوز هم نميفهمم

خدا رحم��ت كند پ��درم را ،ناخن خش��ك بود .از
آنهايي كه از روزگار فق��ط پسانداز ياد گرفته بود.
پدرم سختگير بود و به زور پولي براي هزينههايم به
من ميداد .دبيرستاني بودم و همه همكالسيهايم
عروس شده بودند .مرتب با خود فكر ميكردم ،نكند
اص ً
ال ازدواج نكنم و سرنوشتم تنهايي باشد .ذهنم
مرتب درگير اين افكار بود .دلم ميخواست جلوي
همكالس��يهايم كم نياورم و از طرفي حرفي براي
گفتن جلوي دختران مجرد فاميل داش��ته باشم،
تا اينكه در مهماني خانه پدربزرگم با پس��ري آشنا
شدم .ظاهرش معمولي بود ،من هم مورد توجه آن
پسر قرار گرفته بودم ،براي خالصي از سختگيري
پدرم بدون اينكه ش��ناخت چنداني داشته باشم يا
عالقه محكمي ،با آن پسر ازدواج كردم.
يك دفعه وارد زندگياي شدم كه از مسئوليتهايش
آگاهي نداش��تم .دوران عقد بوديم ،همسرم برايم
خرج ميكرد و ديگر تنگناه��اي خانه پدري نبود.
اما عالقهاي هم نبود ،روزهايم عادي ميگذش��ت.
اولين سالگرد آشنايي و ازدواج ما مقارن شد با فوت
پدرم .هر چند نداشتههايم زياد بود و به خاطر ناخن

26

حال ل منفور

| روزنامهجوان| آبان |1394

خشكي پدرم خيلي حسرتها بر دلم مانده بود ،ولي
رفتنش زيادي س��خت بود .به همين راحتي ديگر
نبود .عميقاً دچار افسردگي شده بودم .برايم فضاي
خانه آزاردهنده شده بود.
از لح��اظ روح��ي آمادگي هي��چ نوع رابط��هاي با
همس��رم را نداش��تم .هر چه او خوب بود و به من
محبت ميكرد ،من از او دورتر ميش��دم .مش��كل
مالي نداش��تم اما لذتي از اين رابطه هم نميبردم.
بدون هيچ عشق و عالقهاي ازدواج كرده بودم و به
دنبال چيزي ميگشتم مرا به هيجان بياورد .شايد
باورتان نشود حتي نوع غذا خوردن همسرم ،ميوه
خوردنش -مخصوصاً كيوي  -ت��وي ذوقم ميزد.
خس��تگياش ،بوي تنش و لباسه��اي كثيفي كه
از س��ر كار برميگرداند ،برايم غير قابل تحمل بود.
تنهايي را به بودنش ترجيح م��يدادم .او معموالً با
كلي ذوق و هيجان از اتفاقات س��ر كار و تعميرگاه
برايم ميگفت اما براي م��ن مزخرفترين حرفها
بود .بيشتر س��ر تكان ميدادم براي حرفهايش و
تش��ويقش نميكردم كه بيش��تر بگويد .ميدانيد
وقتي عالقهاي نباشد همه چيز طرف را زشت و بد
ميبيني و به چيزهايي كه بياهميت بوده بيش��تر
توجه ميكني .مدام دنبال بهانهاي و اين ميش��ود
سردي رابطه.
اين اواخر دچار وسواس فكري شده بودم .عميق كه

نگاه ميكردم ،دليلم براي ازدواج فقط شرايط مالي
بهتر و رهايي از سختگيريهاي پدرم بود .حاال پدرم
نبود و من دليلي براي ماندن در خانه مش��تركمان
نداشتم .گفتم من افس��رده شدهام .بداخالق و پكر
بودم .خيلي بداخالق .البته يك وقتهايي دلم براي
مهربانياش ميس��وخت .ش��بها خواب نداشتم.
اصال در كنارش نميتوانس��تم بخوابم .يكهو خر و
پف كردنهايش به چشمم آمده بود ،انگار يكدفعه
شنوا شده باشم.
ساعتها فقط فكر ميكردم و به جايي زل ميزدم.
دچار يأس ش��ده بودم .از خودم هم بد ميآمد چه
برسد به همس��رم .نميخواستم بيش��تر از اين در
زندگياش باشم .او بيشتر از من براي خوشبختي
حق داشت .درخواست طالق دادم .همسرم التماس
ميكرد براي ماندنم ،اما رفتنم به نفعش بود.
باالخره طالق گرفتم .همسرم مردانگي را به تمام
معنا به ج��ا آورد .آنقدر از مال دنيا ب��ه من داد كه
بينياز باشم.
درس��ت نبود كه بيعالقه ب��ا او ازدواج كردم ،ولي
رفتنم از زندگ��ياش تصميم درس��تي ب��ود .اگر
برگردم به گذشته ،هنوز هم نميدانم چه تصميمي
ميگرفتم اما هيچ كجا آرامش خانه پدري را ندارد.
همه غمهاي دنيا هم كه داشته باشي باز راحتترين
خواب را داري و من قدرش را ندانستم   .

   قصه دوم  -آقاي الف -نون از بوشهر

جنوب بوديم اما رابطهمان يخ زده بود

ازدواج ما فاميلي بود .خالهام از بچگي مرا داماد خودش
حس��اب ميكرد .من هم واقعاً به دخت��ر يكي يكدانه
خالهام دل بسته بودم 25 .سالم بود و شرايط كام ً
ال براي
ازدواجم مهيا بود .دختر خاله ام  17سال داشت .قبل از
ازدواج ،رفت و آمدهاي زيادي با هم داشتيم و همديگر
را ميشناختيم ،پس همه چيز تند اتفاق افتاد .پس از
مراسم خواستگاري هيچ تعللي صورت نگرفت و مراسم
عقد خيلي سريع برگزار شد .براي مراسم هزينه زيادي
متحمل شدم و به قولي سنگ تمام گذاشتم .دختر خاله
ناز پروردهام عشق تمام دوران زندگيام بود و ارزش همه
اين هزينهها را داش��ت .نظامي بودم و آن روزها محل
خدمتم در يكي از ش��هرهاي مرزي زابل بود ،اما از هر
فرصتي اس��تفاده ميكردم و به همسرم سر ميزدم .يا
الاقل سعي ميكردم بر حسب عاليقش كادوهايي بخرم
و پست كنم .به مناس��بتهاي مختلف كادوهايي كه
احساس ميكردم دوست دارد ،ميخريدم .اما محبت
او كم و زياد ميش��د؛ گاهي س��ردي در رابطه و گاهي
اشتياق .البته من همه اينها را به حساب كم سن و سالي
همسرم ميگذاشتم و برايم آزاردهنده نبود .بعدها حتي
كادوهاي گران قيمت هم س��ر ذوقش نميآورد .البته

جنوب بوديم ولي گرماي هوا
هم نتوانس��ت روابط يخ زده
ما را سر و س��اماني ببخشد.
براي صدور اجازه عروس��ي
لحظهشماريميكردم.غافل
از اينكه به تير خالص زندگي
مشتركمان نزديك ميشوم
در برابر ديگران خيلي خوب با من رفتار ميكرد اما در
خلوتمان ،نداشتههاي زندگي ،حتي رنگ پوست بدنم را
محكم ميكوبيد توي صورتم ،از خانه و ماشين نداشتهام
تا سبزه بودنم.
واقعاً دل��م ميگرف��ت .دخترخاله ام همه ش��رايطم را
ميدانست و ازدواج با من را قبول كرده بود اما حاال تا رنگ
پوستم پيش رفته بود .من دوست داشتم زن جسوري
داشته باشم كه بتواند بار مسئوليت زندگي را قبول كند،
اما او اينطور نبود .صبور نبود ت��ا بتوانم خودم را جمع و
جور كنم .خواستم عروسي كنيم تا هم دوري نباشد و
هم اينكه شايد محبتمان به هم بيشتر شود اما خانواده
همسرم به خاطر اينكه مراسم سالگرد يكي از فاميلهاي
نزديكشان برگزار نشده بود ،اجازه عروسي ندادند .من هم

پايم را در يك كفش كرده بودم كه ميخواهم عروسي سر
بگيرد و همسرم را با خودم ببرم زابل.
جنوب بوديم ولي گرماي هوا هم نتوانست روابط يخ زده
ما را سر و ساماني ببخش��د .براي صدور اجازه عروسي
لحظهش��ماري ميكردم .غافل از اينكه به تير خالص
زندگي مشتركمان نزديك ميش��وم .يك روز خيلي
اتفاقي گوشي همسرم را چك كردم و متوجه حضور فرد
سومي در زندگيمان شدم .عصباني بودم و خدا ميداند
چه حالي به من دست داد .دور از انتظار بود و باورنكردني.
خيانتي كه نميدانم چقدر از عمرش ميگذشت .سيلي
محكمي به صورتش زدم ،بيهيچ حرفي .شكسته شده
بودم ،خانواده همس��رم هم بالفاصله به دادگاه رفتند و
تقاضاي طالق دادند.
علت كتك زدن را جويا شدند اما از دخترشان دفاع كردند
ودرنهايتگفتنددخترمانميتواندبهشهرديگريبيايد.
س��ريعتر از آنچه فكرش را ميكردم ،قيد مرا زد .طالق
توافقي ،بدون گرفتن مهريه انجام شد .روزي كه طالها را
برگرداندند ،هيچ وقت از ياد نميبرم .ضجه زدم اما همه
چيز تمام شده بود.
حاال هم بعضي روزها با خودم مينشينم و ميگويم شايد
اگر برميگشتم به آن روزها ،طور ديگري رفتار ميكردم.
شايد اصرار به رفتن به شهر ديگري نميداشتم .شايد
ميتوانستم گذشت كنم و خيانتش را ببخشم .شايد او
بچه بود و هزار شايد ديگر   .
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   قصه سوم  -آقاي پ  -ميم از كرمان

 من ديپلم بودم
همسرم داشت ارشد ميخواند

وقتي با او همصحبت شدم ،اص ً
ال احساس نميكردم
غريبه اس��ت .ان��گار مدته��ا بود ميش��ناختمش.
هر كدام از خواس��تهها و عاليقم��ان گفتيم .يكي از
عرف ما بود .پس از دو بار رف��ت و آمد و
آش��نايان ُم ّ
صحبتهاي حضوري و تلفني به اين نتيجه رسيديم
كه با هم جوريم .برخالف ساير اعضاي خانوادهام كه
مدارج عالي علمي را طي كردند ،من تا ديپلم بيشتر
نخواندم و راهي بازار كار شدم .شغلم آزاد بود .درآمد و
پساندازم خوب بود ولي با اين حال فراز و نشيبهاي
كاريام زياد ب��ود .من ديپلمه ب��ودم و خانمي كه به
خواستگارياش رفتم دانش��جوي كارشناسي ارشد
بود و يك سال از خودم بزرگتر .به رغم تفاوتهايي
كه به ظاهر بزرگ بودند ،ما تصميم به ازدواج گرفتيم.
قول و قرارهاي عقد گذاشته ش��د خريدهاي عقد و
روزهاي قش��نگي كه انتظار ما را ميكش��يدند .عقد
انجام شد ،همه چيز به خوبي پيش ميرفت كه يكي
از فاميلهاي نزديك عروس خانم گفت كادوي پدر
و مادرم نفيس و مناس��ب نيست و در شأن ما نيست.
ناراحتي از صورت م��ادرم ميباريد ،فقط توانس��ت
بگويد متأسفانه وقت نش��ده بهتر از اين كادو بخرند
و جبران ميكنند.
من تازه داماد كمي دمغ ش��دم .اما همه چيز به خير

و خوش��ي تمام ش��د .صبح فردا پدر و مادرم كادوي
گرانقيمتتري گرفتند و براي همسرم بردند تا اگر
هم كدورتي بوده برطرف شود .دو روز بعد از مراسم
عقد به بقيه خريدهايمان رس��يديم .اولين بار كه با
هم بيرون رفتيم ،بعد از خريد از همسرم خواستم به
منزل ما بيايد .سرزده و بيخبر به خانه پدري رفتيم.
البته كه خانواده با آغوش ب��از پذيراي عروس جديد
خانواده بودند .بعد از اينكه همس��رم را به خانهشان
رس��اندم هنوز پايم به داخل راهرو خانهمان نرسيده
بود كه صداي صحبت تلفني پدرم با مادر همسرم را
شنيدم .مضمون صحبتهايشان گله و شكايت از اين
بود كه چرا براي دخترشان قرباني نكردهايم .پدرم هم
در جوابش��ان ميگفت ما هنوز دعوتشان نكردهايم و
آمدن دخترشان سرزده بوده.
بعد از آن ،رس��ماً خان��واده همس��رم را دعوت و
گوسفند قرباني كرديم .تا اينجا باز به خير گذشت.
رفتار خانواده همس��رم باالخص ب��رادرش با من
خيلي خوب بود .همس��رم اجتماعيتر ،زرنگتر و
به قولي سر و زبان دارتر از من بود .من با فرهنگ
پدرساالرانه بزرگ شده بودم و همسرم زنساالرانه.
اين مسئله و تفاوت سنيمان باعث ميشد همسرم
بخواهد بر اوضاع و رابطهمان مس��لط باشد .اما با
اين احواالت ،برايم دوس��ت داشتني بود و تحمل
دورياش را نداشتم .عاش��ق خريد بود و من هم
س��عي ميكردم برايش كم نگذارم  .چند روز بعد
بود كه دوباره مادر همس��رم با پدرم تماس گرفت
و گاليه و ش��كايت كه چرا ب��راي روز دختر كادو

در حال تصميمگيري براي طالق با پسري آشنا شدم .او
به من وعده همه نداشتههايم را داد .باالخره طالق گرفتم و
با پسري كه مدت زيادي از آشناييمان نميگذشت ،ازدواج
كردم .حاال شرايطم از گذشته بدتر شده كه بهتر نشده اما
نه توان طالق دوباره دارم و نه كسي كه حمايتم كند
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نياوردهايد؟ اين قضيه هم يك جوري فيصله پيدا
كرد .هفت ماه از عقدمان گذشته بود و قرار بود سر
يك سال عروسي كنيم.
سعي ميكردم وقت و بيوقت براي همسرم كادو بخرم
تا بهانهاي دس��ت مادر همس��رم ندهم اما مثل اينكه
نتوانستم خوب از عهدهاش بر بيايم .مادر خانمم دوباره
شروع كرد به بهانهگيري و اينكه تا حاال من دخترشان
را خريد نبردهام و كادوهاي��ي گران قيمت نخريدهام.
عصباني شدم و اين بار داد زدم و دعوا راه افتاد .هم با
همسرم و هم با مادرشان .كاسه صبرم لبريز شده بود.
من همسرم را دوس��ت داش��تم و هر روز به بهانهاي
بايد تنش ب��ه وجود ميآمد .قيد هم��ه چيز را زدم و
صدايم را بلندتر كردم و كار از كار گذشت .ديگر انگ
پرخاشگري و عصبانيت و از كوره در رفتن و نداشتن
تعادل رواني به بقيه معايب من اضافه ش��د .دهن به
دهن توي فاميل چرخيد .همسرم به شدت تحت تأثير
مادرش بود و قهر كرد .از خانواده من و بزرگان فاميل،
پادرمياني و وس��اطت كردند براي آشتي ،همسرم را
دوست داش��تم اما اصرارهايم فايدهاي نداشت و اين
كشمكشها شش ماهي طول كش��يد و آخر سر هم
وكيل و دادگاه و پايان زندگي نيمه مشتركمان.
كالهم را كه قاضي ميكنم فكر ميكنم دخالتهاي
بيج��اي بزرگترها روي رواب��ط ما س��ايه انداخت.
ناآش��نايي خانواده من با رسم و رس��ومات و توقعات
آنها ه��م اختالفات كوچك را ب��زرگ و بزرگتر كرد
و نتيجهاش طالق توافقي بود قبل از ش��روع زندگي
مشترك   .

   قصه چهارم :خانم پ  -جيم از فارس

  دو بچه دارم و طالق گرفتم اما پشيمان نيستم

تازه ديپلم گرفته بودم ،دوست داش��تم دنبال خواستههاي خودم
باش��م و ادامه تحصي��ل بدهم .آن زمان از نظر همه س��نم داش��ت
باال ميرفت و من فرصتهاي ازدواج را از دس��ت م��يدادم اما من
انگيزهاي براي ازدواج نداش��تم ،با اين حال آن قدر اطرافيانم از باال
رفتن سن و تنها ماندنم گفتند كه مجاب ش��دم ازدواج كنم .وقتي
همسرم به خواستگاريام آمد ،همه از خوبيهايش ميگفتند ،اينكه
خانوادهشان در سطح ما هستند و او هم خوب و برازنده است.
باالخره ازدواج كردم اما ش��ناختم كافي نبود و آنچه ميدانستم در
حد تعريفها و حرفهاي ديگران بود .پس از ازدواج بود كه فهميدم
همسرم مشروب ميخورد و الكلي است .چيزي كه در هيچ گوشهاي
از تصورات��م نميگنجيد .بيمس��ئوليت و الابالي بود وبيش��تر اهل
مهماني و رفيق بازي و خيلي رفتارهاي ديگر كه بعد از شش سال از
طالقم زياد در خاطرم نمانده؛ يعني به عمد خواستهام اين خاطرات
را پاك كنم  .دو فرزند پسر به دنيا آوردم .تمام سعيام را ميكردم تا
زندگيام بهبود پيدا كند و بتوانم تا حدودي روي رفتارهاي همسرم
تأثير بگذارم ،اما نشد و نتوانس��تم زندگي مشتركمان را حفظ كنم.
بايد هر دو طرف بخواهند تا زندگي مشتركشان دوام بياورد و بماند،
تالش يك نفر كافي نيست .زندگي مشترك ما هم از پا درآمده بود
و چارهاي نبود جز جدايي در سن 38سالگي .از اينكه طالق گرفتم
پشيمان نيستم چون واقعاً نميتوانس��تم ادامه دهم ،بيشتر از اين
پشيمانم كه چرا چنين زندگياي را شروع كردم .ميتوانستم براي
مهمترين اتفاق زندگيام بيشتر تأمل كنم و هدف و شروع عاقالنهاي
براي ازدواج داشته باشم   .

  قصه پنجم :خانم ميم  -ف از فارس

   هنوز طالق نگرفته بودم
كه با پسري آشنا شدم

 32سال دارم اما خودم را يك زن پنجاه و چند ساله حس
ميكنم .انگار بيش از 50سال خستگي را يدك ميكشم.
هشت سال قبل طالق گرفتم .فرزندم تازه ميخواست
برود كالس اول ابتدايي .وقتي ازدواج كردم كم سن و سال
بودم .آشنايي من و همسر سابقم در خيابان اتفاق افتاد.
همديگر را خوب درك ميكرديم ،به من محبت ميكرد
و ابراز عالقهاش م��را به زندگي ب��ا او ترغيب ميكرد .به
خواستگاريام آمد و ازدواج كرديم .آن زمان رابطهام با مادر

و پدرم خوب نبود .خانوادهام به نيازهايم توجه نميكردند.
مدام دعوا بود و اص ً
ال مرا درك نميكردند .هيچ محبتي از
آنها نميديدم .براي فرار از خانه پدري به ازدواج با پسري
رو آوردم كه از هيچ محبتي دريغ نميكرد و جاي خالي
احساس��ي كه در قلب و ذهنم بود پر ميكرد  .وقتي در
15سالگي وارد زندگي متأهلي شدم ،انتظار يك زندگي
سراسر شادي همراه با حمايت و نوازشهاي همسرم را
داشتم  .فكر ميكردم همسرم آن قدر مرا دوست دارد كه
دنيا را به پايم ميريزد ،اما دريغ از يك پول سياه كه خرج
من و زندگيمان كند .از هم��ان ابتدا كم توجهيهايش
به من شروع شد .خيلي به حرف ديگران گوش ميكرد
و براي كوچكترين تصميمات زندگيمان حتماً بايد با
خانوادهاش مش��ورت ميكرد .به مرور زمان رفتارهايش

   قصه ششم :خانم الف  -ز  -از بوشهر

  ميدانستم خواستگارم قاچاقچي است
اما قبولش كردم

منموقعازدواج 17سالداشتموهمسرم 20سال.حنانهصميميترين
دوست من بود و با هم زياد رفت و آمد داشتيم .حنانه با پسري از شهري
ديگر ازدواج كرد .در اين بين ،همس��ر حنانه مرا براي ازدواج به پسر
خالهاش پيشنهاد داده بود و باب آشنايي ما از اين طريق باز شد .همه
چيز به سرعت برق و باد پيش رفت .مراسم خواستگاري انجام شد .پدر و
مادرم براي اينكه كسي از فاميل نفهمد و فاميل دخالتي نكنند ،به هيچ
كس نگفتند و مشورتي با هيچ كس صورت نگرفت .فقط براي مراسم
عقد همه را دعوت كرديم و از داماد رونمايي شد .با اينكه  20ساله بود،
وضع مالياش خوب بود .البته خانوادهام ميدانستند كه از طريق قاچاق
كاال امرار معاش ميكند اما برايشان مهم نبود .براي خودم هم كه در
آسمانها سير ميكردم هيچ اهميتي نداشت .عقد و بعد هم عروسي
كرديم و من به ش��هر ديگري رفتم  .يادآوري اين زجرها برايم سخت
اس��ت .هم زدن اين حماقت براي مهمترين تصميم زندگيام برايم
ناراحتكننده است .زندگي ما شروع شد .بيرون رفتن ،خريد كردن و
مهمانيهاي اوايل ازدواج زود تمام شد .همسرم براي كارش ،سه هفته
ميرفت و برنميگشت و من تنها و غريب چشم به راهش بودم .در ماه
يك هفته يا  10روز در خانه بود كه البته بيشتر مواقع هم خواب بود
چون ميگفت خسته است .چند باري هم گير نيروي انتظامي افتاد و
در نهايت قاچاق را كنار گذاشت .هر چند از لحاظ مالي كم ميآورديم
ولي كنار گذاشتن قاچاق حداقل اين خوبي را داشت كه ديگر همسرم
باالي سرم بود .اما اين خيال هم زياد دوام نياورد .از اينكه مجبور شده
بود كارش را كنار بگذارد بدخلقي ميكرد .دعواها و سرو صداهايمان
طوري بود كه همسايهها همه باخبر ميشدند.
فقط من اعتيادش را نميدانس��تم كه اين آخريها خودش از آن هم
پرده برداشت .اگر قب ً
ال پاتوقش خانه دوستانش بود االن بيپروا در خانه
خودمان مصرف ميكرد .دعوا و مرافع��ه براي اعتيادش بيفايده بود.
دعواهاي هر روزه ديگر رمقي برايم نميگذاشت.
هيچ كدام از اينها را به خانوادهام نميگفتم .جلوي آنها تظاهر ميكردم
به اينكه همه چيز خوب و آرام پيش ميرود .در آخرين دعوايمان هم
سيلي محكمي به من زد ،چنان كه چراغ در چشمم روشن شد و صداي
وحشتناكي در گوشم پيچيد .به دكتر رفتم و متوجه آسيب جدي در
پرده گوشم شدم .ديگر طاقتم طاق شد .قهر كردم و راهي خانه پدرم
ش��دم .نميدانم چرا مثل احمقها اين سه س��ال را با خواري و ذلت
تحمل كردم  .حاال هم براي طالق اقدام كردهام .خانوادهام هم حمايتم
ميكنند .نميخواهم براي جدايي لحظهاي تعلل كنم و گوشم بدهكار
دوستت دارمها و وعدههاي دروغ باشد        .

بدتر ميشد تا جايي كه دس��ت بزن هم پيدا كرده بود.
داشتنفرزندهمهيچتغييرمثبتيدرزندگيمانبهوجود
نياورد.روزبهروز فاصلهمانبيشترميشد.پيشخودمفكر
ميكردم همسرم نوازش و محبت بلد نيست و ميتوانم
شخص ديگري را جايگزينش كنم و زندگي بهتري داشته
باشم .در حال تصميمگيري براي طالق بودم كه با پسري
آشنا شدم .او به من وعده همه نداشتههايم را داد .باالخره
طالق گرفتم و زندگي و فرزندم را رها كردم و با پسري كه
مدت زيادي از آشناييمان نميگذشت ،ازدواج كردم.
حاال شرايطم شايد از گذشته بدتر شده كه بهتر نشده اما نه
توان طالق دوباره دارم و نه كسي كه حمايتم كند .ترجيح
ميدهم راجع به كم و كاستيهاي زندگيام سكوت كنم
و به زندگي متأهلي ادامه دهم   .

   قصه هفتم :آقاي عين  -ف از مشهد

در روابط جنسي به مشكل برخورديم اما گفتيم تفاهم نداريم

ازدواج كه كردم ٣٥ ،سالم بود .ريزترين موضوعات هم در اين سن حساس برانگيز ميشوند ،سخت
ميگيرد آدم براي خودش در انتخاب كردن حتي لباس ،چه برسد به انتخاب همسر ،من هم كه تا اين
سن ازدواج نكرده بودم و انتخاب برايم سخت بود ،تصميم گرفتم به شكل كام ً
ال سنتي ازدواج و اعتماد
كنم به انتخاب خانوادهام.
همسرم از فاميلهاي دور مادرم بود .پيشنهاد خانواده بود و من هم از خدا خواسته پذيرفتم .ديدارها
و صحبتها سر گرفت .از همديگر بدمان نيامد ،به نظر مكمل هم بوديم .من مدرس موسيقي هستم
و دنياي خودم را دارم .سعي كردم دوره شش ماهه نامزديمان به بهترين وجه ممكن ،خيلي لطيف و
شاعرانه بگذرد .دوست داشتنها و شناختمان بيشتر شد .يا حداقل من اينطور فكر ميكردم .همسرم
بيشتر از خودم براي مراسم عروسي و رفتن به خانه خودمان عجله داشت  .عروسي كرديم و به خانه
خودمان رفتيم اما نميدانم چه دليلي داشت كه خانم من اخالقش از اين رو به آن رو شد .سر جزئيترين
مسائل كه هيچ ربطي به زندگي ما نداشت ،حساسيت به خرج ميداد .مث ً
ال از برادرزاده سه ساله ام هم
ايراد ميگرفت كه چرا بازيگوش است.
چرخشي 180درجهاي در رفتار همسرم بعد از عروسي اتفاق افتاده بود .مثل قبل به خودش نميرسيد
و لباسهاي قشنگ نميپوشيد .لباسهايي كه برايش ميخريدم اص ً
ال نگاه نميكرد .يك جورايي
انگار با من لج كرده بود .راستش همسرم ،سرد مزاج بود و زندگي ما بيهيچ شادي يا لذتي از همديگر
سپري ميشد .حتي به كالم و زبان ،نيازها و خواستههايم را به او ميگفتم اما درصدد برآورده كردن
خواستههايم نبود .در ظاهر هيچ مشكلي نبود .حتي با هم دعوا هم نميكرديم كه به من نظر من وقتي
طرف مقابل برايت مهم باشد و دوستش داشته باشي دعوا هم پيش ميآيد ،يعني بايد جزئي از زندگي
باشد .كار من تدريس موسيقي است و همسرم شكاك بود ،دوست نداشت به دخترها موسيقي درس
بدهم .راه درآمد من تدريس بود و نميتوانستم شاگردانم را از دست بدهم .همه سعيام بر اين بود تا
جايي كه ميشود از حساسيت همسرم به اين مسئله بكاهم .روزها سپري ميشد و ما زير يك سقف
بوديم اما هيچ رابطه عاطفي و جنسي كه برايمان رضايت بخش باشد ،بين ما نبود .براي بهبود رابطهمان
از همسرم خواستم كه به مشاور مراجعه كنيم .چند جلسه مشاوره بيهيچ تأثير مثبتي بر روابط ما
هم گذشت .شايد مشكل بزرگ اين بود كه همسرم سكوت را ترجيح ميداد .از نظر من روابط جنسي
رضايتبخش ميتوانست به استحكام زندگي ما كمك كند اما خب اين چنين نشد.
كم كم من هم به روابط يخزدهمان عادت كردم و رفتاري مشابه همسرم در پيش گرفتم .آدم اجتماعي
و اهل بگو بخندي بودم ،ولي كم كم روحيهام گرفته شد .به يك بن بست رسيده بوديم .تصميم گرفتيم
توافقي از هم جدا شويم ،بدون اينكه خانوادههايمان بدانند طالق گرفتيم و دليلمان براي ديگران عدم
تفاهم بود.
پس از طالق تا يك ماهي ،تماسهاي تلفني بين م��ا برقرار بود و هر دو گريه و زاري ميكرديم.
يك ناراحتي غير منطقي ،چراكه كسي ما را مجبور به جدايي نكرده بود .شايد دليل ناراحتيمان
پس از طالق ،عادت به زير يك س��قف بودن يا هر چيز ديگري بود ،نميدانم شايد شناختمان
از هم كم بود .ش��ايد اعتماد كافي به همديگر نداش��تيم .به هر حال من از طرف خودم و شايد
حق به جانب صحبت كرده باشم .االن بيش از دو س��ال از جداييمان ميگذرد و من تنها نكات
برجس��تهاي كه در ذهنم مانده ذكر كردم .خب مس��لماً من هم معايبي داشتم كه اگر همسرم
سكوت نميكرد ميتوانستم برطرف كنم .اما اين را مطمئنم كه من از زندگي مشترك انتظارات
غير واقع بينانهاي نداشتم        .
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زخمي كه زنان  از اعتياد  مردها   به پورنوگرافي ميخورند

رفتيدراينچاهومنطنابيندارم
بررسي اعتياد به هرزهنگاري و تأثير آن بر روابط زناشويي و راه درمان آن
امروز يكي از مهمترين حاشيههاي فضاي اينترنتي كه سايه سنگينش در
روابط برخي از زوجها گسترانده شده ،حضور سايتهاي پورنوگرافي است
خسرو
كه اگرچه در فضاي فيلتراسيون هستند اما عرضه گسترده فيلترشكنها
فالحتپيشه
آنها را در دسترس معتادان تفنني و جدي اين سايتها قرار داده است .اثر
تخريبي اين سايتها ميتواند خلل و چالش بزرگي در رابطه زوجها ايجاد
كند ،به طوري كه گفته ميشود يكپنجم طالقهاي عاطفي در كشور ،مربوط به اعتياد يكي از
طرفين  -عموم ًا مردها  -به فيلم و عكسهاي هرزهنگاري است.
«اعتياد ب��ه اينترن��ت و موبايل ،بررس��ي عوارض
وابس��تگي ب��ه اينترن��ت ،موباي��ل و بازيه��اي
كامپيوتري» اثر دكتر فرود حميديان ،متخصص
اعص��اب و روان و دانشآموخت��ه دانش��گاه علوم
پزش��كي دانشگاه ش��هيد بهش��تي ،يكي از منابع
ارزشمند در بازشناسي فصل مهمي از اين دسته از
آسيبهاي خانوادگي است .آنچه در ادامه ميآيد
الهام گرفته از مباحث اين كتاب ارزشمند است.
فعاليتهاي مربوط به جنس و جنسيت در اينترنت
دو نوع اس��ت :يك ن��وع آن غيراجتماعي اس��ت-
مثل جمعآوري عكس يا قصهه��اي مربوطه  -كه
30
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فرد عم ً
ال ارتباطي با كس��ي ندارد .خودش است و
خياالتش و تصاوير و قصص .شايد پشت بسياري از
اين فعاليتها يكجور وسواس وجود داشته باشد
و ترس از صميميت .عدهاي هم ك��ه تمايل دارند
كنترل اوضاع كام ً
ال در اختيارشان باشد و به شرايط
مسلط باشند نيز ممكن اس��ت به اينگونه فعاليت
فردي و يكطرفه مايل شوند.
در اين زمينه هم منابع اينترنتي نامحدود اس��ت
و ممكن است فردي كه وارد چنين فعاليتي شده
تا بينهايت دچ��ار خيالپردازي و اش��تغال ذهني
ش��ود و در اين وادي بيانته��اي تصاوير و قصص

غرق گردد ،يعني مبتال به اعتي��اد به پورنوگرافي
اينترنتي شود.
اما نوع ديگري از فعاليتهاي جنسي در اينترنت
وجود دارد ك��ه جنبه ارتباطي در آن برجس��تهتر
اس��ت .يعني فرد ،كسي يا كس��اني ديگر را هم در
تجربه جنسي خود مشاركت ميدهد كه اين رابطه،
فاقد خصوصي��ات مهمي مثل توجه ب��ه نيازهاي
رواني و صميميت واقعي و احس��اسهاي فيزيكي
يك ارتباط  -مثل لمس كردن -است.
ادامه چنين ارتباطي به دليل س��هولت ،گمنامي
و نداش��تن خطرات بيرون��ي ميتواند ب��ه اعتياد
اينترنتي به روابط جنس��ي بينجامد .اين ارتباط،
سطوح پيچيدهتر و باالتري هم دارد .شايد چنين
انگيزهاي در پشت خيلي از فعاليتهاي مشترك و
جمعي اينترنتي مثل عضويت در گروههاي بحث يا
گفتوگو در فضاي اتاقهاي چت هم نهفته باشد.
بس��ياري از روابط جنس��ي عادتآور اينترنتي از
گفتوگوهاي س��اده اجتماعي درباره مسائل روز،
ماشين ،تحصيل  ،زيان و بدون قصد آگاهانه ارتباط
جنسي شروع شده است.

حتي در افرادي ك��ه راه را به
اش��تباه رفتهان��د نيازه��اي
عميقتر و مهمت��ري وجود
داشتهاست.بسيارياحساس
تنهاي��ي ميكنند و ني��از به
صميمي��ت و همدل��ي دارند.
برخ��ي از ش��ادي و ل��ذت در
زندگي واقعي خود محرومند
توجوي آن ،آدرس
و در جس 
را در اينترنت گ��م ميكنند و
به س��مت ارض��اي نيازهاي
جنسي در اين فضا ميروند
از احساس تنهايي تا تنيده شدن در تن

آگاهي و بصيرت به اين كه ش��ايد اين ني��از پنهان و
نيرومند ،كنترل و عن��ان را در روابط به دس��ت خود
بگيرد و بر فرد و ارتباط اوليهاش مسلط شود نيز خالي
از فايده نيست .از س��وي ديگر نگاه صرفاً جنسي ،آن
هم در س��طحي اوليه و خام به فعاليتهاي اجتماعي
اينترنتي نيز صحيح نيست .حتي در افرادي كه راه را
به اش��تباه رفتهاند نيازهاي عميقتر و مهمتري وجود
داشته است .بسياري احساس تنهايي ميكنند و نياز
به صميميت و همدلي دارند .برخي از شادي و لذت در
توجوي آن،
زندگي واقعي خود محرومند و در جس�� 
آدرس را در اينترنت گم ميكنند و به س��مت ارضاي
نيازهاي جنسي در اين فضا ميروند  .عدهاي از افراد هم
انگيزه جنسي را در خفيفترين و سطحيترين وضعيت
به صورت كالم بيپ��رده و صري��ح در اينترنت دنبال
ميكنند و هرگز فراتر از آن نميروند .لفظ الس زدن
(-)fliratationكه نام گروهي از سايتها  است ،كلمه

مناسبي به نظر نميرسد ولي ظاهرا ًگريزي از استعمال
آن نيست  -بهتر است كه اين افراد هم از نيازهاي خود
آگاه شوند .شايد ترس و ترديد از صميميت در زندگي
واقعي باعث بروز چنين رفتاري شده است .رفتاري كه
ممكن است به تدريج به عادتي فراگير  -و به خصوص
در فرهنگ و جامعه ما مذموم و ناپسند – تبديل شود  .
متأسفانه در بسياري از موارد تالش براي جستوجوي
عواطف ،محبت و جنسيت در اينترنت  -به جاي دنياي
بيروني  -فرد را به ورطه عادت به سكس اينترنتي  -چه
پورنوگرافي و چه روابط جنس��ي -ميان��دازد كه جز
آس��يب بيش��تر به طبيعت و عملك��رد او و افتادن در
مش��غوليت ذهني وس��واسگونه با نازلترين سطوح
نيازهاي جنسي ثمري ندارد.

پورنوگرافي – هرزهن�گاري  -اينترنتي
چيست؟

قلب مسعود وقتي كه آنالين شد ،ميتپيد .شايد امشب
به آنجا سر نزند .شايد امشب قويتر و مسلط باشد .فقط
يك نگاه گذرا ...و اين نگاه مثل هر شب تا صبح به درازا
كشيد .دوباره راز و نياز و التماسها شروع شد «  :اين
آخرين بارم بود .خدايا اين چه باليي است كه اين همه
سال دچارش شدهام؟!»
از زماني كه س��زار تيبريوس ،امپرات��ور دوم روم براي
احساس لذت و برانگيختگي به نقاشيهاي طومارهاي
مصري و نمايش ش��هوتآلود مردان و زنان رقصنده
متوسل ميشد ،قرنها گذشته است .واژه پورنوگرافي
در اصل كلمهاي يونان��ي و به معناي نوش��تن درباره
فحشا  -يا به اختصار هرزهنگاري  -است .اين واژه مثل
استفاده از آن ،قدمتي چندهزار ساله دارد .به تدريج با
رشد تكنولوژي ابتدا چاپ تصاوير  -مجالت و كتب  -و
تكنولوژي فيلم و س��پس ويديوكاس��تها جايگزين
روشه��اي قديميتر ش��دند .در  30س��اله اخير هم
براس��اس بعضي از نظريههاي جامعهشناسي ،تغيير
نگرش افراد ب��ه زندگي و همين طور مس��امحههاي

اخالقي و قانوني و مهمتر از همه انگيزههاي مالي سبب
شده مسائل جنسي نه از باب آموزش طبي و بهداشتي
و آگاهيرساني بلكه از تجاريترين و آلودهترين نوع آن
از طريق تلويزيون و ماهواره و اينترنت به منازل مردم
سرازير ش��ود .امكان اس��تفاده از محصوالت اين بازار
بدون نگراني از شناسايي ش��دن و بيآبرويي ،ويژگي
گمنامي ،در كنار دسترسي آسان و كمهزينه در منزل
يا حتي در محل كار ،ويژگي سهولت  -براي افرادي كه
در زندگي پراس��ترس و پرتنش امروزي به دنبال راه
گريز از مشكالت هستند -و ويژگي فرار ،اين پديده را
به مشكلي شايع و گسترده و در عين حال نگرانكننده
تبديل كرده است .متأسفانه با حضور اينترنت مسئله
از يك تماش��ا و برانگيختگي صِ رف جنسي به صورت
ارتباطه��اي متقابل يعني س��كس اينترنتي درآمده
كه در طبقهبندي اخت�لاالت روانپزش��كي هم جزو
انحراف جنسي محسوب ميشود  .با ورود اينترنت به
ايران در س��الهاي اخير دو رويكرد غالب را در جامعه
ش��اهد بودهايم .يكي ناديدهانگاري موضوع و تعلل و
تأخير در كنترل آن كه شايد هنوز هم عوارض آن در
سلوك نسلهاي كنوني مشخص باش��د و ديگر انكار
حضور پورنوگرافي بعد از فيلتر كردن سايتهاست .اما
متأسفانه مسئله هنوز به صورت آتش زير خاكستر ادامه
دارد چراكه تكنولوژي فيلتراسيون نارساست و به عالوه
با حضور ماهواره و حتي موبايل ،پورنوگرافي در زندگي
آدمها حضور و جريان دارد .پس راهحل چيست؟
آموزش و اطالعرساني مهمترين گام است .با وجود اين
كه امروزه ديدگاه طبي و بهداش��تي از مسائل انساني
و اخالقي قابل تفكيك نيس��ت ،سعي خواهيم كرد به
موضوع نگاهي طبي داشته باشيم.
شايد در ذهن برخي اين س��ؤال باشد كه چه اشكالي
دارد ما از اين نوع خدمات تكنولوژيك استفاده كنيم؟
ميخواهيم از دو جنبه به قضيه ن��گاه كنيم :فردي و
اجتماعي .ن��گاه فردي يعني اين ك��ه ببينيم عوارض
مستقيم پورنوگرافي براي خود ما چيست؟

عوارض فردي استفاده
از پورنوگرافي اينترنتي

موضوع اول ،اعتياد جنسي است .يعني آنكه رفتهرفته
تماشاي مكرر اين تصاوير به عادتي تبديل ميشود كه
همچون خوره به جان زندگي شخص ميافتد .تماشاي
تصاوير و ورود به سايتها عادتي اجتنابناپذير ميشود
و معموالً در ضمن يا بالفاصله بعد از آن نيز خودارضايي
انجام ميش��ود .چرا ميگوييم اعتياد جنسي؟ چون
ش��خص قادر به ترك اين عادت كه در واقع اعتيادي
رواني و رفتاري است ،نيس��ت .پورنوگرافي اينترنتي
اعتيادآور اس��ت و يكي از داليل آن ،ماهيت عادتآور
فعاليت جنسي است .ابتدا فكر و سپس بدن با تصاويري
كه بسيار حرفهاي طراحي شدهاند تا حداكثر تحريك
جنسي را ايجاد كنند ،برانگيخته ميشود و با آزاد شدن
هورمونها در مغز و در بدن ،احس��اس سرخوش��ي و
هيجان در كنار انگيزش جس��مي تجربه ميشود .به
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توجو ،چنين تجربهاي را كسب
تدريج فرد ترغيب ميشود كه دوباره با هر كليك و هر جس 
كند و هر بار بيشتر از قبل ببيند تا بيشتر برانگيخته ش��ود .ديري نميگذرد كه او به زمره
معتادين جنسي پيوسته است.

برخي اعتياد خود به پورنوگرافي را انكار ميكنند

افرادي كه از روش انكار استفاده ميكنند بايد توجه داشته باشند كه ماهيت و خاصيت مسائل
جنسي طوري است كه در خيليها ميتواند وابستگي و اعتياد ايجاد كند و گفتن اين كه «من
تأثير نميپذيرم» يا «كنترلش ميكنم» شايد دروغي است كه به خود يا اطرافيان ميگوييم.
به گمان بعضيها افرادي كه عادت ميكنند حتماً زمينه آن را از قبل داشتهاند .بله! شايد در
بسياري از افراد اين زمينه پنهاني و خاموش بوده و با ورود به اين عرصه ،تمايالت ناخودآگاه و
نهفتهشان ،شعلهور و آشكار شده است .اما مطالعات نشان ميدهد كه لزوماً اينگونه نيست و
حتماً زمينه سابقه قبلي نبايد وجود داشته باشد .در بسياري از موارد گزارش شده ورود فرد به
اين وادي صرفاً با باز كردن پنجرههاي روي صفحه كامپيوتر و فقط براي رفع كنجكاوي بوده
است .حتي شايد تجربه اول چيزي به جز احس��اس بيزاري و ناراحتي دربر نداشته است اما
مشكل به صورت پيشروندهاي بزرگ و بزرگتر شده و به صورت عادتي مرضي و غيرقابل مهار
درآمده و بدين صورت ناظري تصادفي و بيگناه به معتادي جنسي مبدل گشته است.
اما اعتياد به پورنوگرافي اينترنتي بسيار شبيه اعتياد به مواد مخدر است كه به اين مشابهتها
اشاره ميكنيم.

از انكار تا احساس تقصير و گناه

ويژگي اول ،انكار و كوچك شمردن موضوع اس��ت .يعني فردي كه به پورنوگرافي اينترنتي
عادت كرده ،مانند س��اير معتادان درباره فعاليتهايش به اطرافيان ،اطمينان خاطر غلط و
غيرواقعي ميدهد و مشكل را ناديده ميگيرد .براي مثال به همسرش ميگويد« :من دارم كارم
را ميكنم و تو اشتباه ميكني ».يا مشكل و عوارض حاصل از آن را كوچك و ناچيز ميشمرد.
مث ً
ال ميگويد« :مسئله در حد تفريح و رفعخستگي است و هر وقت بخواهم كنارش ميگذارم».
ويژگي دوم ،احساس تقصير و گناه است .بيشتر افراد معتاد به پورنوگرافي اين حس را تجربه
ميكنند .به همين دليل حتي درصدد رفع مشكل و ترك عادت نيز برميآيند .درست مثل
تالش ساير معتادان در سير اعتيادشان .البته اين تالش شخصي و خام ،معموالً ناموفق است
و شكست ميخورند.

ساعتهايارزشمنديكهدراينسايتها
ميسوزند

ويژگي سوم ،زمان و انرژي فراواني است كه افراد صرف
اين عادت خود ميكنند .ساعتهاي متمادي براي ورود
و حضور در سايتهايي كه تمامي ندارند و بلكه هر روزه
به حجمشان افزوده ميشود صرف ميشود .به عالوه در
ساعاتي كه در اينترنت نيستند نيز مدام در ذهنشان
مشغول خيالبافيهاي جنسي و تداعي تصاوير و نقشه
براي اينكه در فرصت بعدي به كدام سايت بروم و چه كنم
ميشود .مسعود ميگفت« :حتي موقعي كه به كامپيوتر
خاموش هم نگاه ميكنم وسوسه و فكر موضوع به سراغم
ميآيد» و اين همان حكايت معروف ش��رطي ش��دن
پاولوفي است .به همه اينها تالش ،صرف فكر و وقت براي
پنهان كردن موضوع از همسر و خانواده را هم بيفزاييد تا
ميزان خسارت آشكارتر شود.

اعتياد به هرزهنگاري پيشرونده است

ويژگي چه��ارم« ،پيشرونده» بودن عادت اس��ت كه
موضوع را درست شبيه اعتياد به مواد كرده .يعني اينكه
عادت به پورنوگرافي اينترنتي يكجا متوقف نميشود و
رفتهرفته نياز به ميزان استفاده بيشتر ميشود .اگر در
اوايل صرفاًنگاهي گذرا به بدني برهنه ،لذتبخش و مهيج
بود پس از مدتي ديگر كافي و جوابگو نيست و متأسفانه
به دليل امكاني كه اينترنت براي جلو رفتن تا بينهايت
فراهم كرده ،شخص به سمت تماشاي غيرطبيعيترين و
آلودهترين انواع صحنههاي جنسي پيش ميرود.

وقت�ي فص�ل بياعتب�اري و آبروريزي
فراميرسد

و دو ويژگي آخر آنك��ه عادت به چنان ش��دت و عمقي
ميرسد كه بر روحيه و آرامش فرد ،آبرو و اعتبار او ،روابطش
با همسرش و خانواده ،كار و تفريح و ساير جنبههاي مهم
زندگياش آثار سوء و مخربي ميگذارد و با اين همه رفتار
عادتي و مرضي او دوباره و دوباره تكرار ميشود  .پس در
جمعبندي ميتوان گفت كه يكي از عوارض پورنوگرافي
اينترنتي ،اعتياد جنسي است و شخص با زمينه قبلي و
يا بدون آن به تماشاي مكرر و پيشرونده تصاوير عادت
ميكند كه غالباً نيز به خودارضايي منجر ميش��ود .ما
روانپزشكان ش��اهديم كه چگونه خودارضايي به دليل
ناهمخواني با باورهاي اجتماع��ي و اعتقادي جامعهمان
منشأ خودمالمتگري ،احساس گناه و تنش فراوان در
برخي مراجعان ما ميشود.

پورنوگرافي و عادت به نظربازي

موضوع دوم اما عادت به نظربازي اس��ت كه از عوارض
پورنوگرافي اينترنتي به ش��مار ميرود .نظربازي يعني
وسواس نگاه ش��هوتآميز به زنان كه گاه آنقدر مكرر و
32
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شديد ميشود كه به برقراري ارتباط جنسي نيز ترجيح
داده ميشود .در پورنوگرافي اينترنتي ،شخص به جاي
آنكه از طريقي سالم و آرامشبخش به ارضاي نيازهاي
جنس��ي خود بپردازد با تماش��اي تصوير غريبه ،اقدام
به ارضاي خود ميكند .به ط��ور كلي اختالل نظربازي
جزو انحرافهاي جنسي است و عالوه بر عوارض رواني،
عوارض قانوني نيز محتمل است و در هر صورت نياز به
درمان روانپزشكي دارد.

مرداني ك�ه از توانمندي زنان اس�ترس
ميگيرند

موضوع س��وم ،تغيير تدريجي نگرش و فكر مردان
است  -اعتياد جنسي عموماً در مردان ديده ميشود
 يعني نگاه غيرانس��اني به زنان و آنها را مثل اشياديدن .اين چنين مرداني ،زنان را مثل مجسمههايي
ميبينند كه برحسب اندازه و شكل و نسبت اجزاي
بدن ،قابل طبقهبندي هس��تند .مجسمههايي كه
مطابق اراده يا تصور آنها قابل اس��تفادهاند  .چنين
نگاه و تفكري عالوه بر آنكه غيراخالقي و غيرانساني
اس��ت ،رفتهرفته سبب ميش��ود كه در يك رابطه
جنسي موفق ،نقش غيرقابل انكار و اساسي عواطف
و احساسات فراموش شود  .اين موضوع به خصوص
براي زنان مهم است و در زنان  -برخالف مردان -
ابراز عواطف و دوست داش��تن در آغاز و دوام يك
رابطه جنسي اصل است و غلبه دارد  .صاحبنظري
در اين باره ميگويد :در يك رابطه  -زناشويي -زنان
ت هستند و مردان
با رابطه جنسي به دنبال صميمي 
با جلب صميميت به دنبال رابطه جنسي هستند  .
فراموش كردن اين مس��ئله با نگاه صرفاً جسمي و
جنسي به زن در واقع آسيب زدن به رابطه و محروم
ش��دن از كيفيت ارتباطي اس��ت كه خود مرد نيز
ميخواه��د از آن بهره ببرد  .نگاه جنس��ي به زنان
ميتواند يكي از روشهاي دفاع��ي ناخودآگاه نيز
باش��د .مث ً
ال وقتي از ديدن توفيق و توانمنديهاي

خانمي دچار استرس ميشويم ،صرفاً به جنسيت
و اندام او توجه ميكنيم .چنين روشي بيمارگونه و
معيوب است و بايد جايش را به روشهاي پختهتر
و آگاهانهتر بدهد.

هرزهنگاري و احساس تملك كاذب
در مردان

عارضه ديگر اين كه ن��گاه و ورود به روابطي كه در
بيشتر موارد چيزي جز ارتباطي يكسويه و در واقع
به جز خودارضايي نيست ،احساس تملك و قدرت
را به گونهاي كاذب در مردان رشد ميدهد .معموالً
اين احساس فقط در فضاي سايتهاي جنسي باقي
نميماند و به تدريج در ارتباط زناشويي و حتي در
ارتباط عاطفي با همسر نيز خودش را نشان ميدهد
و مرد احس��اس ميكند كه ميتواند با همس��رش
هر طور ك��ه دلش بخواهد رفتار كند  .تس��ري اين
احساس ،تملك و تس��لططلبي به فضاي خانواده
نيز عوارضي در پي خواهد داشت  و در نهايت اينكه
در بس��ياري از مردان معتاد به پورنوگرافي ،ديدار
زنهايي كه عموماً با مقاصد تجاري از ويژگيهاي
ظاهري اس��تثنايي برخوردارند و مقايس��ه دائمي
با همسر ،س��بب احساس س��رخوردگي و يأس و
فرورفت��ن در خطاه��اي فك��ري و دور ش��دن از
واقعيتهاي زندگي و ارتباط زناشويي خواهد شد
و ميل طبيعي زناش��ويي مرد  -برخالف ذهنيت و
تصور عدهاي كه گمان ميكنند پورنوگرافي آن را
زيادتر ميكند -نيز مختل ميشود.

احساس تحقير زنان
در اعتياد به پورنوگرافي مردها

آيا ت��ا به ح��ال تأم��ل كردهايم ك��ه اس��تفاده از
پورنوگرافي  -اينترنتي ،ماه��وارهاي  -چه تأثيري
بر فكر و احساس همس��رمان دارد؟ از نشانههاي

هوش باالي هيجاني و عاطفي -كه امروزه اهميت
آن را حت��ي بيش از ضري��ب هوش��ي ميدانند-
تش��خيص تأثير رفتارهايمان بر اطرافيان اس��ت.
گاهي برخي تصور ميكنند كه همسرشان متوجه
تغيير ذائقهشان نميش��ود ،در حالي كه مطالعات
چيز ديگري را نش��ان ميده��د :در مطالعاتي كه
روي زنان افراد مبتال به وابس��تگي به پورنوگرافي
اينترنتي انجام ش��ده زنان آنها در تمام موارد يكي
يا چند نمونه از اين احساسها را گزارش كردهاند:
احساسهايي مثل لطمه و آسيب روحي ،تحقير و
طرد شدن ،مورد خيانت واقع شدن ،تنهايي عميق،
تأثر و سرخوردگي از اينكه ناخواسته با زنان ديگر
مورد مقايس��ه قرار گفتهاند .ضمن آنكه دروغهاي
مكرر شوهرانش��ان درباره عادت مذكور نيز آنها را
رنج ميداده.
اينها نمونههاي بارز سوءاستفاده و ناديده گرفتن
هيجاني و عاطفي اس��ت و وجود چنين مسئلهاي
برخالف ذهنيت قديمي عدهاي در جامعه ما امري
طبيعي و قابل قبول نيست.

آسيب رواني اعتياد
به پورنوگرافي زنان بيشتر است

 68درصد اين زنان گزارش كردهاند كه شوهرانشان
به روابط زناشويي س��رد و بيعالقه شدهاند و 22
درصد ،اين نوع از طالق را فقط ب��ه ورود اينترنت
و سايتهاي جنس��ي به حريم زندگيشان نسبت
دادهاند.
  طالق فقط يك حكم قانوني نوشته بر كاغذ نيست
و جنبهه��اي مختلف دارد .مثل ط�لاق عاطفي و
زناشويي  .
ً
اعتياد جنس��ي غالبا در مردان ديده ميشود اما با
كمال تأسف ،گاهي معدودي از زنان از سايتهاي
جنسي يا پورنوگرافي ماهوارهاي استفاده ميكنند.
به عقيده صاحبنظران ،آثار مخرب و زيانبار رواني
چنين رفتاري بر شوهران آنها فاجعهبار است .آثاري
به مراتب عميقتر و شديدتر -به دليل ناهمخواني
اين رفتار با زمينههاي فكري ،تربيتي و فرهنگي-
كه باعث فروريختن عزت نفس مرد ميشود .مردان
در مواجهه با چنين اتفاقي به دليل شرمس��اري و
ناتواني از ابراز مش��كل معموالً به مشاور و پزشك
مراجعه نميكنند و ضمن س��كوت ممكن اس��ت
شروع به اعمال كنترل و رفتارهاي سلطهجويانه بر
زن و فرزند كنند  .مقوله پورنوگرافي اينترنتي حتي
اگر با ميزان كم شروع ش��ود ميتواند به اعتيادي
دردآور و مخرب تبديل ش��ود .اعتيادي كه شايد
تالش خود فرد هم براي خروج از آن ناكام بماند و
مداخله و كنترل بيروني بطلبد .به قول موالنا:
بنده شهوت ندارد خود خالص
جز به فضل ايزد و انعام خاص
در َچهي انداخت او خود را كه من
درخور قعرش نمييابم َرسن  
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گاهي در مرور خبرهاي حوادث ردي پررنگ از پارانويا    -شك به همسر   -ديده ميشود

بدبيني ،طالق و خون انتخاب بين بد و بدت ر
تيتر خبر را مرور ميكنم «طالق
به خاطر عالقه همس��ر به مرد
مهدي
مبيني خيالي» .كمي روي تيتر توقف
ميكن��م و بع��د ادام��ه خبر را
ميخوانم «بدبينيهاي مرد جوان برايش دردسر ساز
شد و او را شش ماه پس از زندگي مشترك با همسرش
به دادگاه خانواده كش��اند .زوج و مرد جوان به شعبه
 268دادگاه خانواده رفتند و درخواست طالق توافقي
خود را ارائه كردند .وقتي قاضي ،علت درخواست طالق
را پرسيد ،مرد گفت :همسرم ميخواهد با مرد ديگري
ازدواج كند .براي همين ميخواهد از من جدا شود.
من هم ديگر نميتوانم با او زندگي كنم  .در ادامه زن
جوان به قاضي گفت :آقاي قاضي! ديگر از بدبينيهاي
شوهرم خسته شدهام .او به همه چيز مشكوك است.
از وقتي ب��ا او ازدواج كردم ،به همه چيز مش��كوك

ميشود .به من و خانوادهام ش��ك دارد .وقتي دارم با
خانوادهام صحبت ميكنم ،مش��كوك ميش��ود و
فكرهاي غلط ميكند .ما هر شب سر اين موضوعها با
هم دعوا داريم .او حتي به همكارانش هم مش��كوك
است و وقتي ش��بها به خانه ميآيد ،پشت سر آنها
حرفميزندوبههركدامتهمتيميزند.مث ً
الميگويد
فكرميكنمفالنيدزدباشديافالنيقصدكالهبرداري
دارد .وقتي از او پول ميخواهم هزار تا سؤال ميپرسد
كه اين پول را براي چه كاري ميخواهي .حاال هم كه
از رفتارهايش خسته ش��دهام و ميخواهم جدا شوم
ميگويد من با مرد ديگري ارتباط دارم .شوهرم يك
بيمار است و بيماري بدبيني دارد .ديگر تحمل زندگي
با او را ندارم.
اما بعد از حرفهاي اين زن و پس از بررسيهاي الزم،
قاضي عموزادي حكم طالق توافقي را صادر كرد».

وقت�ي س�وءظن ،پ�اي خ�ون را وس�ط
ميكشد

گاهي مجبوريم بين بد و بدتر ،بد را انتخاب كنيم.
ش��ايد يكي از موقعيتهايي كه ميت��وان نه يك
زندگي مشترك بلكه جان دو انسان را نجات داد،
موقعيتي است كه يكي از طرفين به بيماري بدبيني
و شكاكيت شديد مبتال است .اين يعني همه زوجها
مثل زوجي كه خبرش را در باال خوانديد ،آن قدرها
هم خوش شانس نيستند .شايد با خودتان بگوييد
طالق گرفتن و جدا شدن كه خوش شانسي نيست
اما اگر اين خبر را ب��ا خبرهايي قياس كنيد كه در
آنها سوءظن و پارانوياي شديد موجب قتل همسر
يا يكي از اعضاي خانواده ش��ده اس��ت ،داوري ما

همه زوجها در زندگي مشترك خود حضور مثلثها را حس ميكنند

ت
از پار ه خط زناشويي تا مثلثهاي گسس 

دختر و پسري كه ازدواج ايدهآلي را تجربه ميكنند ،يعني هم به همديگر عاطفه دارند و هم با چشمهاي باز همديگر را انتخاب كردهاند،
عموم ًا روزها و ماههاي اول زندگي ،شكل رابطهشان با هم معلوم است .آنها پاره خط هستند .هر كجا هست« ،هم هست و هر كجا»
داود
ط هستند؛ پاره خطي كه يك سرش به مرد ميرسد و سر ديگرش به زن .اما رابطه همسري هم
باشد ،هم حضور دارد .آنها يك پاره خ 
مهاجري
مثل بسياري از پديدهها بدون غربال و الك نيست .آنها بسيار سريعتر از آنچه گمان ميكنند ،در معرض اين الكها و غربالها قرار
ميگيرند تا كيفيت رابطه شان معلوم شود.

غربالهايي كه خيلي زود سر و كلهشان
پيدا ميشود

مي ش��ود اين طور گفت كه مهمتري��ن غربال زندگي
زناشويييامهمترينغربالپارهخطهمسري،مثلثهاي
رنگارنگ و متنوعي هستند كه به مرور به اين پاره خط
ميچسبند و آن را از شكل پاره خطي به مثلثي تبديل
ميكنند .فرض كنيد همه چيز خوب پيش ميرود اما در
همان سال اول ازدواج ،مرد به ناگهان كارش را از دست
ميدهد .حاال يك موقعيت مثلثي ايجاد شده است .يك
مثلث با سه رأس :زن ،مرد و بيكاري .غربالها و الكهايي
به كار افتادهاند تا كيفيت يك رابطه معلوم شود .يا فرض
كنيد خانواده دختر ،خانوادهاي مداخله جو هس��تند.
آنها ميخواهند درباره ريزترين موضوعات اين خانواده
34
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كوچك اظهارنظر كنند .اينجا باز يك مثلث در ش��رف
تشكيل است :زن ،مرد و خانواده زن.
دگرديسي پاره خط زن و شوهري به مثلث درست شبيه
يك بازي است .زن و مرد در متن اين بازي قرار گرفتهاند.
آنها در اين بازي نبايد اجازه بدهند پاره خط رابطه شان
تبديل به يك مثلث شود .بازي اين طور پيش ميرود .دو
سال از زندگي مشترك گذشته است و يك مثلث در حال
شكلگيري است .زن احساس ميكند زمان زيادي براي
از دست دادن ندارد و پيش از آنكه قدرت بارورياش را
از دست دهد بايد بچه دار شود ،اما مرد احساس ميكند
هنوز گرايش عاطفي چنداني به پدر ش��دن ندارد .مرد
استداللها و احساسهايي را هم با خود حمل ميكند.
احساسش اين است كه چسبيده ش��دن واژه پدر به او
قبل از  30سالگي ،حس پيري را به او ميدهد .احساس
ميكند خيلي زود شانههايش زير بار اين پيشوند خميده

متفاوت خواهد بود .اين دو خبر نمونههايي از اين
دست است.

قتلپدرتوسطپسربهخاطرسوءظننظر
داشتن به عروس جوان

جواني كه پ��درش را به دليل س��وءظن با ضربات
چاقو از پا د ر آورده بود ،در جلسه محاكمه گفت به
دليل حرفهاي همسرش اين جنايت را مرتكب
شده است  .روز  ۲۰فروردين ماه سال  ۹۱افسران
اداره دهم پليس آگاهي پايتخت راهي يك شركت
خصوصي شدند تا درباره قتل صاحب آن تحقيق
كنند .مقتول كه مردي ميانس��ال بود ،جمال نام
داشت و به دليل اصابت ضربات متعدد چاقو به قفسه
سينهاش جان باخته بود .شواهد نشان ميداد عامل
اين جنايت بعد از قتل جمال ،مقداري پول از آنجا
سرقت كرده است.
دو هفته بعد از قتل جمال ،كارآگاهان به اطالعاتي
دست يافتند كه نشان ميداد پسر او بهنا م هادي با
وي دچار اختالف بوده و ممكن است در اين جنايت

ميشود .استداللش هم اين است :به دنيا آوردن كودك
پيش از آنكه رابطه زناش��ويي به پنج س��ال برسد ،يك
ريسك اس��ت اما زن ميخواهد حس مادري را تجربه
كند .احساسي را هم با خود حمل ميكند :به دنيا آمدن
بچه ،مرد را نس��بت به خانواده متعهدتر ميكند .اينجا
به تدريج ما از وضعيت پارهخط به وضعيت مثلث وارد
ميش��ويم .مثلث مرد ،زن و كودك .ممكن اس��ت اين
مثلث به گونه ديگري هم تشكيل ش��ود .مرد و زن هر
دو درباره بچه دار شدن توافق دارند ،آنها مث ً
ال در طول
شش سال ،س��ه فرزند را به خانواده اضافه ميكنند ،با
آمدن فرزندان ما وارد وضعيتهاي مثلثي ميش��ويم.
آنها مطابق با الگوهاي ذهني كه از پدر و مادر يا فرهنگ
عمومي ياد گرفتهاند ،تصورشان اين است كه حاال ديگر
پدر و مادر هستند ،پس رابطه شان با همديگر در نسبت

دست داش��ته باش��د .به همين دليل وي به عنوان
نخستين مظنون دستگير ش��د.هادي ابتدا حاضر
نبود اتهام قتل پدرش را بپذيرد اما وقتي تحقيقات
از او ادامه يافت س��رانجام اعتراف كرد و گفت من و
پدرم در يك ساختمان زندگي ميكرديم .ما طبقه
سوم بوديم و پدر و مادرم در طبقه اول .از مدتي قبل
از حادثه ،همسرم حرفهايي درباره پدرم ميزد .او
گفت پدرم نسبت به او نظر بدي دارد .با وجود اينكه
من و همسرم با يكديگر اختالف داشتيم اما من روي
اين موضوع حساس شدم  .روز حادثه به دفتر پدرم
رفتم تا با او صحبت كنم اما چون ميدانستم كار به
جاهاي باريك كشيده ميشود ،يك چاقو هم با خودم
بردم .آن روز با پدرم درباره مسائل مختلفي صحبت
كردم تااينكهمنحرفهايهمسرمراپيشكشيدم.
پدرم گفت حرفهاي همسرت دروغ است اما من
عصباني شدم و به او حمله كردم .همهچيز در چند
لحظهاتفاقافتادومنچندضربهچاقوبهقفسهسينه
پدرم زدم .آن روز خشم و عصبانيت همه وجودم را فرا
گرفته بود اما بعد فهميدم همسرم به من دروغ گفته
است .به همين دليل او را طالق دادم.
با يك موجود ديگر  -بچه  -تعريف ميشود ،يعني اگر تا
ديروز بدون واسطه با هم در ارتباط بودند و نام رابطه شان
همسري بود ،حاال با حضور فرزند يا فرزندان ديگر ،نام و
كاركرد و ماهيت رابطه شان عوض شده است.

با اين رأس سوم چه كنيم؟

مثال ديگر در اين رابط��ه را از زبان دكتر ليال خواصي،
روانپزش��ك در كتاب «معناي حريم همس��ران» در
ازدواجهاي موفق ،حريم و مرزهاي زناشويي در مواجهه
با عامل يا شخص سوم بشنويم :فرض كنيد مرد عالقه
دارد همسرش شغلش را رها كند و به خانهداري بپردازد.
مرد را «ال��ف» ،زن را «ب» و ش��غل زن را «ج» در نظر
بگيريد .چنانچه زن بنا به داليل مختلف ،موافقت خود
را با نظر همسرش اعالم كند ،چالش بين آنها ميتواند با
توافق بر سر ترك شغل از جانب زن خاتمه يابد و رأس
سوم مثلث با اين توافق و هماهنگي ايجاد شده از بين
برود و در نتيجه حريم زناشويي آنها شكل مثبتي به خود
بگيرد ،البته اين توافق در صورتي سبب حذف رأس سوم
و كاركرد مثبت در حريم زناشويي ميشود كه تصميمي
كه از جانب زن گرفته شده ،با رضايت كامل و ميل دروني
او باشد و هيچ گونه تهديد يا فش��ار بيرونياي موجب
اخذ آن نباشد.
البته رأس «ج» و حذف آن ميتواند به شيوه ديگري نيز
رقم بخورد و نقش و كاركرد ديگري هم داشته باشد .به
عنوان مثال اگر دو طرف ،شاغل بودن زن را بنا به داليل
مختلفوباتجزيهوتحليلنكاتمثبتومنفيآنمثبت
و ارزشمند ارزيابي كردهاند ،اين بار برخالف مورد قبلي
كه با طرد رأس «ج» موضوع حل شد و مثلث به شكلي

قتل همس�ر با  25ضرب�ه كارد به خاطر
سوءظن

مردي كه در يك جنايت هولناك ،همسر دوم خود را
به خاطر سوء ظن با۲۵ضربه كارد كشته بود ،دو ساعت
پس از وقوع جنايت و با صدور دستورات ويژه قضايي
در چنگ عدالت گرفتار ش��د  .شب س��ه شنبه مرد
۳۵ساله وقتي از سركار بازگشت ،به سمت آرايشگاه
همسرش رفت تا دختر هفت س��الهاش را كه پس از
تعطيلي مدرسه نزد مادرش رفته بود ،به منزل ببرد.
ساعتي بعد هم زن۲۵ساله به خانه آمد و آنها سر سفره
شام نشستند  .مرد ۳۵ساله كه شبانه از سوي قاضي
حس��يني مورد بازجويي قرار گرفت ،ضمن اعتراف
صريح به قتل همسرش گفت۱۰ :سال قبل از همسر
اولم جدا شدم كه از او يك پسر ۱۶ساله دارم .يك سال
بعد هم با اين زن – مقتول -ازدواج كردم اما به او سوء
ظن داش��تم .وقتي او وارد اتاق خواب ش��د ،احساس
كردم با فرد ديگري صحبت ميكند كه ناگهان وارد
اتاق شدم و او را كشتم.

مثبت از بين رفت ،جذب موضوع و پذيرش رأس ج ،عامل
حل مسئله و از بين رفتن مثلث ميشود و حريم زناشويي
اين بار با جذب رأس سوم خود را آرايش ميكند  .در واقع
آنچه به همسران كمك ميكند حريم زناشويي پويا و
رو به تكامل داشته باش��ند ،استفاده از بخش بالغ ذهن
هر كدام و نوازشهايي به ش��كل درك و همدلي و نيز
ايجاد تغيير و تحول و ساخت وضعيتي مطلوبتر براي
زوج است  .اما در صورتي كه هيچ يك از حاالت ذكر شده
اتفاق نيفتد و زن و شوهر به هيچگونه توافق و هماهنگي با
يكديگر نرسند ،به مرور زمان از يكديگر دور و با هم بيگانه
ميش��وند .در نتيجه روابط زوج درگير يك كشمكش
دوجانبه ميشود و حريم زناشوييشان صدمه ميبيند و
چون زن و شوهر با يكديگر بر سر موضوع توافق ندارند،
رابطه هر يك از آنها با حضور رأس سوم ج ،به شكل يك
رابطه خطي و يك سويه درميآيد كه اگرچه اين بار نيز
مثلث از بين ميرود اما اين دفعه حذف رأس س��وم با
توافق بر سر موضوع مطرح شده نيست بلكه برعكس اين
بار عدم هماهنگي بين زوج است كه موجب از بين رفتن
مثلث بين زن و شوهر ميشود.
بنابراين موضوعات و عوامل تش��كيل دهنده مثلثها
گاهي باعث بهبود و ارتقاي روابط زناشويي و گاهي سبب
تخريب و آسيب ديدگي حريم زوج ميشوند .در واقع
همسرگزينيورابطهزناشوييباشكلگيرياينمثلثها
هم ميتواند عميق تر ،جذابتر و چندبعديتر شود يا
برعكس ظهور هر مثلثي ميتواند شكاف بين زن و شوهر
راعميقتروفاصلهآنهاراازيكديگربيشتركندتاجاييكه
حتي ممكن است زوج پس از مدتي متوجه ظهور و بروز
طالق عاطفي بين خودشان شوند و از حريم زناشويي جز
بخش بيروني و ظاهري آن چيزي باقي نماند.
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ميكند .مث ً
ال اگر طالقدر يك طبقه،چند علت مشخص
داشته باشد ،در قشر و طبقه ديگر ممكن است علتهاي
ديگري غير از آن علتهاي پيشين داشته باشد .يعني
در طبقات مرفه اجتماعي به گونهاي است ،در طبقات
مياني به گونهاي ديگر و در قشر فقير به گونهاي متفاوت.
البته عوامل جامعتري را ميتوانيد در نظر بگيريد كه
روي همه اين علتها و قشرها اثرگذار است.
  مث ً
ال چه عواملي؟
فرض كنيد رسانهها ،اينترنت و ماهوارهها كه در واقع
همه اين طبقات را پوشش ميدهند و بر عادت و تفكرات
همه اين طبقهها اثر ميگذارند.

بهاي طالق
داليل و آسي 
در گفتوگو با دكتر سيدحسن حسيني ،جامعه شناس

زوجها در اوج سن باروري
ونيازجنسيطالقميگيرند
گفتوگو با دكتر سيدحسن حس�يني ،جامعه شناس و عضو هيئت علمي
دانشكده علوم اجتماعي دانش�گاه تهران و دانشگاه پل ورلن متز فرانسه
آيدين
درباره چش�مگيرترين چالش و بحران خانوادههاي ايراني ،يعني طالق با
تبريزي
نگاهي به آمارها آغاز شد .آمارهايي كه قامت چالش را در برابر ما به تصوير
و تصور ميكشد .گفتوگو س�پس به ظرايف موجود در تحليل اين آمارها
كشيد و در ادامه مؤلفههاي فرهنگي و اجتماعي سهيم و دخيل در شيوع پديده طالق به بحث
گذاشته شد.

  جناب دكتر حسيني! امروز درباره افزايش و
عاديسازي پديده طالق در ايران به علل و عوامل
گوناگوني اشاره ميشود و به تعبيري هر كسي از
ظن خود ميخواهد تحليلهاي�ش را در اين باره
ارائه كند .حاال علل روانشناختي ،جامعه شناسي
و حتي ش�ايد در يك افق باالتر ،معن�اي بودن و
36
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زندگي سايههايش را بر اين مفهوم انداخته است.
نگاه شما به اين پديده شايع اجتماعي چيست؟
ببينيد ،پديدههاي اجتماعي اصطالحاً Multi Causal
يا «چندعلتي» هستند ،بنابراين در تحليل اين پديدهها
به اي��ن خصلت توجه ميش��ود .ضم��ن اينكه ويژگي
پديدههاي اجتماع��ي از گروهي به گ��روه ديگر فرق

  آق�اي دكت�ر حس�يني! آم�ار و دادهه�ا
خوش�بختانه در ازدواج و طلاق كام ً
ال روش�ن
هس�تند و اگر م�ا ابهامي درباره صحت و س�قم
آمارهاي س�اير پديدهه�اي اجتماعي داش�ته
باشيم دست كم درباره ازدواج و طالق اين ابهام
وجودندارد چون آمارها از دفاتر رس�مي و ثبت
احوال و اس�ناد جمع آوري ميشود .وقتي شما
در اين چند دهه به اين دادهها نگاه ميكنيد ،چه
برداشت و تحليلي از آنها داريد؟
بله بگذاريد يك مقدار با هم راجع به آمار و تحليلهاي
آماري مرتبط با اين موضوع صحبت كنيم .ش��ما اگر
خوب به آمارهاي ارائه شده از دهه  70تا دهه  90نگاه
كنيد ،ميبيني��د از دهه 70تا  90ك��ه جلو ميآييد،
تعداد ازدواجها ب��ه لحاظ آماري زياد ميش��ود .اين
زياد شدن هم علت كام ً
ال روش��ني دارد ،براي اينكه
در دهه  60انفج��ار جمعيت به وج��ود آمد .از طرف
ديگر متولدي��ن اين دهه در دهه  90به س��ن ازدواج
رس��يدند و آن انفجار جمعيت ،خودش را در افزايش
تعداد ازدواجها در اين دهه نس��بت به دهه  70نشان
داد .در واقع اين يك پدي��ده پيش بيني پذير بود كه
متولدين دهه  60در  20سال آينده به تعداد ازدواجها
خواهند افزود .اما از دهه  90به بعد يعني در اين چند
سال مجددا ً ش��اهد كاهش آمار ازدواجها هستيم كه
ناشي از رد كردن آن انفجار جمعيت است .به عبارت
ديگر اين تعداد از ازدواجها ناشي از كاهش جمعيتي
ما در دهه  70است.
ببينيد در واقع مسئله ساده اس��ت .شما به هرم سني
جمعيتي تان نگاه ميكنيد .وقتي در جايي–يعني دهه
 - 60هرم س��ني جمعيتي ما در تعداد كودكان متورم
است 20 ،سال بعد تعداد ازدواجهاي شما متورم خواهد
ش��د ،يعني نقطه تراكم هرم به سمت جوانها خواهد
بود .همچنان كه االن ميتوانيم پيش بيني كنيم ،هرم
سالمندي ما در  20سال بعد متورم ميشود ،يعني 20
سال بعد ما با يك جمعيت قابل توجه سالمندي مواجه
خواهيم بود.
ميخواهم به اين نكته برس��م كه وقتي ما در دهه 60
با انفجار جمعيت و آمار باالي كودكان روبهرو ش��ديم،
بايد به  20سال بع ِد اين كودكان فكر ميكرديم ،يعني
سياستگذاران و برنامه ريزان به اين فكر ميكردند كه

 در ده��ه  50رق�� م  320هزار
ازدواجدرسالثبتميشدهكه
از اين تعداد 30هزار ازدواج به
طالق منجر ميش��ده ،منتها
ش��ما دق��ت كنيد كه نس��بت
جامعه روس��تايي با جامعه
ش��هري در آن ده��ه چگونه
است .در دهه  ،60آمار طالق
در روس��تاها  3ت��ا  4درصد
است

اين كودكان دو دهه بعد به س��ن جواني رس��يدهاند و
ميخواهند كار كنند ،اشتغال و ازدواج ميخواهند.
  درباره آمارهاي مرب�وط به طالق چه نظري
داريد .چ�ون اين جا هم ممكن اس�ت تفاس�ير
متنوعي داشته باشيم؟
ما وقتي به طالق ميرسيم ،فقط نشان ميدهيم كه از
دهه  70به اين طرف ،آمار طالق سال به سال زياد شده
است .ما اين افزايش طالق را ميبينيم اما از آن سو بايد
افزايش ازدواجها را هم در اين دو دهه ببينيم .افزايش
طالق در جامعه ما به نسبت افزايش ازدواجها در اين دو
دهه صورت گرفته است .از طرف ديگر اين جا ما با چند
شاخص روبهرو هستيم.
  چه شاخصهايي؟
اولين ش��اخص اين اس��ت كه اگر ما وضعيت مان را با
كشورهاي صنعتي مقايسه كنيم ،ميبينيم رشد طالق
در آن جوامع بسيار شديدتر بوده است .االن در امريكا
از هر دو ازدواج ،يكي به طالق منجر ميش��ود .در اروپا
 40تا  45درصد ازدواجها به طالق ميرسد .البته زماني
به  55درصد هم رسيده بود ولي ما هنوز به اين درصد
نرسيدهايم .ما امروز مطابق با آمارهايي كه ارائه ميشود،
ميزان طالق به ازدواج مان زير يك چهارم است يعني
به ازاي هر چهار ازدواج كمتر از يك طالق .البته آمار در
تهران ،استان البرز و خراسان رضوي باالتر است .ما در
تهران و اين مناطق به ازاي س��ه ازدواج ،يك طالق را
داريم اما وقتي شما به استانهايي مثل ايالم ،سيستان
و بلوچس��تان و كهگيلويه و بويراحمد نگاه ميكنيد،
ميبينيد يك ششم است ،يعني به ازاي هر شش ازدواج
يك طالق .پس در استانهاي گوناگون با نسبتهاي
مختلفي هم روبهرو هس��تيم .در استانهايي مثل يزد
و سيستان ما با يك رشد بطئي و كند طالق روبهروييم
كه البته در مقام قياس با دهههاي پيش��ين ،طالق در
همين استانها بيشتر شده است اما آهنگ رشدشان
در برابر تهران و البرز كمتر است  .آمارها به ما ميگويد
در دهه 50رق م  320هزار ازدواج در سال ثبت ميشده
كه از اين تعداد  30هزار ازدواج به طالق منجر ميشده،
يعني تقريباً به ازاي ه��ر  10ازدواج ،يك طالق .منتها

شما دقت كنيد كه نس��بت جامعه روستايي با جامعه
شهري در آن دهه چگونه است .در دهه  ،60آمار طالق
در روستاها  3تا  4درصد است به ازاي هر  100ازدواج
در روستاها سه ،چهار ازدواج به طالق ميرسد اما همان
موقع طالق در شهرها  8تا  11درصد بوده است .همان
موقع آمار طالق در شهرهايي مثل تهران ،مشهد و شيراز
باالتر از اين مقدار بوده كه البته به لحاظ جامعه شناسي
قابل قبول است.
  آقاي دكتر! اگرچه آمارهاي مربوط به طالق،
جهتگيريهاي اجتماعي و فرهنگي را نش�ان
ميدهد اما واقعيت اين اس�ت كه اگر اين آمار به
خوبي تحليل نشود يعني تعابير و تفاسير ما از اين
شاخصهاي ك ّمي واقع بينانه نباشد شايد حتي
همين آمارها در مرحله تفسير ،فريب دهنده هم
باشند .تحليل شما از اين آمارها چيست؟
همين طور است .شما وقتي به اين آمارها نگاه ميكنيد
در كنارش بايد بپردازيد به علتهايي كه باعث شدهاند
اين آدمها از هم طالق بگيرند .بپردازيد به علتهايي كه
زوجها موقع طالق ابراز كردهاند .من از سالهاي پيش
روي پروندههاي طالق كار كردهام .واقعيت اين است كه
يك مقدار اطالعات از اين پروندهها به دست ميآيد اما با
اتكاي صرف بر اين پروندهها نميشود به تحليل درستي
در اين باره رسيد.
  چرا پروندهها راهنماهاي كاملي نيستند؟
به خاطر اينكه وقتي افراد براي طالق به دادگاه مراجعه
ميكنند بايد به قول معروف ،داليل محكمه پس��ند و
محكم بياورند .منظورم از داليل محكم ،داليلي است
كه قانون مطابق آنها اجازه ميده��د زوجها از هم جدا
شوند  .اين را  اضافه كنم كه پيشتر مطابق با قانون مدني
ايران ،مرد هر وقت ميخواس��ت ميتوانس��ت زنش را
طالق بدهد .به همين دليل بود كه در سال  1348براي
اولين بار و در تكمله آن در سال  ،1353قانون حمايت
از خانواده وضع شد .قانوني كه ميگفت اين طور نيست
كه مرد هر وقت بخواهد ،بتواند زنش را طالق بدهد .از
آن طرف در اين قانون به زنها اجازه داده ش��د تحت
ش��رايطي  ،فرض كنيد اگر ش��وهرش معتاد باشد يا
نتواند نفقه بدهد ،يا خشونت به خرج بدهد ،زن بتواند
درخواست طالق بدهد.
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،قانون حمايت از خانواده
لغو شد و دوباره قانون مدني رايج شد كه مرد هر وقت
ميخواست ،ميتوانست زنش را طالق بدهد بنابراين
گاهي زن و ش��وهرها با كمترين اختالف��ي از هم جدا
ميشدند .خب اين وضعيت واقعاً فاجعه بود و ما آن موقع
با چند نفر از دوستان از جمله آقاي قاضي طباطبايي كه
آن موقع خودشان دفتر ازدواج و طالق داشتند ،نشستيم
و روي قوانين حمايتي از خانواده كار كرديم و با مراجعه
به شوراي عالي قضايي آن موقع مجددا ًقوانين حمايتي
به نام «قانون حمايت از خانواده» وضع شد .با وضع اين
قانون ،شوراهايي براي مشاوره دادن به زوجهايي كه به

اختالف رسيده بودند تشكيل و يك مقدار آن وضعيت
فاجعه بار تعديل شد.
البته ما براي تش��كيل اين ش��ورا از يك مبناي قرآني
استفاده كرديم .آيه  35سوره نسا ،مبناي ما در آن زمان
بودَ « :و إ ِ ْن خِ ْفت ُْم شِ َقاقَ ب َ ْي ِن ِه َما َفاب ْ َعثُوا ْ َح َك ًما ِّم ْن أَ ْهل ِ ِه
يدا إ ِ ْص َ
ال ًحا يُ َوفِّقِاللُهّ ب َ ْي َن ُه َما إ ِ َّن
َو َح َك ًما ِّم ْن أَ ْهل ِ َها إِن يُ ِر َ
ِيرا؛ اگر از اختالف ميان زن و ش��وهر
ان َعل ً
ِيما خَ ب ً
اللَهّ  َك َ
آگاه شديد ،داوری از کس��ان مرد و داوری از کسان زن
برگزينيد .اگر آن دو را قصد اصالح باشد خدا ميانشان
موافقت پديد می آورد،که خدا دانا و آگاه است  ».در اين
آيه اشاره به اين شده بود كه اگر ديديد ،زن و مردي به
اختالف رسيدهاندَ ،حكمي از طرف زن و َحكمي از طرف
مرد را انتخاب كنيد تا آن دو در حل اختالف بكوشند .ما
از اين آيه و ُحكم قرآني مندرج در آن استفاده كرديم و
ديديم ميتوانيم اين آيه را به صورت يك قانون حمايتي
ببينيم و همين دفاتر مش��اورهاي هم از همين جا آغاز
شد .همان موقع ما در برخي از مساجدNGO ،هايي
براي اين كار تش��كيل داديم كه اين كار را در مساجد
انجام ميدادند.
  بحث ما در اين زمينه كه پروندههاي طالق
به تنهايي نميتوانند ما را به يك تحليل درست
راهنمايي كنند ناتمام و ناقص ماند.
بله ما صرفا نميتوانيم متكي به اين پروندهها باش��يم
چون همچنان كه اشاره شد گاهي زوجها علت اصلي
طالق را بيان نميكنند چون ميخواهند پروسه طالق
سريعتر انجام شود يا بهداليل ديگر .بنابراين اين جا ما
از مطالعات دانشگاهي ،پاياننامهها و به خصوص آنهايي
كه با پرسش��نامهها جلو رفتهاند و با زن و شوهري كه
طالق گرفتهاند صحبت كردهاند اس��تفاده ميكنيم.
البته منابع ارزشمند ديگري هم در اختيار ما قرار دارند
مثل دفاتر مشاوره خانواده ،روانپزشكها و روانشناسها
كه چون مستقيما با زوجها در تماس هستند ميتوانند
منبع علت شناسي باشند.
  جمعبنديشماازمهمترينعواملتأثيرگذار
بر طالق با لحاظ كردن همه اين منابع و دادهها و
پژوهشهايي كه انجام دادهايد چيست؟
يكي از عوامل مهم ،بحث اعتياد است .ما طبق آماري
كه ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزير كشور اعالم كردهاند
يك ميليون و  350هزار معتاد در كشور داريم و مصرف
كنن��ده تف ّنني هم  2ت��ا  3ميليون نفر اس��ت .يكي از
ش��اخصههاي جامعه آماري معتادان هم نس��بت 92
درص��دي مردها به  8درص��دي زنهاس��ت ،يعني از
هر  100معتاد 92 ،نفر مرد و هش��ت نفر زن هستند.
ما چيزي در حدود ي��ك ميليون و  200ه��زار معتاد
مرد داريم كه طبق برآوردهاي ص��ورت گرفته 65 ،تا
 70درصد از اينها متأهل هس��تند ،يعني ما  800هزار
خانواده داريم كه مر ِد آن خانواده معتاد است ،مرداني كه
نميتوانند با تمركز كار كنند يا كار ندارند و نميتوانند
هزينههاي خانواده را تأمين كنند .اگر فرزندي داشته
باشند در اين خانوادهها پدر نميتواند نقش پدرياش را
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س��ريالهاي ماه��وارهاي با
انواع رنگ و لعابها در اختيار
زنان خان��ه دار اس��ت و آنها
خواه ناخواه ظاهر و سبك و
شيوه زندگيشان را با زنان و
دختراناينسريالهامقايسه
ميكنند .از طرف ديگر مردي
ك��ه ب��راي تأمي��ن نيازهاي
خان��واده ت�لاش ميكن��د،
تالشهايش چندان به چشم
خانواده نميآيد
ايفا كند و مشكالت همين طور روي هم تلنبار ميشود.
پس يكي از جاهايي كه ميتوانيم پيش بيني كنيم از اين
نقطه ،تقاضاي طالق صورت ميگيرد ،درخواست طالق
زنان به خاطر اعتياد همسرانشان است .پژوهشهايي
كه در اين باره صورت گرفته نشان ميدهد  60درصد از
زناني كه در يك سال اول ازدواج به دادگاه مراجعه كرده
و تقاضاي طالق دادهاند ،همسران معتاد داشتهاند .يعني
اينها به مرز بيتحملي رسيدهاند و ديدهاند نميتوانند
آن زندگي را ادامه بدهند .پس اعتياد ميتواند يكي از
عوامل مهم باشد.
نكته ديگ��ر اينكه مطابق ب��ا قانون مدني اي��ران ،مرد
رئيس و نانآور خانه اس��ت .وقتي م��ا ميگوييم مرد،
رئيس و نانآور خانه اس��ت ،مفهومش اين است كه در
دنياي شهرنشيني امروز كه ديگر كار كردن روي زمين
كشاورزي و گوسفندداري معنايي ندارد ،اين مرد بايد
شغل و درآمد داشته باشد تا رئيس و نانآور بماند .خب
وقتي در جامعهاي بحران اقتصادي و بيكاري باش��د،
مردهايي كه نانآور هس��تند از اين وظيفه ش��ان باز
ميمانند .از آن طرف وقتي مرد از اين وظيفه اصلي باز
ماند عمال اقتدار و رياس��ت خود را در خانواده از دست
ميدهد و بحران خانوادگي و زناش��ويي پيش ميآيد.
اينجا ديگر مرد رئيس نيس��ت و مطابق با قانون مدني
ايران ،زن زماني ميتواند از م��رد تمكين كند كه مرد
نانآور باشد .شما اين را در قانون و شرع داريد كه زن از
شوهرش تمكين ميكند چون شوهرش نانآور است.
باز ميبينيم درصدي از كس��اني كه كارشان به طالق
ميرسد ،قب ً
ال شاغل بودهاند يعني آن اقتدار را داشتهاند
اما بعد بنا به داليلي ش��غل خود را از دس��ت دادهاند و
ورشكست يا معتاد شدهاند يا كارخانهاي كه در آن كار
ميكردند تعطيل و بعد از مدتي هم اختالفات زناشويي
شروع شده است چون نتوانستهاند اجاره خانه شان را
پرداخت كنند و هزينههاي زندگي همين طور روي هم
انباشته شده است.
  آقاي دكت�ر! برخي از كارشناس�ان ،عامل
اقتص�ادي را در وق�وع طالقه�ا چن�دان مهم
38
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نميدانند .يعني مث ً
ال ميگويند اگر واقع ًا بين زن
و مرد همدلي و وفاق باشد بحران اقتصادي را رد
ميكنند .ديدگاه شما در اين باره چيست؟
عرض بنده اين نيس��ت كه هر خانوادهاي به مشكالت
اقتصادي برخورد كرد ،بالفاصله متالش��ي ميشود اما
ش��ما نميتوانيد همين مش��كالت اقتصادي ،دامنه و
تداومش را هم ناديده بگيريد چ��ون به هر حال تنش
زاست .بله ممكن است يك زن آن قدر خوب عمل كند
كه با وجود بيكاري همسرش ،خانواده پابرجا بماند يعني
هم مديريت بيشتر در هزينهها كند و هم اينكه خودش
كاري پيدا و بخشي از هزينهها را تأمين كند اما واقعيت
اين است كه وظيفه تأمين معاش در شرع و قانون برعهده
مرد است و اگر زني كار نكند هيچ كس حق بازخواست
از او را ندارد .يا مث ً
ال ش��ما در رابطه بي��ن اعتياد مرد و
فروپاشي خانواده ميبينيد مهم است كه شدت و ميزان
اعتياد همسر چقدر باش��د .مهم است كه آيا او با وجود
اعتياد ميتواند وظايف شغلياش را انجام دهد يا نه؟ آيا
آنقدر اندوخته دارد كه خانواده بتواند تا زمان ترك از آن
اندوخته استفاده كند يا دست كم خانواده مرد يا بستگان
او قدرت حمايت از او را دارند يا نه .مهم است بدانيم او
جزو كدام طبقه است .چون اعتياد در طبقات باال چندان
ضربه اقتصادي نميزند ،اعتي��اد در اين طبقات ضربه
منزلتي ميزند .زناني كه در طبقه باال هستند احساس
ميكنند منزلت اجتماعي آنها پايين آمده است اما زناني
كه در طبقات پايين هس��تند وقتي همسرشان معتاد
ميشود ،بيشتر ضربه اقتصادي برايشان محسوس است.
پس همه اين متغيرها نقش بازي ميكند اما به هر حال
نميشود منكر عامل اقتصادي بود.
عامل مؤثر ديگر تغييراتي اس��ت كه در نوع زندگي و
نگاه ما به خانه رخ داده اس��ت .اين تغييرات به تدريج
از دهه  60به بعد ب��ا توليد انبوه و مص��رف انبوه آغاز
شد و ما به ش��دت درگير تطبيق دادن نيازهايمان با
درآمدهايمان ش��ديم .خب اين تحوالت مصرف روي
اختالفات زناشويي اثر گذاشت .آدمها به تدريج براي
آنكه در مس��ابقه مصرفِ بيش��تر و گرانتر و لوكستر
عقب نمانند ،دوشغله و سه ش��غله شدند .شما در نظر
بگيريد وقتي كارگري هشت ساعت به طور مداوم كار
ميكند ،يعني هشت ساعت به لحاظ جسمي ،رواني و
ذهني انرژي خودش را از دست داده است .پس او بايد
بعد هشت ساعت كار برگردد پيش خانواده و همسر ،دو
ساعت استراحت كند و بعد با روحيه باز نقش همسري
و پدري خود را ايفا كند .ولي ما امروز آدمهاي بسياري
را در جامعه ميبينيم كه از  5و  6صبح بيرون هستند تا
 9 - 10شب بلكه بيشتر .شما از مردي كه  5و  6صبح
از خانه بيرون رفته و  9ش��ب به خانه برميگردد چه
انتظاري داريد؟
  انتظار يك جنازه.
بله ،از اين مرد همان قدر بايد انتظار داش��ت كه از يك
جنازه انتظار داريم .يك مردي ك��ه  6صبح رفته و 10
شب برمي گردد ،آيا ميتواند تكاليف عاطفي خودش
را انجام بدهد؟ حاال وظيفه تربيتي بماند .اين جاست
كه ما كم كم ش��اهد روابط س��رد زناش��ويي حتي در

ميان گروههاي جوان خواهيم بود .ترديد نكنيد روابط
زناشويي يكي از عوامل تحكيم رابطه زوج هاست و اگر
دغدغه معاش چنان ذهن آدمها را درگير كند كه همه
فضاي جسمي و ذهني آنها با اين دغدغه همراه باشد،
آدمها نخواهند توانست به وجوه ديگري از تكاليف خود
در خانواده عمل كنند.
از آن طرف ناهمگونيه��اي فرهنگي و ذهني عجيبي
هم پيش ميآيد .شما امروز در طبقات متوسط جامعه
ميبينيد كه اش��تغال مردها نس��بت به زنها بيشتر
است .زنها فرصت بيش��تري براي حضور در خانهها
دارند .از طرف ديگر ابزارهاي جدي��د و نوين ارتباطي
به هم��راه ماهواره در دس��ترس زنان خانه دار اس��ت.
سريالهاي ماهوارهاي با انواع رنگ و لعابها در اختيار
زنان خانه دار اس��ت و آنها خواه ناخواه ظاهر و س��بك
و شيوه زندگيش��ان را با زنان و دختران اين سريالها
مقايسه ميكنند .از طرف ديگر مردي كه براي تأمين
نيازهاي خانواده تالش ميكند ،تالشهايش چندان
به چشم خانواده نميآيد چون تالشهاي او با مرداني
در سريالها مقايسه ميشود كه آنها بهترين خانههاي
مجلل و بهترين ماشينها و غذاها را در اختيار همسر و
فرزندان خود قرار دادهاند و اين دراختيارگيري به عنوان
يك واقعيت محرز پذيرفته شده است .زنان ،دختران و
پسران اين خانوادهها خودشان را با شخصيتهاي اين
ِ
سريالها همانندس��ازي ميكنند .بنابراين زن انتظار
دارد مر ِد او همان رفتارها را داشته باشد كه در سريالها
ميبيند .كادوهاي گران قيمت بخرد ،هرچند وقت يك
بار همسرش را به اصطالح سورپرايز كند .خانواده را به
گردش و تفريحهاي آن چناني ببرد.
حتي اگر اين انتظار را هم نداشته باشند ،به هر حال آن
حسرت و اندوه در دل اين آدمها كاشته ميشود كه چرا
به اين امكانات دسترسي ندارند.
  دقيق ًا! برنامهه�اي ماه�واره اي ،ايدههاي
جديدي را در ذهن اف�راد جاگير ميكنند .چون
اين س�ريالها عموما در فضاهاي مجلل ساخته
ميش�ود و س�تارههاي اين فيلمه�ا از بهترين
لباسها و امكانات برخوردارند.
شما به نكته خيلي مهمي اشاره كرديد .اينكه تالشهاي
يك مرد به خاطر نوع فضاسازيهاي ذهني – فرهنگي
اين سريالها ممكن است به چشم همسر و فرزندان او
نيايد .يا حتي ممكن است مرد و زن توأمان كار كنند اما
فرزندان اينها به خاطر قرار گرفتن در يك چتر مجلل
مجازي جلوي تلويزيون و در قالب يك برنامه ماهوارهاي
آن تالشها را كمرنگ ببينند يا به به هيچ بينگارند.
ببينيد در جوامع صنعتي ،اشتغال زنان باالست و يكي
از نكات مثبت درگير بودن زنان در اشتغال اين است كه
آنها با سختي كار مواجه هستند و با لمس واقعيتهاي
اجتماعي به اين موضوع پي ميبرند كه بيرون ،بهشت
نيست .يك زن ميداند بايد هشت ساعت پشت صندوق
دريافت كاال نشس��ت و تند و تند كدبارهاي كاالها را
خواند و پولها را حساب كرد و با يك سري رفتارهاي
تكراري و روزمره مواجه ش��د تا آخر ماه به يك درآمد

مختصري رسيد ،بنابراين اين زن ميداند كه سختي
كار يعني چه ،پس او توقعات خود را پايين خواهد آورد
چون ميداند همسر او هم در شرايطي مشابه يا بدتر از
او قرار دارد .ولي ما عموما در جامع��ه مان ،نه فرزندان
و نه همس��ران مان را با اين فضاها آش��نا نميكنيم و
آنها نميدانند س��ختي كار يعني چ��ه .در صورتي كه
خانوادهها چه در مقام فرزند و چه همس��ربايد بدانند
پول در آوردن ،اغلب كار س��ختي است .اگر خانوادهها
در جريان اين واقعيتها قرار گيرند ،اين روحيه تل ّون و
رنگ و لعاب در جامعه ما كه از عوامل طالق هم محسوب
ميشود تعديل خواهد شد .ما امروز اين تل ّون را چه در
جامعه شهري و چه جامعه روستايي مان ميبينيم ،در
صورتي كه در گذشته نوعي هم شكلي ظاهري و فكري
در جوامع شهري و روستايي ما برقرار بود .شما امروز در
جامعه شهري اين تلون و تنوع خواهي را چه در ظاهر و
چه در ذهن و افكار آدمها ميبينيد.
از طرف ديگر آدمهاي جامعه ما حتي نخبهها متأسفانه
عمدتا اه��ل مطالعه نيس��تند و بنيانه��اي فكري ما
ضعيف شده است ،بنابراين ظواهر ،زودتر چشم آدمها
را ميگيرد و انتخاب آدمها بيشتر از آن كه عقالني باشد
احساسي است.

بيكاري و بيثباتي در حوزه اشتغال براي اصناف نگراني و تشويش خاطر ايجاد ميكند و اين
نگرانيها خواه ناخواه به درون خانوادهها هم منتقل ميشود  .از آن طرف ما نزديك به يك
ميليون خانواده داريم كه سرپرست خانوار آنها اعتياد به مواد مخدر دارند .پس بحث اعتياد به
مواد مخدر و الكل را در جامعه بايد جديتر بگيريم و با سياستهاي كوتاه مدت و دراز مدت
درصدد مهار اعتياد افراد به مواد مخدر بربياييم .البته به نظر من يك كار مهمتر كه قانونگذاران
و دولتهاي ما نكردند،توجه به همين تعداد طالقهايي اس��ت كه امروز صورت ميگيرد.
وقتي نگاه ميكنيم ميبينيم اكثر اين طالق ها ،طالقهايي است كه در پنج سال اول زندگي
مشترك اتفاق ميافتد.
  مي خواهيد بگوييد آثار زيانبار طالقهاي زير پنج سال بيشتر است؟
مسلما بيشتر است .امروز س��ن ازدواج براي مردها به  32س��ال و براي زنها به  29سال
رسيده است .وقتي اينها مث ً
ال پنج سال بعد يا كمتر از هم جدا شوند ،يعني سن زن به 34
سال و سن مرد به  37سال رسيده و اين زن و مرد در اوج جواني وقدرت جنسي از هم جدا
ميشوند .به عبارت ديگر ما عموما در طالقهاي زير پنج سال زندگي ،فرزند نداريم كه يك
نقطه مثبت و منفي محسوب ميشود .مثبت است چون فرزند طالق نداريم و منفي است،
چون سن باروري را از دست ميدهيم .از آن طرف هم اين زوج در اوج توانايي و نياز جنسي
از هم طالق ميگيرند در حالي كه معلوم نيست آيا اينها چه مرد و چه زن مجددا ً ميتوانند
ازدواج كنند؟ البته بخش قابل توجهي از زنان مطلقه ما شاغل نيستند و در صورت طالق
با مشكالت عديدهاي روبهرو خواهند شد   .

  شما به چند عامل مهم و اثرگذار در موضوع
طالق اشاره كرديد كه به زعم جنابعالي بيشترين
نقشآفريني در بسط و تشديد پديده طالق را در
جامعه ايراني بازي ميكند .اگر بخواهيد مؤلفهها
و عوامل مهاركننده را تبيين كنيد ،چه نكاتي به
چشم خواهد آمد؟
اول اينكه اگر ميخواهيم راهكارهاي��ي در اين زمينه
ارائه كنيم ،حت��ي االمكان راهكارهاي م��ا واقع بينانه
باش��د .اين يك واقعيت اس��ت كه ما امروز نميتوانيم
تكنولوژي را كنار بگذاريم .ما نميتوانيم در جامعه به
ويژه طبقات متوسط و رو به پايين با تكنولوژي مقابله
كنيم .تكنولوژي روز به روز پي��ش ميرود و زندگي ما
را هم تحت تأثير ق��رار ميدهد .مثل ي��ك توفاني كه
شما را دربر گرفته اس��ت ،اما اين تمام صورت مسئله
نيست ،يعني اينكه ما نميتوانيم عمال در فضاي تقابلي
با تكنولوژي قرار بگيريم به اين معنا نيست كه پس بايد
دستهايمان را باال ببريم و هيچ اقدامي نكنيم .ما از آن
طرف بايد ببينيم چه بنيانهاي��ي را در جامعه ايجاد
كنيم تا در برابر اين توفانها يك سد مناسب باشد .براي
اين كار حتماً نياز داريم آدمهايي داشته باشيم كه اهل
انديشيدن ،استدالل كردن و احترام به منطق هستند و
ميتوانند اصل وفرع موضوعات را تشخيص دهند و در
اين قياسهاي معالفارق به راحتي سرشان كاله نرود.
در كنار اين موضوعات م��ا نياز به جامع��هاي با ثبات
اقتصادي باال داريم .به ويژه تأمين شغلي كساني كه در
سنين  20تا  50سال قرار دارند ،بسيار مهم است چون
اين س��نين عمال در فرآيند توليد و تكاپو قرار دارند و
بيشترين بازدهي فكري و توليدي و عملي از همين گروه
انتظار ميرود ،پس ما براي مرداني كه در اين بازه سني
قرار دارند ،حتماً بايد برنامه داشته باشيم  .اين ميزان از
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چالشهاي خانواده ايراني با نگرش به حوزه ارتباطات  
در گفتوگو با دكتر مهدي منتظرقائم ،استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

امروز نه خانواده پيوسته داريم
نه خانواده هستهاي خوب

دكتر مهدي منتظرقائم ،اس�تاديار گروه ارتباطات اجتماعي دانش�كده علوم
اجتماعيدانشگاهتهرانچهرهايبسيارجديوسختگيرانهداردوبايكخبرنگار
سعيد
هم كه بعد از كلي چانهزني به حضور پذيرفته مثل يكي از دانش�جويانش رفتار
كيانمهر
ميكند ،با اين همه من جرئت به خرج ميدهم و در طول مصاحبه حرفهايش را
قطع ميكنم تا گاهي ابهامها را مطرح كنم و گاهي اگر بتوانم گفتوگو را به سمت
فضايي كه در پرسشهاي آماده و لحظهاي مهيا ميشود ،بكشانم .جذابيت گفتوگو با اين چهره علوم
اجتماعي ،نگاه به تحوالت خانواده ايراني از دو منظر اجتماع و ارتباطات است  .گفتني است عنوان
رسالهدورهدكترياينتحليلگراجتماعي«،اثراتفرهنگي،اجتماعيوسياسيويدئودرايران»است.
ويمؤلفكتابهاييچون«مخاطبشناسي»«،مجموعهگفتوگوباصاحبنظرانرسانهپيرامونحال
و آينده راديو»« ،روسپيگري در ايران» و مقاالت «بررسي و نقد سياست ماهوارهاي ايران با تكيه بر
تجربه كشورهاي آسيايي» و «اينترنت سرمايه اجتماعي و گروههاي خاموش» است.
  جناب دكتر منتظرقائم! بحث ما درباره خانواده ايراني است و چالشهايي كه امروز خانواده ايراني با آن
مواجه است .عموم ًا يكي از مهمترين موارد اتهام هم به سمت فناوريهاي ارتباطي جديد رفته است كه به
ويژه در اين دو سه ساله از رشد عجيبي برخوردار بوده و به نوعي بدنه جامعه ما را درگير كرده است .نگاه شما
به عنوان يك متخصص حوزه ارتباطات به اين حواشي كه امروز در خانوادههاي ما ديده ميشود ،چيست؟
اجازهبدهيدمنابتداتوضيحيكليبدهم.ببينيدتكنولوژيهايارتباطي،بسترهاوابزارهاييهستندكهكيستيوچيستي
هويت فردي و زندگي جمعي ما از طريق و به واسطه آنها شكل ميگيرد .اين نه در عصر حاضر كه در هميشه تاريخ بوده و
گفتن اين حرف هم به اين معنا نيست كه اين تكنولوژيها به تعبيري فعال مايشاء هستند و عامليت مطلق دارند ،بلكه اتفاقاً
اين تكنولوژيها خيلي كم ايجادكننده چيزي هستند و بيشتر انتقال دهنده يا تكثيركننده عواملي هستند كه بدون اين
تكنولوژيها هم در جهان بشري وجود دارند اما به دليل اينكه در گذشته امكان انتقال نمييافتند ،اثرگذاري سريع يا وسيع
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پيدا نميكردند در حالي كه با ظهور تكنولوژيهاي جديد
ممكن است اثرگذاري مورد نظر را پيدا كنند.
البته اين كيستي و چيستي انسان ش��امل همه ابعاد،
گرايشها و نگرشها ،رفتاره��ا و هويت فردي و جمعي
ما ميشود .خانواده هم به عنوان ساخت و نهاد اجتماعي
الجرم تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم فضاي نگرشي،
عاطفي ،احساس��ي و كاركردي و ش��ناختي است كه
مستقيم يا غيرمستقيم از طريق تكنولوژيهاي ارتباطي
به وجود ميآيد و تغيير اين تكنولوژيها ممكن اس��ت
آن گرايشه��ا و نگرشهاي پايه زندگ��ي خانوادگي را
تحت تأثير قرار بدهد ،كما اينك��ه ميتواند هويت ملي
يا قوميتي يا زباني يا بقيه ان��واع هويتهاي اجتماعي و
فرهنگي را تحت تأثير قرار بدهد ،يعني اگر ما هر كدام
از ساختهاي اجتماعي را انباشت و تراكمي از مجموعه
نگرشها ،ارزشها ،دانشها ،آگاهي و رفتارها تصور كنيم،
تكنولوژيهاي ارتباطي ميتوانند شدت ،ميزان و جايگاه
برخي از مؤلفهها را كمابيش تحت تأثير قرار دهند ،در
نتيجه آن ساخت نهايي تا حدودي ميتواند تغيير كند.
من مثالي خدمتتان بزنم .فرض كنيد غذايي هست كه
همه اقوام ايراني اين غذا را ميپزند اما فالن نوع سبزي كه
مال يك منطقه جغرافيايي است قب ً
ال در غذاهاي همان
منطقه به كار ميرفته ،حاال وقتي جاده ساخته ميشود
و ماشين ميآيد و توليد آن گياه بيشتر ميشود آن گياه
انتقال پيدا ميكند به بقيه اقوام .ممكن است همه اقوام
هم از آن نوع گياه استفاده نكنند اما هستند خانوادههايي
كه خوشش��ان ميآيد كه در توليد فالن غ��ذا از گياه
استفاده كنند.
ببينيد ارتباطات كاري كه ميكند اين اس��ت كه بستر
انتقال را فراهم ميكند تا آن مقول��ه از وراي مرزها  -هر
نوع مرزي  -عرضه ش��ود .تازه انس��انها هستند كه آن
مفهوم را بايد دريافت كنند ،بپذيرند و به صورت خودآگاه
يا ناخودآگاه وارد فرآيند ساختدهي به جهان اجتماعي
خودشان كنند .اين اتفاقي است كه هميشه افتاده و البته

تكنولوژي قابليتهايي دارد
ام��ا جامع��ه اي��ن قابليتها
را درك نميكن��د و از آن
قابليتها اس��تفاده ميكند
اما ب��ه دليل كمب��ود دانش و
مهارت براي درك و كنترل آن
ويژگيه��اي تكنولوژي آن
ظرفيت نهفته در تكنولوژي
اس��ت كه عملياتي ميشود
تا زماني ك��ه جامعه آگاهي،
دان��ش و مه��ارت الزم براي
كنت��رل آن ظرفيته��ا و
كاركردهاي منفي را به دست
بياورد و در مقابل تكنولوژي
بتوان��د ق��د عل��م كن��د و به
تعبيري اين هي��وال را رام و
جن را در درون بطري كند
در اين  10 – 20سال گذشته به شكل شديدتري دارد
ميافتد.
در جهان جديد ،انقالبي اتفاق افتاده؛ انقالب ديجيتال يا
تكنولوژيهاي مجازي .اين تكنولوژيها به دليل استفاده
از كامپيوتر و پروسس��ور  -پردازنده  -كاري كه كردهاند
اين ب��وده كه امكان ارتباطي را بس��يار س��ريع ،راحت،
سهلالوصول و ارزان تقريباً در اختيار همه انسانها قرار
دادهاند .اين رواج زياد تكنولوژيها در كنار كامپيوتريزه
شدن ،مينياتوريزه شدن و چندرس��انهاي شدن باعث
شده كه توليد ،عرضه ،نگهداري ،آرشيو ،بازيابي و مصرف
ان��واع محتواها از جمل��ه كالمي ،صوت��ي و تصويري از
طرف هر توليدكنندهاي براي ه��ر تعداد از مخاطبان يا
مصرفكنندگان فراهم شود.
  يعن�ي هر ف�رد به مثاب�ه يك رس�انه عمل
ميكند؟
بگذاريد بدون تعارف بگويم ،حقيقتاً از اين اصطالحات
خوش��م نميآيد كه مث ً
ال هر فرد را يك رس��انه در نظر
بگيريم .اينها بيان علمي نيستند و متأسفانه در فضاي
ذهني جامعه ما چنين تعابيري ام��كان بدآموزي زياد
دارند.
  كسي كه در اينستاگرام يا فيسبوك  5هزار
يا  10هزار دنبال كننده دارد ،مثل يك رسانه عمل
نميكند؟
نه ،در واقع هر ف��رد امكان اي��ن را پيدا ميكن��د كه از
حالت گيرندگي يا مخاطب بودن محض تبديل بش��ود
به توليدكنندگ��ي و عرضهكنندگ��ي ،بنابراين مفهوم

مح��ض خطابي» گذش��ته ،تبديل
منفعل
«مخاطب
ِ
ِ
ِ
ميش��ود به «مخاطب – توليدكننده» يا «مخاطب -
مش��اركت اجتماعي» يا «مخاطب – ژورناليس��ت» يا
تعابير ديگر.
ببينيد اينكه م��ا هر توليدكنن��ده پيام را يك رس��انه
بناميم ،تعبير درستي نيست به خاطر اينكه رسانه اعم از
توليدكننده است و شامل تكنولوژي واسط هم ميشود.
رسانه خودش توليدكننده را دربر دارد ،كما اينكه محتوا
را هم در بر دارد.
امروز دهها ه��زار وبالگ نوي��س يا صدها ه��زار نفر در
شبكههاي اجتماعي مثل اينستاگرام يا فيسبوك هر
كدام يك يك رس��انه نش��دهاند .ما در واقع يك فضاي
ارتباطي داريم اما هر كسي در اين فضا امكان اين را پيدا
ميكند كه توان توليد خودش را به كار ببرد و اين توليد
را در فضايي شخصي شده عرضه كند .در واقع ما االن در
عصري به سر ميبريم كه يك سو رسانه و توليدكنندگان

حرفهاي حضور دارند و در س��وي ديگر مخاطب محض
دريافتكننده ديگر وجود ندارد .به اصطالح ما ميگوييم
ارتباطات به صورت عمودي از باال به پايين تبديل شده به
ارتباطات افقي و شبكهاي.
  يعني ارتباطات عمودي و سنتي ديگر وجود
ندارد؟
اين بدين معنا نيست كه ارتباطات عمودي و سنتي وجود
ندارد اما سهم اين ارتباطات از كل فرآيندهاي ارتباطي
در جامعه به شدت كاهش پيدا كرده است .در اين فضا
هم ارتباطات عمودي پايين به باال ممكن ميشود ،هم
ارتباطات افق��ي بين خود مردمان جدا از س��اختهاي
قدرت فراهم ميش��ود ،بنابراين جامعه به ش��كل يك
جامعه شبكهاي درمي آيد كه هر فرد ميتواند حرف و پيام
خودش را به صورت افقي به همه انسانهاي ديگري كه
به نوعي با آنها داراي عاليق ،ساليق ،خواستها ،ذهنيت
و منافع مشترك است عرضه كند از جمله سن ،جنسيت،
ش��غل ،جايگاههاي اقتصادي  -اجتماعي ،رويكردهاي

سياسي و از اين دست .در واقع در يك جامعه شبكهاي
اين امكان فراهم ميشود كه آدمها هم جنس خودشان
را بهتر و زودتر پيدا كنند و با آنها بتوانند فضاي ارتباطي
تعاملي را به وجود بياورند كه بر اساس خواست و تمايل
مش��ترك به توليد ،انتقال ،عرضه و دريافت محتواهاي
ارتباطي بپردازند.
  آقاي دكتر! انقالب و تحولي كه به تعبير شما
در شكل ارتباطات ما صورت گرفته ،چه تأثيري بر
ساختار خانواده ايراني گذاشته است؟
قبل از اينكه اين پرسش را پاس��خ بدهم ،اجازه بدهيد
يك مقدمه ع��رض كنم .بحث اولي كه من داش��تم كه
تكنولوژيهاي ارتباطي متحول ش��دند و به دنبال آن
پديدههاي اجتماعي ميتوانند تغيير كنند ما بايد به اين
لفظ امكان در اين گزاره دق��ت كنيم .معناي اين حرف
اين نيست كه حتماً تغيير تكنولوژيها فالن اثر حتمي

و قطعي را به دنبال ميآورد ،بلك��ه تغيير تكنولوژيها
امكان تحقق اثرات مثبت يا منفي را افزايش ميدهد ولي
تحقق اين امكان در نتيجه كاربري و رفتار انسانهاست
كه عملياتي ميش��ود .ما در واقع آن محتمل را ممكن
ميكنيم و ممكن را محقق ميكنيم .انسانها هستند
كه اين كار را انجام ميدهند نه خ��ود تكنولوژي .البته
ما بايد گ��زاره ديگري را هم اين وس��ط اضافه كنيم كه
باالخره تكنولوژي ،ظرفيتها ،قابليتها و آثار نهفتهاي
در خودش دارد كه معموالً هم در لحظه اختراع يا اشاعه
تكنولوژي از سوي اكثريت مردم كشف نشده و مردمان با
آگاهيهاي قديميشان رفتار ميكنند و اين رفتار با توجه
بهقابليتهاينهفتهدرتكنولوژيممكناستغالباًهمبه
آثارمنفيدريكدورهزمانيمنتهيشود،يعنيتكنولوژي
قابليتهايي دارد اماجامعه اين قابليتهارا دركنميكند
و از آن قابليتها استفاده ميكند اما به دليل كمبود دانش
و مهارت براي درك و كنترل آن ويژگيهاي تكنولوژي آن
ظرفيت نهفته در تكنولوژي است كه عملياتي ميشود تا
زماني كه جامعه آگاهي ،دانش و مهارت الزم براي كنترل
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آن ظرفيتها و كاركردهاي منفي را به دست بياورد و در
مقابل تكنولوژي بتواند قد علم كند و به تعبيري اين هيوال
را رام و جن را در درون بطري كند.
ميخواهم بگوي��م ظرفيت نهفته تكنول��وژي امر قابل
قبولي است اما اين امري نيست كه وراي اختيار ،آگاهي و
اراده فردي و جمعي ما عمل كند .علت غلبه آسيبزايي
تكنولوژي ،كمبود دانش و مهارت جامعه به كاربرنده آن
است .حاال اگر جامعه هرچه سريعتر ،عميقتر و جديتر
اين ظرفيتهاي آسيبافزايي تكنولوژي را درك كند و
در برابر آن بدلش را بزند ،اين جامعه ميتواند توفيق داشته
باشد كه اثرات منفي را هرچه سريعتر كمتر كند و اثرات
مثبت را به حداكثر برساند.

جامعه ما ميشوند .قطعاًتكنولوژيها جهتگيري دروني
دارند كه فرهنگ اختراعكننده آن به صورت خودآگاه يا
ناخودآگاه در اين اب��زار نهادينه كرده اما ما جامعه كاربر
هستيم كه اين تكنولوژي را بايد به كار بگيريم و اگر ما
اين ظرفيتها را هرچه زودت��ر درك كنيم امكان اين را
پيدا ميكنيم كه تكنولوژي را در اختيار منافع فرهنگي
خودمان بگيريم يا اينكه با مقاومت كمتري با تغييرات
فرهنگي همنوا شويم.
ً
ببينيد صد سال پيش قطعا س��اخت خانواده در ايران
پيوسته بود ،يعني حداقل سه نس��ل در درون خانواده
زندگي ميكردند .فرزندان ازدواج ك��رده از خانه خارج
نميشدند و پدر و مادر ،پدربزرگ و مادربزرگ كانون ثقل
خانواده بودند و روابط سه نسلي به وجود ميآمد و بسياري
از اين عوامل ساختاري و ارزشي در آن ساخت معنا پيدا
ميكردامابههرحالنظامشهرسازيما،آپارتماننشيني،
خودرو ،لوازم زندگي ،ارزشهاي مدرنيته ،مصرفگرايي

نگاه كرد چون به هر حال از يك س�امانه فرهنگي
ديگريباباورهاو عاليقديگريواردجامعهديگري
شده است.
مي شود اين را گفت اما گفتن اين حرف چه مشكلي را
از ما حل ميكند .شما نگاه كنيد خودرو وارد ايران شد و
كل نظام شهرسازي ،روابط اجتماعي و بُعد خانوادگي را
هم متحول كرد ،حاال فرض كنيد ما بنشينيم و از منظر
دفاع از ارزشهاي خانوادگي  100سال قبل ،عليه خودرو
موضع بگيريم اين نوع موضعگيريها چه چيزي را تغيير
خواهد داد .آيا خودرو از جامعه ما حذف خواهد شد .ما
ظرفيتهاي تكنولوژي را زودتر درك كنيم ،ميتوانيم
به حفظ ارزشهاي جامعه خودمان بهتر نائل ش��ويم يا
اينكه صرفاً بنشينيم و حتي نقادانه هم نه ،نقزنانه درباره
ساختار فرهنگي اين تكنولوژيها افسانهسرايي كنيم و
هيچ وقت هم اين افسانهسراييها ما را به يك كنش مثبت
و بازدارندگي جدي هدايت نكند .بله ،تكنولوژيها قطعاً
يك محصول فرهنگياند ،از ي��ك فرهنگ ديگري وارد

و بسياري از اين پديدهها وارد جامعه ما شد و االن تيپ
خانواده پيوس��ته وجود ندارد و قطعاً خانواد ه هستهاي
شده است.
حاال اگر ما در اين صد سال گذشته درك ميكرديم كه
خانوادههستهايخيليهمچيزبدينيست،ميتوانستيم
بهتر سياس��تگذاري كنيم تا الاقل خانواده هستهاي از
همگسيخته و متالشي نداشته باشيم .خانواده هستهاي
بادوام داشته باشيم يا نه ،ما معتقد ميشديم كه خانواده
هستهاي خوب نيست ولي ميتوانستيم آگاهانه مقاومت
كنيم و جلوي فروپاش��ي خانواده پيوس��ته خودمان را
بگيريم .ببينيد ما نه آگاهي پيدا كرديم به اينكه كدام يك
از ساختهاي خانواده خوب است و نه اينكه چگونه بايد
از آن دفاع كنيم.

   شما فناوريهاي ارتباطي را به مثابه ابزار تلقي
ميكنيد اما شايد كساني معتقد باشند كه به خود
اين فناوري به مثابه يك پديده فرهنگي ميشود

را در ايران تحت تأثير قرار ميدادن��د ،بنابراين امروز به
جايي رسيدهايم كه خانواده پيوسته فروپاشيده ،خانواده
هستهاي بادوام هم نتوانستيم درست كنيم .چرا؟ براي
اينكه دموكراسي بينجنسيتي يا اصول فرزندداري در
درون خانواده هستهاي را نپذيرفتيم و در وظايف تربيتي
متناسب با اين خانواده هم ناكام بوديم .ببينيد ما تشويق
ميكنيم به ازدواج در سنين پايين ،از آن طرف پدر و مادر
جوان ،قبل از اينكه به بلوغ ارزشي و فرهنگي رسيده باشد،
مسئول تربيت فرزنداني ميشود كه نميتواند از عهده اين
كار بربيايد ،بنابراين وظيفه تربيت را واگذار ميكنيم به
آموزش و پرورش ،نهادهاي اجتماعي و رسانههاي جمعي.
االن  10 - 20سالي است كه والدين ما در واقع از ايفاي
نتيجه تربيتي خودشان باز ماندهاند .بنابراين آن اتفاقي
كه در غرب ،آس��يب خانواده هستهاي تفسير ميشد و
متوليان و متخصصان كلي برنامه ميدادند كه آن آسيب
محدود ش��ود ،در جامعه ما تبديل به تيپ نرمال شده
است  .عرض من اين نيست كه ما حتماً بايد مقاومت يا
همنوايي ميكرديم ولي ميگويم هر كاري ميخواستيم
انجام بدهيم بايد آن كار را آگاهانه و با برنامهريزي انجام
ميداديم .نه اينكه بنش��ينيم و فقط منفيبافي كنيم و
بعد از آنكه نيروهاي طرفدار تغيير از حد تحمل ما بيشتر
شد ،يكباره درها را باز كنيم و بگوييم اين تغييرات اتفاق
ميافتد و هيچ كاري هم نميشود كرد.
  چرا ما نتوانس�تيم آگاهانه در برابر موج اين
تغييرات قرار بگيريم؟
سؤال بزرگي است.
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  چرا اين آگاهي به وجود نيامد؟
براي اينكه ما فقط مقاومت منفي كرديم ،بدون آگاهي
درباره عواملي كه جبرا ًيا اختيارا ًداشتند ساخت خانواده

  يعني همه ساحتها را در برمي گيرد؟
همهساحتها.ببينيدچرامادرعرصهسياسينتوانستيم
با وجود يك چالش 200ساله بين فرهنگ ايراني اسالمي
 با همه همنواييها و چالشهاي درونياش -با مدرنيتهغربي يك مدل كارا ارائه و اين فرآيند مدرنيته و معاصر
ش��دن را با چالشهاي كمتري طي كنيم .ما در خيلي
از عرصهها نتوانستيم ،حاال اينكه چرا نتوانستيم عوامل
بسيار زيادي دارد .شايد يكي از عوامل اصلي كه قابل ذكر
باشد فقدان يك نظريه بنيادين باشد.
ببينيد دو ركن فرهنگ ايراني و اسالمي ما اسالم و به ويژه
تشيع و ايراني بودن ماست اما چهار پنج قرن است كه ما
به يك مدل قابل دفاع از تركيب اين دو نرس��يدهايم .در
نتيجه سلطه حكومتهاي مختلف كه هر كدام منطبق
بر يكي از ايدئولوژيهاي محتمل در اين طيف هستند
باعث شده كه بقيه ايدئولوژيها را به سكوت وادار كند و
به حاشيه براند و هيچ وقت يك گفتوگوي ملي در ايران
درنگرفته كه باالخره هويت ملي از دو ركن ايراني بودن
و اسالمي بودن چگونه بايد تعريف شود .به همين دليل
ما  200سال است كه نتوانستهايم تركيب داراي كاركرد
گسترده و عميق كه كمترين چالش را ايجاد كند ،در بين
نيروهاي مختلف اجتماعي توليد كنيم و حاال اين هويت
ايراني و اسالمي ما برخورد كرده با مدرنيته و اين برخورد
هم روز به روز در حال عميقتر شدن و گستردهتر شدن
است و در همين تعامل ما بيشتر رويكردهاي نفيگرايانه

 100سال پيش قطع ًا ساخت
خانواده در ايران پيوسته بود،
يعنيحداقلسهنسلدردرون
خان��واده زندگ��ي ميكردند.
فرزندان ازدواج كرده از خانه
خارج نميشدند و پدر و مادر،
پدربزرگ و مادربزرگ كانون
ثقل خان��واده بودند و روابط
سه نس��لي به وجود ميآمد
و بس��ياري از اي��ن عوام��ل
س��اختاري و ارزش��ي در آن
س��اخت معنا پيدا ميكرد اما
به هر حال نظام شهرسازي
ما ،آپارتماننشيني ،خودرو،
ل��وازم زندگ��ي ،ارزشه��اي
مدرنيت��ه ،مصرفگراي��ي و
بس��ياري از اي��ن پديدهه��ا
وارد جامعه ما شد و االن تيپ
خانواده پيوسته وجود ندارد
خانواده هس��تهاي

و قطع�� ًا
شده است

من مثال سادهاي بزنم .ببينيد يك نوجوان آخرش قرار
است با گذر شب و روز تبديل به جوان شود .اين تغيير يك
حركت جبري است .هيچ پدر و مادري نميتواند نوجوان
خودش را در سالهاي نوجواني فيكس نگه دارد .باالخره
شب و روز ميچرخد و با اين چرخش اين نوجوان در درون
خودش تحوالتي را حس ميكند و آخرش بايد تبديل به
جوان شود .موقعي كه يك نوجوان در شرايط زندگي قرار
ميگيرد ،اگر بتواند نوجوان خوبي بوده باشد و بشود جوان
خوبي ،ما ميگوييم اين نوجوان گذار موفقيتآميزي را
طي كرده و هيچ بحراني را حس نميكند اما به هر حال
چالشي حادث شده است  .فرض كنيد ما از عهده چالش
برآمديم و يك نوجوان خوب تبديل شد به جوان خوب.
اين هم نيس��ت كه اين تبديل ،طبيع��ي و بدون هيچ
برنامهريزي اتفاق افتاده باش��د .نه! همين تبديل شدن
به يك جوان خوب و كارا چالش بوده اما توانستهايم اين
نوجوان خوب
چالش را خوب مديريت كنيم .حاال اگر اين
ِ

را پسنديديم .اص ً
ال بايد پرس��يد چرا پسن ِد ايراني غالبا
به س��مت افراط در امتناع حركت ميكن��د .اين هم باز
برميگردد به خصلتهاي ملي و فرهنگي كه ما در طول
قرنهاي متمادي داشتيم .شايد بشود گفت دسترسي به
پول نفت به عنوان پشتيبان دولتهاي مركزگرا ،حاكمان
را از جامعه و واقعيت تاريخي بينياز كرده است ،بنابراين
حاكمان ايدئولوژيهايي را پروراندهاند كه كمترين ارتباط
معنادار و كاركردي را با خيابان و تودههاي مردم داشته
است ،بنابراين واقعيت گفتوگوها و گفتمانهاي جامعه
ما هيچ وقت آن چيزي نبوده كه ما در عرصه رسانههاي
رسمي ميديديم.
حاال اين وسط خانواده ايراني يك ساختار است كه مبتني
بر پايههايي شكل گرفته و اين پايهها اقتصادي ،سياسي،
حقوقي ،ارزشي و فرهنگي است .تكنولوژيهاي ارتباطي
جديد بخشهاي زيادي از اين پايهها را در معرض چالش
قرار ميدهند.

جوان نه چندان خوب
تغيير كند و تبديل ش��ود به يك ِ
ما ميگوييم چالش حادث ش��ده است .نه! اينجا تعبير
غلط اس��ت .چالش در حال انتقال از نوجواني به جواني
حادث ميش��ود اما اگر ما از عهده اين چالش بربياييم و
مهارش كنيم و بتوانيم از اين چالش ،برونداد و نتيجه
خوبي به دست بياوريم موفق ش��دهايم ،اگر نتوانيم اين
فرآيند را خوب طي كنيم ما از عهده چالش برنيامدهايم
نه اينكه چالش امروز به وجود آمده باشد .چالش در هر
دو حالت هست.

  منظورتان از چالش دقيق ًا چيست؟
چالش به اين معنا نيست كه اين پايهها حتماً فرو خواهد
ريخت .چالش به اين معنا است كه زلزلهاي آمده است اما
اگر ما بلد باشيم خانههايمان را محكم بسازيم ،زلزله قوي
هم نميتواند اين خانه را فرو بريزد .چالش حتماً به معناي
تهديد نيست .چالش به معناي امكان وقوع تهديد است،
اگر ما آمادگي مقابله با آن را نداشته باشيم .اجازه بدهيد

  و اين وس�ط ما نبايد نقش خودمان را پنهان
كنيم.
اين نكته مهمي است و نه اينكه نقش خودمان را نبايد
پنهان بكنيم ،ما به عنوان يك انسان ،تنها چيزي كه در
اختيار داريم نقش خودمان اس��ت .ما به جاي فرافكني
تكنولوژي و تمدن غربي و فرافكني آثاري كه رسانههاي
خارجي و رقبا در جامعه ما ميگذارند ،بايد بنش��ينيم

و بگوييم ما چه كار ميتواني��م بكنيم .تكنولوژي آمده،
هست ،خواهد بود و قطعاً در آينده تكنولوژيهايي كه
دو سه دهه گذش��ته وارد جامعه ما شدهاند ،تشديد هم
خواهند شد .ببينيد ويدئو آمد ،ما 10سال با ويدئو مبارزه
كرديم اما نه تنها از بين نرفت ،تكنولوژي ماهواره هم به
آن اضافه شد .ماهواره آمد ما ممنوع كرديم ،نه تنها از بين
نرفت ،اينترنت هم به آن اضافه شد .اينترنت آمد نه تنها از
بين نرفت ،گسترش پيدا كرد و تبديل شد به شبكههاي
مجازي و موبايلي و در آينده تبديل خواهد شد به اينترنت
در آسمان ،يعني دسترسي همه به محتواهاي اينترنتي
حتي بدون نياز به مخابرات و بسياري از تغييرات ديگر.
دقت ميكنيد؟ اينها تغييرات جبري فناوري است كه
اتفاق ميافتد .اين تغييرات نه موقتي هستند ،نه آمدهاند
كه بروند و ن��ه آمدهاند كه صرفاً با ما مبارزه سياس��ي -
فرهنگي كنند .اين تغييرات ،تطورهاي فناورياند كه
در كره زمين و براي كل بش��ريت اتفاق ميافتند .حاال

ما به عنوان يك تمدن ،به عن��وان يك جامعه ديني ،به
عنوان يك ملت بايد بگرديم ببينيم ما چگونه ميتوانيم
خويش��تن خويش را در درون اين بستر سيال فناورانه
ِ
حفظ بكنيم ،يعني بيش از آنكه وا بدهيم و تسليم بشويم
و فناوري را قاهر و مس��لط بدانيم برگرديم به خودمان
و ببيني��م در برابر اين تكنولوژيه��ا چگونه ميتوانيم
سياستگذاري و عمل كنيم.
  يعني اين فضا را به ش�كل بازار ببينيم كه ما
چه كااليي به اين ب�ازار ارتباطي ميتوانيم اضافه
كنيم؟
ما هم به عنوان يك بازيگر فع��ال و رقيب جدي به زبان
معاصر مسلط شويم و وارد شويم .اگر رقابت براي جلب
توجه و وقت مصرفكنندگان اس��ت ،ما هم محتوايي
عرضه كنيم كه بتواند جذابيت داش��ته باش��د و وقت و
توجه مخاطبان را جذب كند و م��ا از طريق آن بتوانيم
به آن ارزشها و هويت تاريخي خودمان تداوم ببخشيم
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و به نسلهاي آينده متصل ش��ويم ،چون اگر ما نتوانيم
عرضه خوبي كنيم رابطه آموزشي و تربيتي ما با نسلهاي
آينده كمرنگتر ش��ود و قطعاً رقباي ما خواهند بود كه
وقت و توجه را به خودش��ان جلب ميكنند و ارزشها و
دانشهايي كه خودشان ميخواهند در ذهن و ناخودآگاه
كودكان و نوجوانهاي ما خواهند كاشت.
  فهم اين بازار و شركت در اين محصولسازي
به عهده چه كساني است؟
به عهده همه .به عهده يكايك 80ميليون ايراني ،به عهده
يكايك والدين ما ،به عهده يكايك معلمان و مسئوالن
تربيتي و آموزش��ي ما .به عهده يكايك روحانيت معزز،
به عهده يكايك دلسوختگان ،فرهيختگان ،هنرمندان،
دانشمندان و دانش��گاهيان .ببينيد اين تغييري كه ما
با آن مواجه هس��تيم يك تغيير مقطعي يا موضوعي يا
موردي نيس��ت كه بگوييم يك گوشه از تمدن اسالمي
و ايراني ما را تحت تأثير قرار خواهد داد .اين يك شيفت
تمدني خيلي بزرگ اس��ت .تمام تمدن ايراني االن در
معرض چنين چالش��ي قرار گرفته است ،بنابراين افراد
داراي باورهاي ديني براي حفظ باورهاي دينيشان ،افراد
داراي گرايشهاي مليگرايانه ب��راي حفظ ارزشهاي
يگرايانه ،افراد باورمند ب��ه هويتهاي قومي و زباني
مل 
براي حفظ مرزهاي زباني و قوميتي ،والدين سنتي براي
حفظ س��نتها و والدين مدرن براي حفظ عقالنيت و
خودمختاري بايد به ميدان بيايند.
  يعني همه اين ظرفيته�ا بايد به كار گرفته
شود؟
بله ،بايد عمليات��ي كنيم .ما هيچ راه��ي نداريم جز يك
مفاهمه ،همراهي و همانديش��ي ملي با همه گروههاي
اجتماعي .البته در عمل با جايگاههاي متفاوت ،براي اينكه
بتوانيم اي��ن چالش را مهار كنيم و س��ربلند از آن بيرون
بياييم .تجارب تاريخي هم اين را نشان ميدهد .موقعي كه
ماهواره وارد ايران شد ،مليگراها از جمله فعالترين افراد
در برشمردن خطرات و آس��يبهاي ماهوارهها و پخش
مستقيم تلويزيوني بودند .خيلي قبلتر از اسالمگرايان يا
مقامات سياسي ما مليگراهااينخطرراگوشزدميكردند.
ببينيد دلسوزان اقوام ايراني نه آنها كه دنبال تجزيه طلبي
محض هس��تند ،نوعي كه هويتطلبي و خودمختاري
فرهنگي را درون مرزهاي ملي تجويز ميكنند ،االن دارند
فرياد ميزنند از اثرات منفي تكنولوژيهاي ارتباطي كه بر
تجزيهطلبي فرهنگ سياسي اثر ميگذارد اما ما موقعي
كه ميآييم و مدار سياسي را بر اساس افراط پوزيسيوني
قرار ميدهي��م ،قطعاً خودمان را از همراهي بس��ياري از
نيروهاي اجتماعي محروم ميكنيم ،بنابراين افرادي كه
در س��اختهاي هويتي در نقطههاي مياني قرار دارند،
براي ما فرقي با اپوزيس��يون افراطي و تجزيهطلب پيدا
نميكنند .ما هستيم كه نقطه اپوزيسيون را مدام تنگتر و
محدودتر تعريف ميكنيم و خودمان را از اثرگذاري مثبت
و همراهي سازنده بقيه گروههاي ايدئولوژيك و گفتماني
محروم ميكنيم.
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  در تحلي�ل و ارزياب�ي آن چيزي ك�ه امروز
س�ر خانواده ايراني آمده اس�ت ،چقدر ما درگير
تحريفهايشناختيهستيم؟
من يك نكته درباره سؤال قبلي بگويم .بحثها زياد است
و من فقط ميرسم كه يك گوش��ه از حرفها را بزنم و
طبيعتاً خيلي از حرفها نگفته ميماند .من در س��ؤال
قبلي وقتي پرسيديد اين نقش آفريني به عهده كيست
گفتم همه ،اما همه نقش يكس��ان ندارند .اينكه چگونه
اين نقشها عملياتي ش��ود ،نيازمند بحث است .ما بايد
بتوانيم نظام گفتوگوي آزاد را عملياتي كنيم .نهضت
ملي مسئلهآفريني را نهادينه كنيم .مشاركتي همگاني
در هويتسازي و هويتمندي ايجاد كنيم ،به گونهاي كه
اكثر انسانها درباره چيستي و كيستي خودشان و افراد
تحت تكفلشان دغدغهمند باشند و براي پاسخ به اين
دغدغه هم راه و روش و طي طريق و رسيدن به پاسخ را
در اختيار داشته باشند .خب اين ارزش گفتن دارد و جاي
بحث است كه چگونه اين بايد اتفاق بيفتد.
اما برگرديم به اين پرسشتان .البته من جسارت نميكنم
بگويم تحريفهاي شناختي ،اما مسئله را با لفظ ديگري
بيان ميكنم .به نظر من ما كم ش��ناختي زي��اد داريم.
البته ممكن است بخشي از اين كم شناختي ما صورت
تحريف هم به خودش بگي��رد .اما من نميگويم قطعاً و
هميشه ،قصد و عمدي ذيل مفهوم تحريف وجود دارد.
يك وقتهايي عمق كم و گستره ناچيز دانش ما درباره
مسائل اجتماعي ،سياس��ي و فرهنگي است كه ما را به
س��مت نتيجهگيريهاي غلط و خطرناك ميكشاند.
من كل حرفم اين بود كه ما براي مديريت كالن جامعه
خودمان در ش��رايط فعلي نياز به يك دانش متناسب با
زمانه خودمان داريم .در اين دانش هم قطعاً علم اجتماعي،
علوم انساني ،ارتباطات ،فلسفه و بسياري از رشتهها بايد
عملياتي شود و دخالت كند .معناي حرف من اين نيست

كه ما به جاي گفتمان ،دانشگاه را بايد مسلط كنيم ،براي
اينكه دانشگاه هم يحتمل وارث آن دانشي كه بايد باشد
نيست اما ما بايد روح زمانه و عوامل مؤثر در حركتهاي
تمدن ساز يا تمدن سوز را درست درك كنيم تا در مرحل
بعدي از عهده اين فرآيندها بربياييم.
نظام مش��اوره ،نظام تحقيق ،نظام علم ،نظام تحقيق و
توسعه در ايران بيش از آنكه افقهاي آينده يا اليههاي
زيرين روابط را به ما نشان بدهد به بازتوليد دانش ايستا
و غيرمولد كمك ميكند ،تا زماني كه ما نتوانيم دانشگاه
نيمه مستقل داشته باشيم ،نميتوانيم دانشي گستردهتر
يا عميقتر از وضع موجود عرضه كنيم .وقتي تحقيقي
طرح نشده نتيجهاش روي كاغذ يا در ذهن محقق نوشته
ميشود و س��فارشدهنده تحقيق ميداند نتيجه اين
تحقيق چه خواهد بود ،اين تحقيق نميتواند دانش��ي
اضافه كند .درباره خانواده هم همين است .درباره حجاب
هم همين است ،درباره روابط بين زن و مرد همه همين
است .همه چيز متصل به هم اس��ت ،هم متصل به هم
و هم متصل به واقعيت��ي كه روز به روز م��ا از آن فاصله
بيشتري ميگيريم ،بنابراين اينكه چه بايد كرد و وظيفه
كيست ،پاسخ اين است كه وظيفه همه است ،با بازگشت
به ارزشهاي پايه ايراني  -اسالمي ،با بازگشت به امر به
معروفو نهيازمنكر،بابازگشتبهعقالنيتيكهدراسالم
هيچ چيز باالتر از آن شمرده نشده است .با بازگشت به
نظم درست و كاراي بين دين و حكومت.
م��ا در اين رابط��ه از ظرفيته��ا و ارزشه��اي ديني و
اخالقيمان هم دست استفاده نكردهايم.
يك نكته كلي بگويم .ما نه ميتوانيم ادعا كنيم انسان
را درس��ت و كامل درك كرديم ،نه تاريخ را ،نه دين
را ،نه گذش��ته را ،نه حال را و نه آينده را .دقت كنيد.
مديريت كالن جامعه به هيچ وجه به معناي تعريف
كردن س��نتها با تنگنظرانهتري��ن روش ممكن و

ما به عنوان يك انس��ان ،تنها
چيزي ك��ه در اختي��ار داريم
نقش خودم��ان اس��ت .ما به
جاي فرافكن��ي تكنولوژي و
تمدن غربي و فرافكني آثاري
كه رسانههاي خارجي و رقبا
در جامعه ما ميگذارند ،بايد
بنشينيم و بگوييم ما چه كار
ميتوانيمبكنيم

ايستادگي بر س��ر اين ارزشها نيس��ت .ما در طول
تاريخ شاهد بس��ياري از تغييرات اجتماعي ،سياسي
و فرهنگ��ي بودهايم ك��ه قطعاً حتي دين��داران صد
س��ال قبل ،امكان اين تغييرات را نه ميپذيرفتند و
نه حاضر بودند اين تغييرات را همن��وا با ارزشهاي
ديني خودش��ان تصور كنند .صد س��ال پيش واقع
قضيه اين است كه بسياري از تكنولوژيها شيطاني
تفسير ميشد و فتاوايي مبني بر حرمت شان وجود
داش��ت اما االن خانواده روحانيون و دينداران ،جزو
پيش��گامترين بخشهاي جامعه ما در برخورداري از
همين موهبات تكنولوژي هس��تند .بسياري از جاها
ما در تفكيك اينكه كجا بايد مقاومت كنيم و وظيفه
داريم در دفاع از آن ارزشها ايستادگي كنيم و حتي
جان و مال خودمان را فدا كنيم و كجا ارزشهاي ما
ارزشهاي اليتغير نيس��ت ،بلكه برداش��ت ما از اين
ارزشها در ش��رايط موجود اس��ت و ممكن است در
دههها يا س��دههاي آينده همين ارزشها تغيير كند
دچار سرگشتگي هستيم.

بگذاريد يك مثال حس��اس بزن��م از روابط زن و مرد
در س��الهاي انقالب كه من نوجوان بودم .در زمان
دانشجويي ما از س��ال  66تا  70دختر و پسرها حق
نداش��تند با هم س�لام و عليك كنند و حرف بزنند.
ارزش اسالمي در تعريف يك دختر و پسر خوب اين
بود كه حتي جنس مخالف را نگاه نكند ،حتي سالم و
عليك هم نكند .بسياري از جوانهاي ما به دليل اينكه
س�لام و عليك كرده بودند مجبور به ازدواج اجباري
شدند يا حتي در معرض تنبيهات جدي قرار گرفتند.
اما امروز ش��ما نگاه كنيد در سياس��يترين ارگان و
دستگاه دولتي كه وارد ميشويد زنان و مردان كارمند
با هم ميگويند ،ميخندند و ش��وخي ميكنند .االن
در هيچ جاي جامعه ايران نميگويند يك خانم حق
ندارد برود باالي سن و كنفرانس بدهد .حاال سؤال من
اين است كه آيا ما امروز از ارزشهاي اسالمي عدول
كردهايم يا اينكه ما در دهه  ،60ارزشهاي جنسيتي
اسالمي را افراطي تفسير ميكرديم؟ هنوز ما به اين
سؤال پاسخ ندادهايم .سؤال مشخصي است .آيا ما آن
موقع افراط ميكرديم و االن به تعادل رسيدهايم يا نه
آن موقع ما حرف درستي ميزديم و االن به بيبند و
باري رسيدهايم و اين بيبند و باري را هم ميپذيريم،
طوري كه فرزندان بسياري از مسئوالن ما جزو همان
جوانان نرمال جامع��ه ما هس��تند و خيلي هم مثل
جوانهايي كه در دهه  60زندگ��ي ميكردند ،رفتار
نميكنند .حاال ن ُرم چيه ،آنرمال كيه؟ گنهكار كيه؟
ثوابكار كيه؟ ما هنوز به اين س��ؤال پاس��خ ندادهايم.
مسئله حجاب هم همين است .مسئله روابط جنسي
درون و بيرون خانواده هم همين است .مسئله صيغه
تعدد زوجين هم همين است .ما ارزشها را طوري
و ّ
بايد تعريف كنيم كه بداني��م آن جنبه اليتغيري كه
تكليف ماست ،چيست و آن جنبه قشري چيست كه

الجرم در طول زمان تغيير ميكن��د و اگر اين تغيير
كرد به اين معنا نيست كه ما از تكاليف الهي خودمان
عدول كردهايم .اين تغيير در واقع به اين معنا است كه
ن ُرم زمان چيزي بوده و در زمان ديگري ن ُرم ميتواند
تغيير كند .ما بايد اين را با يك آگاهي تاريخي تحليل
كنيم.
حاال ايستادگي بر سر اينكه فالن تعريف از حجاب ،زن،
مرد ،دختر و پسر اليتغير است و نبايد به هيچ وجه در
هيچ شرايطي تغيير بكند چه دستاوردي دارد؟ شما
به بنده بفرماييد در  30سال گذشته كدام تعريف ما
بوده كه اليتغير مانده باشد؟ شما بفرماييد پيشگامان
همين ايدئولوژي در جامعه ما االن از پيشگامان نقطه
مقابل هستند يا نيستند؟ و اگر من نميتوانم يا آگاهي
من محدود است به احكام شرع و دين يا ابزارهاي من
در دفاع از آن حريمهاي ش��رع محدود است و من در
جرياني باالجب��ار با اين تغييرات گس��ترده همراهي
ميكنم در سطح گفتماني اصرار بيش از حد بر حفظ
سنتها داشته باشم و در عمل كوتاه بيايم و اين شرايط
نفاق ش��ناختي و رفتاري را در جامع��ه ايجاد كند آيا
من كاري خيري كردهام يا كار ش��ر؟ االن در جامعه
ما به جايي رس��يدهايم كه پاك تري��ن ،خوب ترين،
متواضعترينومثبتتريندختروپسروانسانميتواند
در خلوت خودش ،خودش را خيلي ناس��الم ،ناپاك و
گناهكار تفسير كند و در نقطه مقابل ناپاكترين آدم
هم ميتوان��د خودش را خيلي پاك ،س��الم ،به حق و
بهشتي تفسير كند .وقتي ما استانداردها و معيارها را
كه به انسانها هويت ميبخشد فروپاشاندهايم و فضا
به جايي رس��يده كه هركس ميتواند خوب نباشد و
خودش را خوب جلوه بدهد و از آن طرف كس��ي كه
ميتواند خوب باش��د اعتماد به نفس نداشته باشد يا
آنچنان اس��تانداردهاي س��ختگيرانهاي به خودش
تحميل كند كه در مقايسه با آن استاندارد ،وضع موجود
خود را خراب بداند ،بنابراين آن آدم بد كه خودش را
خوب ميداند دليلي براي توبه پيدا نميكند و آن آدم
خوب هم كه خودش را بد ميداند ،تشويق نميشود در
مسير رشد قرار بگيرد .حاال شما برگرديد بگوييد زن،
مرد ،دختر ،پسر ،جنسيت ،سن ،طبقه تمام اينها روي
هويت فردي و ساختي از انسانيت بنا ميشود.
  و تصويري كه آن فرد از خودش دارد؟
تصويري كه از خ��ودش دارد در وضع موجود ،تصويري
كه از خودش دارد در وضعيت مطلوب و رابطهاي كه ما با
وجدان الهي خودمان پيدا ميكنيم دچار آشفتگي شده
است .من موقعي كه نتوانم خودم را در چشم خدا تصور
كنمكهمنآدمخوبيابديهستم-دقت  كنيدبفرماييد
چه ميگويم -من هر آن كار خيري كه بتوانم ميكنم اما
آنچنان به من مدلهاي آرمانگرايانه عرضه شده است كه
هيچ وقت خودم را خوب نميدانم .بله من قطعاً هيچ وقت
معصوم نخواهم بود ولي آيا انسان خوبي هستم يا نه ،كجا
اين امكان براي من تفسير و معنا شده است و از آن طرف
من اگر آدم بدي باشم اين را در جامعه چه كسي جرئت
ميكند بگوييد تو آدم بدي هستي   .
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ه رهاشدگي
ب
ي زنان
«بازنگر
ودشان»
در خ

خوشبين نيستم

گفتوگو با دكتر مسعود كوثري ،تحليلگر فرهنگي و استاد ارتباطات اجتماعي

 120درصد ضريب نفوذ تلفن همراه با پنهان داشتن و كلك زدن نميخواند
دكتر مسعود كوثري ،اس�تاد ارتباطات ،مدير گروه
ارتباطات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه
داوود
تهران و مديرعامل انتشارات علمي  -فرهنگي است.
عليخاني
او «نظريهه�اي مطالع�ات فرهنگ�ي» را در مقط�ع
كارشناسي ارش�د و دكتري تدريس ميكند و مؤلف
كتابهاي متع�ددي در اين ح�وزه اس�ت از جمله «نظريهه�اي آنومي
اجتماعي» و «جه�ان فرهنگي كاربران ايراني در ش�بكه دوس�تيابي
اوركات ».اين پژوهشگر مقاالت متعددي هم در اينباره نوشته است از
جمله «جهاني -محلي شدن :به س�وي يك بريكوالژ اسالمي -ايراني»،

  جناب دكت�ر كوثري! بح�ث م�ا در رابطه با
بحرانهايي اس�ت كه امروز خانواده ايراني با آن
مواجه است .سعي ميكنيم از اضالع متفاوتي به
موضوع نگاه كنيم چون اساس ًا موضوع چندوجهي
اس�ت .هر نگاهي ميتواند پرتوي به اين مسئله
بيفكن�د و زاويهاي را روش�ن كند .ميخواس�تم
به عنوان اس�تاد ارتباطات و كس�ي كه در فضاي
ارتباطات اجتماعي پژوهش كردهايد ،نظرتان را
درباره مهمترين بحرانهاي امروز خانواده ايراني
جويا شوم.
بحث خانواده در ايران ،ابعاد گوناگون��ي دارد و از وجوه
مختلف بايد به اين موضوع نگاه كرد .هم ارتباطي و هم
جامعه شناختي .من فكر ميكنم در خانواده ايراني چند
اتفاق مهم افتاده و كسي هم نيست در برابراين اتفاقات
پاسخگو باشد ،بنابراين خود خانواده دارد آرام آرام تالش
ميكند راهحلي براي اين موضوع پيدا كند و ببيند به چه
جمعبندياي ميرسد.
خب خانواده ايراني طي سه چهار دهه به سمت كوچك
شدن رفته و اين كوچك شدن به خاطر ضرورت زندگي
جديد بوده ،از شغل و هزينهها تا تغييراتي كه در نگرش
زنان نسبت به خودشان به عنوان مادر و زن به وجود آمده
است .خب اين عوامل و نگرشها طبيعتاً جامعه ما را به
سمت كوچكتر شدن خانوادهها سوق داده اما عالوه بر
اين ،تغييراتي هم در عرصههاي ارتباطي اتفاق افتاده كه
اين دو عرصه دست به دست هم داده و جامعه ايران دچار
تغيير درخانوادهها شده است.
  منظورتان از اين تغيير چيست؟
ش��ما امروز ميبينيد كه زنان دارند از نقش سنتي خود
بيرون ميآيند .انقالب اسالمي كه آمد ،زنان و دختران
را به عرصههاي اجتماعي دعوت كرد كه نقش ايفا كنند.
در دوران جنگ و انقالب به ش��يوهاي و بعد از آن هم در
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«تعاملي بودن و بازبودگي در بازيه�اي رايانهاي ديني»« ،مصرف تلفن
همراه در بين جوانان ،مطالعه دانشجويان دانشگاه تهران»« ،سكوالريسم،
پساسكوالريسم و تلويزيون» و «نش�انه شناسي عشق در ُرمان معاصر
فارس�ي»  .دكتر كوثري ،پيشتر به خاط�ر ارائه مقاله «نشانهشناس�ي
موسيقي مردمپسند» جايزه بهترين مقاله فرهنگي را در سال  1383از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دريافت كرده است .گفتوگوي ما با دكتر
مسعود كوثري ميكوشد از دو منظر جامعه شناختي و ارتباطي به موضوع
خانواده ايراني و آسيبهايي كه متوجه ساختار و كاركردهاي اين خانواده
است نزديك شود.

زمان حال ،حضور زنان و دختران در جامعه بيشتر شد،
البته اين حضور يك دليل وضعيتي داشت .خانوادهها به
جامعهاي كه بعد از انقالب به وجود آمد اعتماد داشتند،
بنابراين خيلي راحتتر از گذش��ته زن��ان و دختران به
جامعه آمدند و مش��غول كار و فعاليت و آموزش شدند،
ميدان وسيعي به آنها داده شد و يك نوع اعتماد هم بين
خانوادهها و حكومت به وجود آمد كه به حضور زنان در
اجتماع مداومت ميبخشيد.
از اين طرف ما طبق فرمايش حضرت امام ،ميدان داديم
به زنان و دختران كه در جامعه حضور داشته باشند .از
طرف ديگر تغييراتي در توزيع شغل در جامعه به وجود
آمد و از سويي تحوالتي در عرصه ارتباطي به وجود آمد،
يعني سه ضلع يك مثلث به تدريج به هم پيوستند كه هر
كدام سهمي در تغيير خانوادهها داشته است.
  حاال اگر بخواهيد اولويت ب�ه يكي از اضالع
اين مثل�ث بدهيد كدام وجه مهمتر و كارس�ازتر
خواهد بود؟
گمان ميكنم بيشترين تغييرات ،متوجه زنان و دختران
اس��ت و اين قش��ر امروز بيش��ترين تغييرات را تجربه
ميكنند ،ب��ه خاطر اينك��ه وارد عرصهه��اي مختلف
اجتماعي شدهاند و ش��ما ميبينيد در خيلي از دورهها
و مقاطع آموزشي تعداد دختران بيشتر از پسران است
به رغم اينكه س��هميههايي وجود دارد و سعي ميشود
تعداد دختران از يك نس��بتي باالتر نرود  -مث ً
ال  40به
 60باش��د  -تازه اگر ضريبها يا نسبتها رعايت نشود،
من گمان ميكنم كه در خيلي از رشتهها تعداد دختران
به باالي  80درصد ميرس��د .خب مجموع اين مسائل
باعث شده نگرش زنان نس��بت به خودشان و اينكه چه
جايگاهي دارند ،تغيير پيدا كند .اص ً
ال زنان شروع كردهاند
به فكر كردن راجع به خودشان كه چه كسي هستند؟ چه
كارهاند؟ و چه بايد بكنند؟

  و ماحصل اين بازبيني در هويت و نقشها را
چطور ميبينيد؟
به زعم من اين طرز تفكر و تغيير نگرش تا حدودي رها
شده است .ميتواند به سمتو سويي مثبت برود ،يعني
بازبيني فينفسه اش��كال ندارد اما به شرط اينكه سبب
ش��ود ما با يك زن اجتماعيتر ،توليدگرت��ر و خالقتر
روبهرو شويم چون جامعه ما به اين زن نياز دارد ،يعني
ماحصل اين بازبينيها طوري باشد كه عالوه بر نقشهاي
همسري و زنانگي ما با يك زن خالق و مدير و توليدكننده
و مش��اركتكننده در عرصه اجتماع روبهرو ش��ويم اما
ميتواند سويههاي ديگري هم پيدا كند.
  چه سويههايي؟
اينكه مث ً
ال نگرش زن نسبت به بدنش ميتواند به سمت
اف��راط در زيباييگرايي ب��رود كه تجلي اي��ن افراط در
زيباييگرايي در انواع عملهاي جراحي گونه و صورت
و لب و در مصرف زياد لوازم آرايشي است و گاه حتي از
جامعه غربي هم كه مهد و مبدع اين حركتهاست ،جلو
ميزند .خب اين نش��ان ميدهد توجه به بدن و زيبايي
س��ويه انحرافي و افراطي هم دارد كه نشانههايش را در
جامعه مان ميبينيم و ممكن اس��ت زنان و دختران ما
آسيب ببينند.
پس اين يك وجه رها شده است .دوم اينكه امروز تغييري
در نرخ رش��د و باروري به وجود آمده اس��ت .به عبارت
ديگر زن دارد بازنگري ميكند كه نقش او به عنوان مادر
چيست و تولد چند بچه ،مادر بودن او را ثابت ميكند و
اص ً
ال الزم است كه بچه بياورد؟! اينكه اگر بچه بياورد از
ريخت نميافت��د و زيبايي خود را از دس��ت نميدهد؟!
مجموعه اين تفكرات و اين پرسشها و پاسخي كه زن به
اين پرسشها ميدهد با سياستهاي جمعيتي ما مرتبط
است ،يعني از يك طرف سياستهاي جمعيتي ما سعي
ميكند به انحاي مختلف پ��اداش بدهد كه جمعيت و

زن دارد بازنگ��ري ميكند كه
نقش او به عنوان مادر چيست
و تولد چند بچه ،مادر بودن او
راثابتميكنند،اينكهاگربچه
بياورد از ريخ��ت نميافتد؟!
مجموع هپرسشهاوپاسخي
ك��ه زن ب��ه اي��ن پرس��شها
ميده��د ب��ا سياس��تهاي
جمعيتيمامرتبطاست
فرزندآوري زياد شود ،از آن طرف نگرش يك چيز ديگر
است ،يعني ما يك نگاه مقاومتي درباره سياست حمايت
از زاد و ول��د را ميبينيم و حتي اين ن��گاه مقاومتي در
شهرها و روستاهاي كوچك ما وجود دارد ،ميبينيم كه
در روستاها ميل به يك بچه و دو بچه پيدا كردهاند.
آقاي دكتر! ممكن اس�ت كس�اني با اين تز ش�ما
مخالف باشند و بگويند مسئله فرزندآوري بيشتر
معطوف به متغيرهاي اقتصادي  -معيشتي است.
اينكه هزينههاي تولد و پيش از تولد و آموزش و
رشد يك كودك بسيار باال رفته است و خانوادهها
نميتوانند چهار ،پنج بچه داشته باشند.
من ميپذيرم كه متغيرهاي اقتص��ادي هم نقش بازي
ميكند ام��ا فقط متغيره��اي اقتصادي نيس��ت چون
خانوادههايي هم ك��ه تمكن مالي باالي��ي دارند عموماً
تمايلي به فرزندآوري باال نش��ان نميدهن��د .اقتصاد و
بيكاري و شغل و دوش��غله بودن تأثير دارد ولي مسئله
بيشتر به خاطر آن تغيير نگرشي اس��ت كه در زنان به
وجود آمده كه چه كارهاند و چه بايد بكنند ،بنابراين آيا

الزم است مثل مادران قديمي خودشان را كام ً
ال فداي
بچهها كنند يا نه بايد س��همي براي خودشان بگذارند و
اينكه اين سهم چقدر است و چه تأثيري ميگذارد روي
فرزندآوريشان.
نكته ديگر رها شده و بالتكليف كه ميتواند خطرناك
باش��د ،تغيير نگرشها نس��بت به زندگي زناش��ويي
و همس��ريابي اس��ت كه اين به نظرم در ايران خيلي
خطرناك است ،يعني تحت تأثير آن بازنگري در نقش
و امواجي كه از آن طرف ميآيد با سريالها و فيلمهاي
هاليوودي ،ب��ا رمانها و خيلي چيزه��اي ديگر .به هر
حال اين ارتباط با دنياي بي��رون وجود دارد .خب اگر
اين تغييرات مديريت نش��ود ،ممكن اس��ت به نوعي
افسارگيختگي در رابطه دو جنس در جامعه ما منجر
شود ،يعني مشروع شدن اينكه تو ميتواني كنار زندگي
خانوادگيات ،روابط ديگري هم داش��ته باشي ،مث ً
ال
اسمش را ميگذارند «دوس��ت اجتماعي» ،يعني زن
يا مرد متأهل باشي اما دوس��ت اجتماعي هم داشته
باشي .خب اين دوست اجتماعي با آن خانواده سنتي
ما و نگرش ديني ما جور درنميآيد .بعد اين دوس��ت
اجتماعي ي��واش يواش عرصهاي ميش��ود كه خيلي
چيزها ميتواند از دلش بيرون بيايد .اين هم عرصهاي
رها شده است.
يعني تغيير بزرگي در نگرش جنس��ي دارد به وجود
ميآيد به ويژه در زنان كه اگر روش��ن و آش��كار نشود
و راجع به آن تحليل و مش��اوره داده نش��ود ،ميتواند
آس��يبهاي بزرگي را در جامعه ما به وجود بياورد كه
يكهو ما چشم مان را باز كنيم و ببينيم تحوالت عجيبي
در جامعه ما رخ داده اس��ت ،البته اين تحوالت ممكن
است زير پوست جامعه باشد ،يعني شما در اليه ظاهري
چيزي نبيني اما يك ذره كه به عمق بروي ،ببيني اين
مسائل وجود دارد.

  اشاره كرديد به تغيير نگرشي كه در جامعه
بين زنان اتفاق افتاده و اسمش را گذاشتيد «تغيير
نگرش نس�بت به بدن» كه موضوع قابل توجهي
اس�ت .جهتگيري ديدگاه تان هم معلوم است،
يعني كه بدن تمام موجوديت ماس�ت .وقتي هم
اين بدن تمام موجوديت آدم باشد ،طبيعت ًا سعي
ميكند با هر ترفندي آن را نگه دارد و نه تنها نگه
دارد بلكه در مع�رض ديد قرار ده�د چون تمام
موجوديت و سرمايهاش است .سؤال من اين است
كه اين تغيير نگرش نسبت به بدن تحت تأثير چه
عواملي روي ميدهد؟ آيا ما فقط انگشت مان را
بايد به سمت ديگران و ماهوارهها بگيريم و آنها
را متهم كنيم يا نه اين نوع واكاوي مسائل نوعي
ساده انديش�ي و نديدن اليههاي مرئي و نامرئي
ديگر است؟
خب اين خيلي نكته خوبي اس��ت .ببينيد اين بدن در
گذش��ته كه اص ً
ال مورد توجه نبوده و ش��ما وقتي نگاه
ميكنيد پدر و مادرهاي ما در  30يا  40سالگي به دليل
ال پير ميشدند و چهرهشان كام ً
فشارهاي زندگي كام ً
ال
چروكيده بوده .امروز فضا تا اندازه زيادي تغيير پيدا كرده
است .زنان ما زمان بيشتري در اختيار دارند چون فرزندان
كم تري دارند يا شما ميبينيد در گذشته در همان سال
اول ازدواج ،زن باردار ميشد اما امروز شما ميبينيد پنج،
شش سال گاهي تا  10سال از ازدواج زن و مرد گذشته
اما آنها به طور خودخواسته نميخواهند بچه دار شوند،
بنابراين خواه ناخواه توجه به بدن بيشتر ميشود .سؤالي
كه ما بايد جواب بدهيم اين اس��ت كه آيا س��رمايه زن
زيبايي اوست؟ بله ،زيبايي براي زن سرمايه است اما تمام
سرمايهاش نيست و اگر خودش و شما كمك كنيد كه او
به سمتي برود كه تمام سرمايهاش را زيبايي بداند ،همين
راه را خواهد رفت ،يعني راهي كه به بدن توجه افراطي
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  و اين سه عامل وقتي با هم جمع ميشوند؟
اين سه عامل در واقع به نظرم يك نقطه كانوني ،يك پيچ
تاريخي و وضعيت خاصي را براي زنان به وجود آورده كه
بايد تكليف خودشان را با اين تغييرات روشن كنند.
  سوي اين تغييرات هم معلوم نيست؟
اين تغييرات ميتواند به هر س��متي ب��رود .ميتواند به
گرايشهاي فمنيستي خيلي تند و افراطي منجر شود يا
ميتواند به گرايشهاي خالقانه هدايت شود .ميتواند به
سمت سوء استفاده از بدن و بدن نمايي برود يا ميتواند
به سمت تعادل و مشتركات بيشتر در جامعه سوق داده
شود .اينها امكانات و سناريوهايي است كه وجود دارد.
اينكه كدام يك از اين سناريوها پيش برود بستگي به اين
دارد كه مجموع جامعه و كساني كه برنامههاي فرهنگي
براي جامعه دارند چطور عمل كنند.
داشته باشد و فكر كند تنها سرمايهاي كه دارد همين بدن است  .ما اگر ميخواهيم خانواده
ايراني سمت و سوي روشن تري به خود بگيرد ،اين اتفاق بايد در جامعه ما بيفتد كه زنان جوان
و دختران ما بدانند ظاهر و زيور بخشي از سرمايه آنهاست ،بنابراين جامعه ما بايد به سمتي
برود كه به خالقيت و مديريت زن ميدان بدهد و برجستهاش كند و اگر اين طور باشد ميتواند
آن مسير عوض شود .اگر ما مراقب نباشيم اين راه ميتواند ادامه پيدا كند و اين سرمايه بودن
اتفاقاً در جامعه مدام برجستهتر شود.

به زعم من اين طرز تفكر و تغيير نگرش تا حدودي رها شده است.
ميتواند به سمتو سويي مثبت برود ،يعني بازبيني فينفسه
اشكال ندارد اما به شرط اينكه سبب شود ما با يك زن اجتماعيتر،
توليدگرتر و خالقتر روبهرو شويم چون جامعه ما به اين زن
نياز دارد ،يعني ماحصل اين بازبينيها طوري باشد كه عالوه بر
نقشهاي همسري و زنانگي ما با يك زن خالق و مدير و توليدكننده
و مشاركتكننده در عرصه اجتماع روبهرو شويم اما ميتواند
سويههاي ديگري هم پيدا كند
  آقاي دكتر كوثري! تخصص دانش�گاهي ش�ما در حوزه ارتباطات اس�ت و
پژوهشهاي شما عموم ًا معطوف به فرهنگ عامه است كه در واقع نياز و ضرورت
ام�روز جامعه جهان�ي از جمله ايران اس�ت ،چون روز به روز س�طح مش�اركت
آدمهاي عادي در فرهنگ آفريني و توليد متن و تصوير بيشتر ميشود كه يكي
از بسترهايش همين اپليكيش�نهاي مربوط به تلفنهاي همراه است .نقش اين
نرمافزارها را در تغيير عادتهاي خانواده ايراني چطور ميبينيد؟
كاري كه اين رسانهها انجام دادهاند ،امكان بازنمايي را بيش��تر فراهم آوردند .اگر در گذشته
زنان مجالي نداشتند كه بگويند چه كسي هستند و چه تعريفي از خودشان دارند ،االن اين
تكنولوژيها كمك كرده است كه تعريف از خودشان بدهند و بگويند من چه كسي هستم،
يعني اگر با همسرشان به رستوران ميروند عكس غذايي را كه ميخورند منتشر كنند يا عكس
مهمانياي كه رفتهاند يا عكس لباس تازهاي كه خريدهاند ،بنابراين اين فناوري ميتواند زمينه
بازنمايي و اظهار وجود بيشتر و راحتتر را برايشان فراهم كند  .پس اگر بخواهم جمعبندي
كنم اين ميشود كه تكنولوژيهاي جديد ارتباطي ،فرصت بيشتري را به زنان در زمينه اظهار
وجود و بازنمايي خود داده  است .دوم اينكه ما براي زنان تعريف جديدي از سرمايه وجودي
و اجتماعيشان نداريم و سوم موج تغييراتي اس��ت كه با آموزش از سوي زنان و آمدن آنها به
اجتماع فراهم شده است.
48
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  و شما گمان ميكنيد كنشهاي ما در اين پيچ
تاريخي چگونه باشد؟
من فكر ميكنم اين يك فرصتي اس��ت ب��راي اينكه ما
بنش��ينيم از نو بحثهايمان را انجام بدهيم و بحثها را
مخفي نكنيم .بنشينيم در تلويزيون و مطبوعات اينها را
مورد بحث قرار دهيم تا به يك نتيجه و سنتر قانعكننده
برسيم .اين سنتز قانعكننده خيلي كمك ميكند ما در
مسير درست بيفتيم.
  منظورتان از سنتز قانعكننده چيست؟
يعني مث ً
ال دختر دانشجوي ما بپذيرد آمدن به دانشگاه
اقتضائاتي دارد و بيرون اقتضائات ديگر ،يعني بپذيريم
محيط دانشگاهها براي يكسري فعاليتها طراحي شده
است و رفتارهاي متناسب با آن فعاليتها را ميطلبد و
بيرون به گونهاي ديگر .خب دانش��جويي كه بخواهد با
لباس شب يا آرايش يك مهماني به دانشگاه بيايد ،يعني
كه اقتضائات محيط را نميداند يا نميخواهد اعتنا كند.
آرايش و لباس شب مال يك فضاست و كار علمي فضاي
ديگري ميطلبد .ش��ما حتي در غرب هم ميبينيد كه
ممكن است دانشجويي شب در كلوپ شبانه هم باشد
اما او وقتي فردا صبح به دانشگاه ميآيد لباس و آرايش
و رفتارش كام ً
ال متفاوت اس��ت ،چون ميداند وارد يك
فضاي علمي شده است.
  يعني شما ميگوييد كه ما آن هوش و حواس
تمايز فضاها را از دست داده ايم؟
ما فضاهايمان دارد قاطي ميشود .شما ميبينيد طرف با
لباس مهماني پا شده آمده دانشكده.
  يا كوه.
بله ،يا كوه.
  آقاي دكتر! من چند وقت پي�ش كوه بودم.
خانمي را ديدم كه باور كنيد لباس و كفش و آرايش
اين خانم به گونهاي بود كه يك لحظه گمان كردم

من اشتباه آمدهام! يك لحظه دنبال در ميگشتم
كه بيرون بيايم! يعني مكان را يك لحظه گم كردم
كه نكند اين جا عروسي است و من اشتباه آمدهام!
شايد باور نكنيد اما اين خانم با كفش پاشنه بلند
آمده بود توچال.
خب اين ب��ه خاطر اين اس��ت كه ما نس��بت رفتارها و
پوش��شهايمان را با محيط از دست دادهايم .شما اگر با
لباس خواب تان بخواهيد برويد دانش��گاه ،به عقل شما
شك ميكنند .اين يعني منطقي ميان پوشش و رفتار
با محيط بايد برقرار باشد .ما عرصهها را قاطي كردهايم
و وقت��ي عرصهها قاطي ميش��وند هم كنت��رل ناپذير
ميشوند هم آس��يب ميزنند ،يعني ما در آن عرصهها
نميدانيم با چه پديدهاي مواجه خواهيم شد يا چگونه
بايد رفتار كنيم .مث ً
ال ما االن با يك مش��اركت علمي و
فضاي پژوهشي مواجه خواهيم شد يا با فضاي مهماني و
پارتي و بايد متناسب با فضاي پارتي رفتار كنيم.
  و طبيعت ًا اغتشاش ذهني و كاركردي هم به
وجود ميآيد؟
ال تعريف عرصهه��ا به هم ميريزد ،مث ً
بله ،اص ً
ال ش��ما
آمدهايد محيط كار اما همه حواستان جاي ديگر است،
در صورتي كه اين جا محيط كار است.
  يعني انگار آدمها در مكانها حضور ندارند؟
آفرين .آدمها حضور ندارند و عرصه درست عمل نميكند.
شما رفتهايد كارخانه و در محيط كار حضور داريد اما فكر
و ذهن شما جاي ديگري است .بعد آنجايي هم كه چند
ساعت پيش در فكرش بودي وقتي به آنجا ميرسي ،فكر
و ذهنت ميرود به كارخانه .اين آشفتگي باعث ميشود
هيچ كدام از اين محيطها درست عمل نميكند .من فكر
ميكنم اين بحث در جامعه ما بايد ب��از و راجع به ابعاد
آن حرف زده شود تا جامعه ما به سمت و سوي مثبتي
برود  .آخرين نكتهاي كه ميخواهم بگويم ،اين است كه

خانوادهها به سمت دموكرات شدن بايد بروند .چارهاي نداريم چون هم دانش ما بيشتر شده و
هم در يك جامعه شهري زندگي ميكنيم .پس نميتوانيم با الگوهاي «من ميگويم» و «من
دستور ميدهم» عمل كنيم .نه مرد نسبت به زن و نه پدر و مادر نسبت به بچه و نه بچه نسبت
به پدر و مادر .اين مدل قديمي كه من ميگويم و ش��ما هم فقط گوش ميدهيد ديگر جواب
نميدهد .اين بايد عوض شود ،البته اين دموكرات رفتار كردن با دين هم ناسازگار نيست ،يعني
اعضاي خانواده حرف هم را بش��نوند و با هم همكاري كنند و با هم تصميم بگيرند .الگوهاي
اس��تبدادي ما امروز در خانواده جواب نميدهد و اگر اين كار شود با آن تغييراتي كه در پس
زمينه دارد اتفاق ميافتد خانواده ايراني منفجر ميشود.
  آقاي دكتر! شما بيش�تر روي الگوهاي زنانه تأكيد ميكنيد .الگوهاي مردانه
چه؟ آيا اين الگوها وزني در اينباره ندارند كه مث ً
ال مرد ايراني امروز درباره خودش و
نقشهايي كه قرار است در خانواده بپذيرد ،بازبينياي نخواهد داشت؟
چرا اين اتفاقات در اين حوزه  -بيصداتر البته  -ميافتد .حتي بعضي وقتها مردان ما هم دارند
فراري ميشوند .اگر توجه كرده باشيد مث ً
ال خيلي از مردان ميروند گم و گور ميشوند!
  (خنده من)
جدي ميگويم چون او هم با خودش اين محاس��بات را دارد كه م��ن تا كي بايد زحمت
بكشم كه زن و بچههايم را جواب بدهم .آن وقت بچههايم بروند ازدواج كنند ،نوههايم را
هم جواب بدهم .تا كي من بايد بروم كار كنم .چه كسي گفته كه من بايد اينقدر كار كنم؟
پس كي زندگي كنم؟ كي از زندگي ام لذت ببرم؟ بعضيها سر به بيابان ميگذارند و عم ً
ال
از خانواده فرار ميكنند ،يعني ما عموماً فرار دختران و زنان را مورد توجه قرار ميدهيم اما
فرار مردها را هم داريم ،مردهايي كه زير اين فشار ،پرس و خرد ميشوند يا ممكن است
به اعتياد كشيده شوند يا ب ُِبرند و زندگي را رها كنند .پس اين مدل جواب نميدهد  .مدل
ازدواج ما هم بايد تغيير كند ،ازدواجي كه  300سكه مهر كني و بعد هفته اول مهريه را
به اجرا بگذاري و طرف را بفرس��تي زندان ،اين جواب نميدهد .البته مهر درست است و
مبنا دارد اما اين مهر نيست ،اين تعبير از مهريه با آن تغييرات سازگار نيست ،چون شما
ميروي با هزار عش��ق و عالقه ازدواج ميكني ،بعد خانمت هفت��ه اول مهرش را به اجرا
ميگذارد .حداقل مهريههاي االن هم  300سكه است 300 .سكه براي يك دختر جوان
در تهران يعني پول رهن يك خانه خوب يا پول خريد يك ماشين خوب!
  و چرا وسوسه نشود؟
بله و چرا حرف مرد را قبول كند ،بنابراين حرف او را تاب نميآورد .با اين پول ميرود خانه
مستقلي رهن ميكند و ماشينش را هم دارد .يك شغلي هم دارد يا براي خودش دست
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و پا ميكند .پس اين روابط و اين مدل ازدواج بايد عوض شود .مدل ازدواج بايد بر اساس
مهريه كم و شناخت متقابل باشد.
  و مهريه جبران آن ضعف شناخت نباشد.
بله مهريه امروز جبران ضعف شناخت ميكند و پاسخي به اين سؤال كه دختر من اگر طالق
بگيرد در اين جامعه چه آيندهاي خواهد داشت؟ يعني شغل و درآمد او چه ميشود؟
آقاي دكتر! االن ما در رابطه با خانواده ايراني گاهي حس ميكنيم خانواده ايراني
مثل كتك خوردهاي است كه آنقدر گوش�ه رينگ به او مشت زدهاند كه دارد
از حال ميرود ،پ�س نميتوانيم آن ذهنيت مبتكرانه و خالقان�ه را از او انتظار
داشته باشيم .از طرف ديگر ذهن برنامه ريزان و تحليگران اجتماعي ما بيشتر
تدافعي اس�ت .من مثال ميزنم .امروز فالن اپليكيش�ن وارد بازار شده است.
مثل وايبر ،االن وايب�ر و اخيرا ً تلگرام خانوادهها را درگي�ر كرده و واقع ًا تحول
بزرگي ايجاد كرده است .حاال تازه بعد از اينكه اين اپليكيشنها خوب جاگير
شدند و آن قوس صعودي را طي كردند ما تازه بيدار ميشويم و نهايت كاري كه
ميخواهيم بعد از ماليدن چشمهايمان انجام بدهيم آسيب شناسي است .گمان
ميكنم اين يك روحيه تدافعي و منفعالنه ميان ماس�ت ولي اينكه ما خودمان

مبدع بخشي از اين تحوالت باشيم و متناسب با آن فرهنگ بومي ،زمين بازي
را خودمان تعريف كنيم و مث ً
ال يك نرمافزار ارتباطي بومي اما محبوب و فراگير
داشته باشيم ،روي اين موضوع سرمايهگذاري خاصي ديده نميشود .ديدگاه
تان در اين باره چيست؟
همين طور است .اين نگاه تدافعي كارساز نيس��ت واگر همه فعاالن ،مديران ،برنامه ريزان و
مسئوالن جامعه به فكر طرح اين مسائل و راه حل جستن نباشند ،اتفاقات خيلي ناخوشايندي
ممكن است در سالهاي آينده براي خانواده ايراني بيفتد و نوعي رهاشدگي به وجود آيد كه در
دل اين رهاشدگي هر اتفاقي بيفتد  .من به نظرم حتي راجع به همين تكنولوژيهايي كه شما
ميگوييد جامعه ما مثل جوامع ديگر چارهاي ندارد جز اينكه با اين تكنولوژيها زندگي كند
اما از آن طرف بايد ساختار خانوادهاش را درست كند نه اينكه اين را نفي كند .برود آن ساختار
را درست كند ،يعني خانواده را متناسب با شرايط جديد پيش ببرد ،يعني اگر امروز پسر جوان
ما يك گوشي و يك وايبر دارد و دختر جواني در يك گوشه از شهر يك گوشي و يك وايبر دارد،
اين دو اگر ميخواهند ازدواج كنند بايد صداقت در زناشويي داشته باشند و بدانند ميخواهند
چه كار كنند .اين وسيله جايي براي پنهان كردن و گوشههاي پنهان و پستوهاي زندگي نباشد.
پس شرطش اين است كه ما در ازدواج صداقت را ترويج كنيم ،يعني در آموزشي كه ميدهيم
بگوييم دستها رو باشد .ميخواهم بگويم هر تغييري كه در بيرون ميافتد ما اين طرف بايد
متناسبس��ازي كنيم .پس اگر آن طرف آموزش ميدهيم كه زن و مرد برابرند ،در خانواده
هم ش��رايط برابري و تغييرات الزم را فراهم كنيم كه اين دو با هم همنوا شوند .اگر اين طور
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با هم همنوا شوند ،خانواده ايمن ميشود ،يعني مصون
ميشود و ميتواند نسبت به شرايط پيش آمده درست
كار كند ،در غير اين صورت شكس��ت ميخورد و لطمه
جدي ميبيند.
پس حرف من اين است كه تغييرات بيرون ،متناسب با
تغييرات درون باشد .چنين خانوادهاي ميتواند خودش را
بازسازي و متناسبسازي كند .شما نميتوانيد در جامعه
خود 120درصد ضريب نفوذ تلفن همراه داشته باشيد
و از اين طرف بخواهيد در خانواده كلك بزنيد و گوش��ه
پنهان داشته باش��يد .نه! 120درصد ضريب نفوذ يعني
همه در اين بازي ش��ركت كردهاند .هر كسي دست كم
يك دستگاه موبايل دارد .پس ما اگر اين كار را در عرصه
مخابرات و ارتباطات انجام ميدهي��م و فضاي ارتباط و
دسترسي روز به روز تسهيل پيدا ميكند ،آن طرف در
خانواده بايد سالمسازي و شفافسازي را به عنوان اصول
زندگي جا بيندازيم .اما اگر ما بخواهيم در خانواده پنهان
كاري داشته باشيم ،از اين طرف تكنولوژيهاي نوين هم
بيايند ،اين هم افزايي ميتواند به زندگيهايي منجر شود
كه چندين پستوي پنهان دارند ،بنابراين روابط مخفيانه
اوج ميگيرد و بعد هم شرايط پيچ در پيچي پيش ميآيد
كه آدمها دائم در حال پيچاندن همديگر هستند يا اگر از
آن طرف زنان تحصيلكرده ما در حال افزايش هستند،
در فراهم كردن شغل هم بايد به گونهاي عمل كنيم كه
فرصتهاي شغلي براي آنها فراهم باشد .در خانوادهها
هم ش��رايط مس��اوات در كار كردن و نيازهاي زندگي
برقرار شود .اين تناسبس��ازي را بايد انجام بدهيم .به
جاي مقاومت كردن در برابر تغييرات كه كار منطقياي
نيست شعارم اين است كه ما بايد نقشهايمان را بازسازي
و متناسبسازي كنيم .ما بايد ساختارهاي اجتماعي مان
را هم متناسب با ش��رايط جديد و نقشهاي تازه آدمها
ترميم ،بازسازي و متناسبسازي كنيم .اين تمهيدات
اتفاقاً سازگار با عقايد اسالمي است .اسالم از آزادي دفاع
كرده است .از برابري زن و مرد دفاع كرده است ،حتي در
ايدههاي فقهياش وقتي ميگويد زن كه شير ميدهد
شما بايد پولش را بدهي ،منظورش پول نيست .منظور
اين اس��ت كه تو به زور نميتواني بگويي چون تو زني،
بچه را بايد شير بدهي .منظور اين وجه است .ميخواهم
بگويم به جاي ترس و وحشت يا مقاومت در برابر شرايط
جديد ما بايد متناسبسازي كنيم .ظرفيتهاي جديد
ايجاد كنيم ،چه در خانوادهها ،چ��ه در مدارس و چه در
محيطهاي كار.
  به آينده خانواده ايراني خوشبين هستيد؟
اگر بخواهم تعارف نكنم ،با اين رهاشدگي ،نه! خوشبين
نيستم و فكر ميكنم ما با چالشهاي جدياي در يك
دهه آين��ده مواجه خواهيم بود و آس��يبها و انحرافات
زيادي را ممكن است تجربه كنيم .اگر واقعاً همين طور
نسبت به مسائل خونسرد نگاه كنيم و برنامه و مديريت
جامع و مؤثري نداشته باشيم ،خانواده ما در سطوح پنهان
دچار مشكالت اساسي خواهد بود ،يعني روي كار ممكن
است همه چيز آرام به نظر برس��د اما در عمق ،آشوب و
غوغايي برپا باشد   .

گفتوگو با دكتر محمدمهدي لبيبي
جامعه شناس  و عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

ما تقصيركاران
وجوانانقربانيانطالقهستند
مدرنترين جوانان ما ريشههاي عميق ديني دارند
ولي حتي نظريهپردازان هم جوانان را مقصر طالق ميدانند كه اين گول زدن خودمان است

ي مقابل طالق بود
شبكه خويشاوندي در گذشته سپر 

گفتوگوي ما با دكتر محمدمهدي لبيبي ،دكتراي جامعه شناس�ي ،عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي و مدير كل دفتر
پژوهشهاي راديو از قياس دو سپهر فرهنگي ايران و غرب در نگاه به طالق آغاز شد و در ادامه به شبكه خويشاوندي رسيد كه در
ايمان جعفري
گذشتهاي نه چندان دور ،كاركردهاي مثبت خانوادگي و بستگاني خود را ايفا ميكرد .به اين معنا كه هم به عنوان يك حلقه واسطه در
سپيدرودي
ازدواج جوانها عهده دار نقش مثبتي بود و هم با مداخلههاي مثبت ،جلوي شكلگيري بسياري از طالقها را ميگرفت ،شبكهاي كه
امروز يا از هم پاشيده يا توش و توان خود را آن قدر از دست داده كه انتظار چنداني از آن  نميرود  .در ادامه اين بحث اما به پديده «بي
سر شدن خانواده ايراني» و ضرورت مهم ديگري كه اين سالها در فرهنگ عمومي ما مغفول مانده ،يعني منافع فردي را مجزا و ممتاز از منافع جمعي
ديدن ،پرداخته شده است.
  جناب دكتر لبيبي! گاهي ممكن است ما روزنامهنگارها در هياهوي اعداد و آمار و روزمرگيها
منفك از بستر تاريخي گذشته عمل كنيم ،به فرض حكمي درباره طالق صادر كنيم در حالي كه شايد
آن حكم بدون درك و هضم رويدادهاي پيشين خود باشد .تصور ميكنم بد نباشد بحثمان درباره
طالق به عنوان يك آسيب اجتماعي را از همين نقطه آغاز كنيم.
ما به موضوع طالق از دو داالن تاريخي و غير تاريخي يا همان دوران معاصر و مدرن ميتوانيم ورود كنيم .اگر شما
از منظر تاريخي به بحث طالق نگاه كنيد ،ميبينيد طالق اتفاقاً پديده نوظهور و تازهاي نيست كه مختص دوران
جديد باشد .قرنهاست اين پديده در جوامع شايع است اما موضوع اينجاست كه وقتي به گذشتهها نگاه ميكنيم،
ميبينيم تفاوت نگاه به طالق در آن دوره با دوران جديد در اين است كه اوالً ميزان طالق در جوامع مختلف دنيا
از جمله ايران پايين بوده و در ثاني فرد مطلقه از منظر هنجارهاي اجتماعي »stigma« ،يا انگ و داغ شمرده
ميش��ده ،به طوري كه اگر آن زن يا مرد طالق گرفته ،انسان قابل و توانمندي هم ميبود ،عم ً
ال پس از طالق به
مشكل برميخورد و جامعه او را به عنوان يك بيمار جسمي يا اخالقي به حساب ميآورد .اين داغ و انگها البته
براي هر دو جنس بود اما اگر طالق در س��ن باالتر  -يعني وقتي فرزندان بزرگ شده بودند  -صورت ميگرفت،
انگشت اتهامها بيشتر به جانب مردها بود چون عم ً
ال نشان ميداد طالق به خاطر نبود باروري صورت نگرفته و
اتهام مرد اين ميشد كه وفادار و قدردان زحمات همسرش نيست .اما اگر طالق در سالهاي اوليه ازدواج صورت
ميگرفت ،انگشت اتهام به سمت زن بود كه نتوانسته بچه بياورد يا شرايط زندگي مشترك را فراهم كند.
پس هنجار در گذش��ته اين بود كه اصال طالق نبايد صورت بگيرد .زن با چادر س��فيد به خانه شوهرش ميرود

و با كفن س��فيد هم از خانهاش بي��رون ميآيد .اين
يك قانون عرفي بود و جز در موارد خاص شكس��ته
نميشد.
  و آن موارد خاص چه بود؟
زماني ك��ه داليل طالق براي اف��راد خانواده و حتي
فاميل توجيه داش��ته باش��د ،به عبارت ديگر پدر و
مادر عروس و داماد و بستگان درجه يك بايد كام ً
ال
در جريان قرار ميگرفتند و توجيه ميشدند كه چرا
اين زوج ميخواهند از هم جدا ش��وند .اما امروز اين
دوران سپري ش��ده و ما وارد دنيايي شده ايم كه با
مختصات و ويژگيهاي جهان پيش��ين و روابطش
كام ً
ال متفاوت است.
  به تعبير شما ما امروز به دوران جديدي با
مناسبات جديد پرتاب شده ايم و هرچقدر هم
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كه نوستالژي گذشته را زنده كنيم و داشتم داشتم كنيم ،بسياري از مناسبات
آن دوران برنخواهد گشت .پرسش من اين است كه لوازم و اقتضائات تحليل
واقع بينانهتر پديده طالق چيس�ت؟ به عبارت ديگر اگر يك آسيب شناس
ميخواهد ورود كند به طالق به چه حلقههايي بايد ورود كند؟
ش��ما از واژه «حلقه» نام برديد كه اي��ن جا يك واژه كليدي و مهم اس��ت چون طالق
حلقهاي است در درون ازدواج و ازدواج در درون حلقه روابط زناشويي و روابط زناشويي
هم در حلقه مسائل اجتماعي و فرهنگي .پس ما اگر ميخواهيم طالق را تحليل كنيم،
گريزي نداريم جز اينكه ب��ه اين حلقههاي تودرتو ورود كني��م .غربيها به اين حالت،
« »Chain networkيا ش��بكه زنجيرهاي ميگويند كه يك حلق��ه ،حلقه ديگر را
تقويت ميكند و روي آن س��ايه ميان��دازد .بنابراين ما اگر طالق را ك��ه در داخل اين
زنجيرهها قرار دارد ،همين طور به صورت انفرادي بيرون بكشيم ،ممكن است به چند
عامل تأثيرگذار هم برسيم اما بقيه عوامل در جاهاي ديگر پنهان خواهد ماند و ما درك
واقع بينانهاي از صورت مسئله نخواهيم داشت.
  خب براي اينكه ما به فهم واقع بينانهاي در اين باره برس�يم ،چه نقاطي
نشانههاي خوبي براي رصد درست مسئله به ما خواهد داد؟
اول از هم متوجه باشيم كه بافت فرهنگي و اجتماعي جامعه ما با جامعه غربي متفاوت
است .در كشورهاي غربي امروز اتفاق جدياي درباره طالق وجود دارد و آن قبح زدايي از
طالق است .آنها ميگويند ما اين تفكر را كه طالق بد است ،بايد كنار بگذاريم .ميگويند
اتفاقاً طالق خيلي هم خوب است ،چون هر لحظهاي كه به هر دليل فرد تصميم گرفت به
زندگي مشترك خود خاتمه دهد ،اين وظيفه دولت و نهادها و سازمان هاست كه كمك
كنند اين اتفاق زودتر صورت بگيرد و زوجي كه تصميم به طالق گرفتهاند ،سريعتر از هم
جدا شوند .بالفاصله هم تسهيالتي براي آنها فراهم شود .مث ً
ال اگر اين زوج ،فرزندي دارند
و توان نگهداري اين كودك را ندارند ،دولت سرپرس��تي اين كودك را به عهده بگيرد.

ت
امروز نوع تعريف شبكههاي خويشاوندي عوض شده اس 
ميبينيد شما در خانه برادرتان هستيد ،در خانه عمو يا خاله يا
برادرزادهتان هستيد اما هيچ حرفي براي گفتن با هم نداريد .آن
برادر در دنياي خودش سير ميكند و برادر ديگر در دنياي ديگر
كسي هم در اين ميان اصال سؤال نكند كه چرا ميخواهيد از هم طالق بگيريد .به كسي
مربوط نميشود .اين همان «نگاه دوركيمي» است ،نگاه مبتني بر واقعيت اجتماعي.
مطابق با اين نگاه انسان موجودي است كه هم عقالني ميانديشد و هم احساسي ،پس
نميشود انتظار داشت همه حركتهاي انسان ،منطقي و مستدل باشد .بنابراين الزم
هم نيست كه داد و بيداد كنيم و مث ً
ال در رسانهها برنامه بسازيم و هشدار بدهيم كه لطفا
طالق نگيريد يا اگر طالق بگيريد چنين و چنان ميشود.
ما امروز در آثار خانم «  » Ulrike Zartlerجامعه شناس معاصر اتريشي كه تأليفات
مهمي درباره طالق داشته ميبينيم كه ايش��ان صراحتاً ميگويند در جامعه پيشرفته
امروز طالق باالست ،چون فردگرايي در اين جامعه رش��د كرده است و در اين جامعه
كس��ي دليلي نميبيند با يك فرد الي االبد يك زندگي را ادام��ه بدهد .در واقع در اين
جامعه طالق نه پديده نادر بلكه پديده شايع است و آنچه در روابط فرهنگي و اجتماعي
اين جامعه جاري است اين است كه انسان همچنان كه بعد از مدتي ممكن است خانهاش
دلش را بزند يا ماشيني كه سوار ميش��ود برايش قديمي و فرسوده شود ،همچنان كه
بعد از مدتي آدم دوست دارد تابلوي نقاشياي را كه به ديوار زده بوده ،پايين بياورد و
تابلوي ديگري بزند يا اصال بگذارد جاي آن تابلو خالي بماند ،همسرش هم ممكن است
بعد از مدتي دلش را بزند و احساس كند كه نيازي نيس��ت با اين فرد براي هميشه در
يك خانه زندگي كند.
  آقاي دكتر! امروز به نظر ميرسد جامعه ايراني در يك وضعيت بينابيني
قرار گرفته اس�ت؛ نه ما آن اخالق كه�ن نياكاني را به ص�ورت كامل داريم و
52

حال ل منفور

| روزنامهجوان| آبان|1394

نه يكس�ره مطابق با آنچه كه ام�روز در غرب
متداول است رفتار ميكنيم .تحليل شما از اين
وضعيت بينابيني نه اين و نه آن چيست؟
ما به چن��د دليل نميتوانيم مث��ل آن چيزي كه در
غرب ش��ايع اس��ت رفتار كنيم .يك عامل ،فرهنگ
بومي است .شما اگر در طول زمان به خانواده ايراني
نگاه كنيد ميبينيد پديده ط�لاق در جامعه ايراني
يا روي نميداده يا نادر بوده .م��ردان ايراني ،مردان
صبوري بودند و مردس��االري با نوعي اطاعت زنانه
همراه بود .در واقع زنان جامعه ما با اين قضيه كنار
ميآمدهاند و چون مردان ،كارآم��د بودند ،بنابراين
حتي اگر همسر زني بداخالق هم بود و رفتار تندي
داشت آن زن اين رفتار را تحمل ميكرد .اين بود كه
مرد ،بزرگتر خانواده به حساب ميآمد و حرف اول
را ميزد .من البته اين تفكر را تأييد نميكنم اما اين
تفكر يك مانع جدي در طالق بود.
دومين عامل عليه طالق ،تعداد باالي فرزندان بود.
ي
در واقع يكي از آن حلقههايي كه در شبكه زنجيرها 
طالق عمل ميكن��د ،تعداد فرزندان اس��ت و تعدد
بچههاي يك خانواده در گذشته به عنوان يك مانع
جدي در طالق عمل ميكرد اما امروز شما در اغلب
خانوادهها و زوجهاي جوان ميبينيد يا فرزندي وجود
ندارد يا اگر وجود دارد يكي بيشتر نيست.
عامل مهم بعد ،حضور اطرافيان بودند .ما در گذشته
يك «شبكه خويشاوندي» قوي داشتيم كه حاميان
ازدواج بودند و وقتي زوجها به اختالف برميخوردند،
اختالف خود را به اين ش��بكه خويشاوندي منتقل
ميكردن��د .داييه��ا ،عموه��ا ،خالهه��ا ،عمهه��ا،
پدربزرگها و مادربزرگها ،اما امروز از آن ش��بكه
خويش��اوندي تقريبا چي��زي نمانده و ب��ه حداقل
رسيده است .نكته مهم ديگر اين است كه در گذشته
رابطه خويشاوندي مبناي زيس��تي داشت و روابط
خويش��اوندي بر مبناي زيس��تي تعريف ميشد اما
امروز روابط خويش��اوندي بر مبناي زيستي تعريف
نميشود.
  متوجه نشدم! يعني چه بر مبناي زيستي
تعريف نميشود؟
ببينيد .شبكه خويشاوندي ما در گذشته همانهايي
بود كه در شناس��نامههاي ما و روابط م��ا به عنوان
برادر و خواهر ،خاله و خواهرزاده و عمو و برادرزاده
تعريف شده بود .در گذش��ته شبكه خويشاوندي ما
حتي سرمايه اقتصادي هم بودند و شراكتي فعاليت
ميكردند .يك نس��ل قبل از پدران م��ا در مزارع و
روستاها خانوادههاي خويشاوندي با هم ميكاشتند
و با هم درو ميكردند و در بخ��ش اجتماعي روابط
اينها با هم و مناسكي كه داش��تند مشترك بود و از
لحاظ باورها ش��بيه هم بودند و اصال يك مدل فكر
ميكردند.
وقت��ي اينها ب��ه خانهه��اي همديگ��ر ميرفتند از
مصاحبت با هم لذت ميبردند ،چون سوژه مشترك
براي ح��رف زدن داش��تند ام��ا امروز ن��وع تعريف

اي��ن ي��ك واقعيت اس��ت كه
درصد ب��اال و قابل توجهي از
طالقها در جامعه ما مربوط
به اختالالت جنسي است اما
عم ً
ال شيوه ما براي مقابله با
اين اختالالت ناكارآمد است و
بهتر است بگويم شيوهاي در
اين باره نداريم
شبكههاي خويشاوندي عوض شده است .ميبينيد
شما در خانه برادرتان هستيد ،در خانه عمو يا خاله
يا برادرزادهتان هستيد اما هيچ حرفي براي گفتن با
هم نداريد .آن برادر در دنياي خودش سير ميكند
و برادر ديگر در دنياي ديگر .اي��ن دو دنيا آنقدر از
هم دورند كه همپوش��اني با هم ندارن��د چون افق
ذهني ،فرهنگي و عالقهمنديهاي ش��ما كام ً
ال با او
متفاوت است.
از آن طرف ش��ما در شبكه خويش��اوندي جديد،
كساني را ميبينيد كه به ظاهر رابطه خويشاوندي با
هم ندارند اما ميتوانند ساعتها كنار هم بنشينند
و از مصاحب��ت هم لذت ببرند چ��ون افق فكري و
ذهنيش��ان به هم نزديك اس��ت .بنابراين امروز
شبكه خويشاوندي در همكار و همكالس و دوست
صميمي بيشتر معنا دارد .ما در دانشگاه تحقيقي
انجام دادي��م و از مخاطبانمان پرس��يديم كه اگر
براي ش��ما ناگهان يك مشكل ش��ديد مالي پيش
بيايد چه ميكنيد؟ از چه كساني كمك ميگيريد؟
برادر؟ خواهر؟ پدر؟ پاس��خهايي كه به ما داده شد
نشان ميداد اكثر آدمها ترجيح ميدهند دوست
صميمي و همكار خود را در جريان مش��كل مالي
خود قرار دهند اما خانواده در جريان نباش��د ،اين
همان جابهجاي��ي و آلترناتيوي اس��ت كه صورت
گرفته است.
نكته بعد اينكه نظام خويش��اوندي ما در گذشته
مس��ئوليتپذير بود ،مث ً
ال اگر در ي��ك خانوادهاي
پسري يا دختري هنوز ازدواج نكرده بود و فاميل و
خويشاوندان احساس ميكردند كه او دارد از سن
ازدواج عبور ميكند ناراحت بودند .به فكر بودند.
اگر دخت��ر بود دنبال پس��ري ميگش��تند كه در
قوارههاي او باشد و اگر پس��ر بود ،دختري برايش
معرفي و دست و پا ميكردند.
يعني اين حس را داش��تند كه حتماً براي فالني بايد
آستين باال بزنيم اما امروز اين احساس مسئوليت وجود
ندارد و كسي خودش را درگير اين مسائل نميكند .چه
براي ازدواج و چه براي طالق؛ يعني بخواهد ش��رايط
ازدواج كسي را در فاميل تس��هيل كند يا مانع طالق
زوجي ش��ود .امروز واقعاً ما اين رفتار را نميبينيم كه
كسي در شبكه خويشاوندي ناراحت شود!

  آقاي دكتر لبيبي! اگر بخواهيم به طالق به عن�وان يك موضوع جهاني
نگاه كنيم يعني مث ً
ال صرف جامع�ه ايران يا حتي غ�رب را در نظر نگيريم آيا
تحقيقي در اين ب�اره صورت گرفته كه ببينيم روند طلاق در جوامع مختلف
جهان چگونه است؟
بله« ،ديويد شيل» تحقيقي در سطح كشورهاي دنيا انجام داده و به اين نتيجه رسيده كه
چه در شرق و چه در غرب با روند رو به افزايش طالق مواجهيم .اين اتفاق در همه قارهها
دارد ميافتد به استثناي جوامع مسلمان آسياي جنوب شرقي ،مث ً
ال مسلمانهايي كه
دراندونزي زندگي ميكنند .جالب اينجاس��ت كه در اين مناطق درصد طالق پايينتر
هم آمده است.
  چرا الگوي اين مناطق با س�اير نقاط جهان متفاوت است و چرا اصال نرخ
طالق پايين آمده است؟
خب اين موضوع براي اين محقق هم عجيب بوده و بعد از كنكاش متوجه شده در اين
مناطق با شيوههاي كارآمد روي مهارتهاي زناشويي كار و آموزشهاي خوبي از طريق
رسانهها و مراكز آموزشي به مردم ارائه شده است .در واقع يك جور هنجارسازي در اين
مناطق اتفاق افتاده و كوشيدهاند در عين حال كه باورهاي مذهبي مردم خدشه نبيند،
از آن طرف مهارتهاي زناشويي را به مردان و زنان در آس��تانه سن ازدواج ارائه كنند.

در واقع اين گونه نبوده كه مث ً
ال بيايند به زوجها بگويند فقط همديگر را تحمل كنيد!.
بلكه شيوههاي برخورد در خانواده به ويژه ميان زوجها را به صورت علمي در اين مناطق
اصالح كردهاند و اين مهارت آموزيها مانع از طالق شده است.
  و اگر بخواهيد از همين منظر يعني بحث روابط زناشويي و عاطفي و مهارت
مديريت جنسي در ايران نظر بدهيد؟
خب اين يك واقعيت است كه درصد باال و قابل توجهي از طالقها در جامعه ما مربوط
به اختالالت جنسي است اما عم ً
ال شيوه ما براي مقابله با اين اختالالت ناكارآمد است و
بهتر است بگويم شيوهاي در اين باره نداريم .يعني بحث سالمت جنسي و آموزشهاي
جنسي هيچ جايگاهي در مدارس ما از ابتدايي تا متوسطه ندارد ،در حالي كه آگاهيهاي
جنسي متناسب با هر سني بايد رشد كند .به خاطر همين است كه افراد در حالي وارد
روابط زناشويي ميشوند ،كه مهارت و اطالعاتي در اين باره ندارند يا اطالعات آنها بسيار
مغشوش و تحريف شده است.
از طرف ديگر فرق جامعه ما با جوامعي كه روي اين موضوعات كار كردهاند اين است كه
ما خواسته ايم موضوع را ناديده بگيريم ،در حالي كه ديگران مسئله را پذيرفتهاند و بر
راهكارها متمركز شدهاند .شما امروز وقتي كودك تان ميپرسد من چطور به دنيا آمدهام
عموما به او دروغ ميگوييد يا جوابهاي بسيار كلي ميدهيد ،مثل اينكه خدا تو را به ما
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داده است .در حالي كه همين موضوع در كتابهاي درسي آلمان كام ً
ال كنترل شده و
متناسب با ذهن يك كودك به كودكان آموزش داده ميشود.
  نگاه شما به اين تابو كردن چيست؟ آيا اين تابوسازيها به بافت و باورهاي
ديني برمي گردد؟
اتفاقاً به نظر من نگاه دين يعني دين ما اسالم كام ً
ال نگاه باز و معقولي است .آنچه به زعم
من در دين خط قرمز است و نبايد از آن عبور كرد ،پرده دري و بيحيايي است .بله نبايد
پرده دري كرد اما آموزش درست و علمي و اصولي ،پرده دري و بيحيايي نيست ،از طرف
ديگر دين با آموزش هيچ مشكلي ندارد .اينكه يك زوج تحت تأثير الگوهاي غلط ذهني و
باورهاي اشتباه دچار اختالالت جنسي ميشوند و نميتوانند از رابطه جنسيشان لذت
ببرند و همين موضوع آنها را به سمت طالق ميكشد ،آيا مداخله در اين باره به وسيله
آموزش و قبل از اين مرحله ،آموزشهاي پيشگيرانه مصداقي از پردهدري و بيحيايي
است؟ آيا يك پدر يا  مادر آگاه وقتي درباره مسائل جنسي با فرزند خود صحبت ميكند
و ميداند دنبال چيست و زبانش را هم يافته است پرده دري ميكند؟ ما در اروپا دكتراي
سكسولوژي داريم .مباحث كام ً
ال جدي و علمي است .همان طور كه شما تخصصي به نام
روانشناسي يا جامعه شناسي داريد و كسي هم چشمانش از شنيدن نام اين تخصصها
گِرد نميش��ود ،تخصصي هم به نام سكس��ولوژي داريد كه مداخلههاي درماني درباره
اختالالت جنسي در روابط زناشويي را صورت ميدهند .اما ما متأسفانه با اينكه به لحاظ
اعتقادات اصيل ،كمبود و مانعي در اين زمينه نداريم چه در رسانه ها ،چه در خانوادهها و
چه از طرف نهادهاي كشور با نوعي پنهان كاري در اين زمينهها روبهرو هستيم.

مسئله اينجاست كه خيلي از ما هميشه انگشت اتهاممان به
سمت ديگران است ،چون راحتترين كار ممكن است .اما ميشود
از همه پدر و مادرها پرسيد كه چقدر تالش كرده ايد دنياي
جوانهايتان را بشناسيد؟ چقدر همراهي كرده ايد؟
  يكي دو سال پيش كه گفتوگويي با شما داشتم از اصطالحي نام برديد
به نام  Headless familyيا «خانوادههاي بيس�ر» كه برايم تازگي داشت.
اعتقاد داشتيد كه امروز خانوادههاي ايراني نه مردساالرند ،نه زن ساالر و نه
فرزندساالر ،بلكه نوعي بيسري در خانوادههاي ايراني ديده ميشود و كانون
تصميمگيري در حال از دس�ت رفتن اس�ت .آيا با اين Headless family
ميتوان به موضوع طالق نگاه كرد؟
ببينيد .ما در گذش��ته ش��كل خانواده هايمان عموما مردس��االر بود .عم ً
ال مديريت و
هدايت خانواده با مرد بود و يك اخم و قهر مرد ميتوانست تعيين كننده خانواده باشد
اما حاال با شعار «همه در شرايط مس��اوي» خانهها را عم ً
ال تبديل به سرا كردهايم .هر
كسي هر ساعتي دوست داشت ميآيد خانه و كس��ي هم نميتواند بازخواستش كند
چون عم ً
ال قدرت م��رد را از او گرفتهايم .در اينجا ارتباطها ديگر قطع ش��ده و كاركرد
خانه يك خوابگاه اس��ت كه آدمها چند س��اعتي در آن بخوابند و فردا صبح هر كسي
سراغ كار خودش برود .اين سالها آمديم مردساالري را كوبيديم و گفتيم كه مرد بودن
موهبت الهي نيس��ت و مردها به صرف مرد بودن نبايد خود را برتر بدانند .آمديم يك
موضع طلبكاري از مردها را در جامعه رواج داديم و در رسانهها و محافل از حقوق برابر و
برابري زن و مرد سخن گفتيم و در محيطهاي خانوادگي هم به اين بحثها دامن زديم
ع چه تبعاتي خواهد داشت .شما ميدانيد كه
بدون اينكه نگاه كنيم اين حرفها و مواض 
فمنيستها در اروپا چندين دهه فش��ار آوردند و گفتند مردها در هيچ زمينهاي نبايد
باالتر از زنان باش��ند و آنقدر تند رفتند كه نتيجهاش همين اتفاقاتي است كه امروز در
غرب عادي شده و نمونهاش را در طالق هم ميبينيم.
در واقع ،وقتي زن از حيث مالي هيچ وابس��تگي به همسرش نداش��ته باشد و مشكل
اشتغال او حل شده باشد چه اتفاقي ميافتد؟ اتفاق اينجاست كه زن در اولين بدرفتاري
تصميم به طالق ميگيرد چون تمكن مالي الزم را ب��راي اداره زندگياشدارد .البته
54
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اميدوارم از اين حرفها اين طور استنباط نشود كه
مث ً
ال ما باي��د برگرديم به گذش��ته و از زن بخواهيم
حتي اگر در شرايط زورگويي قرار دارد تحمل كند.
من در واقع ميخواهم به اين موضوع اشاره كنم كه
هر ش��رايط اجتماعي كه ما در آن ق��رار ميگيريم
اقتضائات خاص خودش را دارد .وقتي زن استقالل
مالي دارد نگراني كمتري در طالق دارد.
البته موضوع چنداليه و چندوجهي اس��ت .به قول
ماكس وبر ،انس��ان موجودي اس��ت كه بيش��تر از
منطقي ب��ودن احساس��ي رفتار ميكند اما ش��ايد
آموزش و مه��ارت آموزي به ما ي��اد بدهد كه وقتي
اختالف جدي در رابطه زوجين پيش ميآيد ،اولين
گزينهاي كه س��راغش ميرويم طالق نباش��د بلكه
طالق را براي آخرين گزينه بگذاريم .اگر ما در واقع
جوان هايم��ان را طوري تربيت كرده باش��يم كه به
بلوغ فكري و عاطفي برسند و با اولين تكان و خالف
آمد ،به فكر بيوفايي نباش��ند اگر آنها بدانند وقتي
همسرش��ان از موضوعي ناراحت ش��ده چگونه بايد
برخورد كنند ،در آن صورت بسياري از اين بحرانها
فروكش خواهد كرد.
  آق�اي دكتر! ما ام�روز جوانهاي نس�ل
چه�ارم را مته�م ميكني�م ك�ه بيعاطف�ه
و طلب�كار و بدون آرم�ان بار آمدهان�د .پدر و
مادرها را دس�تگاههاي عابربان�ك و خدمات
رسان ش�بانهروزي ميبينند و حاضر نيستند
مسئوليتي را در زندگي قبول كنند .از آن طرف
ابراز نگراني هم ميش�ود كه اگر اين جوانها
ازدواج كنند ،سرنوش�ت زندگي مش�ترك و
فرزندان احتمالي آنها چه خواهد ش�د .شما با
اين تحليلها چقدر موافقيد؟
بله آدم اي��ن روزها خيل��ي اين ط��رف و آن طرف
در س��خنرانيها ميش��نود كه مث ً
ال امروز جوانها
ماديگرا شدهاند و خالصه انگشت اتهامها به سمت
جوانهاست اما واقعاً اين طور نيست .من نميخواهم
بگويم عامل اقتصادي در طالقها مؤثر نيس��ت اما
آنق��در عامل اقتص��ادي را كارس��از نميدانم .نكته
اينجاست كه شما همين جوانهايي را كه ميبينيد
احتماالً نوع حرف زدنش��ان يا لباس پوشيدنشان
متف��اوت يا به ق��ول بعضيها «جيغ» ش��ده از نظر
ريشههاي فكري كام ً
ال سنتي هستند .گرچه رويه و
سطح حرفها و هيجان هايشان ممكن است مدرن
به نظر برسد اما پايه فكريشان سنتي است ،برعكس
جامعه غرب كه از نظر ريشهاي مدرن است و سنت
در سطح روابطش��ان وجود دارد .شما يك جواني را
در خياب��ان ميبيني از نظر ظاه��ر از اروپاييها هم
جلو زده اما وقتي دنبال��ش ميكني ميبيني دارد با
ماشينش نذري ميبرد پخش كند ،يعني كه پايبند
اعتقاداتي است .اگر به اعتقاداتش هم توهين كني
برافروخته ميشود .شما ميبيني همين جوانها با
اين ظاهرش��ان در ش��بهاي قدر و مراسم اعتكاف
حاضر ميشوند و آن عشق دروني به اعتقاداتشان

ما در ط�لاق جوانها را مقصر
ميداني��م ام��ا آنه��ا در واق��ع
قربانيان طالق هستند .خيلي
از نظريهپردازان ما مس��ئله را
جابهج��ا مطرح ميكنن��د ،در
صورتي ك��ه وقتي ش��ما پاي
صحبتمدرنترينجوانهايي
كه فك��ر ميكنيد مينش��ينيد
ميبينيداينهاريشههايسنتي
و ديني دارند
را دارند .باالخره همين ملت ،نيمه شعبان كوچهها و
خانهها و خيابانها را چراغاني ميكند .همين ملت در
مناسبتهاي مختلف مذهبي از جان مايه ميگذارد.
همين آدمها ميروند عتبات و پياده روي روز اربعين،
البته همچنان كه اشاره كردم در اليههاي سطحي
ممكن اس��ت مدرن عمل كنند .بنابراين به اشتباه
نيفتيم و نشاني غلط ندهيم .جوانها مقصر نيستند.
اگر كساني كوتاهي كردهاند در درجه اول پدر و مادر
هستند ،بعد خويش��اوندان ،بعد نهادهاي دولتي و
دست آخر خود آن جوان .واقعاً ظلم است كه جوانها
را در طالق مقصر بدانيم .يك خطاي علمي اس��ت
كه انگشت اتهام را به س��مت جوانها نشانه برويم.
شما امروز مدام اين را ميگوييد كه چرا ظاهر جوان
 20س��اله با جوانهاي  20س��ال پيش يكي نيست
اما توجه نميكنيد كه ظاهر جوان  20س��ال پيش
هم با جوانهاي  40س��ال پيش يكي نيست .از آن
طرف اگر امروز س��رعت تحوالت در اين نسل زياد
اس��ت ،به خاطر اين است كه  20س��ال پيش يا 40
س��ال پيش اين دنياي عظيم و عجي��ب اينترنت و
روابط مجازي نبود .ما امروز به واس��طه اين ابزارها
شكل زندگيمان عوض شده اس��ت حتي آدمهاي
ميانس��ال هم مجذوب اين وسايل شدهاند .آن وقت
اين آدمها انتظار دارند كه جوانهايشان در نيم قرن
پيش سير كنند .مسئله اينجاس��ت كه خيلي از ما
هميشه انگشت اتهاممان به س��مت ديگران است،
چون راحتترين كار ممكن اس��ت .اما ميش��ود از
همه پدر و مادرها پرسيد كه چقدر تالش كرده ايد
دنياي جوان هايتان را بشناس��يد؟ چقدر همراهي
كرده ايد؟ چقدر دوس��تي كرده اي��د؟ احترام پدر و
مادر درست اما از آن طرف هم بايد ببينيم پدر و مادر
چقدر به فرزند احترام گذاشتهاند .چقدر با او مشورت
كردهاند؟ شما امروز ميگوييد اين نسل مسئوليت
پذير نيس��تند اما نميگوييد چقدر اين نسل محل
مشورت بوده است.
  ممكن اس�ت برخ�ي با اين تحليل ش�ما
مخالف و بر اين باور باش�ند ك�ه اتفاق ًا يكي از

آسيبهاي نسل حاضر به خاطر پشتيباني بيش از حد والدين بوده .اينكه پدر
و مادر همه چيز يا دس�ت كم آنچه را  ميتوانس�تهاند براي فرزند يا فرزندان
خود فراهم كردهاند و آنها سرد و گرم روزگار را نچشيدهاند .در حالي كه شايد
درس�تتر اين بود كه اجازه نميداديم فرزندان ما در يك محيط گلخانهاي و
بيش از حد كنترل ش�ده رش�د كنند چون دير يا زود آنها از اين شرايط بايد
بيرون بيايند.
ببينيد در جامعهاي كه از هر نظر درس��ت عمل ميكند ،حرف شما معقول است .پدر
و مادر ميگويد من تالش كردم ش��ما را بزرگ كردم حاال ه��م بايد روي پاي خودتان
من جوان نميتوانم كار
بايستيد .اما وقتي شما در جامعه تان مشكل اش��تغال داريد و ِ
پيدا كنم ،پدر و مادر كه نميتوانند جوانش��ان را از خانه بيرون كنند كه تو ديگر بالغ
شدهاي و هزينههايت را بايد خودت پيدا كني .گاهي شما قياسهايي انجام ميدهيد
اما متوجه نيستيد كه اين قياسها در چه بستر اجتماعي انجام ميشود .حتي اگر شما
بگوييد جوانهاي ما ذهن كارآفرين و پول س��از ندارند باز اين ما هستيم كه به آنها ياد
نداده ايم چطور فرصت شغلي براي خود و ديگران ايجاد كنند.

  حاال ما در چنين شرايطي گير كردهايم .چه كنيم؟
شما زماني ميتوانيد از اين گردنه عبور كنيد كه از خودگذشتگيهاي فاميلي ما دوباره
ال كسي كه در فاميل سه بار در سال عادت دارد به عمره برود يا مث ً
احيا شود .مث ً
ال سه بار
برود سفر خارجي ،چنين كس��ي ميتواند با در نظر گرفتن شرايط كشور و فاميل ،سفر
خارجي را دو س��ال يك بار برود يا س��الي يك بار برود ياعمره نرود و هزينههايي را كه
براي اين كار صرف ميكرده اختصاص بدهد به جوانهاي فاميل .فاميلها صندوقهاي
قرضالحسنه درست كنند و به جوانهايي كه در آستانه سن ازدواج هستند وامهاي بدون
بهره با اقساط طوالني بدهند .ما اگر آن شبكههاي خويشاوندي را آرام آرام احيا بكنيم آن
وقت آن علقههاي عاطفي هم دوباره برقرار ميشود .اينها چيزهاي خلق الساعه و عجيب
و غريب نيست ،اينها از قديم در متن روابط اعتقادي و فرهنگي ما وجود داشته است.
اين نكته را هم عرض كنم .كس��اني كه ميخواهند اين كارها را انجام بدهند ،به خاطر
خودش��ان اين كار را انجام ميدهند و حتي از منظر ثواب هم نبايد به قضيه نگاه كنند.
چون همان حاج آقا ي��ا غير حاج آقا ،همان فرد مذهبي يا ب��ه ظاهر مدرن جامعه ما كه
به عمره ميرود يا به س��فر خارجي اگر به ف��رض آمار طالق در جامعه ب��اال برود او هم
آسيب خواهد ديد .اگر مفاس��د اجتماعي در جامعه باال برود او هم آسيب خواهد ديد،
هيچ كس بركنار نيست .ما نميتوانيم بگوييم نه ،خانواده ما چنين و چنان است .ما در
بستر واقعيتهاي اجتماعي زندگي ميكنيم و اگر آمار مفاسد اجتماعي باال برود حتي
خانوادههاي مذهبي و خيلي مقدس ما هم آسيب خواهند ديد .حتي خانوادههايي كه
هيچ مشكلي نداش��تند آنها هم از تبعات اين آسيبهاي اجتماعي بركنار نخواهند بود.
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وقتي اشتغال در جامعه پايين باشد ،گرايش به اعتياد و س��رقت و خودكشي و ابتال به
بيماريهاي رواني بيشتر ميش��ود و همه خانوادهها به صورت مستقيم يا غير مستقيم
تحت تأثير اين آسيبها خواهند بود ،بنابراين كسي كه در فاميل خودش كمك ميكند
كه دو جوان با هم ازدواج كنند ،در واقع به خانواده خودش كمك كرده است و اين قدم
را براي خودش برداشته است.
  كسي كه در فاميل خودش مداخله مثبتي كند و اجازه ندهد دو جوان به
سادگي از هم طالق بگيرند در واقع اجازه نداده دو مطلقه به مطلقههاي جامعه
اضافه شود ،پس به خانواده خودش كمك كرده است.

 شما اگر همه بودجه كشور را فقط اختصاص بدهيد به مسكن و
اشتغال جوانها باز نميتوانيد به همه جوانها كار و خانه بدهيد.
اين جاست كه شبكه خويشاوندي ،نهادهاي غير دولتي و خيرين
د
بايد به كمك بياين 

همچنان كه اشاره كردم ما عادت كرده ايم انگشت اتهام و عيب و ايراد گرفتنمان هميشه
به سمت ديگران باشد .عادت كردهايم سادهترين و سهلالوصولترين گزينه را كه متهم
كردن جوان هاس��ت انتخاب كنيم چون گزينه راحت و دم دس��تي است .ما در طالق
جوانها را مقصر ميدانيم اما آنها در واقع قربانيان طالق هستند .خيلي از نظريه پردازان
ما مسئله را جابهجا مطرح ميكنند ،در صورتي كه وقتي شما پاي صحبت مدرنترين
جوانهايي كه فكر ميكنيد مينشينيد ميبينيد اينها ريشههاي سنتي و ديني دارند
اما ما مدام در حال فرافكني هستيم .در واقع اينها گول زدن خودمان است .كسي از خود
ش بدون هيچ چشمداشت مالي به جامعهاش
نميپرسد آيا ميتواند يك روز از ماه خود 
كمك كند؟ كدام يك از ما از خودمان ميپرس��يم اين هفته پنجشنبه ،جمعه به جاي
اينكه بزنيم جاده چالوس و برويم شمال ،پول شمال رفتن را يا وقت شمال رفتنمان را
اختصاص بدهيم به يك گره گشايي اجتماعي .همه چيز هم پول نيست .شما در يك
زمينه كاري ميتوانيد به يك جوان يا چند جوان مشاوره بدهيد و ذهن او را هشيار كنيد.
يك پنجشنبه شمال نميروي  .در صورتي كه اين سالها اين جمله «مشكل شخصي
خودتان است» تقريبا به يك اپيدمي اجتماعي دارد بدل ميشود.
من تأكيد ميكنم كه اين كارها را در واقع ما براي خودمان انجام ميدهيم.
  همه ما روي يك قايق نشستهايم.
دقيقا همه ما روي يك قايق نشستهايم .ما جامعه خودمان را با اروپا مقايسه نكنيم.
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آنجا صراحتاً ميگويند طالق مهم نيست چون آنها
به شكلي از خانوادهها رسيدهاند كه ما نميتوانيم
قبول كني��م .م��ا نميتوانيم بگويي��م طالق مهم
نيست .ما اگر ادعاي مس��لماني و دينداري داريم
كه داريم اين نوع رفتاري كه ام��روز در جامعه ما
دارد شايع ميشود ،نسبتي با مسلماني و دينداري
ندارد .گاهي ما دچار افكار هذيان گونه هس��تيم.
مث� ً
لا ميگويند دولت بايد به هم��ه جوانهاي در
ش��رف ازدواج وام مس��كن بدهد و براي همهشان
اشتغال ايجاد كند .اين از محاالت عقلي است .شما
اگر همه بودجه كش��ور را فقط اختصاص بدهي به
مسكن و اش��تغال جوانها باز نميتوانيد به همه
جوانها كار و خان��ه بدهيد .اين جاس��ت كه بايد
نهادهاي غير دولتي و خيري��ن به كمك بيايند .از
طرف ديگر احياي آن ش��بكه خويشاوندي بسيار
كارساز خواهد بود.
به نظرم ما بايد اين منطق را در جامعه خودمان جا
بيندازيم كه اگر در اصالح روابط اجتماعي سهيم
شوي خودت س��ودش را خواهي برد .امروز اگر در
جامعه غربي كسي در ترافيك اليي نميكشد و به
قانون احترام ميگذارد ،اگر در ترافيك و راه بندان
دس��تش را روي بوق نميگذارد به خاطر اخالق يا
باور ديني نيست .او به خاطر منافع فردي خودش
اين كاره��ا را ميكند چون آموخته اس��ت منافع
ف��ردياش از درون منافع جمعي بي��رون ميآيد.
آموخته است كه من زماني ميتوانم زودتر به خانه
يا محل كارم برسم كه ترافيك روان باشد و ترافيك
زماني روان است كه من اليي نكشم و بين خطوط
رانندگي كنم .اگر من بي��ن خطوط رانندگي كنم
آن وقت ترافي��ك براي همه از جمل��ه من روانتر
خواهد شد.
ما هم در جامعه بايد اين تفك��ر را جا بيندازيم كه
اگر آسيبهاي اجتماعي باال رفت همه ما خواهيم
باخت ،كسي مصون نخواهد ماند .حتي كسي هم
كه باوري به دين ندارد باز چارهاي ندارد در همين
جامعه با اين الگو حركت كند كه اگر آس��يبهاي
اجتماع��ي باال برود م��ن ضرر خواه��م كرد ،پس
براي اينكه ضرر نكنم بايد به س��هم خودم جلوي
آسيبهاي اجتماعي بايستم .يعني مث ً
ال بخشي از
زمان يا پول يا امكانات��م را اختصاصاً بدهم به امور
عام المنفعه .اگر كسي به اين فكر كند كه اگر تعداد
مطلقهها باال برود پس��ر او هم كه ازدواج كرده در
مواجهه با مطلقهها كه همكار يا همسايه او هستند
ممكن اس��ت دچار مش��كل ش��ود در آن صورت
نخواهد گفت به من چه كه آمار طالق باال ميرود.
اگر آسيبهاي اجتماعي باال برود شما وقتي خانه
ات را ت��رك ميكن��ي نگراني .وقتي ماش��ينت را
گذاش��تهاي كوچه با اينكه دزدگي��ر و قفل فرمان
دارد اما باز نگراني .وقتي دخترت كمي از دانشگاه
دير ميآيد نگراني چون در مت��ن خبرهاي منفي
قرار ميگيري و اين خبرهاي منفي بر ذهنيت تو
گذارد  .

اثر مي

ن
گفتوگو با سيد حسن موسوي چلك ،رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايرا 

ت
منبعلذتدرخانوادههايما كجاس 
ت زوجه ا با هم به  15دقيقه در روز كاهش يافته است
امروز ميانگين صحب 
بايد لذت پايدار را جايگزين لذت آني كرد
سيدحسن موسويچلك ،رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در بخشي
از گفتوگويمان از اصطالحي نام برد به نام « منبع لذت در خانواده ايراني »
اميرمحمد
و پرسيد امروز منبع لذت در خانوادههاي ما كجاست؟ اين پرسشي است كه
صادقوند
ذهن هر عالقهمندي را ميتواند به بازي بگيرد و به چالش بكشد .آن مخزن
مشتركي كه چشم و گوش و هوش همه ما در آن غوطهور باشد تا به لذت و
شادي برسيم كجاست؟ پس پرسش از منبع لذت جمعي در يك خانواده ميتواند پنجره و روزنه
تازهاي بگش�ايد به اينكه نگاه دوب�ارهاي به عوام�ل واگرايي در خانوادهها ب�ه ويژه در طالق
بيندازيم .موسوي چلك ،كارشناس ارشد علوم اجتماعي است .او پيشتر مديركلي دفتر امور
آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور را در اختيار داشته است.
  جناب موس�وي چلك! ن�گاه يك م�ددكار
اجتماعي خواه ناخواه به آس�يبها و نقاط تاريك
جامعه است .به عنوان يك مددكار اجتماعي وقتي
به وضعيت و آم�ار ازدواج و طالق در جامعه ايراني
چشم ميدوزيد ،چه تحليلي از اين آمارها داريد؟
ببينيد ،بررسي روند اجتماعي ايران به طور مشخص در
حوزه ازدواج و طالق نشان ميدهد ما در اين باره با موانع
متعددي روبهرو هستيم .تغييرات طالق در طول سالهاي
گذشته هميشه با افزايش همراه  بوده است يعني وقتي
ميزان طالقهاي س��الهاي اخير را نسبت به سالهاي
قبل بررسي ميكنيم ،ميبينيم درصد تغييرات رو به رشد
است .در نقطه مقابل اكثر اين سالها رشد ازدواج منفي
بوده ،يعني ما اگر در محور مختصات درصد تغييرات اين
دو پديده را نمايش دهيم ،طالق قسمت باالي تغييرات
و ازدواج در بخش پايين خواهد بود و اين فاصله و شكاف
با يك شيب قابلتوجهي در حال افزايش است و با توجه
به جمعيت  11ميليون نفري مجردها كه در سن ازدواج
قرار دارند نگرانكننده است .نكته دوم ،افزايش تعداد زنان
سرپرست خانوار به عنوان يكي از تبعات افزايش طالق در

كشور است .اگر آمار سرشماري سالهاي  85 - 75و 90
را تحليل كنيم ،ميبينيم در سال  75بيش از يك ميليون
و 200هزار نفر زن سرپرست خانوار در كشور وجود داشته
است .اين آمار در سال  85به يك ميليون و  663هزار نفر
رسيده است اما در سال  90با يك ش��يب قابل توجه به
2ميليون و  563هزار نفر رسيدهايم ،يعني در فاصله 10
ساله سرشماري س��ال هاي 75تا  ،85درصد تغييرات و
رشد زنان سرپرست خانوار حدود  39درصد بوده است اما
در فاصله پنج ساله 85تا 90اين رشد به بيش از 53درصد
رسيده است .از طرف ديگر فاصله زندگي مشترك كه قبال
پنج سال بود ،امروز به سه سالرسيده است.
  منظورتان از فاصله زندگي مشترك چيست؟
يعني از زماني ك��ه زوجها زندگي مشتركش��ان را آغاز
ميكنند تا زماني كه طالق بگيريد.
نكته مهم بعدي ،طالقه��اي هنگام عقد اس��ت كه باز
اطالعات و دادههاي مراك��ز ارائهكننده خدمات كاهش
طالق نشان ميدهد كه درصد رو به رشد اين نوع طالقها
هم روند نگرانكنندهاي به خود گرفته است.

  همچنان كه در بخش آمارها ه��م ارائه كردم ما امروز در
شرايطي قرار گرفتهايم كه روز به روز بر تعداد خانوادههاي
تك سرپرست اضافه ميشود و ما با زناني مواجه هستيم
كه به دليل طالق يا از دست دادن همسر خود تنها زندگي
ميكنند  .يكي از چالشهاي ديگر ما در اين موضوع ظهور
و پررنگ شدن پديدهاي به نام «تجرد قطعي» است .منظور
از تجرد قطعي يعني كساني كه  -عمدتاً زنان  -با افزايش
س��ن و تعويق ازدواج عم ً
ال از س��ن ازدواج و باروري عبور
كردهاند و حاال تنها زندگي ميكنند يا اينكه پيشتر ازدواج
كرده بودند اما اينك با گرفتن طالق و عبور از سن ازدواج به
زندگي مجردي روي آوردهاند.
  نگراني ما درباره اين زنان چه حوزههايي را در
برمي گيرد؟
شما يك س��بد را در نظر بگيريد و حمايتهاي عاطفي،
رواني ،شغلي و پاسخ به نيازيهاي جنسي را در آن ببينيد.
شما وقتيميبينيد بخش قابلتوجهي از گروه زنان مطلقه
ما به دليل اينكه مهارتهاي الزم ورود به بازار كار را ندارند،
نميتوانند به راحتي جذب بازار كار شوند ،چراغ هشدار
آسيب اجتماعي در اينجا به شما چشمك ميزند چون
عم ً
ال در نبود مهارتهاي ش��غلي و امكان جذب ش��دن
به بازار كار ،افرا ِد پشت نوبت سازمانهاي حمايتي مثل
كميته امداد و بهزيستي روز به روز بيشتر و بيشتر ميشوند
در حالي كه اوالً خدمات و كمكهاي اين سازمانها كفاف
اين همه جمعيت را نميدهد و در ثاني براي گذران يك
زندگي ناكافي است.
باز در اين حوزه پديدهاي كه به ويژه در ميان زوجهاي طالق
گرفتهاي كه بچهدار ش��دهاند ش��اهد آن  هستيم ،تبعات
افزايش ميزان طالقها در كيفيت زندگي و تربيت فرزندان
است كه در بهترين ش��رايط و با وجود مديريت منطقي از
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بگذاريد اي��ن ط��ور بگويم كه
ح��وزه اجتماعي هي��چ وقت
دغدغه جدي سياستگذاران ما
نبوده،بهعبارتديگراينحوزه
كام ً
ال در حاشيه قرار گرفته و
متناسب با وزن و اثرگذارياش
بر ساير حوزهها بهاي الزم به
آن داده نشده است
طرف زوجي كه طالق گرفتهاند  ،اثرات منفي جدايي والدين
در ذهن كودك از بين نميرود چه برسد به اينكه برنامهاي
هم اين وسط وجود نداش��ته باشد .پس اين هم موضوعي
است كه به سادگي نميش��ود از روي آن رد شد ،به عنوان
مثال اگر امروز بخواهيم تحليلي از وضعيت كودكان بزهكار
ارائه كنيم ،ميبينيم اين حوزه س��خت تحت تأثير پديده
طالق اس��ت و همين يك واقعيت اجتماعي نشاندهنده
عمق تأثيرات منفي بر زندگي ،ذهنيت و سرنوشت كودكان
طالق است  .از سوي ديگر افزايش روزافزون پديده طالق
به نوعي ُقبح اين مسئله را شكسته و نوعي عاديسازي در
اين زمينه پديد آورده است .در باورهاي ديني ما طالق در
عين حال كه فعل حالل است اما در عين حال ابغضالحالل
نيز به حساب ميآيد .آن هم به دليل موج تبعات و ظهور
پديدههاي منفياي كه بعد از طالق ،افراد و جامعه را در بر
ميگيرد و درگير ميكند.
  پس شما در يك نگاه كلي چشمانداز ازدواج و
طالق را چندان آفتابي نميبينيد؟
دستكم آمارها بيانگر چنين وضعيتي هستند .ما امروز به
ازاي هر پنج ازدواج با يك طالق روبهرو هستيم .به عبارت
ديگر هر ساعت حدود  20طالق اتفاق ميافتد .طبيعتاً اين
شرايط ،شرايط خوبي نيست براي خانوادهها و جامعه ما،
شايد اين آمارها اتفاقاً براي يك جامعه ديگر اميدبخش هم
باشد اما در جامعه ما وضعيت فرق ميكند .امروز در بعضي
از استانها ما به آمار يك طالق به ازاي كمتر از چهار ازدواج
رسيدهايم كه خب طبيعتاً اين وضعيت نگرانكنندهتر است
و ادامه اين روند پيامدهاي منفي قضيه را بيشتر ميكند.
لذا در يك كالم ازدواج و طالق ً
اص�لا در وضعيت نرمال و
طبيعي قرار ندارد.
  تحليل ش�ما از چرايي اين تغييرات در جامعه
و خانواده ايراني چيست؟ يعني اگر ازدواج و طالق
را محصول باورها و كنشهايي در جامعه و خانواده
به حساب بياوريم كه اقبال و ادبار به ازدواج و طالق
ميتواند محصول و برآيند آن باورها و كنشها باشد،
چه اتفاقي در جامعه و خانواده ايراني روي داده كه
امروز ماحصل اين اتفاقات به زبان آمارهايي كه شما
درباره ازدواج و طالق ارائه ميكنيد ،خودش را نشان
ميدهد؟
ببينيد در تحليل موضوع طالق اول از همه بايد متوجه اين
58

حال ل منفور

| روزنامهجوان| آبان|1394

موضوع باشيم كه طالق يك جزيره نيست .اين يك نكته
كليدي و مهم است و روي نگاه و مقدمه و پروسه و نتايج ما در
تحليل وضعيت طالق اثر ميگذارد .اگر ميخواهيم موضوع
طالق را بررس��ي كنيم ،متوجه باشيم كه نه طالق جزيره
است و نه حوزه اجتماعي يك فضاي منفك و جدا افتاده از
مؤلفههاي پيراموني خود .شما بايد ببينيد در سطح كالن در
سياستگذاريهاي كالن كشور چه اتفاقاتي افتاده است .آيا
ما در برنامهريزي و مديريت كالن كشور ،حوزه اجتماعي را
جديتر از سالهاي قبل گرفتهايم؟ آيا رصدها ،مشورتها،
برنامهريزيها و طرحهاي ما در اين ب��اره كارا و مؤثر بوده
است؟ به نظر من نوعي رهاشدگي در اين حوزه وجود دارد  .
بگذاريد اين طور بگويم كه حوزه اجتماعي هيچ وقت دغدغه
جدي سياس��تگذاران ما نبوده ،به عبارت ديگر اين حوزه
كام ً
ال در حاشيه قرار گرفته و متناسب با وزن و اثرگذارياش
بر ساير حوزهها بهاي الزم به آن داده نشده است .طبيعي
است وقتي موضوعي به اين مهمي در حاشيه قرار ميگيرد
در عمل توجه جدي به آن صورت نميگيرد.
  اصليترين يا مهمترين گره را در اين زمينه در
چهميبينيد؟
مادرتصيمگيريهايكالنكشوردرمسكن،رسانه،آموزش
و پرورش و آموزش عالي ،تلفن همراه ،شبكههاي مجازي،
مسافرت ،مناطق آزاد ،رايانه و امثالهم ورود كردهايم اما به
اين امر دقت نكرده ايم كه همه اين حوزهها نياز به پيوست
اجتماعي دارد .ببينيد اص ً
ال نميشود پذيرفت يك طرح در
مجلس ارائه شود و به تصويب برسد يا دولت اليحهاي را ارائه
كند و در كشور اجرا شود اما اين طرح يا آن اليحه پيوست
فرهنگي نداشته باشد .پيوس��ت فرهنگي يعني اينكه ما
تبعات شكل زندگي امروزي و ابزارهاي جديد و طرحهاي
كالن را بررسي كرده باشيم و غافلگير نشويم اما متأسفانه
اين سالها اين اتفاقات روي نداده است .به عبارت ديگر ما
ارزيابي جدي ،اثرگذار و دامنهداري از تأثيرات تصميمگيري
در ساير حوزههاي بخش اجتماعي نداريم.
  شماميگوييدماغافلگيرشدهايم.يعنيچشم
باز كردهايم و ميبينيم در س�طح و رويه زندگي ما
تغيي�رات ش�گرفي روي داده ،در صورت�ي كه آن
اليههايپايينفرهنگيوذهنيبااينتغييراترويي
همخوان نيست .از اين رو سرگشتگيهايي براي ما
پيش آمده كه نميدانيم چطور ميشود اين دو سطح
را با هم ،هم آوا و هماهنگ كرد؟
ما اين س��الها آمديم و فضاي مجازي را گسترش داديم
اما نيامديم ببينيم تبعات و آثار گس��ترش فضاي مجازي
در زندگي ايرانيها چه خواهد بود .نيامديم ببينيم كه آيا
ميشود اين گسترش و توس��عه را به فرصت تبديل كرد.
بيشتر خواستيم نبينيم و روبهرو نشويم با اين اميد كه اگر
نبينيم مسئله هم پنهان خواهد شد .البته ما در اين زمينه
دچار كاستي بزرگ ديگري هم هستيم.
  چه كاستياي؟
اينكه گاهي ميبينيم به حوزه مسائل اجتماعي با رويكرد
سلبي ،سياسي ،امنيتي ،انتظامي و قضايي نگاه ميشود،
يعني ما در رس��انههايمان رد پاي نگاه تحليلي در حوزه

آسيبهاي اجتماعي را كمتر ميبينيم .به همين خاطر
هم در حوزهه��اي اجتماعي و فرهنگيمان بيش��ترين
مميزيها را داريم و عم ً
ال اقدامات مؤثري به چشم نميآيد.
اين گفته البته ناقض زحمات دستگاههاي مختلف دولتي
و غيردولتي نيست اما نتيجه ملموسي كه نشان از بهبود
وضعيت باش��د ،عم ً
ال نميبينيم .اينها در س��طح كالن
قضيه است.
در سطوح و اليههاي پايينتر بايد ببينيم ما چه محتوايي
به خانوادههايمان دادهايم كه انتظار محصول فوقالعاده از
آنها داريم .ما همه نابسامانيها را بر سر خانوادهها ريختهايم
و انتظار داريم كه آنها خم بر ابرو نياورند.
برخي گمان ميكنند كه فرهنگ عمومي قابل مديريت
نيس��ت و هرگونه تصميمگيري و سياس��تگذاري براي
فرهنگ عمومي محكوم به شكست است ،يعني كنشها
و رفتارهاي جمعي قانون و قاعده نامرئي خودش را دارد و
به حال خودش بايد رها شود اما مطابق با نظر رهبر معظم
انقالب ،كنشهاي جامعه و فرهنگ در سطوح رفتارهاي
عامه قابل مديريت و كنترل است  .حرف بنده هم همين
است كه ما كمتر اين مديريت جامع و هدفمند و يكپارچه
را ميبينيم ،مث ً
ال وقتي فن��اوري چندوجهي و مهمي در
حوزه ارتباطات بينفردي به نام فناوريهاي تلفن همراه
به كشور ميآيد ،در رفتارهاي چند نسل اثر ميگذارد و
مثل بزرگراهي كه از وسط يك محله ميگذرد ميتواند دو
دنياي متفاوت در دو نسل پدران و مادران و فرزندان پديد
آورد .اينها واقعيتهاي اجتماعي ماست و امروز نشانههاي
اين تحوالت را ميبينيم اما مديران و برنامه ريزان فرهنگي
و اجتماعي ما درباره تبعات اين اب��زار و آثار فرهنگي آن،
عكسالعملهاي به موقع و مؤثري انجام نميدهند .نهايتاً
همه اين تبعات و آسيبها در جايي به نام خانواده جمع
سد و بندآبي پيش از خانواده نداريم.
ميشود چون عمال ّ
  يعني شما ميگوييد ما خانوادهها را در جريان
تحوالت زندگي امروز تنها گذاشتهايم؟
خانوادهها هم از بيرون تنها شدهاند و هم از درون .هم از
بيرون تهديد ميشوند و هم از درون مناسبات و تحوالت
دروني خودش��ان ،مثل كس��ي كه هم از بي��رون زخم
برميدارد و هم از درون .امروز سبك زندگي ما تغيير كرده
است .نوع معماري ما تغيير كرده است .مساحت خانههاي
ما تغيير كرده است .روابط اجتماعي ما تغيير كرده است.
در گذش��ته ما با تدابيري كه در همين خانوادهها وجود
داشت اجازه نميداديم مش��كالت حاد شود اما حاال آن
كاركردها وجود ندارد ،يعني خانواده زخم دروني خودش
را نميتواند پانسمان كند .كسي يا كساني كه در گذشته از
درون خود خانوادهها زخمها را ميبستند و اجازه خونريزي
بيشتر را نميدادند امروز غايبند چون تعامالت ما با هم
كم شده است .نه فرصتي براي مداخلههاي قديم وجود
دارد و نه فرهنگ امروزي ما اين مداخلهها را برمي تابد .از
طرف ديگر ما تابويي به نام «دخالت نكردن در زندگي زوج
ها» ساخته ايم و به زوجها هم گفته ايم كه كسي نبايد در
زندگي شما دخالت كند .اگرچه اين سخن وجوه مثبتي
هم دارد اما همه قضيه نيست و گاهي مصداقهايي كه ما
براي اين دخالت نكردنها ميتراشيم مصداقهاي كام ً
ال

بخ��ش قابلتوجه��ي از گروه
زنان مطلقه ما ب��ه دليل اينكه
مهارتهاي الزم ورود به بازار
كار را ندارن��د ،نميتوانن��د به
راحتي جذب بازار كار ش��وند
چراغ هشدار آسيب اجتماعي
دراينجابهشماچشمكميزند
چون عم ً
ال در نبود مهارتهاي
ش��غلي و امكان جذب شدن به
ِ
افراد پش��ت نوبت
ب��ازار كار،
س��ازمانهاي حمايت��ي مثل
كميته امداد و بهزيستي روز به
روز بيشتر و بيشتر ميشوند

در خانوادههاي ما چيست؟ چه چيزي خانوادههاي ما را به
سمت خودش جلب و جذب ميكند تا همچنان كنار هم
بمانيموازكنارهموباهمبودنلذتببريم؟صفحهمانيتور
است؟ صفحه گوشيمان است؟ حرفهاي خوبي كه بين
ما رد و بدل ميشود؟ روابط زناشويي سالم و همراه با لذت؟
كدام يك از اينهاست؟ وقتي ما منابع لذت را در خانوادهها
تعريف نميكنيم چه اتفاقي ميافتد؟ اتفاقي كه ميافتد
اين است كه اعضاي يك خانواده كنار هم نشستهاند اما با
هم نيستند .خانه هستيم اما با هم نيستيم .خانه هستيم
اما همهمان تنهاييم ،با هم كار نميكنيم .خانه هستيم اما
اهداف مشتركي نداريم .برادر و خواهر و پدر و مادر و زن و
شوهرهيچپروژهمشتركيباهمندارند،درحاليكهپيشتر
اعضاي خانواده با هم پروژه و اهداف مشترك داشتند .در
كنار اين بخشي از مسائل ما معطوف به نارضايتي زوجها از
روابط زناشويي است كه عموماً بيان نميشود .گاهي ما اين
نارضايتي از روابط را در تنوع طلبيها و زيادهخواهيهاي

  چطور ميش�ود اين بين�ش را در خانوادهها
پياده كرد؟
با ش��ناخت عميق از خود و ديگ��ران .اينكه چقدر ما
روان و ذهن و وابس��تههاي روان��ي و ذهني همديگر
را ميشناس��يم .چقدر ميتوانيم اس��ترسها و منابع
ايجادكننده استرس در خانوادهها را مديريت كنيم؟
مث ً
ال آيا ما ميتوانيم فضايي را در خانواده فراهم كنيم
كه آدمه��ا روزي يك س��اعت بدون اينكه فكرش��ان
معطوف به جايي ديگر باش��د ،دور هم بنش��ينند و با
هم گپ بزنن��د؟ چالش ما اين اس��ت كه صحبتهاي
عمي��ق در خانوادههاي ما رد و بدل نميش��ود ،يعني
طرفين خيلي چيزها را براي خودشان نگه ميدارند يا
در خانواده بروز نميدهند و در خودش��ان ميريزند يا
آنچه در درون ريختهاند در جمع دوستان و همساالن
خود بيان ميكنند  .نكته بعدي اين اس��ت كه ما بايد
كاري كنيم در خانوادهها ،لذت پايدار جايگزين لذت

انحرافي هستند .ما امروز در تعارضات درون خانوادگي،
مداخله گرهاي مثبتي نداريم .بسيار مهم و كليدي است
كه ما اين تعارضات خانوادگي را ب��ا بهرهگيري از منابع
اجتماعيمان مديريت كنيم .به نظر ميرس��د ما دچار
تغيير الگوها و اولويتهاي زندگي هم شدهايم .چيزهايي
در چشم شما برجسته شده كه پيشتر آن قدر برجسته
نبودند و چيزهايي در چشم شما كوچك شدهاند كه قب ً
ال
آنقدر محقر نبودند  .كام ً
ال ميپذيرم .شما امروز ميبينيد
آدمها براي ابزارها و ماشينها وقت دارند .خرابي ماشين
و استهالك آن را به عنوان يك واقعيت مسلم ميپذيرند
و وقتي خودرويشان خراب شد ،ش��اخ درنميآورند يا
مث ً
ال آن را از يك پرتگاه پايين نمياندارند با اين استدالل
كه ديگر خراب شده است و كارايي پيشين خود را ندارد
بلكه ميروند و متناسب با خرابياي كه پيش آمده هزينه
ميكنند.
  و ماش�ين را به جاي پرتگاه به يك تعميرگاه
ميبرند.
بله اما همين آدمها وقتي به رابطهشان ميرسند به جاي
اينكه رابطهشان را تعميرگاه ببرند و خرابياش را درست
كنند،رابطهشانراميبرندبهسمتپرتگاه.فكرنميكنند
كه همسر موفق بودن يا پدر و مادر شايسته بودن ،هزينه
و مراقبت و زمان ميخواهد .همين طور در يك مسابقه
قرعهكش��ي نميتوانند اين چيزها را به عنوان جايزه به
آدمها بدهند.
  نگاه شما به گسترش شبكههاي اجتماعي و
تأثير آن بر روابط اعضاي خانواده با هم چيست؟
امروز وايبر در خانههاي ما سكوت سنگيني برقرار كرده
است .آمارها نشان ميدهد كه ميانگين صحبت زوجها
با همديگر به  15دقيقه در طول روز رسيده است .من از
شما ميپرس��م منبع لذت در درون خانوادهها چيست؟
اگر ما بتوانيم به اين پرسش ،پاسخ دقيقي بدهيم صورت
مسئله و راهكارها براي ما عيانتر خواهد شد .منبع لذت

جنسي ميبينيم  .موضوع بعدي اين است كه بپذيريم ما
ازدواج ميكنيم و ويژگيهاي مشتركي هم با هم داريم اما
در واقع هيچ وقت مثل هم نيستيم .پس موضوع اينجاست
كه در عين حال ك��ه ويژگيها و نقاط مش��ترك باعث
ميشود ما زندگي مشترك را در خانواده آغاز كنيم اما در
ادامه شيوه مديريت ما در اختالفهاست كه تعيينكننده
خواهد بود چون دي��ر يا زود آن وج��وه اختالفآميز در
زندگي عيان خواهد شد .اينجاست كه ما بايد ببينيم آيا
زوجها اين مهارت و ويژگي ش��خصيتي و فرهنگي را در
خود دارند كه به نقاط اختالف شخصيتي همديگر احترام
بگذارند يا نه .آيا اين مه��ارت را دارند كه وقتي ميبينند
كسي به يكسري موضوعات حساسيت دارد با نوع رفتار
خود آن نقاط را بيجهت بزرگ نكند؟
  و حل اين موضوعات ب�ا چه بينش يا مهارتي
امكانپذير است؟
بستگي به اين دارد كه من احترام به حقوق فرد متقابل را
ياد گرفته ام يا نه.

آني ش��ود .باز در اين زمينه نقصهاي ما جدي است.
چقدر به آدمها ياد دادهايم به لذتهاي اصيل و پايدار
توج��ه كنند ،مث ً
ال ممكن اس��ت يك م��ردي از اينكه
خارج از رابطه همسري با كس��ي ديگر رابطه عاطفي
داشته باش��د به يك لذت آني برسد و همان لذت آني
هم آرام آرام زمينه را براي فروپاشي يك زندگي فراهم
كند چ��ون او نميتواند لذتهاي پاي��دار را جايگزين
لذتهاي آني كند.
از طرف ديگر امروز خانوادههاي ما آن ثبات و نشاط الزم را
ندارند .مسئوليتپذيريها در خانوادهها پايين آمده است.
موضوع ديگر اين است كه سفرههاي ما با ظهور تلويزيون
س��هضلعي ش��د ،يعني به جاي اينكه ما دورتا دور سفره
بنشينيم يك ضلع را به تلويزيون داديم و حاال تلويزيون
رقيبهاي قدرتمندتري هم يافته است.
البته عوامل ديگ��ري هم وج��ود دارد از كنجكاويهاي
جنسي و لذتجوييها تا اعتياد و س��ردمزاجي و نازايي
كه هر كدام در جاي خودش ميتواند بر رابطه زوجها اثر
بگذارد     .

حال ل منفور

| روزنامهجوان| آبان |1394

59

©Ô Ä] kYÁ{Y d^¿ Á 1394 µZ µÁY ÄÅZ»  { Ã| d^i ©Ô Á kYÁ{Y
½ZfY

©Ô Ä] kYÁ{Y d^¿ Á 1393 µZ { Ã| d^i ©Ô Á kYÁ{Y

kYÁ{Y

©Ô

¿^©Ô Ä] kYÁ{Y d

368205

83277

4,4

¯¶ ¯Â

Ê« ½ZnËZ]}M

19440

4002

4,9

Ê« ½ZnËZ]}M

40732

Ê]£ ½ZnËZ]}M

¯¶ ¯Â

kYÁ{Y

©Ô

¿^©Ô Ä] kYÁ{Y d

½ZfY

724324

163569

4,4

8145

5,0

16908

3353

5,0

Ê]£ ½ZnËZ]}M

35100

6413

5,5

8256

1357

6,1

¶Ì]{Y

15920

2714

5,9

20166

4915

4,1

½ZÆ¨Y

39066

9006

4,3

^·Y

9158

3144

2,9

17155

5663

3,0

¹ÔËY
ÔY

31 7
3107

346

9
9,0

5718
718

583
83

98
9,8

]ÆÂ

¶Ì]{Y
½ZÆ¨Y

Ã| d^i ÉZÅ ©Ô^·Y
¿¼Á kYÁ{Y d^¿Y{Â
¹ÔËY
ÔY

   نمودارنسبتازدواجبهطالقثبتشدهدرششماههاولسال94
½YÆe

ÉZÌfz] Á µZv» ZÆq

4548

984

4,6

45430

16015

2,8

5366

611

8,8

7,9

ÉÂ ½ZYy

69196

18603

˹̊.

3,7

{Ë

|½Y
|¼Å

»¯É

½Z³»Å

½Ô
ÔÌ³

·½Zff

|½Y
»|¿Z

½Zf
¸³

¯»ÃZ¿ZZ

¯|¼uYËÂ] Á ÄËÂ¸Ì°°Æ

«º

¯»½ZZ

½Zf
¯{

§Z

«¾ËËÁ

¿½ZZn

¼½ZÀÀ

½ZfqÂ¸] Á ½Zf
Ì

½ZfÂy

ÉÂ ½Z
Yy

Ê·Z¼ ½Z
Yy

½YÆe

Ê]ÂÀm ½Z
Yy

ÉZÌfz] Á µZv» ZÆq

^·Y

¹¹ÔËY

]ÆÆÂ

¶ÌÌ]{Y

½ZÆÆ¨Y

§Z

43481

«¾ËÁ

11527

2574

4,5

«º

10937

3007

3,6

¯{½Zf

19374

3931

4,9

½ZfqÂ¸] Á ½ZfÌ

نريشههايطالق
مهمتري 

¯»½Z

23467

3755

6,2

¯»ÃZ¿Z

21791

5294

4,1

6758

1044

6,5

½Zf¸³

19679

3504

5,6

½ÔÌ³

23324

6975

3,3

20253

3460

5,9

¯|¼uYËÂ] Á ÄËÂ¸Ì°Æ

4015

700

½Zf¸³

9498

½ÔÌ³

11256

3402

3,3

·½Zf

10571

1704

6,2

·½Zf

»¯É

Ê]£ ½ZnËZ]]}M

22841

8202

1543

¯|¼uYËÂ] Á ÄËÂ¸Ì°Æ

سال93

14681

3895

3,8
38

»½Y|¿Z
Y ¿Z

29443

7354

4,0
4

6727

1710

3,9

»¯É

13093

3560

3,7

1528

5,2

½Z³»Å

14457

2860

5,1

½Y|¼Å

19780

اتفاق
و   324طالق
10020هزار
و  968ازدواج و 150
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هر  5/5
افتاده است که نسبت ازدواج به طالق{Ëدر کل کشور (  5/5
یک طالق ) است .اما بیشترین طالق ها در این مدت متعلق به استان تهران  با 2/9
(به ازای هر  2/9ازدواج ،یک طالق )  استان البرز با   ( 3/5به ازای هر  3/5ازدواج
یک طالق ) و قم با  4/5اس�ت .در همین مدت کم ترین تعداد طالق به ازدواج در
استانهای سیستان و بلوچس�تان با  ( 20/5به ازای هر  20/5ازدواج یک طالق )
ایالم با نسبت  10/9و چهارمحال و بختیاری با نسبت   10/1است.
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در این س�ال در کل کش�ور 163 ،هزار و
است .بیشترین طالق ثبت ش�ده در گروه های س�نّی مربوط به
ترکیب سنی مردان  25 – 29س�ال با زنان  20 – 24سال است .رتبه
دوم با  16هزار و  22طالق مربوط به ترکیب س�نی مردان 30 – 34
سال با زنان  25 – 29س�ال است .رتبه س�وم آمار با  12هزار و 929
نفر متعلق به ترکیب س�نی مردان  25 – 29س�ال با زنان 25 – 29
سال است.
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سال92

مهمترين

 155هزار و  369طالق روی داده است .بیشترین تعداد طالق با 17
هزار و  199طالق مربوط به ترکیب س�نی مردان  25 – 29سال با زنان
 20 – 24سال است .رتبه دوم گروه با  15هزار و  286طالق ،ترکیب سنی
مردان  30 – 34سال با زنان  25 – 29سال است .رتبه سوم نیز با  13هزار و
 40طالق ،ترکیب سنی مردان  25 – 29سال با زنان  25 – 29سال است.
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سال91
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 150هزار و 324طالق روی داده است .بیشترین تعداد طالق با 16هزار
و 714طالق مربوط به ترکیب س�نی مردان  25 – 29سال با زنان 20 – 24
سال است .رتبه دوم گروه با  15هزار و 13طالق ،ترکیب سنی مردان 34
–  30سال با زنان  25 – 29سال است .رتبه سوم نیز با  13هزار و  86طالق،
ترکیب سنی مردان 25– 29سال با زنان 25– 29سال است.

سال90
 142هزار و  841طالق روی داده اس�ت .بیش�ترین تعداد
طالق با  16ه�زار و 71طالق مربوط به ترکیب س�نی مردان
 25 – 29سال با زنان  20 – 24سال است.
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سال  92در کل کشور  774هزار و  513ازدواج و  155هزار و 369
طالق اتفاق افتاده است که نسبت ازدواج به طالق در کل کشور
( 5به ازای هر 5ازدواج ،یک طالق ) است .اما بیشترین طالق ها
در این مدت متعلق به استان البرز با  ( 3به ازای هر  3ازدواج ،یک
طالق ) اس�تان تهران با  ( 3/2به ازای هر  3/2ازدواج یک طالق )
و گیالن با  3/9اس�ت .در همین مدت کم تری�ن تعداد طالق به
ازدواج در استان های سیستان و بلوچس�تان با  ( 13/1به ازای هر
 13/1ازدواج یک طالق ) ایالم با نسبت 10/6و چهارمحال و بختیاری
با نسبت 10است.

با توجه به این جدول در سال  93در کل کشور  724هزار و  324ازدواج و  163هزار
و  569طالق اتفاق افتاده است که نس�بت ازدواج به طالق در کل کشور ( 4/4به
ازای هر  4/4ازدواج ،یک طالق ) است .اما بیشترین طالق ها در این مدت متعلق به
استان تهران با ( 2/6به ازای هر  2/6ازدواج ،یک طالق ) استان البرز با ( 3به ازای هر
 3ازدواج یک طالق ) و گیالن با  3/3است .در همین مدت کم ترین تعداد طالق به
ازدواج در استان های سیستان و بلوچستان با  ( 12/8به ازای هر  12/8ازدواج یک
طالق ) ایالم با نسبت  9و چهارمحال و بختیاری با نسبت  8/8است.

 نسبت ازدواج به طالق سال 90

سال83

سال  90در کل کش�ور  874هزار و 792ازدواج و  142هزار و 841
طالق اتفاق افتاده است که نسبت ازدواج به طالق در کل کشور
( 6/1به ازای هر6 /1ازدواج ،یک طالق ) است .اما بیشترین طالق
ها در این مدت متعلق به اس�تان تهران و البرز ب�ا  ( 3/2به ازای
هر  3/2ازدواج ،یک طالق ) اس�تان مازندران با ( 5/4به ازای هر
 5/4ازدواج یک طالق ) و کرمانشاه و قم با  5/6است .در همین
مدت ،کم ترین تعداد طالق به ازدواج در استان های سیستان و
بلوچس�تان با  ( 20/2به ازای هر  20/2ازدواج یک طالق ) و ایالم با
نسبت 13/9و چهارمحال و بختیاری با نسبت 12/5است.

 73هزار و 882طالق روی داده اس�ت .بیشترین
تعداد طالق با  9ه�زار و  457طالق مربوط به ترکیب
سنی مردان  25 – 29سال با زنان  20 – 24سال است.
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سال84
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 84هزارو 241طالقرویدادهاست.بیشترینتعدادطالق
با 10هزار و 978طالق مربوط به ترکیب سنی مردان25– 29
سال با زنان  20 – 24سال است.

زمينههاي

ـــــــالق

سال85
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ك
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ي

 94هزار و  39طالق روی داده است .بیشترین تعداد طالق
با  12هزار و 181طالق مربوط به ترکیب سنی مردان 25 – 29
سال با زنان  20 – 24سال است.

سال86

ــــياد

 99هزار و  852طالق روی داده است .بیشترین
تعداد طالق با  13هزار و 40طالق مربوط به ترکیب
سنی مردان  25 – 29سال با زنان  20 – 24سال است.

سال87
سال88
 125ه�زار و  747طالق
روی داده است .بیشترین
تعداد طالق با  15هزار و 615
طالق مرب�وط ب�ه ترکیب
سنی مردان  25 – 29سال با
زنان  20 – 24سال است.

 110هزار و  510طالق روی داده است .بیشترین تعداد طالق
با  14هزار و 169طالق مربوط به ترکیب سنی مردان 25 – 29
سال با زنان  20 – 24سال است.
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تبعات و تأثيرات رواني طالق در مردها و زنها يكي نيست

 دنيايآبيهاوصورتيهايطالق
وقتي خانوادهاي شكل ميگيرد ،زن و مردي هستند كه دست در دست هم ميگذارند و خانه مشتركشان را ميسازند .وقتي
خانوادهاي از هم ميپاش�د ،باز هم زن و مردي وجود دارند كه اين بار هر كدام تكهاي از وجود و خاطراتشان را برميدارند و
ندا
خانه مشتركشان را دو نيم كرده و هر كدام به س�مت خود ميروند .طالق گاهي آخرين راهحلي است كه بايد انتخاب شود
داودي
وگرنه مس�ئلهاي براي همه عمر حل نش�ده ،باقي خواهد ماند اما وقتي طالقي اتفاق ميافتد روي ديگر سكه وضعيت زن و
مردي است كه شرايط جديدي را در زندگيشان تجربه ميكنند .همانطور كه با ازدواج ،وضعيت زندگي دختر و پسر ديروز
كه زن و شوهر امروز شدهاند ،به كلي فرق ميكند ،با طالق هم همين اتفاق ميافتد در حالي كه حتي اگر توافقي و با ميل طرفين هم باشد باز هم
كار آساني نيست و تلخي طالقهاي بجا و الزم هم تا مدتها در گلو ميماند  .در هر صورت بايد وضعيت جديد را شناخت و فردي كه قصد جدايي
دارد يا جدا شده است با آگاهي كامل خود را و موقعيت جديد را مديريت كند  .اول از همه چه خانمها و چه مرداني كه جدا ميشوند بايد بدانند
كه طالق آخر يك مشكل نيست بلكه حداقل تا چند ماه طول ميكشد كه مشكالت زندگي قبلي از بين برود  -براي زوجهايي كه بچه نداشتند
يا پيوند نزديك خانوادگي بينش�ان نبوده است  -يا چند ماه طول ميكشد كه بتوان براي مش�كالت بعد از طالق روشي پيدا كرد كه كمترين
آسيب را به طرفين برساند -براي زوجهايي كه فرزند دارند يا جزو  اقوام نزديك هم هستند  -پس نميتوانند تا آخر عمر خود را كامل از زندگي
هم حذف كنند.
   طالق ،صورت مسئلهاي است كه بايد به حل هرچه بهتر آن فكر كرد اما همانطور كه روانشناسي متفاوت زن و مرد باعث ميشود وقتي زير
يك سقف هستند ،با برخي موضوعات مش�ابه برخوردهاي گوناگوني داشته باش�ند ،همين ويژگيهاي فردي متفاوت به عالوه نگاه متفاوت
جامعه به زن و مرد ميتواند شرايط گوناگوني بعد از طالق ايجاد كند .براي آش�نايي بهتر با دنياي متفاوت زنان و مردان بعد از جدايي به چند
نمونه اشاره ميكنيم.

بازگشت به خانه پدري
يكي از مشكالتي كه بسياري از زنان بعد از جدايي با
آن روبهرو هستند ،مشكالت بازگشت به خانه پدري
و از دس��ت دادن استقالل اس��ت .در جامعهاي كه
برخي زنان شاغل نيستند و به حمايت مالي پدر يا
برادر براي گذراندن زندگي نياز دارند و همين طور
نگاه ديگران به مس��تقل زندگي كردن آنان مثبت
نيست ،زني كه جدا ميشود عالوه بر مشكالت ديگر،
بايد برگشت به خانه پدري و از دست دادن استقالل
را هم تحمل كند.

من ،تنهايي و روزهاي باقيمانده
در ايران حتي در روشنفكرترين خانوادهها هم ازدواج با
يك زن مطلقه چندان پذيرفته نيست حال اگر فرزندي
هم در ميان باشد كه كار سختتر ميشود ،به همين
دليل زنان پس از جدايي بيشتر محكوم به اين هستند
كه تنها زندگي كنند و ش��انس كمتري براي ازدواج
خواهند داشت .اين شرايط باعث ميشود ،نگران آينده
و تنهايي خود باشند.
بزرگ كردن فرزندان به تنهايي
اگر نگهداري فرزندان با مادر باشد ،زني كه از همسرش
جدا ش��ده و حال يك مادر تنهاست ،مشكالت مالي
زيادي را خواهد داش��ت؛ هم براي چرخاندن زندگي
ش��خصي خود و هم تأمين نيازهاي فرزندان .گاهي

احساس گناه از اينكه آينده فرزندان را تباه كرده است،
در موجهترين طالقها هم باعث ميش��ود فرد نتواند
آرامش روحي داشته باشد.
مسئوليتهاي بزرگ كردن فرزند كه يك كار تيمي
است وقتي برعهده مادر قرار ميگيرد ،كار سختي است
كه آسيبهاي روحي زيادي را به او وارد ميكند.
  دوري از فرزند
اگر قرار باش��د فرزند را پدر نگهداري كند ،دوري از او
براي مادر به دليل روابط عاطفي و احساس��ات زنانه،
بسيار سخت است و اگر طبق قانون تنها در هفته يك
روز يا حتي دو روز فرزندش را ببيند ،تحمل اين شرايط
برايش سخت خواهد بود مخصوصاً در ماههاي اول و در
اين شرايط احساس تنهايي او بيشتر خواهد بود.

احساس در دنياي منطق
دنياي مردانه ش��ايد در نگاه اول چندان احساسي
نباش��د اما برخالف اين ظاهر منطق��ي و به دور از
احساس ،مردان در درون خود هيجانها و احساسات
زي��ادي را تجربه ميكنند اما اص��والً ميآموزند كه
بروز ندهند.
 يك جمله معروف در فرهنگ ماس��ت كه ميگويد:
« مرد كه گريه نميكند!» اين جمله شاهد مثالي است
كه مردان از كودكي ياد ميگيرن د نبايد احساسشان
را بروز دهند و ش��ايد همين درددل نكردنها و گريه
نكردنها و بروز ندادنها باعث ميشود مشكالتي چون

طالق و از هم پاش��يدن زندگي از نظر روحي و حتي
جسمي به مردان آسيب زيادي بزند .يك مرد مطلقه،
همدردي كمتري را دريافت ميكند و احساس تنهايي
بيشتري را تجربه خواهد كرد.
  بابا! من گرسنمه
مرداني كه ميخواهند فرزندان خود را بزرگ كنند،
مش��كالت زيادي خواهند داش��ت ،زيرا بسياري از
كارهاي بزرگ كردن فرزند برعهده مادر است و در
فرهنگ ما جزو نقشهاي زنانه محس��وب ميشود.
اينكه يك مرد بتواند زندگي را بدون همس��ر اداره
كند ،خيلي سخت است.
بحث ،مشكل اقتصادي نيس��ت كه با صرفهجويي
حل ش��ود ،بلكه مشكل نبود زني اس��ت كه خانه را
اداره كند و اين يعني هميشه يك جاي كار ميلنگد.

البته اگر مادر يا خواهر به او كمك كنند ،اين مشكل
كمتر ميشود.
  زن�دان ميگويد مهري�ه را ه�م ميدهند و هم
ميگيرند
هرچند زنان بعد از طالق بيش��تر از نظر مالي دچار
مشكل ميشوند اما مرداني كه بايد مهريه بپردازند
هم بعد از جدايي آس��يب مالي خواهند ديد .حتي
گاهي افت��ادن زن��دان و از دس��ت دادن موقعيت
اجتماعي به دليل جدايي يا زنداني شدن ميتواند
مردان را هم از نظر مالي دچار مس��ائل جدي كند.
آنهايي كه ميگويند مهريه را چه كس��ي داده و چه
كس��ي گرفته ،نميدانند كه گاهي پرداخت مهريه
بعد از جدايي تا س��الها مرد را از نظ��ر مالي دچار
مشكل ميكند.

طالق در دنياي صورتي

طالق در دنياي آبي

روايت  3روز از دادگاه خانواده همدان
و آدمهايي كه طالق ميخواهند

قصه
پنجهشتم«دروغ»
درطالقبامايران
چهار س�ال پيش بود كه دوس�تم ميخواس�ت پاياننامهاي درباره طالق
بنويسد .آن موقع من و دوس�تم هر دو س�اكن همدان بوديم و او به خاطر
ياسمن
فضاي دادگاه خانواده  -ش�عبه  4مجتم�ع حقوقي  -از من خواس�ته بود
بلوردي
م اما كارآگاه بازي من باعث شد بيشتر به فكر خودم باشم.
همراهياش كن 
هشت روز با دوس�تم به دادگاه خانواده رفتم و هر بار س�وژهاي را از ميان
ق آمده بودند ،دنبال كردم .اينجا داس�تان س�ه روز از آن هشت روز را
آدمهايي كه براي طال 
نوشتهام.

روايت روز اول

صداي داد و بيداد ميآيد و ترسي بر جانم مياندازد .نميدانم چرا هيچ وقت نميتوانم با صدايهاي بلند بعضي از مراجعان
به اينجا كنار بيايم .مرد جواني اختيار از كف داده و با چنان حالت وحشتناكي نعره ميزند كه احساس ميكنم همين االن
سكته ميكند و نقش بر زمين ميشود .كم مانده مرد ُمسن طرف صحبتش را رسماً بزند .يقه او را گرفته و در حالي كه به
اين طرف و آن طرف ميكشاندش ،داد ميزند «از او شكايت خواهد كرد ،اينجا شهر هرت نيست و قانون دارد ».چند خانم
و آقا سعي دارند مرد ُمسن را از دست او نجات بدهند ولي جوان ،زورش به آنها ميچربد و قرص و محكم يقه مرد را گرفته
و به در و ديوار ميكوبدش و داد ميزند.
همه آدمهايي كه در راهرو هستند و اين صحنه را ميبينند ،تحت تأثير قرار گرفتهاند و ميشود در چشمهايشان خواند
بعضي از آنها مشكل خودشان را فراموش كردهاند .نميدانم چرا اينطور داد ميزند ولي هرچه هست دل پري از دست آن
مرد مسن دارد .كناري ميايستم تا خطري تهديدم نكند .هرچه بادا باد ،آن قدر اينجا ميمانم تا فرصتي پيدا كنم و ته و توي
كارشان را دربياورم .يكي از خانمهايي كه ميشود گفت تقريباً آويزان پسر جوان است ،هنوز دارد براي نجات آن مرد مسن
تقال ميكند كه ناگهان دستش را روي قفسه سينهاش ميگذارد ،ميخواهد بنشيند ولي نميتواند خودش را كنترل كند
و ميافتد روي زمين و خانم ديگر جيغ ميزند كه «واي خاك بر سرم شد ،فاطمه خانم چي شد؟ ». ...پسر كه تازه متوجه
افتادن آن خانم ميشود ،دو دستي ميكوبد توي سرش و مامان مامان گويان دور و برش ميچرخد و كمك ميخواهد.
نميدانم توي اون شلوغ پلوغي ،كدام آدم زرنگي يك ليوان آب قند دست پسر ميدهد و با خوراندنش به زن ،كمي حالش
جا ميآيد و قرصي را از كيفش بيرون ميآورد و در دهانش ميگذارد .همه حواسها به آن زن رفته و كمتر كسي متوجه
غيب شدن ناگهاني مرد مسن ميشود .البته غيب كه نميشود ،همان موقع كه پسر جوان رهايش ميكند ،كالهش را از
زمين برمي دارد و با آرامش خاكهايش را ميتكاند و بر سرش ميگذارد و آرام آرام به طرف در خروجي ميرود ،خيلي
خونسرد است همان موقع هم كه توي دستهاي پسر جوان گير افتاده بود ،هيچ واكنشي نشان نميداد نه اينكه نتواند،

انگار كه ميخواست بگذارد پسر همه انرژياش را تخليه
كند و بفهمد مرد ُمسن بيدي نيست كه با اين بادها بلرزد،
انگار دوست داشت لج پس��ر جوان را دربياورد و بيشتر
عصبانياش كند.
اوضاع كمي آرامتر ميشود و مراجعان هر كدام دوباره ياد
بدبختي خودشان ميافتند و در افكار خود غرق ميشوند.
ش��ايد با خودش��ان ميگويند چقدر اوضاعشان خوب
است ،از آنها بدتر هم هست يا شايد اين صحنه برايشان
اتفاقاتي مشابه را تداعي كرده اس��ت .پسر جوان كنار
مادرش نشسته و ريز ريز گريه ميكند ،سن و سالدارتر
از اين است كه اين طور در مأل عام و بيمحابا گريه كند
ولي حتماً به خاطر اتفاقي است كه براي مادرش افتاده،
هرچند به نظر من گريهاش خيلي تلخ است .چندين برابر
تلختر از تلخي سقوط يك مادر جلوي چشمان فرزندش.
هنوز مثل دختر بچهاي كنجكاو چشمم به آنهاست ،نه
جرئت ميكنم نزديكشان بروم ،نه ميتوانم به راحتي
بگذرم .همه ذهنم درگير اين اس��ت كه يك مرد ُمسن
با آن همه خونسردي كه نشان از اعتماد به نفس باالي
او نيز دارد ،چه جفايي در حق اين جوان كرده اس��ت؟
ميخواهم به سمتشان بروم كه پسر جوان خودش را در
آغوش مادرش رها ميكند و اين بار گريهاش دردناكتر
ميشود.
مي توانم از خانم ديگري كه همراهش��ان است ،پيگير
قضيه بش��وم اما او هم دايم اشك چش��مانش را پاك
ميكند و مش��خص اس��ت اص ً
ال حال و روز مناس��بي
ندارد .باالخره پسر خودش را از آغوش مادرش بيرون
ميكش��د و به او كمك ميكند بلند ش��ود ،بعد هم به
حياط ميبردش تا كمي آب به دس��ت و رويش بزند.
رنگ و روي پس��ر پريده ،احتماالً فشارش افتاده است.
هرچند ب��ا آن نعرههايي كه او ميكش��يد ،همين كه
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هنگام��ه خانم ميگوي��د او و
دخترش اص ً
ال راض��ي به اين
كار نيس��تندام��ا همس��رش
لج كرده اس��ت كه چون اينها
طالق دخترشان را گرفتهاند،
پس ما هم ط�لاق دخترمان را
ميگيري م
زنده است جاي ش��كرش باقي اس��ت .حاال پسر انگار
دارد با وكيل��ش صحبت ميكند و ناراحت اس��ت كه
چرا او خودش راامروز به دادگاه نرسانده است .كنار دو
خانم ميروم ،حالش��ان بهتر است .از آنها جوياي علت
حضورشان در اينجا ميشوم .درست مثل مادر بزرگها
هس��تند .انگار نه انگار دقايقي پيش چه محشري به پا
شده بود ،يكيشان با مهرباني دستم را ميگيرد و كنار
خودش مينش��اند و با دست ،پس��ر جواني را كه چند
دقيقهاي است در نخ ماجرايش رفتهام نشانم ميدهد و
ميگويد پسرش است .يك سال و نيمي ميشود با دختر
هنگامه خانم  -خانم كناردستياش  -ازدواج كرده ،حاال
همسر هنگامه خانم يعني همان مرد ُمسن ميخواهد
به زور طالق دخترش را بگيرد! ميپرسم به زور؟ مگر
ميش��ود؟ هنگامه خانم ميگوي��د او و دخترش اص ً
ال
راضي به اين كار نيس��تنداما همسرش لج كرده است
كه چون اينها طالق دخترشان را گرفتهاند ،پس ما هم
طالق دخترمان را ميگيريم .طالق گرفتن دختر اينها
چه ربطي به طالق گرفتن دخت��ر آنها دارد؟ ميگويم
اص ً
ال متوجه حرفهايشان نشدهام و توضيح بيشتري
ميخواهم .فاطمه خانم ميگويد :پسرش داماد هنگامه
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خانم است و دخترش عروس هنگامه خانم .به اصطالح
ما ميشود « دختر به دختر كردن»  يعني دختر دادهاند
و دختر گرفتهاند .ظاهرا ً دختر فاطمه خانم با همسرش
سازگاري نداشتهاند و از هم جدا شدهاند و حاال  شوهر
هنگامه خانم ميخواهد به تالفي اينكه زندگي پسرش
از هم پاشيده شده ،زندگي پسر آنها را نيز از هم بپاشد.
پس��ر فاطمه خانم هم كه همس��رش را دوست دارد و
مشكلي با هم ندارند ،نميخواهد تن به اين كار بدهد.
پس��ر جوان ،مادر و مادر خانمش را ص��دا ميزند و با
همديگر از آنجا ميرونداما من هن��وز ماندهام با كلي
سردرگمي .فكر كن اگر بچههاي فاطمه خانم و هنگامه
خانم بچهدار بشوند نسبتهايشان با هم چطور ميشود.
يعني دخترهاي آنها به يكباره هم عمه ميشوند هم زن
دايي و پسرهايشان هم دايي ميشوند هم شوهر عمه!
سرگيجه گرفتم از اين بغرنجي .يكباره آن قدر همه چيز
به هم پيچيد كه اص ً
ال متوجه نشدم دختر هنگامه خانم
يعني همسر آن مرد جوان كه پدرش ميخواهد به زور
طالقش را بگيرد ،كجاست؟ مگر قرار نيست طالقش را
بگيرند ،پس بايد در دادگاه حضور داش��ته باشد ،شايد
هم آنقدر جار و جنجال راه انداختهاند كه او را در خانه
جا گذاشتهاند!

روايت روز دوم

امروز اص� ً
لا ناي بيدار ش��دن از خواب را ن��دارم ولي
مادرم متأسفانه از كار و بار اين روزهاي من خبر دارد
و ميداند براي تهيه گزارش با بهاره به دادگاه خانواده
ميروم ،پس طبق عادت هميش��گياش كه وقتي از
برنامههاي من خبر دارد بيشتر از من حرص ميخورد،
باالي سرم ميآيد و آن قدر اس��مم را صدا ميزند كه
بلند ميشوم .با كمي تأخير نسبت به بهاره به دادگاه

ميرسم ،هنوز كمي گيج خوابم ،خانمي خوشپوش
جلوي دادگاه ايستاده كه با پياده شدن من از ماشين
كمي جلو ميآيد و ميگويد دختر خانم! چند لحظه
وقتت را به من ميدهي؟
من كه هميشه شكاك هس��تم پيش خودم ميگويم
نكند بدخواهي چيزي دارم كه اين خانم را مأمور كرده
اسيد روي صورتم بپاشد؟! با اين فكر حس بدي در من
ايجاد ميشود و خودم را كنار ميكشم و ميگويم خانم!
من اص ً
ال براي خودم هم وقت ندارم چه برسد به شما.
ولي او سمجتر از اين حرفهاست و همين سماجتش
مرا بيش��تر ميترس��اند .دس��تم را محكم ميگيرد،
ميخواهم جيغ بزنم ولي انگار متوجه ميشود دستم
را رها ميكند و من از فرصت استفاده ميكنم و با تمام
قدرت خودم را پرت ميكنم توي حياط دادگاه .هنوز
قلبم تاپ تاپ ميكند ،وارد راهروي دادگاه ميش��وم
تا فكرم مشغول شود ،نميخواهم فكر آن خانم همه
روزم را خراب كند.
با اينكه چند وقتي اس��ت اينجا رفت و آمد دارم ولي
هنوز نتوانستهام به فضاي پر از تنش اينجا عادت كنم،
با هر صداي بلندي مثل اينكه ترقه چهارشنبه سوري،
پش��ت پايم منفجر شده باش��د يك متر باال ميپرم و
از ترس نف��س نفس ميزنم .مردي بيخ گوش��م هوار
ميزند و يك سيلي جانانه توي گوش خانم همراهش
ميزند ،از ترس��ي كه بر جانم مينشاند ،از آنجا كمي
دور ميشوم.
با خودم ميگويمامروز ،روز من نيست بايد قيدش را
بزنم و به خانه برگردم ولي ياد خوابم كه حرام ش��ده
ميافتم و دوباره نظرم عوض ميشود .سر ميچرخانم
تا به ساعت انتهاي راهرو نگاه كنم كه متوجه ميشوم
خانمي از من رو ميگيرد و روس��رياش را كمي جلو
ميكشد .دوباره ياد آن خانم جلوي در ميافتم .يادم
نميآيد او روسري پوش��يده بود يا مقنعه .دل به دريا
ميزنم و به عمد ميروم صورتش را نگاه ميكنم كه اگر
همان خانم است از او بپرسم از جان من چه ميخواهد
اما در كمال ناباوري خانم همسايهمان را ميبينم ،او
معلم زبان اس��ت و همسرش نظامي اس��ت و يكي از
بهترين خانوادههاي ساكن كوچهمان هستند .از كار
خودم پشيمان ميشوم .دوست دارم زمين دهان باز
كند و مرا ببلعد .آخر اين چ��ه كار احمقانهاي بود من
كردم؟ حاال حتماً فكر ميكند من او را ش��ناختهام و
عمدا ً پيش او رفتهام تا سر از كارش دربياورم .نميدانم
چطور اين گند را جمع كنم .فقط عذرخواهي ميكنم
و ميگويم چقدر نيمرختان شبيه دوستم است ،با او
اينجا قرار داشتم ،فكر كردم شما دوستميد .مثل روز
روش��ن اس��ت كه دارم دروغ ميگويم ولي او آن قدر
مأخوذ به حياس��ت كه به رويم نم��يآورد و ميگويد
اشكال نداره ياس��من جان! آدما يه وقتايي شبيه هم
هستن خب ،از اين اشتباهات پيش مياد!
نميدانم بايد چه كار كنم ،ذهنم خالي اس��ت و هيچ
حرفي به ذهنم نميرسد .خانم همسايه ميگويد كارش
تمام شده و ميخواهد برگردد خانه .به من هم پيشنهاد

امروز پنجمين روزي اس��ت
كه به دادگاه خانواده رفتهام و
از هشت سوژه طالق كه تهيه
كردهام ،دروغ علت مستقيم و
غيرمستقيم پنج سوژه طالق
بودهوكاررابهجداييكشانده
است

ميدهد همراهش بروم .از خداخواسته قبول ميكنم
تا زودتر برگردم خانه ،بلك��ه ماجراهايامروز هم تمام
بشود .موقع بيرونآمدن از دادگاه ،همان خانم را جلوي
در ميبينم كه دارد با يك آقاي جوان صحبت ميكند،
خانم همسايه كه متوجه نگاههاي من شده ميگويد
گدايي متشخصانه نديده بوديم كهامروز اينجا ديديم.
بعد هم توضيح ميدهد از او هم درخواست كمك كرده،
البته با ظاهر شيكپوشي كه دارد خيليها حرفش را
باو ر و كمكش ميكنند.
سوار ماشين همسايهمان ميشوم ،همان اول كار از من
قول ميگيرد درباره حضورش در دادگاه چيزي به كسي
نگويم .ميگويم قول ميدهم ،قول دخترانه! كلي به اين
قول دخترانهام ميخندد ،بعد هم با همان طمأنينهاي
كه هميشه در حرف زدنش دارد ميگويد تو ما رو چند
ساله ميشناسي و خوب ميدوني من و همسرم بچهدار
نميشديم و آقاي - ...اسم همس��رش را ميگويد  -با
اينكه خوب ميدونست به هيچ وجه بچهدار نميشي م
اما راضي نميش��د بچهاي رو به فرزندي قبول كنيم و
چون مشكل نازايي از من بود ،منم چيزي نميگفتم،
تا اينكه پنج سال پيش يه شب ،يادمه شب بعد از شب
يلدا بود ،زنگ خونه رو زدند و آقاي ...هر چقدر پش��ت
آيفون پرسيد كيه؟ كسي جواب نداد .رفت جلوي در
و با يه نوزاد توي بغل اومد و با خنده گفت فكر كنم بابا
برفي برامون كادو آورده! بچه رو ب��ا كلي لباس ،پتو و
شيرخش��ك جلوي در گذاش��ته بودند .من هم گفتم
حتماً لطف الهي شامل حالمان شده ،خالصه بچه رو
نگه داشتيم ،هر روز مهرم به بچه بيشتر و بيشتر شد و با
كلي دردسر براش شناسنامه هم گرفتيم.
چشمم را ميبندم و چهره پسرشان را به ياد ميآورم،
ب��اورم نميش��ود.اميرمهدي كه كپي پدرش اس��ت،
دقيقاً مثل او ابروهايش كش��يده و چشمانش بادامي
اس��ت حتي مثل آقاي ...سين و شينش كمي ميزند.
خانم همسايه نميدانم چه خالفي ميرود كه پليس
جلويمان را ميگيرد و درخواست گواهينامه و كارت
ماش��ين ميكند .چهر ه اميرمه��دي از ذهنم ميپرد.
خانم همس��ايه ،گواهينامه را از آقاي پليس ميگيرد
و ميگويد خدا نكنه يه خانم پشت فرمون بشينه همه
ميخوان يه خالفي ازش بگيرن و بگن خانمها رانندگي
بلد نيستند .بعد هم پايش را ميگذارد روي پدال گاز،
تقريباً داريم پرواز ميكني��م .زير لب ميگويد خالف
نميكنم جلومو ميگيرند ،حداقل بذار تند برم كه اگه

جلومو گرفتن دلم نسوزه.
از فضولي دارم ميمي��رم و بيتابم بقيه حرفهايش را
بشنوم ،ميپرسم حاال خانوادهاميرمهدي پيدا شدند
كه ش��ما به دادگاه مراجعه كردهايد؟ س��ؤالم بيربط
بود ول��ي باالخره يك ج��ور بايد ي��ادآوري ميكردم
كه حرفهايش ناتم��ام مانده .نيش��خندي ميزند و
ميگويد خانواده؟ كجاي كاري عزيزم؟ شوهرم خودش
خانواد ه اميرمهدي است .كمي گيج شدهام .مگر نگفت
اميرمهدي را جلوي خانهشان گذاشتهاند ،پس حاال چرا
حرفش را تغيير داد؟ ماشين ميپيچد توي كوچه فقط
چند قدم تا خانه ماندهايم و خانم همسايه انگار نه انگار
من منتظر بقيه حرفهايش هستم ،زير سايه درختي
كه جلوي خانهشان هست ،پارك ميكند و قبل از اينكه
پياده بشوم ميگويد همس��رش بدون اطالع او با يك
خانم صيغه كرده و با او قرار گذاش��ته در ازاي دريافت
 20ميليون تومان ،براي او بچهاي به دنيا بياورد و ديگر
سراغي از بچه نگيرد .بعد از تولد ،برادرشوهرش آن شب
بچه را جلوي خانهشان گذاشته و بقيه قضايا.
خانم همس��ايه ميگوي��د حاال ه��م نه خ��ودش را
ميخواهم ،نه بچهاش را ،فقط ميخواهم طالق بگيرم
به خاطر دروغي كه اين همه س��ال به م��ن گفتهاند.
ميگويد ب��اورم نميش��ود كل خانواده همس��رم از
ماجرا خبر داش��تهاند .حتماً آن روزها كه من با آب و
تاب ماجراي آن شب را برايش��ان تعريف ميكردم و
خوشحالي ميكردم ،در دلشان به سادهلوحي من كلي
ميخنديدهاند.
ش��ب باز به خان��م همس��ايه و ماجرايام��روز فكر
ميكنم،امروز پنجمين روزي اس��ت كه ب��ه دادگاه
خانواده رفتهام و از هشت سوژه طالق كه تهيه كردهام،
دروغ علت مستقيم و غيرمس��تقيم پنج سوژه طالق
بوده و كار را به جدايي كشانده است.

روايت روز سوم

امروز اص ً
ال احساس خوبي ندارم ،هوا گرم است و با رد
ش��دن بعضي افراد از كنارم بوي عرق تنشان را حس
ميكنم .كمي جلوتر م��يروم و داخل انبوه مراجعان
ميشوم .دختري مو بور با چشماني سبز رنگ در ميان
انبوه جمعيت جلب توجه ميكند ،هيجده ،نوزده ساله
است و چهرهاي معصوم دارد .سرش پايين است و به
موزاييكهاي كف سالن خيره شده است .پيرزني كه
موهاي مجعدش را از الي چارقدش بيرون گذاش��ته
دستانش را محكم در دست گرفته است و با لهجهاي
كه متوجه نميش��وم چه لهجهاي اس��ت گاهي با او
حرف ميزند.
كمي به آنها نزديك ميشوم و روي صندلي كنارشان
مينش��ينم .خودم را به عنوان همراه يكي از مردم به
دادگاه معرفي ميكنم و ميگويم منتظرم تا دادگاهش
تمام بش��ود و بيايد و به اين ترتيب سر حرف با آنها را
باز ميكنم .البته دروغ هم نميگويم من همراه بهاره
براي كار ديگري به اينجا آم��دهام اما بدم نميآيد در
اين فرصت به دس��ت آمده گزارش��ي هم تهيه كنم.

دختر آهي ميكش��د و ميگويد او نيز منتظر است تا
همسرش بيايد و قاضي تكليفش را روشن كند .پسر
جواني با قدي بلند و چش��ماني س��بز رنگ از انتهاي
راهرو به ما نزديك ميش��ود و به دختر كه اس��مش
تابان اس��ت با همان لهجه غريب چي��زي ميگويد و
چند بيس��كوئيت و آبميوه به او ميده��د و دوباره در
انتهاي راهرو گم ميشود .تابان بيسكوئيتها را به من
و پيرزن كه متوجه ميش��وم مادرش است ميدهد و
ميگويد اين آقا برادرش است و چند وقتي است كار و
زندگيش را توي دزفول رها كرده و آمده همدان دنبال
كار او و بدون اينكه من چيزي بپرسم ،تابان انگار كه
دنبال گوشي براي شنيدن حرفهايش است ميگويد
از عشاير ايل قشقايي هس��تند و پارسال بهار به اينجا
آمدهاند و در مراتع همدان س��اكن ش��دهاند و ظاهرا ً
مردي جوان براي معامله با عمويش به ايلشان رفت و
آمد داشته و بعد از مدتي با مادرش براي خواستگاري
از او پيش پدرش آمدهاند و آنها هم كه آن مرد را اهل
كار و زندگي ميديدهاند به خواس��تگارياش جواب
مثبت ميدهند  .تابان با حس��رتي كه در چشمانش
موج ميزند زل ميزند توي چشمهاي من و ميگويد
اوايل پايي��ز وقتي ايلش��ان از اينجا رفت��ه ،او مانده و
دلتنگيهايش .مادرشوهرش هر روز به او سر ميزده و
او را از تنهايي در ميآورده است .يك روز بعد از اينكه
مادر شوهرش به منزل او آمده پشت سرش هم خانمي
جوان با داد و بيداد وارد خانه ش��ده است .تابان اص ً
ال
نميدانسته چه خبر شده است و مادرشوهرش هم با
رنگ و روي پريده انگار زبانش بند آمده ،بدون اينكه
چيزي بگويد فقط به آن زن نگاه ميكرده است .از داد
و بيدادهاي آن خانم فهميده او هوويش اس��ت يعني
همسر اول الياس.
تابان ميگويد ما عشاير آدمهاي صاف و صادقي هستيم
و فكر ميكنيم همه با ما صادقانه رفتار ميكنند ،هيچ
وقت فكر نميكرديم الياس صاحب زن و بچه است و
هواي عشق ديگري به س��رش زده .اشك در چشمان
تابان جمع ميشود و در حالي كه خودش را به مادرش
ميچسباند ميگويد پسر عمويش كه وكيل است از
انگليس آمده تا نگذارد حق او پايمال بشود!
هم دلم براي تابان ميسوزد و هم به او غبطه ميخورم؛
غصهاش را ميخورم كه خانوادهاش چه راحت و بدون
تحقيق به يك مرد غريبه اعتماد كردهاند و چوب حراج
به شادابي و جوانياش زدهاند و غبطه ميخورم كه در
چه ايل و تبار اصيلي زندگي ميكند كه پسر عمويش
زحمت س��فر از كجاها را به جان خريده تا مبادا حق
تابان ناحق بش��ود .ديگر تحمل جو فض��اي پر از درد
راهرو را ندارم ،از تابان و مادرش خداحافظي ميكنم و
زير سايه درختهاي حياط مينشينم.
تمام فكرم مشغول تابان است .اص ً
ال نميتوانم باور كنم
مردي با داشتن زن و فرزند به يك دختر ساده عشاير
هم رحم نكند و سرنوشتش را اين گونه به بازي بگيرد.
نميدانم مادر اين مرد با چه استداللي براي پسري كه
صاحب خانه و خانواده اس��ت پا پيش گذاشته است و
اينگونه خانه آرزوهاي او را ويران كرده است؟   
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دور تا دور
زخمهايشان را
گلكاري ميكنند
و روبان ميزنند

ندا داودي

زخم طالق
با پایکوبی خوب نمیشود

«شمع و چراغا رو روشن كنيد ،امشب جدايي داريم،
همسايهها رو خبر كنيد ،امش�ب جدايي داريم!» با
اجازهآنهايي كه با اصل اين شعر خاطره دارند كمي در
اين ترانه دست بردم تا شايد باور كنيم تنها آمار پايين
آمدن ازدواج و باال رفتن طالق نيست كه مسئله است
بلكهتغييردرنگرشهاونگاههاست
ك�ه باي�د

بيشتر بررسي شود  .شايد روزي كه والدين ما جوان بودند و در همه فاميل
ي�ك ازدواج ناموفق و منجر به طلاق هم پيدا نميش�د ،فكرش را هم
نميكردند كه روزي روزگاري زوجهايي براي آنكه دوباره مجرد شدهاند،
جشنبگيرندوپايكوبيكنند!البتهآنهابهخيليچيزهاعادتكردهانداز
تلفن همگاني ،تا هر خانه يك تلفن و امروز كه هر آدم يك تلفن يا بيشتر،
سالهاي زيادي نگذشته است اما برخي تغييرات ريشهايتر از اينهاست
طالق!  

و شايد پذيرشاش كمي سختتر باشد چيزهايي مثل جشن

دعوت به يك جشن طالق خودماني!

وقتي با من تماس گرفت و دعوتم كرد ،براي چند لحظه مكث كردم
نه از روي ناراحتي ،بلكه بيشتر از روي تعجب! ميدانستم با همسرش
مشكل دارد و مدتهاس��ت از اصالح روابط نااميد ش��ده و به دنبال
جدايي است اما فكر نميكردم بعد از پنج سال زندگي مشترك ،آنقدر
اين جدايي برايش خوشحالكننده اس��ت كه به خاطرش مهماني
گرفته .در هر صورت چيزي نگفتم و از روي كنجكاوي هم كه شده
به مراسم رفتم .نميدانستم بايد گل و هديه ببرم يا نه! نميشد دست
خالي رفت به همين خاطر يك جعبه شيريني خريدم و به خانهاش
رفتم .يك مهماني معمولي بدون موسيقي و پايكوبي ،بقيه دوستان
مشتركمان هم بودند .قب ً
ال شنيده بودم بسياري از جشنهاي طالق
دونفره برگزار ميشود يعني زن و مرد با هم در آن شركت ميكنند،
زن و مردي كه تا ديروز زن و شوهر بودند و از امروز ديگر تنها «همسر
سابق» هم هستند .اما بعدها فهميدم همسراني كه به صورت توافقي
جدا ميشوند ممكن است جشن مش��تركي بگيرند و آنها كه بعد از
طي مراسم قانوني و مشكل و با به اجرا گذاشتن مهريه چنين كاري
ميكنند،بعد از جدايي چشم ديدن يكديگر را ندارند و اگر بخواهند
جشن بگيرند هر كدام جداگانه اين كار را ميكنند.

چشم و همچشمي هم  ميكنيم!

اين مراسم  را  يكي از طرفين  برگزار كرده بود .چندان حال و هواي شادي
نداشت اما همه سعي ميكردند خود را شاد نشان دهند .با يكي از دوستانم
صحبتميكردماوبهمنگفت«:خيليخوبهكهآدمبتونهاينقدرشجاعانه
تصميمبگيرهوپاياشتباهشوايسه.وقتييهازدواجياشتباههبايدباروحيه
خوب ازش اومد بيرون».
بهش گفتم« :يعني به نظرت اينكه مريم براي طالقش جشن گرفته ،كار
خوبيه؟»
گفت« :چراكه نه! اون با اين حركتش به خودش كمك ميكنه تا با شرايط
موجودبهتركناربيادوبهجايزانويغمبغلگرفتن،به آيندهاشفكركنه».
مدتي از مهماني گذشت و با آمدن مهمانان ديگر كمي مهماني شادتر شد.
يكيازدوستانمشتركمانكهسالهاازاوبيخبربودمهمدرمهمانيشركت
داشت .با او صحبت كردم با توجه به اينكه سالها قبل از همسرش جدا شده
است ،فكر ميكردم احتماالً او هم موافق اينگونه جشنهاست اما در ميان
حرفهايش گفت« :جش��ن طالق يكي از اون كپيبرداريهاي درجه  3از
فرهنگ اون طرفيه .تو ايران هر قدرم كه يك زندگي مش��ترك بد باشه بازم
جدايي و طالق پذيرفته شده نيست و آدمي كه جدا ميشه مخصوصا اگه زن
باشه،اونقدرشرايطسختيمنتظرشهستكهجشنگرفتنمعنينداره!حاال
تازهمهمونيمريمكهچيزخاصينيست،منشنيدمبرايجشنجداييكارت
همسفارشميدن.كارتاييكهتوشجمالتطنزمينويسنوبههمهميگن
كه داريم از هم جدا ميشيم».
بهش گفتم« :خب وقتي دو نفر نميتونن با هم زندگي كنن ،بهتر نيست كه
جدابشن؟اينجوريهمديگهروكمتراذيتميكنن».
گفت« :من با جدايي مخالف نيستم .خود من واقعاً نميتونستم
با همسرم زندگي مش��تركمون رو ادامه بدم اما طالقم مثل
ازدواج و بچهدار شدن و چيزاي ديگه داره ميافته تو چشم و
يها! كجاي دنيا وقتي بچهاي دنيا مياد به
همچشمي ما ايران 
مناسبت تولدش سالن ميگيرن و فيلمش رو پخش ميكنن
وباكالسكهگلزدهبچهروبههمهنشونميدن.حاالببينكي
گفتم ،تا چند وقت ديگه جشن طالق هم واسه خودش منوي
مخصوص داره!»

زخم طالق با جشن و پايكوبي خوب نميشود

  

مراسم جشن طالق دوس��ت من به خاطر بافت سنتي مهمانان حاضر در جلسه،
آنچنان شاد برگزار نشد و فقط يك دورهمي ساده بود و در نهايت به او تبريك گفته
شد كه توانسته بعد از سالها از همسري كه كنار او نميتوانست خوشبخت باشد،
جداشودامااحتماالًباتوجهبهتغييرسريعارزشهادربينبرخياززوجهايايرانيبه
ق بسيار پر رنگ خواهيم بود كه حتي اگر فلسفه چنين
زودي شاهد جشنهاي طال 
جشني را روحيه دادن به كسي كه نتوانسته زندگي خانوادگي موفق داشته باشد،
بدانيم و زنده نگه داشتن اميد براي آيندهاي روشن اما باز هم برگزارياش پيامدهاي
ديگريهمدارد؛پيامدهاييچونازبينرفتنقبحطالق،نجنگيدنبرايحفظزندگي
و عادي شدن جدايي.
آدمهايي امروز در جامعه ما پديد آمدهاند كه ميخواهند زخم هايشان را زيبا نشان
دهند .ميخواهند دور تا دور زخمهايش��ان را گل كاري كنند يا روبان بزنند .اما با
روبان زدن و گلكاري نميشود يك زخم را ترميم كرد .هرچقدر هم كه براي طالق،
مراسم جشن بگيريم و حتي در مراسم طالق پايكوبي كنيم ،باز وقتي مهمانها رفتند
اين ما هستيم كه بايد در برابر آن واقعيت محتوم بايستيم  .البته بعد از جداييهاي
اجتنابناپذير ميتوان با تغيير سبك زندگي ،ادامه تحصيل ،ورزش و جلسات مشاوره
روحيه را احيا و زندگي را بازسازي كرد ،اما اينگونه جشنها كام ً
ال وارداتي و با فرهنگ
ما بيگانه است .جشنهايي كه لبخندهاي تصنعي آن خيلي زود بر لبها ميخشكد
و تبديل به يك تنهايي عميق ميشود .اما اگر افراد بعد از جدايي به جاي يك نمايش
بيمفهوم ،براي زندگي برنامهريزي صحيح داشته باشند شايد بتوانند به مرور زمان،
رضايت عميقتري را در خود ايجاد كنند   .

در شبكههاي اجتماعي – فيس بوك

جشنطالقيكهمكالسيقديمي

ديروز تو يه مهموني دوستانه به «جشن طالق» همكالسي
قديميام دعوت شديم! همكالسي قديمي رفته بود توي مود
سخنراني و شور و هيجان داشت و از آزاديهاي تازه به دست
آناهيتا
مهرتوس
آمد هاش ميگفت .صالبت لرزان و ش��كننده كلماتش زننده
بود .نوعي همدلي زنانه شايد ما رو وادار ميكرد تا به هيجان
بغضآلودش گوش بديم.
از وسواسي كه براي از قلم نينداختن بياهميتترين جزئيات قصهاش به خرج
ميداد معلوم بود كه داستان نخنما شدهاش مدتهاست نقل محافل گوناگون
بوده .تقريباً با ذكر تك تك جزئيات برامون توضيح داد كه چطور باالخره موفق
شده «اون شوهر آشغال و الشي و به درد نخورش رو تبديل به پول كنه».
و اينكهچطوربا خودشگفتهبوده«:حاالكهاينعوضيعنتر،نهپدرهونهشوهره و
نه حتي هيچ . ...ديگهاي! بهتره كه اق ً
ال تبديل به پول بشه .مهريهاش رو تمام و كمال
گرفته بود؛ دو دختر و پسر كوچولوش رو باخته بود اما ثروت داشت.
حاالاوجلويمازنيبودكهبهنظرميرسيدفاصلهايهزارسالهبادختركشادوطناز
سالهاي دور «همكالسي» داشت .حرفي براي گفتن نبود .گوشي هم براي شنيدن
نبود .يادمه اون وقتا وقتي كه در دوره نوجواني ،زيباييهاي افس��ونگرش ،حسادت
رقابت آميزمونو تحريك ميكرد چطور با تخيالت ش��ورانگيز و دروغهاي وسوس��ه
آلودمون ،ازش يه قهرمان قصههاي عاشقانه ساخته بوديم .آخر هر چي قصه سيندرال
و اسكارلت اوهارا كه در حد و حدود مغز  14ساله ما ميگنجيد ،باالخره يه جوري وصل
ميشد به همين همكالسي طناز.
اما براياون قصهها فقط در حد يك رؤيا باقي موند .تابستون همون سال باخبرازدواج
زودهنگامش همه رو غافلگير كرد .شوهرش مردي بود چهل ساله ،ثروتمند،
عاشقپيشه! شايد در بين همه ما اون آخرين نفري بود كه به همچين ازدواج
دستپاچه و هول هولكي نياز داشت .تصميم عجيبش حتي با شعور اون
زمانهمون هم جور در نمياومد ،زماني كه تازه مشغول ور رفتن با اولين
عاشقانههاي زندگي بوديم .هر قدرم كه با مهريهاي آنچناني معاملهاش
كردهبودنبازدليلنميشد!اص ً
المعلومبودكهقرارهوسطاونهمهفانتزي
سيندرالييبا«ازدواج»چهغلطيبكنه؟!
اما همكالسي ما س��ال بعد هم با خبر حاملگي زودهنگامش غافلگيرمون
كرد .همينطور سال بعد و همينطور سال بعدش .كام ً
ال معلوم بود كه خاله خان
باجيهاي دور و نزديك ،توصيههاي درست درموني براي پايبند كردن مرد گريز پا در
چنتهداشتن،اماخيليزوداونخألويكنواختيعاطفيكهپيشبينيشدهبودبازاييدهشدن
بچهها برطرف بشه ،به اوج خودش رسيد و «مرد گريز پا» پا به فرار گذاشت .الاقل به لحاظ
عاطفيكهگورشگمشد.بعدشهمتيمبچههايبيخاصيتبالفاصلهسپردهشدندبهانواعو
اقسام كالسهاي آموزشي -پرورشي و مهد و زبان و ورزش و وات ايز ديس! احمقهاي كوچولو
كام ً
ال امتحانشونو پس داده بودن! ديگه «كانون خانواده» جايي براي نگهداري از اونا نداشت.
سهكلهبيشعورترسوباگونههايبيرنگوچشمانويرانشدهمحكومبودندتادرمسيررفتو
آمد از كالسهاي آموزشي -پرورشي بزرگ بشن .در حدود همين سالها ،شوهر ثروتمند هم
ناگهان ورشكست ميشه ! حاال ديگه نه حضوري و نه حتي پولي! اين قطع ناگهاني جريان مالي
همكالسيمعتادبهولخرجيرا  با  ليستهايخريدعريضوطويلوبيسرانجاميرهاميكرد
كه در تمام اين سالها جايگزين انواع كمبودهاي روحي -رواني خودش كرده بود .رها شده در
حرصوتمناييبيپايانازشوهريورشكسته  .خبتابهاينجايداستانشچيزينبودكهالاقل
دورادور ازش بيخبر مونده باشيم .اما اونچه كه ناگفتني بود ،ناگفته باقي موند.
باقي داستان همكالسي ،مجموعه شايعاتي بودند كه به صورت يك كالغ چل كالغ و درگوشي
زمزمه ميشد .اين اواخر ديگه هيچ خبري از فرزندان و خانواده سرشناس پدرياش نبود .حضور
كمرنگي در مهمانيها داشت ،گاهي هم كه سر و كلهش پيدا ميشد ملغمه داغونتري شده بود
از آنجلينا جولي و مونيكا بلوچي.
باالخره «شايعات» وجود داشتند! همكالسي قديمي ،سالها پيش همه كس و كارش رو تبديل
به پول كرده بود .حاال اون باال درست روي ثروتي نشسته بود كه بهترينهاي زندگي زيرش دفن
بودند .ديگه كسي وجود نداشت تا «خوشبختي»ها رو باهاش تقسيم كنه .كسي نبود تا بابت
«پيروزي»ها براش هورا  ! بكشه .ثروت غمانگيزش چيزي نبود كه بشه باهاش جشن
گرفت و پايكوبي كرد .و حاال اين جشن طالق؟! به نظر ميرسيد كه چوب حراجي
بود بر آخرين بازمانده از روابط عاطفي به جا مانده در تمام طول زندگيش .ما هم
دعوت داشتيم !  
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گپ و گفتي با   3محضردار كه هر كدام رنگ طالق را يك جور ميبينند

سكهطالقرويشيرندارد

تجربه من ميگويد اگر زني قصد طالق كرد كمتر اميدي به بازگشت هست
اما اگر مردي تقاضاي طالق بدهد بيشتر اميد به زندگي هست

مريم
داوريان

ميخواهم  سراغ محضردارهايي بروم كه هميشه با يك دفتر بزرگ زير بغل ميآيند كنار سفره عقد ،تند و تند از عروس و دامادها
يزنند و تا صيغه عقد را بخوانند ،فرد را وارد دنياي جديد و ناشناخت هاي مي
امضا ميگيرند ،اغلب عينك نزديك بين به چشم م 
يروند ،اما وقتي پاي طالق وسط كشيده ميشود آنها سر جايشان مينش�ينند و عروس و دامادهاي
كنند و سراغ كارش�ان م 
سالهاي نزديك يا دور ميروند دفتر آنها ،حاال ديگر خبري از ساييدن قند نيست ،غم است كه ساييده ميشود از زير سقف.

روي كاغذي آدرس چهار محضر را نوش��ته بودم تا يكي،
ي هوا ،همين
يكي سراغش��ان بروم اما انگار به علت گرم 
امروز تمام محضرها آب شدهاند ،رفت هاند زير زمين .محضر
اول كه در كوچه فاني بود ،هرچه گشتم كوچه به اسم  فاني
پيدا نكردم ،قيدش را زدم و سراغ آدرس بعدي رفتم و در
راه از پيرمردي كه در حال عب��ور از كنارش بودم ،آدرس
محضر طالقي را در اين حوالي جويا شدم كه يكدفعه نه
زير گذاشت ،ن ه رو ،بيمزد و منت ،سرم داد مفصلي كشيد
و گفت« :شد ...شد ...شما جوانها كمي حرف از زندگي
يخواهي چه
كردن و ماندن هم بزنيد؟ محض��ر طالق م 
كار؟ بگم كه بري زندگيت رو ناب��ود كني؟ »...تمام برقي
كه به لطف گرماي خورشيدي روز به زحمت زياد جمع
كرده بودم ،يكجا از س��رم پريد! و در بين حرفهايش در
پرانتز باال كه سه نقطه گذاش��تم ،حرفم را اصالح كردم و
گفتم منظورم همان دفتر ازدواج بود تا شايد نظرش عوض
شود ،اما ديدم نه ،اين خبرها نيست .در سكوت از او فاصله
گرفتم .راهي نبود ،بايد كارم را به نتيجه ميرساندم ،در راه
از سه نفر آقا و دو خانم ديگر هم آدرس محضر طالق را جويا
شدم .البته آنها لطف كردند و همان طور كه آدرسدادند،
فباري نثارم كردند و از نظر
از گوشه چشم فقط نگاه تأس 
كالمي مثل آن پيرمرد نوازش گفتاريام نكردند ،در هر
حال با يك آدرس پرسيدن س��اده چه با نگاه چه با حرف
همه آن شش نفر مورد قضاوت قرارم دادند .كالهم را براي
رفتار پيرمرد و آدمهايي كه از آنها آدرس محضر طالق را
پرس��يدم ،قاضي كردم و لحظ هاي خودم را در وسط گود
طالق فرض كردم و آزار ناخواس��ته زبان و چشم مردم را
روي خودم و زندگيام ديدم.

پلههايي كه هم ميدوزند
و هم ميشكافند

باالخره اولين محض��ر را پيدا كردم اما ت��ا از در ورودي
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محضر داخل شدم ،حس دوگان هاي س��راغم آمد .قدم
در راهي گذاش��ته بودم كه عد هاي با گل و ش��يريني،
لبخندزنان با چش مهاي پراميد طي كرده ،عدهاي هم
تزده و پراش��ك اين مسير را رفته
با چش مهاي حسر 
بودند .مسيري كه يك طرفش ،شناسنامههاي دو نفر
را به هم ميدوخت و طرف ديگرش ،شناس��نامههاي
دوخته به هم را ميشكافت و تافتهها دوباره پنبه ميشد.
از همين مسير پرالتهاب با ظاهر ساكت و آرامش گذر
كردم ،تا  30شمردم و پلهها تمام شد ،بعد هم به فردي
رسيدم كه در كارش تبحر كامل داشت ،عقد و گره زدن
زندگي دو نفر بههم و باز ك��ردن دوباره همان عقد .از او
خواستم خودش را معرفي كند .اما همان اول كار گفت
يدهد كه اسمي از دفتر
لهايم جواب م 
در صورتي به سؤا 
و نامش برده نشود .نه او ،ديگر محضردارهايي هم كه با
آنها ه مصحبت شدم ،شرط همكاريشان همين بود.
دليلش را جويا نشدم و به خواستشان احترام گذاشتم.
در اين گزارش براي س��ه محض��رداري كه همصحبت
شدهام اسمي با رنگهاي ذهنيشان از طالق گذاشت هام  
كه با هم قاطي نشوند.
محضردارها طالق را چه رنگي ميبينند؟
يش��وند كه
گاه��ي محضردارهاي خوشذوقي پيدا م 
رنگهاي ذهنيشان را از طالق و ازدواج روي تابلوهاي
يآورند ،يا آنقدر تابلو ازدواج را
در ورودي دفاترش��ان م 
داد هاند بزرگ و پررنگ س��اخت هاند كه از  70فرس��خي
يشود ،اما برعكس تابلوي طالقشان ،آنقدر الغر
ديده م 
يآيد و عم ً
ال بايد ذرهبين به
و نحيف است كه به چشم نم 
دست بشوي .يا س��ر هر كوچه ،پالكار دهاي سبز رنگ
زدهاند :ازدواج با س��ه اتاق عقد مجزا ،شربت و شيريني
مهمان ما باشيد!
به همين بهانه از محضرداري پرسيدم:
ـ طالق چه رنگي است؟
ـ (بدون درنگ جواب داد) قرمز.
اما محضردار ديگري ،طالق را خاكستري ميديد.

از محضردار قرمز پرسيدم:
يها رنگ طالق سبز باشد؟
ـ شايد به نظر بعض 
گه��ا را ناديده نگير ،رنگ
 ـ نه ،نه دخترم! طبيعت رن 
سبز فقط رنگ ازدواج اس��ت و بس .از هر محضرداري
يگويد .مويم را كه الكي در اين راه
بپرس��ي ،همين را م 
يخواهيد حرف
نها مدام م 
سفيد نكرد هام .ش��ما جوا 
يهايتان
خودتان را بزنيد .همين است اين روزها زندگ 
كمدوام شده.
پيرو حرف محضردار قرمز كه ميگفت ازدواج ،سبز است،
از محض ردار ديگري پرسيدم:
 ـ ازدواج چه رنگي است؟
 ـ شك نكنيد ازدواج زرد اس��ت ،يعني همان رنگ خطر
كه تا اينكاره نش��د هاي ،در اين راه ق��دم برندار .رنگي كه
يزند ،در دل فرد ش��ور
يها را كن��ار م 
زرق وبرق و ش��اد 
ياندازد كه از خودش سؤا لهايي بپرسد تا مطمئن شود
م
درست انتخاب كرده است .قرمز ،رنگ شور و هيجان است و
اميد به روزهاي گرم زندگي و گذراندن لحظهها به شادي.
با خودم ميگويم طالق در جعبه مدادرنگي هر فردي
گهاي خودش
يك رنگي دارد و هر كس��ي دنيا را با رن 
يكند.
تفسير م 

زوجهايي داريم
كه خلق و خوي بچهها را دارند

يگويم تجربه كردهايد،
بدون شك همه شما اين را كه م 
هنگامي كه در دوران مجردي يا حتي بع��د از ازدواج،
يخواهد كاري را مستقل انجام دهد
وقتي فرد جواني م 
كه ش��ايد اهميت زيادي هم ندارد با ن��گاه ترديدآميز
يشود ،گاهي پاي اين
ندارترها روبهرو م 
بزرگترها و س 
گزاره كه كار را نبايد به بچه سپرد! هم به ميان ميآيد.
يپرس��م :آيا يكدفعه امر مهمي مثل
از محضردار زرد م 
يشد يك آدم
ازدواج از يك فرد كه تا ديروز بچه ديده م 

قدم در راهي گذاش��ته بودم
كه عدهاي با گل و ش��يريني،
لبخندزن��ان ب��ا چش�� مهاي
پراميد طي كرده ،عدهاي هم
با چشمهاي حس��رتزده و
پراش��ك اين مس��ير را رفته
بودن��د .مس��يري ك��ه ي��ك
طرفش ،شناس��نامههاي دو
نفر را به هم ميدوخت و طرف
ديگ��رش ،شناس��نامههاي
دوخته به هم را ميشكافت و
تافتهها دوباره پنبه ميشد
يسازد؟ محضردار ميگويد :يك وقت در
عاقل و بزرگ م 
همين زوجهايي كه به دفتر ما ميآيند و ميخواهند از
هم طالق بگيرند ،اين نقص را ميبينيم كه مرد يا حتي
زن ،انگار هنوز در كودكي به سر ميبرند و سن صورتشان
با رفتارش��ان نميخوان��د .فرد جواني ب��دون آموزش،
مهارت كافي و به قول ش��ما كس��ي كه حتي كارهايي
كه بزرگترها تا جايي كه بتوانند انجامش بدهند به او
يسپردند ،در يك لحظه به لطف ازدواج ،بزرگ و عاقل
نم 
ً
يشود در حالي كه اين اتفاق عمال نيفتاده ،بلكه پدر و
م
مادرها ميخواهند به خودشان بقبوالنند كه فرزند آنها
ميتواند اين بار را به سالمت ببرد.

ديروز س�ه مورد طلاق داش�تم كه دو
تايشان زوج جوان بودند

از محضردار قرمز جوياي آمار روزانه طالق محضرش شدم
اما تمايلي به دادن آمار نشان نداد ،وقتي دليلش را پرسيدم،
يخواهيد آمار همه چيز را در
گفت« :شما روزنام هنگارها م 
بياوريد .آمار طالق و بعد تلخ يك جامعه جزو اسرار است
و پيش ما به امانت ».سؤال را طوري ديگر مطرح كردم،
شايد به جواب برسم .پرسيدم :در بين طالقهاي روزانه
شما چند نفر از آنها زو جهاي جواني هستند كه سالهاي
يگذرد؟ محضردار بعد از كمي
زيادي از ازدواجش��ان نم 
مكث و محاسبه باالخره به حرف ميآيد :بستگي دارد،
براي مثال همين ديروز كه سه تا طالق داشتم ،دو تا از آنها
زو جهاي جواني بودند كه فرزندي نداشتند.

درميآوردم .انگار بچه خودم مزدوج ش��ده باشد .آن
طرف قضيه هم بود .با هر طالقي ب��ار غمي روي دلم
آوار ميش��د .اما صادقانه بگويم كمكم عادت كردم و
يشوم .با اين حال هنوز هم هر
حاال كمتر احساسي م 
وقت صيغه طالق ميخوانم دلم براي فرزند اين طالق،
حتي فرزند نيامدهاي كه از حق ديدن اين جهان محروم
يسوزد.
شد ،م 

پديده تعدد زوجين در فضاي مجازي

يگويد طالق هم مثل ازدواج چند نوع
محضردار زرد م 
يدهد ،از او ميپرسم:
است .سؤال را خودش به دستم م 
ـ ميتوانيد اين چند نوع را بگوييد؟
 اولين نوع طالق كه حق و به حكم خداس��ت ،از س��ر
ناچاري و نبودن راهحل كاربردي براي ادامه زندگي است
و اگر فرد از نظر مالي ،جاني يا رواني تهديد شود نهتنها
جايز نيست ،بلكه طالق واجب است.
نوع ديگر طالق از نظر من كه هر روز با آن سر و كار دارم،
طالق «راه بنداز ،جا بنداز» است كه فردي بدون هدف
يآيد
يكند ،يكدفعه وسط راه يادش م 
و برنامه ازدواج م 
يتواند مسئوليت ازدواج را جا
نه! اين كاره نيس��ت و نم 
بيندازد و از پس مسئوليت كارش بربيايد ،بنابراين بازي
يكند.
را با طالق تمام م 
نوع ديگر ،طالق مجازي اس��ت كه با آمدن تكنولوژي،
يشود و تعدد زوجين و همراه
هويت اصلي ازدواج گم م 
يآورد ،در نتيجه
در دنياي مجازي براي يك نفر پيش م 
زوج در دنياي واقعيت ب هنفع زوجهاي دنياي مجازي به
يروند.
كنار م 
بعضي از زنها با مهريه و ازدواج تجارت ميكنند
يپرسم:
از محضردار زرد م 
ـ چند درصد افرادي كه براي طالق ميآيند ،مهرشان
را بخشيد هاند؟
ـ شكر خدا اعداد و ارقام مهريه اين روزها منطقيتر شده
و هنگام طالق ،چندان درگيري دادن و ندادن يا گرفتن
يآيد .دادگاه برايشان
و نگرفتن سكه در محضر پيش نم 
قس��طبندي كرده و قبل از آمدن به توافق رس��يد هاند.
موارد محدودي هم داشت هام كه زنها به صورت توافقي
مهرش��ان را كامل بخش��يد هاند اما م��واردي كه نصف
مهرشان را بخشيده باشند ،بيش��تر داشتهام .حاال كه
يها هدف از
حرف از مه��ر زديد بايد بگويم ب��راي بعض 
ازدواج رسيدن به مهر اس��ت ،به نوعي تجارت و محل
يش��ود! همين چند وقت پيش
كسبشان محسوب م 
دختر خانمي با  10ازدواج در چند سال شناسايي شد كه
فقط براي گرفتن مهر ازدواج كرده -است.

اوايل زياد احساساتي ميشدم اما حاال نه

يپرس��م :هنگام طالق يك
از محضردار خاكستري م 
زوج شدهاست ،غمگين شويد ،اين محضردار ميگويد:
ما در اين كار با عواطف آدمها س��ر و كار داريم ،آن هم
عميقترين عواطفشان .سالهاي اولي كه در اين كار
مشغول شدم با هر ازدواجي كه من عاقدش بودم بال

حواسم در شناسنامه
به جاي همسر بعدي است

يپرسم:
از محض ردار خاكستري م 
يكنيد ،حستان چه ميگويد؟
ـ وقتي كسي را عقد م 

شبينانه به
يياب��د؟ خو 
ميگويد زندگيش��ان دوام م 
يكنيد؟
ازدواج و انتخابشان نگاه م 
يكنم ،وقتي توي
ـ راستش خيلي خوشبينانه نگاه نم 
يكنم تا جايي كه
شناسنامههايش��ان اس��م را وارد م 
ينويس��م تا جاي فرد بعدي و احتمالي
ميشود ،باال م 
خالي بماند .بايد بگويم زندگي يك زوج جوان اگر س��ه
يشود گفت از بحران اوليه زير يك
سال دوام بياورد ،م 
سقف رفتن گذشت هاند و تفاهم پيدا كردهاند .اگر به پنج
سال رس��يد بايد بگويم بحران دوم را هم رد كرده-اند
يهاي زندگيش��ان
يها و بد 
و به درك متقابل از خوب 
رسيدهاند و با پايه درستي كه در اين چند سال به اميد
لهاي آتي زندگيشان به
خدا پايهگذاري كردهاند ،سا 
خوبي طي خواهد شد.

سكه طالق روي شير ندارد

يپرسم:
از محضردار زرد م 
ـ جدا از همدردي مردانه خود با همجنستان هنگام
نها ناراحت و سرخورد هاند يا مردها؟
طالق بيشتر ز 
يكنند و اغلب هنگام جدا شدن
تتر گريه م 
نها راح 
ـ ز 
يكنند اما اغلب مردها
داد و فرياد بيشتري از مردها م 
س��اكتند و هنگاميكه دفتر طالق را امضا مي-كنند
با وجدان خودش��ان درگيرند .به نظرم مردها بيشتر
ناراحتند اما بروز نميدهند .البته من اگر ش��رايط را
مساعد برگشت و مصالحه يا فرصت دادن ببينم با زوج
صحبت ميكنم .طي اين س��الها هم فهميدهام اگر
يشود به برگشت
طالق خواست زن باشد ،به سختي م 
و زندگي مجدد اميدي داشت اما اگر خواست مرد باشد
جاي اميد بيشتري است .به طور كلي مردها براي حفظ
يكنند .البته اين را بگويم كه
زندگي بيش��تر تالش م 
حرفهايم مطلق نيست و بر پايه تجربياتم نظر دادم.
كور ديگر سكه ماجراي
كور س��كه و مرد ي 
اگر زن ي 
چكدامشان
طالق باشد و آن را به هوا پرتاب كنيم ،هي 
يشوند ،چون اين سكه دورو ،فقط خط است.
شير نم 

شعاريكهازدهانبيشترطالقگرفتهها
بيرون ميآيد

از محضردار قرمز ميپرسم :گاهي شده زوجي دليل
خواستار جداييشان را برايتان تعريف كنند؟ سرش
را به نشانه تأييد تكان ميدهد و ميگويد :بله ،بارها و
به دفعات زياد .اين دليل را كه ميگويم دليل خيلي
از زوج-هاست ،شعار «يكبار به دنيا آمدهام و يكبار
يخواهم
يكنم ،پس هر چيز كه آزارم دهد م 
زندگي م 
رها كنم و دنبال ش��اد زيس��تن بروم» شعاري است
كه به دفعات ش��نيدهام و دليل جداي��ي عده زيادي
شدهاست.
اما من پيش خودم فكر ميكنم ،زندگي زناشويي يعني
يش��ود با هر آزاري پاشنه كفش را
زندگي جمعي ،نم 
كشيد و رفت پيش قاضي و حاضري طالق را زد  .
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پرسه در وبالگهاي   زنان و مردان طالق گرفته

غرورم مرا طالق داد

نشستم كنار خيابان و زارزار گريه كردم.
گفتم تا آخرين لحظه منتظر بودم مرا منصرف كني!

بعضيها با اسم كامل و واقعي شان ميآيند يا دس�ت كم اين طور به نظر ميرسد.
بعضيهاباتكهايازاسمشانمث ً
العلي.عليچي؟اينعليدرميانهزارانهزارعلي
محمد
ميتواند پنهان باشد .بعضيها بسته به موقعيتي كه در آن قرار گرفتهاند به خودشان
مهر
لقب ميدهند؛ لقبي كه آن موقعيت را توصيف ميكند و با همان لقب مطالبشان را
امضا ميكنند .بعضيها هم با اسم مستعار جلو ميآيند  .اگرچه ما امروز با ورود رقباي
جديد و مدرنتري چون شبكههاي اجتماعي و اپليكيش�نهاي تلفن همراه ،وبالگها را بابابزرگ صدا
ميزنيم و حكم ميكنيم دوره چلچلي و بازارداغي وبالگها سر آمده است اما بسياري از كاربران حرفهاي
وبالگهاهنوزترجيحميدهندبهاينشيوهازانتقالپياموفاداربمانند.براساسرصدنگارنده،گردانندگان
صدها وبالگ و احتماالً بسيار بيشتر به زنان و مرداني اختصاص دارد كه طالق گرفتهاند يا در آستانه طالق
قرار دارند .آنها در اين پايگاههاي ش�خصي ،طيف وس�يعي از تكانهها و هيجانهاي منفي و تك و توك 
مثبتشان از خشم و مالل تا افسردگي و استيصال و گاه اميدواري به بهبود شرايط در آينده و اعتماد به
الطافخدا رابابازديدكنندگانوبالگهايشاندرميانميگذارندوبازخورد ميگيرند  .مسلم ًا ارائه گزارش
و دستچيني از اين همه وبالگ و آرشيو بعض ًا پر و پيمان با همه تنوع فرهنگي و هيجاني كار دشواري است،
بااينهمهدرايندستچينكوشششدهاستماكتيازاينفضادرنسبتهايكوچكترفراهمشود،البته
س�عي بر اين بوده كه حداقل دخ�ل و تصرف حتي دخالتهاي ويرايش�ي اعمال ش�ود و حتي االمكان
شكستهنويسي و نثر محاورهاي كه فضاي صميمانهتري را يدك ميكشد ،حفظ شود .با اين همه دو نكته را
در آغاز ارائه اين دستچين متذكرميشوم؛اول اينكهبخشي ازوبالگها كهمطالبشان صرف ًاتهييجيو به
يكمعنااهانتآميزهمبود،ارزشخوانشچندانينداشتند،بنابرايندرمرحلهتدوينكنارگذاشتهشدند
ونكتهدوماينكهاگرتعدادوبالگهايزنانمطلقهيادرآستانهطالقدرايندستچين،بيشترازوبالگهاي
مردان طالق گرفته است ،اين نسبت جنسيتي برآمده از پراكنش موجود وبالگهاست ،شايد به اين خاطر
كه مردان در مقايسه با زنان ،تمايل چنداني به تخليه هيجانهايشان ندارند.

70

حالل منفور

| روزنامهجوان| آبان |1394

وبالگ «دلم نميخواهد بگويم همسر سابقم»
تا آخرين امضا آرامش خودم را حفظ كردم
طالق من يك شوك بود .با اينكه چند ماه قبل از طالقم
به دادگاه رفته بودم ،ام��ا وقتي از پلههاي محضر آمدم
توي خيابان ،زار زدم .همس��رم كه حاال ديگر همس��ر
سابقم شده بود ،گفت :چرا آبروريزي ميكني؟ من كه
صد بار ازت پرسيدم تو بگو چي كار كنيم.
راست ميگفت .هفتههاي قبل از طالق كه نامه دادگاه
را توي جيبش گذاشته بود ،هي از من ميپرسيد ،چي
كار كنيم؟ اگر نريم محضر ،نامه باطل ميش��ه ،اما اگر
بعدها بخوايم طالق بگيريم ،بايد دوباره بريم دادگاه .تو
حوصله دادگاه رفتن داري؟ من كه ندارم .گفتم :منم هر
وقت از كنار اون مجتمع قضايي كذايي رد ميشم ،حالم
بد ميش��ه ،دلم نميخواد ديگه اون جا برم .اين چند
هفته تغييرات خودم را هم داشتم احساس ميكردم.
رنجشهايم از همسرم را كنار گذاش��تم و خودم را از
بار سنگين آنها رها كردم .يكي از تغييرات من ،بيرون
آمدن از ان��كار بود ،داش��تم واقعيته��ا را ميديدم و
ميپذيرفتم .آماده ش��ده بودم خودم را به دست رابطه
بدهم و تغييراتم را در اين رابطه ب��ه كار ببرم و انتظار
شرايط ايده آل را نداشته باشم .او هم ميگفت متوجه
تغييرات من شده .اما هر گاه درباره نامه دادگاه حرف
ميزد و از من ميخواست انتخاب كنم ،ميگفتم بريم
تمومش كنيم .يك بار گفت كه به يك دفترخانه رفته
و سؤال كرده و آنها گفتهاند بايد با هم بياييد و اگر يكي
بيايد و يكي نيايد ،دومي باي��د با احضاريه بيايد .گفتم
چرا تنها ،چرا احضاريه ،خب نامه رو بردار بيا با هم بريم.
ش��ب قبل از محضر دوباره زنگ زد و گفت :با اين نامه
چي كار كنيم؟ گفتم تو كه ميدوني نظر من چيه ،بريم.
گفت :تو چي دوس��ت داري؟ ميخواي باطلش كنيم

هفتههاي قبل از طالق س��عي
ميكردم احساس��اتي را كه در
گذشته تجربه كرده بودم ابراز
كنم .بهش گفتم :دستاتو خيلي
دوست داشتم .دس��تات بزرگه
و قوي و به من احساس قدرت
ميده.يكبارهمگفتم:نيمرخت
رو خيلي دوست داشتم
يا چ��ي كار كنيم؟ باز هم گفتم :بري��م تمومش كنيم.
هفتههاي قبل از طالق س��عي ميكردم احساساتي را
كه در گذشته تجربه كرده بودم ابراز كنم .بهش گفتم:
دستاتو خيلي دوست داشتم .دستات بزرگه و قوي و به
من احساس قدرت ميده .يك بار هم گفتم :نيم رخت
رو خيلي دوست داشتم و هر وقت فيلم نگاه ميكردي،
من نيم رخت رو نگاه ميكردم ،به خاطر همين از فيلم
چيزي نميفهميدم .يك بار هم گفتم :من تو رو هر جور
كه بودي ،دوست داشتم و ميپذيرفتم .هر وقت كنارم
بودي در حضور ديگران حتي اگر لباس��ت نامرتب بود
يا تميز نبود يا سر و وضعت شلخته بود ،بازم خوشحال
بودم .از خوش تيپ بودنت هم همين طور .شاكي شد،
گفت :اينا همهاش ظاهر منه .پ��س مغزم چي؟ گفتم
مغزت ه��م همين طور .باهوش نيس��تي كه هس��تي،
استعداد نداري كه داري ،س��بك خاص خودتو نداري
كه داري ،اصالت نداري كه داري .چي كم داري؟ بهش
گفتم :يادت��ه ميگفتي كنار تو رش��د ميكنم؟ گفت:
آره .گفتم :من كنار تو رش��د كردم ،خودمو مديون تو
ميدونم .هر بار كه از من ميخواست در مورد رفتن به
محضر و تمام كردن طالق تصميم بگيرم ،دلم ميريخت
و خالي ميشدم ،شوكه ميشدم .اما با عقلم ميگفتم:
بيا بريم تمومش كنيم .تا آخرين امضا هم آرامش خودم
را حفظ كردم .از پلههاي محضر كه پايين آمديم توي
خيابان ،زار زدم .گفت :چرا آبروريزي ميكني؟ گفتم:
راضي هس��تي كه منو طالق دادي؟ گف��ت :من تو رو
طالق ندادم .گفتم :ت��ا آخرين لحظه ،منتظر بودم منو
منصرف كني و يه پيشنهاد بهتر به من بدي .گفت :چه
پيشنهادي؟ من بارها بهت گفتم تو بگو چي كار كنيم و
تو هر بار ميگفتي بريم تمومش كنيم.
اين چند روز احس��اسهاي عجيب و غريب و متناقض
سراغم آمدند .سه شنبه يعني دو روز بعد از طالق و روز
عيد فطر رفتم شهرس��تان .خ��ودم رانندگي ميكردم
و توي راه همهاش گريه ميكردم .چه��ار روز ماندم و
يكشنبه برگشتم .توي اين س��ه روز كه تقريباً با خودم
تنها شدم ،به اين نتيجه رسيدم آنچه مرا به سمت طالق
برد ،در نهايت غرور من بود ،در حالي كه در رابطه زن و
مرد ،غرور زن جايي نداره .غرور مال مردهاست و غرور
زن آسيب ميزنه هم به خودش و هم به مرد .ياد حرف
همسرم ميافتم كه ميگفت :تو فقط در تئوري تغيير
كردي ،نه در عمل .دلم نميخواهد بگويم همسر سابقم،
هر چند اين تنها يك كلمه است و نه واقعيت.
  شيرين روش  ۱٥  -مرداد ۱۳٩۳

وبالگ «فقط كس�اني كه طلاق گرفتهاند وارد
شوند»
ريسك ازدواج و آرامش اميرعلي
گاهي وقتا كه فك��ر ميكنم ميگم باب��ا! ازدواج به چه
دردي ميخ��وره! حتي نشس��تم نوش��تم! معايبش رو
و محاس��نش رو .با اينكه محاسنش بيش��تره اما واقعاً
ريسكه و اين ريسك همش س��ر آرامش امير علي يه.
من به هيچ كدوم تمايل ندارم .نه به ازدواج كردن ،نه به
نكردن! البته دروغ چرا ،يه كم به ازدواج نكردن تمايلم
بيشتره! اونم به خاطر وابستگي شديد روحي و عاطفي
به اميرعلي يه كه نميدونم تا اي��ن حدش هم طبيعي
هست يا نه.
وقتي كه منطقي فكر ميكنم ميبينم قطعاً ازدواج بهتره
اما به همون دليل ريسك بيخيالش ميشم! چون اص ً
ال برام
مهم نيست به راحتي قيدشو ميزنم.
هميش��ه ميگم خداي��ا اگه آرامش بيش��تر اي��ن بچه و
خوشبختي بيش��ترمون تو ازدواج منه ،قطعاً و حتماً يه
مردي رو كه بتونه اول از همه مثل يه پدر واقعي و خيلي
خوب براي اميرعلي باشه و دوم شوهر خوبي براي من ،سر
راهمون قرار بده .اما اگه ميخواد حتي يه ذره احساسات
و آرامش اين بچه خدشه دار شه اص ً
ال بذار هميشه همين
جوري باشيم .واقعاً براي من مهم نيست .هيچ وقت به بودن
كسي كنارم فكر نميكنم .ميدونم اگه حتي عاشق كسي
هم بشم ،عشق جلوي اين ديدمو نميگيره و من آرامش
اين بچه رو با عشق عوض نميكنم.
من به خدا اعتماد دارم .ميدونم اگه خودم چشمام رو باز نگه
دارم و خريت نكنم ،خدا آدم بد رو ديگه سر راهم نميذاره.
اگه بذاره انشاءاهلل خوبه و اگه نذاره معلومه كسي نبوده كه
لياقت پدري اميرعلي رو داشته باشه.
و من تا حاال گله نكردم از بيهمسري و تجرد .انشاءاهلل اگه
هميشه روحيه ام همين باشه ،باز هم گله نخواهم نكرد.
   فافا  15  -اسفند 1388
وبالگ «زندگي محيا بعد از طالق»
ديگه محمد برا من نيست
اينجوري كه وكيلم ميگه ي��ه ماه ديگه همه چي تموم

ميشه .به همين راحتي .ديگه محمد برا من نيست .از
همه بدم مياد ،از همه متنف��رم .زندگيم چه راحت به
بازي گرفته شد .اينكه مهسا چه جوري اومد ،چه جوري
لهم كردن .صداي ضبط ش��ده محم��د رو دارم گوش
ميدم ،برام خونده ،هه ....عكساي عروسيمون.
خدايا! كجااااااااس زندگي من؟ امروز مهس��ا رو ديدم.
چيكار كردي با زندگيت؟ با زندگيم؟ لعنت به تو ...دلم
گرفته ،شديد ،حس و حال بدي دارم ،خيلي بد ،خيلي،
مرده متحرك شدم.
دست روي گذش��تهام ميكش��م ،جايش پينه بسته،
هن��وز درد دارد .ميخوام از پماد زمان اس��تفاده كنم
تا خوبش كنه .ام��روز صبح بعد از مدته��ا بك گراند
گوش��يمو عوض كردم .يه عكس از خ��ودم تو پاييز دو
سال پيش گذاش��تم .بك گراند لپ تاپم رو هم عوض
كردم ،عكس يه ش��اخه گل سفيد تو يه زمينه مشكي.
من عاشق سفيد و مش��كيام ،هميشه هم تيپم همين
حوالي ميچرخيده .دلم ميخواد از چيزاي خوب بگم،
ميخوام يه حس خوب به خودم منتقل كنم ،يه حسي
شبيه آرامش ،ديشب رفتم اتاق داداش كوچولوم ،با هم
خوابيديم .چقدر خوشحال شد .دلم براش ميسوزه ،از
اينكه چن ساله تنهاس��ت .اينكه حواسم بهش نيست،
تنها همبازيش��م دختر داييمه ،حس ميكنم از بس با
اون بوده ،خصلتش دخترونه شده .ميخوام رو مخش كار
كنم .ميخوام يه مرد بار بياد ،مرد.
اين شبا اص ً
ال خوابم نميبره .تا  5صبح بيدارم ،نميدونم
چمه .شايد يه زن مطلقه باشم ولي هنوزم خودمو حفظ
ميكن��م از اين باوره��اي غلط ،يه جورايي احس��اس
ميكنم رو به شكستم ،دارم با خوشبيني خودمو سر پا
نگه ميدارم ،واقعاً دلم ب��را روزهاي اول ازدواجم تنگ
ميش��ه .ديش��ب خونه داييم مهمون بودم ،مهسا هم
بود ،واااااااااااااااي مهسا با محمد بهم اس ميدادن ،يهو
سرپاسرم گيج رفت خوردم زمين ،داييم و دخترداييم
ميخواس��تن به زور ببرنم دكتر ،اونا كه از دل من خبر
ندارن .مهسا به محمد اس داده خبر داده ،حالم بد شده،
محمد بهم اس داد واي به حالت اگه طوريت بش��ه ،ج
دادم بين من و تو حرفي نمونده پس تمومش كن ،مهسا
اومد نزديكم گفت محمد اس داد؟ منم گفتم خفه شو
برو اونور ،حالم ازش به هم ميخوره .دخترداييم بيچاره
گريهاش گرفته بود ،نميدونس��تم چ��ه جوري خودمو
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كنترل كنم .بهم زنگ زد ،برا اينكه زير نظر پسرداييم بود جواب دادم ،صداشو بلند كرد برام
عوضي .منم گفتم برو دنبال عشق و حال خودت به تو چه من حالم چطوره.
يكم شهريور ۱۳۹۳
يك زن  18ساله رو به نابودي...
وبالگ «من و طالق»
تواني واسه تربيت ماهان ندارم
اين روزها بيشترين چيزي كه ذهنم رو درگير خودش كرده ،مسئوليت پذيريه .مدام به
اين فكر ميكنم وقتي زن و مرد از هم جدا ميشن اگر فرزندي در اين ميانه وجود داشته
باشه آيا موجب ميشه از يكي از اين دو نفر سلب مس��ئوليت بشه؟ آيا كسي كه مونده و
حضانت رو به عهده گرفته بايد همه مسئوليتها رو يك تنه به دوش بكشه و ديگري فقط
زماني كه دلتنگ فرزندش شد به ياد بياره كه مادر يا پدره؟
بعضي مواقع فرام��وش ميكنم چقدر از آخرين ديدار ماه��ان و مادرش ميگذره .حس
ميكنم اص ً
ال وج��ود خارجي نداره .هر روز ك��ه ميگذره به اين جمله كه :كس��ي كه به
راحتي از فرزندش به هر دليلي ميگذره غير قابل اعتماده ،بيش��تر ايمان پيدا ميكنم.
نگار ميگه بايد آدما رو بخشيد اما فراموش نكرد .من اعتقادم اينه كه بايد فراموش كرد
اما نبايد اونا رو بخشيد.
امشب واقعاً به بن بست رسيدم .به معناي كامل حس كردم كه ديگه تواني واسه تربيت
ماهان ندارم .كام ً
ال كم آوردم .هنوز گلوم از شدت فريادي كه زدم درد ميكنه .اين از يك
طرف ،از طرفي ماهان چه گناهي داره كه از عاطفه و محبت مادر محروم ش��ده؛ مادري
كه كاش اص ً
ال نبود .حرف واس��ه گفتن بس��ياره اما از يه ذهن به هم ريخته و آشفته چه
انتظاري ميشه داشت.
از روند زندگي خودم و ماه��ان بگم كه هر روز همراه با همديگه بيدار ميش��يم و همراه
با هم ميزنيم بيرون ،اون ميره مدرس��ه و م��ن هم محل كار .مجبورم هميش��ه طوري
برنامهريزي كنم كه زودتر از ماهان به خونه برسم .تازه وقتي هم ميرسم بايد به سرعت
دنبال درست كردن ناهار باشم كه اين قسمت از زندگي روزمره خيلي دلنشين نيست،
مخصوصاً وقتي ميبينم كلي از زمانم واسه غذايي صرف شده كه نخورده بايد دور ريخته

شايد يه زن مطلقه باشم ولي هنوزم خودمو حفظ ميكنم از اين
باورهاي غلط ،يه جورايي احساس ميكنم رو به شكستم ،دارم
با خوشبيني خودمو سر پا نگه ميدارم ،واقع ًا دلم برا روزهاي اول
ازدواجم تنگ ميشه
بشه .خيلي وقتها تمام سعي و تالشم رو به كار ميبرم تا بهترين نتيجه رو به دست بيارم
اما خب هميش��ه اون چيزي كه انتظار داري نميشه .درس و مش��ق ماهان هم كه جاي
خودش نياز به صرف انرژي و تالش مضاعفي داره .اگه ب��ه حال خودش رهاش كنم كه
تي وي و تبلت مجالي بهش نميدن كه به درس و مش��قش رسيدگي كنه .بعضي مواقع
طي يه اقدام ضربتي تبلت ضبط ميشه ،تي وي و ريس��يور از دسترس خارج ميشه اما
باز هم يه سرگرمي ديگه واس��ه خودش رديف ميكنه و در دل ميگم خوشا چاهي كه
آب از خود تراود.
حقيقتش خيلي سخته ظرف شستن ،خيلي بدم مياد از اينكه دستام بوي وايتكس بگيره،
از تي كشيدن و جارو كشيدن خيلي خوشم نمياد .گردگيري هم كه حوصله مضاعف و دو
چنداني ميطلبه .اتو كشيدن كه جاي خودش .وقتي همه چيز رو مرتب ميكنم با خودم
شرط ميكنم مرتب و منظم باش��م و نذارم كارها روي هم جمع بشه اما يكي دو روز كه
ميگذره دوباره به چشم بر هم زدني همه چيز به هم ريخته ميشه.
اين هم بگم كه گفتههاي اطرافيان در مورد ازدواج ،واقعاً عذاب آور ش��ده؛ كاري كه نه
توانش رو دارم و نه حس انجام دادنش .هر چند موجب رنجش خاطر اطرافيانم ميش��م
اما خب وقتي توانش نيست چه ميشه كرد؟؟؟ اين روزها خيلي كمتر ميتونم به ماهان
برسم .احساس عذاب وجدان ميكنم اما چه كنم كه هيچ راه ديگهاي وجود نداره .چند
روز پيش تولد ماهان بود و اين قدر درگير بودم كه نتونستم به موقع تولدش رو بگيرم.
علي  ۶  -دي۱۳۹۳
امروز باز هم رفتم مشاور
امروز با يه مشاور قرار مالقات داشتم كه دوستان معرفي كرده بودند .ناخودآگاه ياد اولين
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باري كه بعد از طالق سراغ مشاور رفتم ميافتم .اون
روز وقتي با مشاور برخورد كردم بياختيار اشك هام
جاري ميشد و اون فقط دستمال ميداد دستم .ديگه
كم مونده بود ك��ه اون هم همراه خ��ودم گريه كنه،
همراه هر كالمي اش��كي بود كه جاري ميشد .امروز
وقتي با مشاور صحبت ميكردم اون هم ميخواست
داستان زندگيم رو بگم .ديگه اص ً
ال  حالش رو نداشتم.
ً
گفتم تفاهم نداش��تيم و جدا شديم .ديد اصال حال و
حوصله گفتن ندارم ،شروع كرد به سؤال كردن .ديدم
بهتره خودم ميدانداري كنم .همه چيز رو واس��ش
توضيح دادم و از ح��االت كنوني ح��رف زدم .اول از
همه باورشون نميشد يه همچين زندگي رو سپري
كردم .خوب ش��روع به حالجي كردن مطلب كرد و
اينكه اساس و پايه زندگي اشتباه بود و تكرار مكررات.
پيشنهادش اين بود كه زياد از حد خوددار نباشم كه
بخوام جلوي خاطرات س��الهاي زندگ��ي رو بگيرم.
پيش��نهادش اين بود كه حس��ابي خودم رو مشغول
كنم ،اين كه به فكر مسافرت باشم .آخه ديگه مجالي
واسه مشغوليت جديد باقي نميمونه .همش درگير
ماهان هستم.
امروز كارنامه ماهان رو هم ديدم .خوش��بختانه همه
درسها رو به بهترين نحو پشت سر گذاشته و حسابي
خستگي رو از تنم بيرون كشيد .جايزه رو هم خودش
انتخاب كرده ،يه تبلت قراره واسش بگيرم.
چن��د روز پيش زبان ب��ه اعت��راف باز ك��رد و اينكه
تغذيههاش رو تو مدرس��ه ميفروخته« ،هاي باي»
 300تومن��ي رو دو تومن ميفروخت��ه .چقدر جالب
ميگفت بابا! تو رو خدا اجازه بده تو مدرس��ه تغذيه
بفروشم.
علي  ۲۴ -بهمن۱۳۹۲
خدا رو شكر اين عشق كوچولو رو دارم
امروز هم بسان روزهاي ديگه مثل برق و باد گذشت
با بيدار شدن ،هزاران كار در برابرم زنده شد .وسايل
ماهان رو مرتب ميك��ردم و با مرتب كردن هر كدوم
از اونها داد و فريادم بلند ميشد .حرصم گرفته بود
از بيتوجهي و سهل انگاريش در نگهداري وسايلش.
تقريبا چند روز پيش اومده گفت بابا! شلوار مدرسهام
پاره شده .يكي ديگه از ش��لوارهاش رو دادم پوشيد.
دوباره اومد گفت اين يكي هم پاره ش��ده .خوب هر
دوتاش رو خ��ودم درزگيري كردم .البت��ه بگم كه تا
حدودي بلدم با چرخ خياطي كار كن��م .مثل اينكه
خداوند از قبل من رو واسه اين روزها آماده كرده بود.
شلوارهاش رو درست كردم .دوباره فرداش اومد گفت
اين يكي هم پاره ش��ده .نفسم داش��ت بند مياومد.
مثل اينكه تو مدرسه به حركات آكروباتيك مشغول
بوده و پاهاش رو  180بازكرده و ش��لوار هم ...امروز
كه داشتم لباس ورزشي هاش رو مرتب ميكردم آه
از نهادم بلند شد .س��ر زانوي لباساي ورزشي رو پاره
كرده بود .حتي لباسي رو كه دوبار پوشيده فقط .واسه
اينكه دروازهبانه و روي زمين آسفالت شيرجه ميزنه.
حس��ابي تهديدش كردم كه اگه لباسات رو خراب و
پاره كني بايد با همون لباسهاي پاره مدرسه بري و
چقدر هم تهديدهاي من اثربخشه! عمر كفشهاش
نهايت يك ماهه ،با اينكه سعي ميكنم بهترين كفش
رو واس��ش بگيرم اما بيش��تر از يك ماه دوام نمياره.
نميدونم اين بينظمي و س��هلانگاري در نگهداري

از پلههاي محضر كه پايين
آمدي��م ت��وي خياب��ان ،زار
زدم .گفت :چ��را آبروريزي
ميكني؟ گفتم :راضي هستي
كه منو ط�لاق دادي؟ گفت:
من تو رو طالق ندادم .گفتم:
تا آخري��ن لحظ��ه ،منتظر
بودم منو منصرف كني و يه
پيش��نهاد بهتر به من بدي.
گفت :چه پيشنهادي؟ من ده
بار بهت گفتم تو بگو چي كار
كنيم و تو هر ب��ار ميگفتي
بريم تمومش كنيم.
وسايل طبيعيه يا ماهان اين جوري بيخياله؟
امروز رفتيم با ماهان پياده روي .چقدر زيباست قدم
زدن با عشق زندگيت در پارك خلوت اون هم فصل
پاييز .تاريكي شب وقتي با هم قدم ميزديم از سرماي
هوا گله ميكرد و دس��تاي كوچك��ش رو توي جيب
كاپشنم جا ميداد .گس��تره فكرم تا كجاها كه پيش
نرفت باز خدا رو شكر كه اين عشق كوچولوم رو دارم.
علي  25 -آبان۱۳۹۲

وبالگ «و حاال منم يك مطلقهام»
گاوشانس
بابا اين طالق چيه؟ هرجا ميرم هر جا فرم پر ميكنم
هي ميزنن وضعيت تأهل! اگه بزنم طالق ،بعدش بايد
يه فرم بلند و باال درباره روباه پر كنم كه كي بود و كجا
به دنيا اومده ،اسم پدر و مادرش و دليل ازدواج ،دليل
طالق ،محل صدور شناس��نامه اش!!! يعن��ي واقعاً رو
اعصابه  .راستي! دختر عمه هم باالخره طالق گرفت.
شب طالقش بعد از مدتها پيام داد كه مث ً
ال درد دل
كنه ،منم كه رگ بدجنسي ام عود كرده بود و ياد اون
روزاي خودم افتادم كه ايش��ون اص ً
ال از ما نميپرسيد
خرت به چند! بعدش هم اين تير و طايفه وقتي بدبختي
س��راغش مياد به فكر آدم ميفتن ،واسه همين خيلي
حرف پشت حرفاش نياوردم و خودش ديگه پيام نداد.
رستا  11  -خرداد 1394

وبالگ «تو مرا باختي»
طالق ميگيرم ،نميتوان�م با يك رواني زندگي
كنم
اومد خونه كليد رو ازم گرفت و ش��روع كرد به داد و
بيداد .ش��روع كرد به چرند گفتن .از همه چيز و همه
كس گفت .اول ساكت بودم اما نتونستم .تهديد كرد
كاري باهات ميكن��م ،روزي هزار ب��ار از خدا مرگ
بخواي .من حرفي از طالق و مهريه نزدم ،اون گفت يا
طالق يا مهريه .اين رو جواب ندادم .ضمناً رفته از من
ش��كايت كرده كه براش چاقو كشيدم! شنبه دادگاه!
ازش بدم مياد .اون يه روانيه .گاهي ميشه يكي رو با
هزار تا بدي خواست و دوست داشت واسه يه خوبي.
اما گاهي از كسي منتفر ميشي واسه يه بدي با وجود
هزار تا خوبي .من االن اينجوريم.
  الين  ٢۱  -شهريور ۱۳٩٢
وبالگ «خاطرات من»
گفتم آره من بدم ش�ما خوبي�د و خداحافظي
كردم
امروز بع��د از مدتها ك��ه دو هفت��ه از بهترين اعياد
ميگذره يعني عيد قربان و عيد غدي��ر خم با زنم كه
ت كردم ،اونم چي
دعوا كرده بودم نشستم آروم صحب 
در مورد طالق كه چه جوري از هم جدا بشيم .به قول
زنم ديگه آب از سر ما گذش��ته و ميخوايم از هم جدا
بشيم ،پس ديگه چرا الكي دعوا و س��ر و صدا كنيم و
اعصاب خودمونو خرد كنيم ،دوسش دارم ولي كارد به
استخونم رسيده  .هي به بهانههاي الكي تند تند گير
ميده كجا ميري ،كي مياي ،سر كارت چيكار ميكني،
چي ميخوري .همينها باعث دعواي من و زنم شده.
صد بار تا به حال آدرس محل كارم رو پرس��يده ،هي
ميخواد سر از كارم در بياره ،جديدا هم كه به مامان و
باباش گفته ديگه نميتونه منو تحمل كنه و ميخواد
ازم جدا بشه  .آره اون از اولش��م دلش پيش من نبود،
مدام از من بهونه ميگرفت ،محل كار من االن تهرانه،
بعد از چند هفته كه مياومدم مش��هد ميخواس��تم
تلويزيون نگاه كنم يا ماهواره ،من اص ً
ال حق نداش��تم

دست به كنترل تلويزيون بزنم چه برسه به اينكه كانال
عوض كنم ،البته منم مقصر بودم ،در مجموع دوتامون
همديگرو اذيت ميكرديم اون با فرهنگ شمالي بزرگ
شده بود و من با فرهنگ مش��هد .خيلي تحمل كردم
ولي ديگه نميتونم ،قبل از اون كه با زنم صحبت كنم،
زنگ زدم با مادر زنم صحبت ك��ردم .از من خيلي گله
كرد .گفت :خانمت ميگه در مورد ما بد گفتي ،فحش
دادي ،مهم نيس��ت ما تو اين چند سال چيزي به شما
نگفتيم و تو زندگي ش��ما دخالت نكرديم ،فقط با هم
خوش باشيد وگرنه بابا بايد بياد تكليف شما رو مشخص
كنه ،اينجوري كه نميشه .منم گفتم آره من بدم شماها
خوبيد و خداحافظي كردم.
مهدي   -آذر 93
وبالگ «دستنوشتههاي يك عاقد»
فرزند طالق پاي سفره عقد
يك پدر ب��ه هر دليلي همس��رش را طالق ميدهد و
تصور ميكند همه چيز تمام ش��ده اما دختر بيپدر،
همس��ر بيش��وهر ،زندگي پرتالطم ،احساس ترحم
ديگران ،همين طور اين زنجي��ره پيش ميرود  .پدر
عروس ميخواس��ت زودتر بيايد و دفتر را امضا كند
تا موقع عقد حضور نداشته باش��د؛ گويا سالها قبل
از همس��رش طالق گرفته و حاال پس��ر همس��ايه از
دخترش خواس��تگاري كرده و كار به اينجا رس��يده
است .نميدانم بين شان چه گذشته كه پدر همزمان
با س��اير مهمانان ميآيد و مينش��يند  .داماد ،جوان
زرنگي اس��ت ،نميخواهد زير بار مس��ئوليت مهريه
سنگين برود ،مهريه را عنداالس��تطاعه مينويسد و
مادر و دختر هر چه او ميگويد ،تأييد ميكنند .دايي
دختر اما حرص ميخورد و با جمالت جدي و طعن هوار
صحبت ميكند و هر بار او چيزي ميگويد داماد از سر
لجبازي با او ،دقيقاً حرف او را نقض ميكند .چند بار
جدال لفظي ايجاد ميشود كه عموي داماد موضوع
را فيصله ميده��د  .داماد را داخل اتاق ميكش��م و
ميگويم كمتر با دايي عروس مجادله كند ،ميگويد:
اين دختر س��الها در س��ختي زندگي كرده و اينها
معلوم نيس��ت كجا بودهاند ،عمدا ً دارم حالش��ان را
ميگيرم تا حرف اضافه نزنند     .

وبالگ «سرگذشت يك زن در حال طالق»
من تو نظراي خصوصي يه چيزايي ميش��نوم كه هم
خندم ميگيره ،هم ح��رص .اين آقايوني كه ميان هم
نظر ميدن هم تهش شماره ميدن ،منظورشون چيه؟
االن مث ً
ال من با اون شماره بايد چيكار كنم؟ مسخره
نيست كه شماها ميخواين از اينجا تو اين وضعيت با
من طرح دوستي بريزين؟ يا نكنه مث ً
ال ميخواين به من
مشاوره بدين؟ نكنين اين كارا رو .نكنين آقايون محترم.
من يه دختر  16ساله نيستم كه آخه .درسته تو وضعيت
روحي خوبي نيستم ولي عقلمو كه از دست ندادم.
درسا  4  -دي 1392
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مامان!طالقيعنيچي؟!

بررسي تأثيرات و تبعات طالق بر ذهن و زندگي فرزندان از قبل  2سالگي تا دوره نوجواني
نگاه كارشناس

بچهها در نقاشيهايش��ان آن چيزي را ميكشند كه برايشان
مهم است .فكر نميكنم بچهاي باش��د كه اولين نقاشيهاي
متين
كشيدهشدهاش جز همان خانه معروف با سقف نباشد! خانهاي
سيفي
با سقف مثلثي و دودكش ،دو پنجره و يك در! خانهاي كه هر
قدر هم كج و كوله و س��اده باش��د ،براي هر كودكي كه آن را
ميكشد پشت درهايش خانوادهاي زندگي ميكنند كه همديگر را دوست دارند و با
هم ميخندند .نميدانم مقصر باال رفتن توقعات و مش��كالت اقتصادي است يا نبود
آرامش و معني درستي براي زندگي اما ميدانم و آمار هم اين دانسته مرا تأييد ميكند
كه اين رؤيا براي خيلي از كودكان در حد همان نقاشي باقي ميماند و پدر و مادر آنها
هر چند خانه دارند اما خانههايي جدا جدا ! آنها با هم نميخنديدند و دعوا ميكردند و
حتماً همديگر را دوست نداشتند كه از هم جدا شدند و درك همه اينها براي كودكان
كه گمان ميكنند دو دست دارند تا هنگام راه رفتن دست هر دو نفر  -پدر و مادرشان
 -را بگيرند ،خيلي سخت است  .

زن و مردي كه بعد از كشمكشهاي زياد ديگر زن و شوهر نيستند و با كولهباري از خاطرات
تلخ ميخواهند با اين تغيير جديد زندگيشان كنار بيايند گاهي فراموش ميكنند كه
فرزندان چه روزهاي سختي را ميگذرانند .سختياي كه خودشان هيچ نقشي در ايجاد
آن نداشتند و بدون آنكه نظرشان پرسيده شود بايد با شرايط جديد كنار بيايند.
اگر شما هم قصد داريد از همسرتان جدا شويد يا اين كار را كردهايد ،بهتر است با توجه
به شرايط زندگي فرزندتان در مورد نحوه رفتار خود با او يك فكر اساسي بكنيد.
اول از همه با همسرتان صحبت كنيد .اگر طالقتان توافقي باشد كار كمي راحتتر
است اما اگر جدايي پركشمكش داشتهايد بهتر است به اين فكر كنيد كه اين دعواها
براي شماست و فرزندتان به هيچ وجه نبايد وسيلهاي براي آزار طرف مقابل باشند.
اما در گروههاي س��ني مختلف با توجه به روحيات و ش��رايط بچهها در هر سن بايد
رفتار متفاوتي داش��ته باش��يد و به نكات خاصي توجه كنيد .چند نمونه را برايتان
ميآوريم اما فرزند شما يك انسان منحصر به فرد است كه بايد به خصوصيات فردي
او هم توجه كنيد.

قبل از دو  سالگي

خيلي تلخ است بخواهيم كودكي را قبل از اينكه از گرد راه برسد براي يك جدايي آماده كنيم اما واقعيت اين است
كه برخي طالقها زماني اتفاق ميافتند كه نوزادي تازه متولد شده و هنوز نميداند دنيا چيست و مامان و بابا را
تلفظ نكرده است .بيشتر آدمها به اشتباه فكر ميكنند كه فرزندشان به دليل سن كم متوجه شرايط نميشود اما
زماني كه علم ثابت كرده است كودك نسبت به صداي مادر قبل از تولد عكسالعمل مثبت نشان ميدهد ،پس
چنين فكري اشتباه است .ممكن است كودكي در اين سنين به خاطر شرايط ،بدغذا شده يا خواب ناآرامي داشته
باشد و بهانهگيري كند .مهم است كه والدين رسيدگي خود را به او كم نكنند و به خاطر مشكالت زندگيشان،
تغذيه و آرامش روحي او را در نظر بگيرند .وقتي عصباني هستيد يا گريه ميكنيد از او فاصله بگيريد .او بايد دنيا را
جايي امن احساس كند و اين وظيفه شماست كه اين حس را در او ايجاد كنيد.

دوتاسهسالگي
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باالي
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نمايش دهيم
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اينهدو
آسيبما اگر در
اين يعني
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والديازدواج
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شدنرابا تازهها
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نخواهد
جديد
هاي
موقعي
پذيراي
خالقي باشد .پس با او درباره طالق صحبت كنيد .به او كمك كنيد احساسي را كه تجربه ميكند اما هنوز با آن زياد
آشنا نيست بشناسد و بيان كند.

سهتا  پنجسال

سني كه كودكان شروع به سؤاالت مختلف ميكنند ،گاهي با حرفها و استداللهايشان موجب تعجبتان
ميشوند و خيلي بهتر معني بسياري از موضوعات را درك ميكنند .او بسياري از اتفاقات را به خود ربط ميدهد.
اگر پدر يا مادر را عصباني ببيند ،فكر ميكند او مقصر است و حتي گاهي علت جدايي آنها را هم وجود خودش
ميداند .هيچ كودكي در اين سن ،اين احساسها را به طور هوشيارانه نميشناسد و به آنها آگاه نيست ،همچنين
نميتواند درباره آنها حرف بزند ،اما تصويري در ذهن او ساخته ميشود كه براي هميشه باقي ميماند.
به كودكتان اطمينان بدهيد هر دو والد ،هميشه از او حمايت خواهند كرد و هميشه او را دوست خواهند داشت.
شرايطي را فراهم كنيد كه كودك در آن احساس امنيت كامل داشته باشد .نگذاريد بابت اينكه چه كسي باالخره مراقب
او خواهد بود نگران شود يا اينكه احساس كند زيادي است .اجازه بدهيد كودك با هر دو والد ارتباط خوبي داشته باشد.
وقتي با والد ديگر است ،برايش قيافه نگيريد .بگذاريد از لذت داشتن پدر و مادر بهره ببرد.
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به جمعيت  11ميليون نفري مجردها كه در سن ازدواج
قرار دارند نگرانكننده است.
نكته دوم ،افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار به عنوان
يكي از تبعات افزايش طالق در كش��ور است .اگر آمار
سرشماري س��الهاي  75 - 85و  90را تحليل كنيم،
ميبينيم در سال 75بيش از يك ميليون و 200هزار نفر
زن سرپرست خانوار در كشور وجود داشته است .اين آمار
در سال  85به يك ميليون و  663هزار نفر رسيده است
اما در سال 90با يك شيب قائل توجه به 2ميليون و563
هزار نفر رسيدهايم ،يعني در فاصله  10ساله سرشماري
سال هاي 75و ،85درصد تغييرات و رشد زنان سرپرست
خانوار حدود  39درصد بوده است اما در فاصله پنج ساله

مدرسه با رنگ طالق

وقتي كودكان طالق وارد مدرسه ميشوند ،خود
را كنار ديگر كودكان ميبينند و شروع به مقايسه
ميكنند .آنها همكالسيهاي خود را ميبينند كه با
پدر و مادر زندگي ميكنند و طبيعي است براي اينكه
چنين امكاني را ندارند ،غمگين باشند .ممكن است
اين تفاوت آنها را دچار ترس و اضطراب كند.
شما به عنوان والدين او ميتوانيد خيلي منطقي و
با مهرباني با او در مورد شرايط زندگياش صحبت
كنيد .بگوييد كه شما و والد ديگر از هم جدا شدهايد
اما هميشه پدر و مادر او هستيد .او را رها نميكنيد و
همه تالشتان را براي آرامش و خوشبختي او به كار
خواهيد بست.
به درسهايش رسيدگي كنيد و در جلسات مدرسه
حاضر شويد .او كودك طالق است اما ميتواند
آيندهاي خوب داشته باشد .فراموش نكنيد كه رفتار
مناسب شما و همسرتان با هم ميتواند به او آرامش
بدهد تا اينكه احساس كند شما هنوز هم در جنگ
با هم هستيد.

طالق در روزهاي نوجواني

بلوغ و نوجواني روزهاي سختي است ،گذر از آن بايد با كمك والدين و در كمال
آرامش صورت بگيرد اما نوجواني كه والدينش جدا شدهاند ،با احساسات منفي
بيشتري روبهرو ميشود و ممكن است از پدر و مادر خود گريزان باشد .خشم و
پرخاشگري رفتار نامطلوب و نابهنجاري است كه در نوجواناني كه خود را قرباني
جدايي و طالق والدين خود ميدانند شايع است و در پسران بيش از دختران مشاهده
ميشود .كمبود توجه و فقدان مراقبتهاي عاطفي الزم ،محروميتهاي نامطلوب
عاطفي ،فقدان نظام تربيتي پايدار و تهاجم و تخاصم مشاهده شده در رفتار والدين
و فضاي لبريز از نفرت و خشم از مهمترين علل اصلي پرخاشگري در اين نوجوانان
است .نوجوان ممكن است از يك يا هر دو والد عصباني و متنفر باشد .او ممكن است
يكي از والدين را مسئول از هم پاشيدگي خانواده بداند .ممكن است اين والد را
به خاطر محروم كردن او از عشق والد ديگر سرزنش كند .اغلب اوقات ،والدي كه
حضانت نوجوان را بر عهده گرفته ،بايد خشم او را نيز تحمل كند .در سن نوجواني
دوستان جايگاه ويژهاي دارند و اگر شما از همسرتان جدا شدهايد و فرزند نوجوان
داريد بايد بدانيد كه ممكن است گرايش او به همساالن بيشتر باشد زيرا او پايگاه
عاطفي قوياي در خانواده ندارد .اما شما نبايد پا پس بكشيد.
خشم او از شما و شرايط موجود طبيعي است .پس بهتر است از د ِر دوستي وارد شويد.
با او حرف بزنيد و اجازه دهيد اين روزهاي بحراني را بگذراند .او اين حق را دارد كه از
حمايت شما بهرهمند شود و بداند والدين او هستيد و آيندهاش برايتان مهم است.
با اين وجود هر قدر هم كه سعي كنيد ،طالق اتفاق سخت و پرآسيبي است هم براي
زن و مرد و هم براي فرزندان .اما اگر چارهاي جز جدايي نبود ،بايد تمام تالشتان را
بكنيد كه كمترين مشكل ايجاد شود .با آرزوي دنيايي با كمترين آمار طالق  .
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گفتوگو با دكتر شهربانو قهاري ،روان درمانگر و پژوهشگر درباره مهمترين داليل طالق در مراجعات به اتاقهاي مشاوره

عوارض خيانت صدهابار بيشتر از طالق است
زمين بازي و يا ِر بازي را هم ميآورد»
توپ بازي،
ِ
خيانت يعني« ِ

شخص ًا در جريان خودكشي نوجواناني قرار گرفتهام كه شاهد خيانت مادرانشان بودهاند
يكي از جذابيتهاي گفتوگو با آدمها ،مواجه شدن با دنياهاي ذهني متفاوتي
اس�ت كه زير پوست و گوش�ت آدمها جمع شده اس�ت و البته آدمهايي كه به
سپيده
خاطر حرفه شان ،منظومههاي متفاوتي را تجربه ميكنند در صدر اين فهرست
شرافت
ميتوانند قرار بگيرند؛ آدمهايي كه به آنها مراجعه ميشود و آنها در فضايي كه
براي نفر مقابل امن به نظر ميرسد ،با دنياي خاص آن آدم روبهرو ميشوند .روان
درمانگرها و مشاورها از اين دستهاند .آنها هر روز روبهروي نگاهها ،حرفها ،سكوتها ،خندههاي محو
و گريههايي قرار ميگيرند كه امضاي آن فرد مشخص و منحصر بهفرد را در خود دارد .گفتوگوي من
با دكتر شهربانو قهاري ،استاد دانشگاه و روان درمانگر به تجربه او در اتاقهاي مشاوره و مواجه شدن با
آدمهايي كه در آستانه طالق قرار گرفتهاند يا در حال تجربه جدايي و طالقند ،ميپردازد.
    خانم دكتر قهاري! من پيشتر سه كتاب «پارانوئيد» كه بخش مفصلي از آن به تأثير بدبيني و
كج باوري در روابط زوجها و اختالفات آنها ميپرداخت و «مشاوره طالق  -راهنماي روانشناسان و
مشاوران» و «صد نكته كليدي براي زوجها پس از جدايي» را از شما ديده بودم .معلوم است كه به
عنوان يك روانشناس موضوع طالق ،ذهن شما را معطوف به خود كرده است .از طرف ديگر مراجعاتي
كه از سوي زوجها به ش�ما صورت ميگيرد احتماالً مدلي از اختالفات زوجها و نهايت ًا طالقها را در
ذهن شما ترسيم ميكند؛ اينكه كدام عوامل ،بيشترين وزن را در اين باره دارند .مايلم گفتوگو را
از همين نقطه آغاز كنيم.
خب احتماالً همه ما روي اين موضوع توافق داشته باشيم كه طالق يك علت به خصوص ندارد كه شما با آن
يك علت به خصوص پروندهاش را باز كنيد و مختومهاش كنيد چون طالق در يك بستر و زمينه ويژگيهاي
شخصيتي ،ارزشهايي كه فرد به آنها باور دارد و مسائل اجتماعي و اقتصادي صورت ميگيرد ،البته اين سالها
طالق متأثر از تحوالتي بوده كه با سرعت خيره كنندهاي در زندگي ما رخ داده و اين تحوالت و پيشرفتهاي
فناوري باعث شده شكافهاي بين نسلي بيشتر ش��ود ،يعني اگر قب ً
ال  10سال فاصله بين دو نسل بود امروز
ديگر اين فاصله كوتاهتر شده ،بنابراين گاهي احس��اس ميشود نسل جديد با دو سه نسل پيش از خود زبان
مش��ترك ندارد .اين تحوالت فناوري كه امروز در زندگي ما وارد شده ارزشهاي همسو با خود را هم آورده؛
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ارزشهايي كه عموم��اً در تعارض ب��ا ارزشهاي
قديمي هستند.
  ش�ما در مش�اورههايتان در مراجع�ات
زوجها در اختالفات زناشويي ،رصد و دريافتي
از اين جابهجايي ارزشها داريد .مهمترين اين
تغييرات و جابهجاييها كجاست؟
به نظر ميرسد اين س��الها روحيه خودمحوري و
خودبيني در ميان ما تقويت ش��ده است .شما اگر
نگاه كنيد ميبينيد دو نسل پيش والدين ما شرايط
نابس��امان را به خاطر اعتقادات مذهبي و باورهايي
كه داش��تند تحمل ميكردند اما امروز ش��ما اين
صداي بلند را در دل روابط اجتماعي و بين فردي ما
ميشنويد كه مگر آدم چند بار به دنيا ميآيد؟ يعني
مث ً
ال من چند بار زندگي خواهم كرد كه صبح تا شب
به فكر ديگران و غمخوار آنها باش��م .اينجا در واقع
اصل لذت بردن من در زندگي است و زندگي ديگري
ربطي به ما ندارد .تصور من اين اس��ت كه سيطره
تكنولوژي امروز آدمها را در اين خأل قرار داده است.
  چه خالئي؟
حفرهاي ايجاد شده است .مثل يك حباب كه آدمها
نميدانند ب��ا اين حباب چه كار باي��د بكنند ،چون
قب ً
ال يك بافت فرهنگي همگن داش��تند اما االن در
خانوادههاي ما اخالق جديدي در حال شكلگيري
است.

  اي�ن اخالق جدي�د متأثر از چ�ه منابعي
است؟
بيش��ترين تأثيرپذيري ما از محتوايي است كه در
ش��بكههاي مجازي و ماهوارهاي عرضه ميش��ود.
متأس��فانه بخش قابل مالحظهاي از مخاطبان اين
منابع ،آنچ��ه در قالب فيلم يا س��اير محصوالت در
اين ش��بكهها ارائه ميش��ود ،باور كردهان��د و با آن
همانندسازي ميكنند .عدهايتصور ميكنند مردم
فالن منطقه از جهان كه زندگي آنها در اين فيلمها
به نمايش گذاشته ميشود ،واقعاً اين گونه زندگي
ميكنند ،يعني آن منطق دروني فيلم و س��ريال را
به عنوان يك واقعي��ت اجتماعي و خانوادگي قبول
كردهاند در صورتي كه اگر روابط مثلثي و اين حجم از
خيانتها كه در اين فيلم و سريالها صورت ميگيرد  ،
در خانوادههاي اين كشورها بود ،سنگ روي سنگ
بند نميشد .آسيبي كه تأثيرپذيري باالي ما از اين
محصوالت به خانوادهها ميزند ،شكس��ته ش��دن
يكس��ري خط قرمزهاي ذهني است كه پيشتر تابو
بودند اما حاال دارند عادي ميشوند .در صورتي كه ما
در دين اسالم داريم كه شما گناه را بر زبان نياوريد
و افش��ا نكنيد ،به خاطر اينكه آرام آرام عاديسازي
ميشود ،يعني همين كه بر زبان ميآوريد و به كرات
از آن گناه ياد ميكنيد ،عادي ميش��ود .اين همان
تكنيكي است كه به بهترين صورت در اين سريالها
از آن استفاده ميشود و مخاطب چندين بار كه اين
برنامه را ديد اگر قدرت تمييز و تش��خيص پاييني
داشته باشد ،اين موضوعات براي او هم عادي جلوه
خواهد كرد چون در منطق آن سريال عادي است.
  پس در درجه اول شما ظهور اخالق لذت
جو ،فردگ�را و خودمحور را در ش�يوع پديده
طالق مؤثر ميدانيد؟
بله ،البته خواه ناخواه سايه بسياري از مسائل از جمله
مباحث اقتصادي روي بحث طالق خواهد افتاد اما
من به تجربه موضوعات اقتص��ادي را چندان مؤثر
نميدانم .البته ممكن اس��ت فرد پشت موضوعات
اقتصادي موضع بگيرد اما در واقع علت جاي ديگري
است .شما ميبينيد كه سه نسل پيش يعني افرادي
كه امروز از س��المندان جامعه ما هس��تند در متن
مشكالت اقتصادي ش��ديد بودند اما آنها عموماً به
همس��ران و زندگي خود پايبند بودند و با بردباري
زندگي را جلو ميبردند.
  اشتغال زنان را چقدر در افزايش طالقها
مؤثر ميبينيد؟
حتما تأثير دارد .در گذشته زنان ما از نظر اقتصادي
وابستهتر بودند چون نميتوانستند خودشان را اداره
كنند ،بنابراين بسياري از پديدههاي ناخوشايندي
كه ميتواند منجر به طالق ش��ود تحمل ميكردند
اما امروز بخش قابل توجهي از زنان جامعه ما به ويژه
نسل حاضر ،شغل و درآمد دارند .بعضيهايشان حتي

درآمدهاي قابل توجه دارند و به هيچ عنوان نگرانياي درباره تأمين شدن اقتصادشان
ندارند ،بنابراين خيلي راحتتر ميتوانند در صورت بروز مشكل جدا شوند.
  رفتاره�ا و عكس العمله�اي خانوادهه�اي ام�روزي را در قبال طالق
فرزندانشان چطور ارزيابي ميكنيد؟
طبيعتاً رفتار خانوادههاي امروزي ما هم متناسب با اين موج تغييرات پوست انداخته
و عوض شده است .خانوادهها پيشتر به طالق فرزندانشان به چشم يك فاجعه نگاه
ميكردند ،حتي اگر داماد آنها مش��كالت شخصيتي جدي داش��ت باز با اكراه قبول
ميكردند كه دخترشان طالق بگيرد چون طالق را مذموم و مكروه ميدانستند و هراس
داشتند در برابر اين كلمه قرار بگيرند ،بنابراين از طالق فرزندان خود استقبال نميكردند
حتي وقتي زني بچه دار نميشد ترجيح ميدادند به جاي آنكه پسرشان ،عروسشان را
طالق بدهد ،زن دوم بگيرد.
ً
از طرف ديگر در گذشته كسي كه طالق ميگرفت عمال بسياري از پايگاههاي خود را
در جامعه از دست ميداد و حتي رفتار اطرافيان با او به گونهاي بود كه ناخواسته منزوي
بش��ود اما امروز آدمها به راحتي طالق ميگيرند در حالي كه زندگي شخصي خود را
دارند .همچنان كه امروز تعداد قابل توجهي از خانوادههاي ايراني با زنان سرپرس��ت

خانوار اداره ميشوند كه از اين تعداد ،بخش قابل توجهي از زنان هستند كه از همسران
خود طالق گرفتهاند .آنها امروز با آزادي عمل كار ميكنند ،فعاليت اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي خودش��ان را دارند .با دوستان و همكاران و همس��االن و خانواده سفرهاي
خارجي و داخلي ميروند.
  پس در واقع شما ميگوييد كه آن فشار اجتماعي از روي مرد و زن طالق
گرفته برداشته شده است؟
بله همين طور است .من فكر ميكنم ارزشهاي نسلهاي امروزي همپوشانياش را با
نسلهاي پيشين از دست ميدهد .مثال ميزنم .در نسل گذشته وقتي زن و مردي زندگي
را شروع ميكردند به اين فكر نميكردند كه يكي زندگي را بسازد و ديگري هم فقط يك
مصرف كننده باشد .در واقع به زندگي به عنوان يك امر ساختني نگاه ميكردند نه يك
امر مهيا و آماده .اما جوانهاي امروزي فكر ميكنند زماني پاي خود را بايد وارد زندگي
مشترك بگذارند كه همه چيز از قبل مهيا و ساخته شده باشد و آنها فقط بروند و مصرف
كنند .چه پسر و چه دختر گاهي تصوراتشان اين است كه كوچكترين ناكامي و مرارتي
در زندگي نبايد باشد .ما يك جور اخالق رفاه زده را در اين نسل شاهديم و همين اخالق،
افراد را آسيبپذيركرده است چون به اين فكر نميكند كه خوشبختي يعني اينكه من
در برابر مشكالت بردباري كنم ،تاب بياورم و آن زندگياي كه دوست دارم بسازم نه اينكه
سفارش بدهم آن را براي من بسازند.
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  يعني ي�ك جور تص�ور خوش�بختي پيش
ساخته؟ سريع ميخواهيم اين خوشبختي مثل
يك فايل در گوشي تلفن همراه دانلود شود.
بله .ما البته در كنار اينكه بردباري خودمان را از دست
داده ايم مدارا و مس��امحه را هم كنار گذاش��تهايم.
حضرت علي (ع) ميگويند « :م��دارا با مردم نيمي
از عقل اس��ت ».ما امروز در روابط زوجها و اعضاي
خانوادهها با هم و بيرون از خانواده ،روابط آدمها با هم
در محيط كار ميبينيم كه چقدر آنها تحريكپذير
شدهاند و با كمترين تنشي ،رفتارهاي عصبي از آنها
سر ميزند .به خاطر همين وقتي يك زوج به اندكي
اصطكاك و تنش ميرسند ترجيح ميدهند سريع
قال قضيه را بك َنند چون روحيه مدارا از دست رفته
است.
نكته ديگري ك��ه ميخواهم به عن��وان يك عامل
مؤثر روي آن تأكيد كنم مس��ائل ديني و اعتقادي
به ويژه باور به معاد است كه ضعيف و كمرنگ شده
است .گاهي حتي ما در همين مشاورهها آدمهايي
را ميبينيم كه باور به خدا هم دارند اما باور به معاد
ندارند .معلوم اس��ت وقتي كس��ي به وجود دنياي
ديگري باورمند نباشد ميخواهد نهايت استفاده و
لذت را در اين دنيا ببرد .ديگر معني ندارد براي كسي
و به خاطر كس��ي از حق خودت كوتاه بيايي يا مث ً
ال
براي كسي فداكاري كني .وقتي كسي باور نداشته
باشد به اينكه روزي او بايد در برابر عمري كه در اين
دنيا گذرانده پاسخگو باشد اصل ،لذت جويي فردي
خواهد بود .ديگر اين ف��رد حتي به خاطر فرزند هم
كوتاه نخواهد آمد.
نكته بعدي اينكه افراد خواه ناخواه ،دنبال مدل و الگو
در زندگيش��ان ميگردند اما اغلب مدل قابل اتكا
و سالم يافت نميش��ود .گاهي كسي خاله و دايي يا
هنرپيشههايي را به عنوان الگوي خود قرار ميدهد.
اينها آدمهايي هستند كه زيبايي و شهرت دارند يا در
بُعدي از زندگي موفق عمل كردهاند يا آن فرد تصور
ميكند كه موفق بودهاند .از آن طرف آن الگو و مدل
ما پايبند به زندگي زناشويي نيست و در رسانهها يا از
نزديك لمس ميكنيم كه زندگياش به هم ريخته
است و خيلي راحت تنوع طلبي ميكند .نتيجه اين
ميشود كسي كه خاله ،دايي يا آن هنرپيشه را الگوي
خود قرار داده ،زندگي خود را به هم ميريز د تا به او
برسد چون ميخواهد شبيه مدلش رفتار كند.
  چقدر نقش عوامل ش�خصيتي را در اين
ميان برجس�ته ميدانيد؟ منظورم اين است
كه چه اف�رادي با چه ويژگيهاي ش�خصيتي
بيشتر در معرض اختالفات زناشويي و نهايت ًا
طالق قرار دارند؟
خب عوامل ش��خصيتي در اين باره مطرح اس��ت.
شخصيتهاي خودخواه و خودش��يفته كه زيادي
و بيش از حد خودش��ان را قبول دارندو هيچ نقدي
را برنم��ي تابند و به هي��چ عن��وان نميپذيرند كه
78
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م��ا در همي��ن مش��اور هها
آدمهايي را ميبينيم كه باور
به خدا هم دارند ام��ا باور به
معاد ندارند .معلوم است وقتي
كسي به وجود دنياي ديگري
باورمند نباش��د ميخواهد
نهايت استفاده و لذت را در اين
دنيا ببرد .ديگ��ر معني ندارد
براي كسي و به خاطر كسي از
حق خودت كوتاه بيايي
ممكن اس��ت آنها هم ايراد و نقص در رفتارشان يا
ذهنيت و داوريشان داشته باشند ،عم ً
ال دريچههاي
همدلي و گفتوگو را به روي خودش��ان و ديگران
ميبندند .به نظر ما روانشناسها كنار آمدن با چنين
شخصيتهايي خيلي سخت است.
در درجه بع��د افرادي ك��ه بيش از ح��د درون گرا
هستند و ويژگيهاي ضد اجتماعي و ضد ارتباطي
را از خودش��ان بروز بدهند و پنه��ان كاري افراطي
در رفتارهايش��ان داشته باش��ند ،عموماً در ازدواج
مسئلهساز ميشوند؛ كساني كه بدون هيچ احساس
گناهي خيلي راحت دروغ ميگويند و پنهان كاري
به يك وجه مهم در شخصيتشان تبديل شده است.
نكته بعدي فقدان مهارتهاي زندگي مشترك در
زوجهاست كه موضوع بسيار مهمي است و حتماً بايد
جدي گرفته شود .وقتي فرد مهارت الزم براي حل
اختالفات و كنترل خشم و ايجاد يك ارتباط سالم را
ندارد ميتواند يك اختالف كوچك و جر و بحث ساده
را به يك بحران تبديل كند.
   از يك گلوله برف ،يك بهمن بسازد.
بله و همين بهم��ن ميتواند روي رابط��هاي كه در
ازدواج ش��كل گرفته فرود آيد و دفنش كند .البته
در كنار اين موضوعات ،نارضايتي زن يا مرد از رابطه
جنس��ي ،زودانزالي مرد و س��ردمزاجي زن هم در
رفتن يك رابطه به اختالفات زناشويي و حتي طالق
نقش دارد.
  خانم دكتر قه�اري! درب�اره تأثير روابط
جنس�ي ب�ر زندگ�ي همس�ران ،روايتهاي
مختلفي وجود دارد .برخي بر اين گمان هستند
كه بخش قابل توجه�ي از طالقه�ا در ايران
به خاطر اختالالت جنس�ي اس�ت ك�ه البته
خيلي وقتها از س�وي زوجين ي�ا خانوادهها
بيان نميشود و زير چتر نبود تفاهم سربسته
ميماند .ديدگاه شما در اين باره چيست؟
دو چيز براي دوام زندگي زناش��ويي الزم است .اگر
شما زندگي زناشويي را يك قطار در نظر بگيريد كه

به ريل نياز دارد ريل زندگي زناشويي دو خط موازي
اس��ت كه بايد كنار هم قرار گيرد .اولي وجود روابط
جنسي پايدار و سالم و لذتبخش و دوم حضور فرزند
يا فرزندان است ،البته گاهي زوجها تمايلي به بچهدار
ش��دن ندارند يا با فاصله زماني بس��ياري از شروع
ازدواج ،اقدام به بچه دار شدن ميكنند اما نميشود
انكار كرد كه فرزن��دآوري انگيزهاي مهم براي با هم
بودن در ازدواج است.
اما نكته بعدي كه ميتواند يك ازدواج را به شكست
بكشاند ،بيماري جسمي زوج هاست .چه به خاطر
نوع بيمارياي كه امكان زندگي با آن فرد را از نظر
يكي از زوجها سخت كند مثل بيماريام اس كه در
بسياري از موارد باعث طالق و جدايي ميشود و چه
به خاطر هزينههاي بيماريهاي صعبالعالج .البته
نكتهاي كه اينجا وجود دارد اين است كه ما عموماً
با فقر آگاهي و نوعي غلو درباره بيماريها از س��وي
زوجين يا خانواده هايشان روبهرو هستيم ،مث ً
ال شما
بيمارياي مثلام اس را در نظر بگيريد .اين بيماري
با دارو و ورزش قابل كنترل اس��ت و ميشود زوجها
با وجود اين بيماري يا بيماريهاي مش��ابه با كمي
بردباري و ازخودگذشتگي همچنان كنار هم بمانند
اما نبود آگاهي در اين باره و خودخواهانه رفتار كردن،
روابط زوجها را به سمت طالق ميبرد.
نكته بعدي كه در طالق مؤثر اس��ت ،فقدان عشق
است .يعني ازدواجي صورت گرفته است كه عوامل
محرك ديگري جز عشق و عالقه در آن دخيل بوده،
دو نفر به خاطر مصلحته��ا و منافعي يا صالحديد
يا هر عامل ديگ��ري كنار هم قرار گرفت��ه و ازدواج
كردهاند ،به اين اميد كه بعد از ازدواج ،عشق و عالقه
هم ميآيد اما عموماً آن عالقه بعد از ازدواج هم ايجاد
نميشود .پس رضايت خاطر و كشش زوجها نسبت
محركي اس��ت كه جايگزين ندارد و معموالً
به هم ّ
وقتي اين كشش در شروع يك رابطه وجود ندارد در
ادامه آن هم ايجاد نميشود.
در درجات بعدي بحرانهاي مهم و دردناك زندگي
مثل مرگ فرزند و ورشكستگي ميتواند دو نفر را به
سمت طالق سوق بدهد .همچنين خيانت و بيمرزي
يا نداشتن مرز در روابط زناش��ويي ميتواند بحران
بزرگي در رابطه زن و مرد ايجاد كند و آنها را به سمت
طالق سوق بدهد.
  اين بيم�رزي را ميتوانيد كمي بيش�تر
باز كنيد؟
خب م��ا امروز اين پدي��ده را در جامع��ه ميبينيم.
زوجهايي ك��ه حريم و مرزي براي خودش��ان قائل
نيستند و هر جور دلشان بخواهد رفتار ميكنند يا
زوجهايي كه نوعي بيمرزي ميان آنها و فرزندانشان
وجود دارد و در اختالفات ميان والدين با همديگر،
فرزندان عليه هم يا يكي از والدين جبهه ميگيرند.
نكته بع��دي مديريت نداش��تن بر اختالف��ات خانه و
كشاندن خام دستانه آنها به سطوح و اليههاي بستگان
درجه يك و فاميل اس��ت؛ اينكه ما هر روز و هر هفته،

كوچكترين مسائل خانه را به پدر و مادر يا بستگان مان
منتقل كنيم به تدريج بحران زا خواهد بود.
  ش�ما در خالل گفتوگو ،نكات ارزشمند و
مهمي را در رابطه ميان زوجها كه ممكن است به
بحران در روابط آنها منجر شود اشاره كرديد .اما
ميخواهيم از يك وجه ديگر هم به اين اختاللها
و مؤلفههاي منفي نگاه كني�م .ابتداي گفتوگو
اشارهاي داشتم اما اجازه بدهيد با شرح بيشتري
تكرار كنم كه مراكز مشاوره و روانشناسها منابع
مهميدر پي بردن بهوزنو سهم هركدام از عوامل
تنش زا و آس�يب زننده به رابطه زوجها هستند
چون هر زوجي كه به آنها مراجعه ميكند به مثابه
يك س�ند زنده از آن چيزي اس�ت كه در بستر
جامعه و در روابط زوجها روي داده است .شما هر
روز و هر هفته و هر ماه با افرادي مواجه ميشويد
كه در آستانه طالق قرار گرفتهاند يا بعد از طالق
و براي شيوه و مهارت كنار آمدن با دنياي جديد
بعد از جدايي به شما مراجعه كردهاند .به عنوان
يك روانشناس وقتي به مجموع ريشهها و داليل
اين طالقها يا اختالفات جدياي كه زوجها را در
آس�تانه طالق قرار ميدهد ن�گاه ميكنيد كدام
مؤلفهها يا عوامل را اثرگذارتر حس ميكنيد؟
بين مراجعان ما بيشتر مسائل شخصيتي مطرح است.
مسائل روحي  -رواني .اينكه مردي يا زني بدبين است،
اينكه يكي از طرفين زوجها به اعتياد روي آورده است.
افرادي كه ش��خصيت دوقطبي دارند ،يعني نوسانات
شديد شخصيتي را تجربه ميكنند .در دورهها و ماههايي
بسيار فعال و پرتالش و سرخوشند و در ماههايي افسرده،
منزوي و كم انرژي يا افرادي كه پرخاش��گر هستند و
مديريتي بر هيجانهاي خود ندارند يا افراد تكانشي.
حوزه مسائل جنسي هم بس��يار مهم است .كساني كه
ناتواني جنسي دارند يا انتظارات جنسي عجيب و غريبي
دارند كه اكثرا ً از طرف مردهاس��ت .م��ا مراجعان زني
داريم كه ميآيند به ما ميگويند همسرشان تحت تأثير
فيلمهاي ماهوارهاي يا فيلمهاي پورنو ،انتظارات جنسي
عجيب و غريبي از آنها دارد و تصور ميكند همسرش هم
در روابط جنسي دقيقاً همان رفتاري را بايد انجام دهد كه
در اين فيلمها به نمايش گذاشته ميشود.
دس��تهاي ديگ��ر از مراجعان م��ا از فق��دان همدلي و
خودش��يفتگي طرف مقابل گاليه دارند .دس��ته ديگر
از اصرار بر اينكه يكي از زوجه��ا ديگري را كنترل كند
يا بخواهد او را تغيير دهد ،ناراضي هس��تند .عدم تعهد
به رابطه زناش��ويي و پنهان كاري مورد بعدي است .ما
متأسفانه به دفعات با دروغگويي و نداشتن صداقت در
روابط زوجها مواجه ميشويم.
  و مسائل اقتصادي و معيشتي؟
من در مراجعان مان خيلي كم ديدم ،البته نه اينكه زوجها
مسئلهاقتصاديوكمبودهايمعيشتينداشتهباشنداما
ضريب نفوذ اين متغير چندان جدي نيست .بيشتر من
مسائل رواني و باورهاي افراد را در طالق مؤثر ميدانم.

  همچنان كه شما در بخشي از گفتوگو اشاره
كرديد يكي از داليل باال رفتن طالق ،خيانتهايي
استكهزوجهانسبتبههمديگرانجامميدهند،
چه مرد درباره زن و چه زن درباره مرد كه خب ما
امروز در ادبيات محاورهايمان از اصطالح نرمتر و
مثبتتريبهنامتنوعطلبييادميكنيم،انگاركه
ميخواهيم ضربان و نبض منفي كلمه «خيانت» را
با جعل اصطالح «تنوع طلبي» بگيريم .پرس�ش
من از شما كه زير پوس�ت اين پروندههاي طالق
و خيانت يا تنوعخواهي زوجها را كاويده ايد اين
است كه برآورد ش�ما از مهمترين ريشه و علت
خيانت زوجها به همديگر چيست؟
من تصور ميكنم بيش��ترين علت ،س��قوط ارزشهاي
اخالقي و معن��وي در جامعه اس��ت .اينكه حفظ حريم،
وفاداري ،پاكدامني و صداق��ت در اليههايي از جامعه ما

رنگ باخته است .امروز مفهوم محرم و نامحرم براي بخشي
از آدمها معنايي ندارد .ش��ما امروز ميبينيد در برخي از
خانوادهه��ا آدمهايي كه به لحاظ ش��رعي با هم نامحرم
هستند بسيار راحت و باز با هم برخورد ميكنند .خيلي
راحت با هم دست ميدهند يا روي همديگر را ميبوسند.
شما امروز ميبينيد پوش��ش آدمها در مهمانيها حد و
مرزي ندارد ،خب وقتي اي��ن حد و مرزها به راحتي كنار
گذاشته ميشود راه براي خيانت به طرف مقابل يا خيانت
طرفين نسبت به همديگر هموارتر ميشود.
  منظورتان از خيانت دقيق ًا چيست؟
منظورم صرفاً خيانت جنسي نيست .خيانت اين نيست
كه دو نفر حتماً با هم سكس داش��ته باشند .هر گونه
تماس تلفني كه توجيهي جز آغاز يك رابطه مخفيانه
ندارد ،هر چند در آغاز خيلي كمرنگ باش��د ،ميتواند
مصداق خيانت باش��د .ه��ر گونه تم��اس اينترنتي يا
مجازي ،هر گونه مالقاتي كه از همسر پنهان نگه داشته
ميشود و مخفيانه صورت ميگيرد و قصد و غرضي جز

لذت جويي و تمايالت شهواني و جنسي ندارد ميتواند
مصداق خيانت باشد.
ش��ما نگاه كنيد .مرزه��ا در جاهايي بس��يار باريك و
شكننده است .مث ً
ال شما به عنوان مشاور و روانشناس در
برابر يك ُمراجع قرار ميگيرد كه او از بحران زندگياش
به شما ميگويدُ .مراجع مرد است و روان درمانگر ،زن
متأهل يا ُمراجع زن است و روان درمانگر ،مرد متأهل.
آنها تا زماني كه اين رابطه را به عنوان يك رابطه كاري
پيش ميبرند رابطهشان يك رابطه حرفهاي است اما به
محض اينكه اين رابطه از حصار رابطه حرفهاي و كاري
بيرون بيايد و روان درمانگر اجازه نزديك شدن عاطفي
به ُمراجع بدهد در آن صورت روان درمانگر به آن رابطه
و رابطه همسرياش خيانت كرده است.
شما امروز در محيطهاي كاري ما اين بحران را ميبينيد.
مرد متأهل با دختر مجرد يا زن متأهل ،اول شماره هايشان
را به عنوان همكار و رابط��ه كاري رد و بدل ميكنند .بعد

رابطه با فرس��تادن پيامه��اي اخالقي و تصاوي��ر زيبا به
همديگر ش��روع ميش��ود .آرام آرام طرفين به همديگر
جوك هم ميفرس��تند ،بعد كه فضا بيشتر مساعد شد،
پيامهاي احتياط آميز عاش��قانه كه ابراز تمايل به طرف
مقابل به صورت رقيق و محتاطانه مطرح ميش��ود ،بعد
پيامها صريحتر ميشود و افراد بعد از مدتي ميبينند كه در
دام خيانت افتادهاند .من ُمراجعاني دارم كه با احساس گناه
ميآيندپيشمنوميگوينداص ً
المنتصورنميكردميك
روزي خيانت كنم .من كه به همه هشدار ميدادم اص ً
ال فكر
نميكردم در مسيري قرار بگيرم كه به اينجا كشيده شوم.
اين خيلي مهم است كه آدمها گاهي به تدريج به اين سمت
كشيده ميشوند و آن قدر اين روابط خزنده پيش ميرود
كه طرفين بعدها كه آن ضرب��ه خيانت را حس ميكنند
ميگويند من اص ً
ال تصور نميكردم اين اتفاق بيفتد.
  و به اعتقاد شما نقطه آغاز همه اين بحرانها
از رابطههاي بدون مرز آغاز ميشود؟
هر رابط��ه اجتماعي كه حد و مرزي نداش��ته باش��د،
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ميتواند نقطه آغاز يك خيانت باشد .ما امروز با يك نوع «رهاشدگي دروني آدم ها» روبهرو
هستيم؛ آدمهايي كه مراقب ادبياتي كه در گفتوگو با يك نامحرم به كار ميبرند نيستند؛
آدمهايي كه قرارهاي غيرضرور دارند .چتهاي غير ضرور دارندو اينكه وظيفه من است به
عنوان يك مرد متأهل وقتي با يك دختر مجرد يا زن متأهل صحبت ميكنم نوع ادبيات و
چينش كلمات من به گونهاي نباشد كه پيام ضمني عاطفي دونفره هم براي او باشد .اينكه
من به عنوان دختر مجرد ،لحن و شيوه حرف زدنم با يك مرد متأهل به گونهاي نباشد كه به
توپ
او جرئت بدهد براي من پيام عاطفي بفرستد .ببينيد ما اصطالحي داريم و ميگوييمِ :
زمين بازي ،يا ِر بازي.
بازيِ ،

اگر قب ً
ال  10سال فاصله بين دو نسل بود امروز ديگر اين فاصله كوتاهتر
شده ،بنابراين گاهي احساس ميشود نسل جديد با دو سه نسل پيش
از خود زبان مشترك ندارد .اين تحوالت فناوري كه امروز در زندگي ما
وارد شده ارزشهاي همسو با خود را هم آورده؛ ارزشهايي كه عموم ًا
در تعارض با ارزشهاي قديمي هستند

زمين بازي و يا ِر بازي را هم ميآورد؟
توپ بازي،
ِ
  يعني ِ
بله ،اينها همه با هم ميآيند .پس شما بهتر است به مهمانياي كه در آن مشروب سرو
ميشود نرويد چون نميش��ود كه به يك زمين بازي برويد و پايتان به آن توپ نخورد.
هر چقدر هم كه كنار بكشيد امكان اينكه آن توپ به شما بخورد وجود دارد .بعد هم يا ِر
زمين بازي است .ميآيند و به شما ميگويند اين قدر پاستوريزه نباش .نترس!
بازي در
ِ
با يك لبتر كردن چيزي نميشود.
نترس! بهشتات خراب نميشود ،يعني شما هر چقدر هم كه بگوييد من بيدي نيستم
با اين بادها بلرزم ،فش��ار جمع ش��ما را با خودش ميبرد .مثل اين ميماند كه كس��ي
ميپرد در يك رود ،باالخره جريان آب را حس خواهد كرد و ممكن است آن جريان او
را با خودش ببرد .در خيانت هم همين طور است .شما وقتي با خانوادههايي نشست و
برخاست كنيد كه حد و مرزي براي روابط خود قائل نيستند و ارزشهاي اخالقي را به
توپ بازي
سادگي زير سؤال ميبرند در واقع وارد يك زمين بازي شده ايد كه به سرعتِ ،
و يا ِر بازي هم خواهد آمد.
من اين را هم بگويم كه عوارض خيانت صدها برابر بيشتر از طالق است .زن و مردي كه ظاهرا ً
زن و شوهر هس��تند اما در واقع به همديگر خيانت ميكنند و فرزندان شاهد خيانتهاي
اينها به هم هستند بسيار آسيب زنندهتر از همسراني هستند كه از همديگر طالق گرفتهاند.
مخصوصاً خيانت زن به مرد از طرف فرزندان به هيچ عنوان قابل هضم نيست و آثار رواني
80
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خيانت زني كه براي فرزندش مادر است ،بسيار بيشتر
از خيانت مرد به زن است .من شخصاً در جريان اقدام
به خودكش��ي نوجوانهايي بودهام كه شاهد خيانت
مادرشان به پدرشان بودهاند و نكته دردناك اينجاست
كه آثار رواني خيانت مادر در ذهن فرزندان دقيقاً مثل
اثر رواني يك تجاوز جنسي به يك فرد در كودكي تا آخر
عمر ماندگار ميماند.
  نكته مهمي كه درباره طالق وجود دارد اين
است كه ما با چه نشانههايي به اين نتيجه برسيم
كه اين زندگي ديگر قابل رفو و مرمت نيست .مثل
يك پوستين پوس�يده كه از هر طرف بدوزي از
سر ديگر پاره ميشود ،چون گاهي برخي زوجها
ممكن است از اين طرف بام بيفتند و اين پوستين
پوسيده را مدام بدوزند و مرمت كنند و اصرار بر
نگهداري آن داشته باشند ،برخي هم از آن طرف
بام بيفتند و با اولين خش و كوچكترين پارگي
اين لباس زوجيت را از تنشان بيرون بياورند.
س��ؤال مهمي اس��ت .ببينيد يك فرد ممكن اس��ت
متوجه ش��ود همس��رش به او خيانت كرده است اما
تصميم او اين باشد كه اين زندگي را حفظ كند ،حتي
نه به خاطر اينكه قدرت اقتصادي ندارد .نه! به خاطر
عالقهاي كه به همس��رش دارد ،به خاطر ارزشهايي
كه در همسرش سراغ دارد و نميخواهد آن ارزشها
را ناديده بگيرد .به خاطر پش��يماني و تالش��ي كه از
همس��رش براي اصالح رفتارش ميبين��د .به خاطر
وظيفه مادرياش در قبال فرزن��دان ،به خاطر اينكه
حتي ممكن اس��ت خودش را هم تقصيركار بداند اما
يك مرد يا يك زني هم ممكن است متوجه شود به او
خيانت شده اما هيچ اثر يا آثاري از پشيماني در صورت
و كلمات و رفتارهاي طرف مقابل نيست .نه تنها طرف
مقابل پشيمان نيست بلكه لحن طلبكارانه هم دارد،
اينجا طالق بهترين گزينه است چون اگر طرفين از
هم طالق نگيرند ،فرزندان در جريان خيانت والدين
به هم يا يكي از والدين نسبت به ديگري بسيار بيشتر
آسيب خواهند ديد و رابطهاي پيش خواهد رفت كه
همراه با تحقير و توهين است .خب شما از يك مرداب
چه انتظاري داريد؟ آيا ميشود از يك مرداب انتظار
داشت ماهي سفيد پرورش دهد؟ از لجنزار جز پرورش
زالو انتظار ديگري هم ميرود؟ ادامه اين زندگي چه
تحفههايي براي فرزندان خواهد داشت؟ اينجا طالق
بهترين گزينه است ،گرچه با طالق مشكل اين افراد
و فرزندانشان حل نخواهد شد اما دست كم بحران
بزرگتر از آن هم نخواهد شد.
اما يك وقتهايي هم به طالق نباي��د به عنوان اولين
گزينه فكر كرد .فرض كنيد مرد كار خودش را از دست
داده است ،مشكالت مالي باعث درگيريهايي بين زن
و مرد ش��ده اس��ت يا مث ً
ال اختالالت جنسياي وجود
دارد كه ميشود با مداخلههاي دارويي يا مشاورههاي
روانشناختي و آموزش��ي حل و فصلشان كرد ،اينجا
وظيفه ماس��ت كه مداخله كنيم و اج��ازه ندهيم اين
زندگي از هم بپاشد  .

گفتوگو با دكتر منصوره سادات صادقي  ،عضو هيئت علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي

زوجي كه به هم گوش نميكنند به طالق ميرسند

فقدان مهارتهاي ارتباطي از اصليترين علتهاي طالق در ايران است
وقتي ميپرسم از ميان همه زوجهايي كه به شما مراجعه كردهاند ،زوجهايي كه اختاللي در رابطهشان ايجاد شده بوده و رابطهشان خوب پيش نميرفته،
اگر بخواهيد روي مهمترين عامل دست بگذاريد ،بالفاصله دست ميگذارد روي مهارتهاي ارتباطي و ميگويد زوجهاي ايراني از كمبود مهارت و دانش
ارتباطي رنج ميبرند .او يكي يكي داليل ديگر را هم برمي شمرد اما گمان ميكنم هر دليلي كه شمرده ميشود در زير چتر فقدان يا كاستي مهارت ارتباطي
ميگنجد ،يعني آدمهايي كه نميدانند يا كمتر ميدانند كه از اين رابطه به دنبال چه هستند و در اين رابطه دنبال چه ميگردند  .گفتوگوي ما را با دكتر
منصوره سادات صادقي ،روانشناس و عضو هيئت علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي ميخوانيد.
  وقتي طالقي اتفاق ميافتد علل مختلفي را ميتوان در پس آن بررس�ي
كرد .به نظر ميرسد اين علل آنقدر قوي هس�تند كه زوجين را آماده جدايي
از يكديگر ميكنند .به عنوان اولين پرس�ش ميخواستم اين سؤال را بپرسم
كه علل طالق در مراجعاتي كه به شما صورت ميگيرد ،بيشتر معطوف به چه
چالشها و گرههايي است؟
چند علت اساسي براي طالق ميتوان برشمرد .اما از اولين و اصليترين علت طالق كه
با توجه به تجربيات و ديدههايم در ذهن من پررنگتر شده ،فقدان مهارتهاي ارتباطي
بين زوج است ،شما وقتي بررسي ميكنيد ميبينيد حتي زوجهايي كه سالهاست
كنار هم زندگ��ي ميكنند گاه��ي در بديهيترين مهارتهاي ارتباطيش��ان ،دچار
تنش و چالش جدي هستند .بعد از آن ميتوان به مسائل اقتصادي ،خيانت ،اعتياد و
دخالتهاي خانوادهها اشاره كرد.
  اگر فقدان يا ضع�ف مهارتهاي ارتباطي از علل اصلي طالق باش�د ،اين
پرسش را پيش ميكشد كه چطور ميشود اين چالش بزرگ ارتباطي را التيام
داد؟
زوجها مثل همه افرادي كه براي ارتباط با هم از كلمات بهره ميبرند ،براي ارتباطشان
بيبهره از كلمات نيستند .گرچه رابطه آنها متوقف در كلمات نيست اما نميشود گفت
آنها از اين مهارت ارتباط��ي بينيازند .پس زوجي كه آموخته چگونه ش��فاف ،بدون
متلكپراني و كناي ه با هم صحبت كنند ،در استاندارد مطلوبي از مهارت ارتباطي
قرار دارند .وقتي طرفين بسيار خوب و عميق به حرفهاي هم
گوش ميدهند ،در واقع بخش قابلتوجهي از زمينههاي
اختالف و تنش را از بين ميبرند چون در اغلب
موارد تنش از آنجا آغاز ميشود كه زوجها
فهم نازلي از گ��وش دادن دارند .يعني
گ��وش دادن را به عن��وان يك كار
جدي و مهم در رابطه همسري
تلقي نميكنند.
به اصطالح
گوشهايشان
تيز نميشود.
بله ،ممكن اس��ت وقتي
هم��كارش حرف ميزند
گو شهايش كام� ً
لا تيز
ش��ود اما وقتي همسرش
حرف ميزند سرد و بيروح
فقط سري تكان دهد .البته
اين رفتارها كه م��ا امروز زبان
بدن ميناميم در چشمهاي فرد

مقابل انع��كاس دارد و آثار و عوارضش را هم بر جا ميگذارد .پس مهم اس��ت كه من
چگونه به همسرم گوش ميدهم چون او بالفاصله و همزمان از طرز گوش دادن من
بازخورد ميگيرد ،همچنان كه باز مهم اس��ت كه لحن صحبت من چگونه است .آيا
مهرباني من نسبت به او در اين صحبت كردن آشكار است؟ يا برعكس ،اينجا باز لحن
همان كاركردي دارد كه طرز گوش دادن خواهد داشت.
نكته بعدي درباره مديريت هيجانها و احساسات منفي است .مهم است كه آيا يك
زوج ميتوانند بر هيجانها و احساسات منفيشان مثل خشم ،كنترل و مديريت داشته
باشند؟ آيا وقتي هواي خانه ابري است مث ً
ال موضوع خانوادههاي طرفين پيش كشيده
ش��ده ،پاي مادر من و مادر تو ،يا خواهر من و خواهر تو وس��ط ميآيد ما ميتوانيم بر
هيجانها و عواطفمان چيره و سوار باشيم؟ متأسفانه خيلي از زوجين به ويژه همسراني
كه چند سال ابتدايي زندگي مشترك خود را ميگذرانند ،از اين نقطه آسيبپذير نشان
ميدهند و آگاهي نداش��تن از مهارتهاي ارتباطي به ويژه در چند سال اول زندگي
مشترك ،بحراني به نام طالق را ايجاد ميكند  .عامل مهم ديگري كه شيوع طالق را در
ايران باال برده ،دخالت خانوادهها در زندگي مشترك فرزندانشان است.
  هر نوع مداخلهاي؟
نه ،مداخلهاي كه نپخته ،جانبدارانه ،هيجاني و همراه با دخالت دادن عواطف يكطرفه
باش��د .وگرنه مداخلهاي كه به قصد حمايت صورت بگيرد و در فرايند حمايت با
پختگي از دو طرف رابطه پشتيباني شود ،اتفاقاً ضروري است،
چون زوجهاي جوان نيازمن��د حمايت خانوادههاي
باالدس��تي خود هس��تند و اساس��اً رضايت
خانوادهها از ازدواج فرزندان از عوامل مؤثر
در كاميابي يك ازدواج است ،بنابراين
ميتوان سه جزء و ضلع مهم را در
بحث نوع ارتباط خانوادهها با
زوجين در نظر گرفت .ضلع
اول ارتباط خود زوجين با
يكديگر است؛ اينكه زن و
شوهر با يكديگر احساس
صميمي��ت داش��ته و
هويت زوجي مخصوص
به خود را داشته باشند.
اي��ن زوجي��ن در تمام
زمينهه��ا ب��ا يكديگ��ر
متحد هستند و به راحتي
ميتوانند اختالفات پيش
آمده را ح��ل و فصل كنند.
دوم ،روابط هر يك از زوجين با
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عموم ًامادريكطالقحالتي
شبيهبهسوگراخواهيمديدو
ازسرخواهيمگذراند.فردپساز
طالق دورهاي از خشم ،اضطراب
وافسردگيراسپريميكنداما
نكتهمهماينجاستكهميزانو
دانشافرادمختلفنسبتبهاين
دورههامتفاوتاست

اگررابطهكسيباهمسرش
خوبنيست،خيانتراهيبراي
فرارازآنرابطهنميتواندباشد.
مادرروانشناسيميگوييم
آسيبيكهخيانتبهزوجينوارد
ميكندماننداختاللرويداد
پسازسانحهاستونكتهديگر
ايناستكهخيانتدرهمه
فرهنگهاحتيفرهنگهايي
كهمابازتصورميكنيممعناي
كمابيشيكسانيداردودرهيچ
فرهنگيقابلدفاعنيست
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خانوادهشان است .اين مهم است كه در ارتباط
با خانواده خود ،تع��ادل را حفظ كنيم يعني نه
نزديكي بيش از اندازه كه به نوعي در خواستها
و تمايالت خانوادههاي خود كام ً
ال ذوب و حل
شويم و نه در فضاي فردگرايي صرف و كشمكش
و دوري روحي و رواني از خانوادهها قرار بگيريم.
ضلع سوم اما رابطه زوج با خانواده همسر است،
به گونهاي كه رفتار خانواده همسر ،احساس غير
و غريبه بودن در جمع و دوري از آنها را القا نكند،
به طوري كه كام ً
ال به عروس يا داماد اين امنيت
و آرامش القا شود كه آن عضو جديد خانواده و
فرزندي از فرزندان خانوادهاند .توجه به اين سه
ضلع ارتباطي و رعايت كردن اصول و مهارتهاي
بنيادين در اين الگوها منجر به رقم زدن كاركرد
مثبت در خانواده ميشود.
  اين يك ديدگاه است كه در دهههاي
مختلف با تغيير س�بك زندگي مردم،
الگوهاي جديدي در ش�كلگيري
طالق به وج�ود ميآيد .به طور
مث�ال گاهي اعتي�اد ،حرف
اول را ميزند ،گاهي ممكن
اس�ت بيوفايي و خيانت
در ص�در باش�د ،گاهي
فناوريه�اي ارتباطي
وزن پيدا ميكنند .اين
س�ير و تغيي�ر را قبول
داريد؟
با تغيير س��اختار جامعه،
اولويتبن��دي علل طالق
نيز تغيير ميكن��د .در حال
حاضر ورود شبكههاي مجازي،
يكي از علل مهم تعارضات زوجين
محسوب ميش��ود .با ورود اين نوع
تكنولوژيها به زندگي افراد ،ميزان زماني
كه زوجين با هم س��پري ميكنن��د ،به مقدار
قابل توجهي كاهش يافته و به دنبال آن رضايت
زوجين از كيفيت ارتباط با يكديگر پايين آمده
است .البته حاشيه بزرگتر اين فناوريها ،بحث
روابط خارج از عرفي است كه به واسطه اين نوع
فناوريها بيرون ميآيد.
  و ضري�ب نف�وذ حاش�يههاي اي�ن
فناوريه�ا را در رواب�ط همس�ران چطور
ارزيابي ميكنيد؟
البته هنوز خانواده اصيل ايراني به دليل باورهاي
فرهنگي و مذهبياش ،اين نوع روابط غيرمجاز
را قابل قب��ول نميداند اما وقت��ي زوجي درگير
حاش��يههاي نرمافزارهاي ارتباطي تلفن همراه
ميش��ود در نهايت درگيري و تنش بين زوجها
حتمي است و يكي از تبعات اين حاشيهها رواج
روابط خارج از عرفي اس��ت .خب وقتي ما شاهد
روابط خارج از عرف در خانواده هستيم ،ديگر نبايد
انتظار داشته باشيم ديوار فروريخته اعتماد بين
زوجين به راحتي قابل مرمت و بازسازي باشد .من
مراجعان متعددي دارم كه از وابستگي بيش از حد

همسران خود به تلفن همراه و انواعنرم افزارهايش
شِ كوه و گاليه ميكنند .اين وابستگي هم سطوح
مختلف رواني دارد .البته زنها عموماً حساسيت
بيشتري دارند و به ويژه درباره نرمافزارهايي كه
امكان عضويت سريع در گروهها را فراهم ميكنند
محتاطانه بايد رفتار كرد .چند وقت پيش خانمي
با يك سرگشتگي به من مراجعه كرده بود و كالفه
بود از اينكه سر همسرش مدام در گوشي موبايل
است و وارد گروههاي مختلف ميشود .او دو نگراني
را مطرح ميكرد؛ اول اينكه زمان با هم بودن آنها
پايين آمده و دوم اينكه ميترسد همسرش در اين
گروهها ارتباطهاي عاطفي با زنها برقرار كند .من
در مشاورههايم گاهي با كساني مواجه شده ام كه
اص ً
ال به نيت انتخاب دوست و تشكيل يك رابطه
جديد وارد فضاهاي مجازي ميشوند .گاهي اين
افراد پردهپوش��ي ميكنند و ميگويند نيازمند
گرفتن يك مشاوره و راهنمايي درباره فالن زمينه
كاري از نفر مقابل بودند اما در واقع علت اصلي،
برقراري رابطه عاطفي و فرازناشويي است .البته
احساس امنيت كاذبي كه در فضاي مجازي وجود
دارد و امكان اينكه افراد ادعاهايي را مطرح كنند كه
با هويت واقعي آنها همخواني ندارد برخي از زنان
و مردان متأهل را درگير حاشيه و آسيب ميكند
و اين آسيب نه تنها متوجه خود آن فرد ميشود،
بلكه همسر و خانواده او را نيز دربر ميگيرد.
  خيانت از غمانگيزترين اتفاقاتي است
كهميتوانددرزندگييك زوج بيفتد،اعتماد
طرفين را از بين ببرد يا به ميزان قابل توجهي
كاهش بدهد و احس�اس سرشكس�تگي و
پايمال شدن را در كسي كه خيانت به او شده
ايجاد كند .ب�ا اين همه ممكن اس�ت درباره
شعاع دايره خيانت يا مصاديق آن در رابطه
زوجها ديدگاههاي متفاوتي وجود داش�ته
باشد .نظر شما در اين باره چيست؟
ما به هر نوع رابطه فرازناش��ويي پنهان از طرف
همسر كه منجر به ايجاد اختالف بين زن و شوهر
ش��ود ،خيانت ميگوييم .اين رابطه فرازناشويي
نه فقط به ش��كل رابطه جنس��ي ،بلكه به شكل
پيامك زدن ،تلفن ك��ردن ،رابطه كالمي فراتر از
رابطه كالمي معمول همكاري اتفاق ميافتد .در
مراجعاتي كه به ما ميشود ،اتفاق تكرارشوندهاي
وجود دارد؛ برخي زوجين ميگويند ما اص ً
ال فكر
نميكرديم با يك پيامك زدن به همكار و متوجه
شدن همسرم از اين ماجرا ،ناراحتي چنداني به
وجود آيد .متأس��فانه همين موضعگيري نشان
ميدهد آگاهي زوجهاي ما در برابر واكنشهاي
احتمالي عاطفيشان تا چه اندازه ميتواند كممايه
باش��د .البته عموماً زوجها وقتي وارد رفتارهاي
خيانتآميز ميشوند ،نسبت به رفتار خود كام ً
ال
آگاهند ،ميدانند چه ميكنند .اما تصورش��ان
اين اس��ت كه هر زمان كه بخواهند و اراده كنند
ميتوانند از اين حوزه خيانت خارج شوند و دوباره
وارد حوزه روابط همسري شوند .نكته مهم اين
است كه هر جنبهاي از خيانت را كه در نظر بگيريد
به نوعي آسيبزننده به رابطه زوجهاست ،حتي

اگر در نگاه اول كام ً
ال بيخطر به نظر برسد .اتفاقاً كساني كه درگير خيانت شدهاند،
گاهي از همين جاهايي كه بيخطر به نظر ميرس��د مث��ل درددل كردن آغاز
كردهاند ،اما آن درددل ،زمينههاي عاطفي را در طرفين بيدار كرده است به ويژه
كه موضوع درددل درباره رفتارهاي همسر طرف مقابل باشد.
موضوع مهم ديگر اين است كه ترميم رواني و ذهني رابطه زوجي كه يكي از طرفين
به ديگري خيانت كرده ،عموماً دشوارتر از علل ديگر طالق است .در خيانت فرض
صداقت از بين رفته ،يعني آن فرضي كه رابطه روي آن ايستاده نيست ،اعتماد نابود
شده و يكي از زوجها يا هر دو براي ادامه رابطهشان با عالمت سؤال جدي روبهرو
شدهاند .به باور ما اگر رابطه كسي با همسرش خوب نيست ،خيانت راهي براي
فرار از آن رابطه نميتواند باشد .ما در روانشناسي ميگوييم آسيبي كه خيانت به
زوجين وارد ميكند مانند اختالل رويداد پس از سانحه است و نكته ديگر اين است
كه خيانت در همه فرهنگها حتي فرهنگهايي كه ما باز تصور ميكنيم معناي
كما بيش يكساني دارد و در هيچ فرهنگي قابل دفاع نيست.
  خانم دكتر! برخي تصور ميكنند پس از طالق ،زوجين از لحاظ روحي
سريع ًابهيكآرامشروانيدستپيداميكنندوهردوسرخوشوسرحال
بهمسيريكهانتظاردارندقدمميگذارندامادرواقعيتچيزديگرياتفاق
ميافتد و بحراني مضاعف بر بحران طالق افزوده ميشود چون آن انتظار و
پيشفرض ذهني جواب مساعدي پيدا نميكند .پرسش من اين است كه
پسازطالق،زنومرددچارچهآشفتگيهاييميشوندورسيدنبهتعادل
چقدر برايشان زمانبر است؟
عموماً ما در يك طالق حالتي شبيه به س��وگ را خواهيم ديد و از سر خواهيم
گذراند .فرد پس از طالق دورهاي از خشم ،اضطراب و افسردگي را سپري ميكند
اما نكته مهم اينجاست كه ميزان و دانش افراد مختلف نس��بت به اين دورهها
متفاوت است .مث ً
ال در طالقي كه اجباري اس��ت يعني يكي از زوجين اصرار به
جدايي دارد و ديگري تمايلي به طالق نش��ان نميدهد بار مشكالت هيجاني
نيز متفاوت است يا در طالقهايي كه به خاطر خيانت اتفاق ميافتد زوجين بار
هيجاني زيادي متحمل ميشوند .البته به صورت ميانگين ،طول مدت گذر از
اين دورهها از شش ماه تا دو سال در افراد مختلف متفاوت است ،بنابراين بسته به
خصوصيات شخصيتي افراد ،حمايتگر بودن يا نبودن خانوادهها و علت طالق و
نحوه جدايي ميتواند در طول مدت دورههاي هيجاني نيز متفاوت باشد.
  امروزه ديدگاههاي متفاوتي درباره سايهاي كه ادامه تحصيالت زنان
و تصاحب سهم بيشتري از بازار كار بر روابط زوجها انداخته وجود دارد.
البتهرسيدنبهنقطهتعادلهمگاهيآنقدرهاسادهنيستكهمابهراحتي
نسخهاي تجويز كنيم .ديدگاهتان در اين باره چيست؟
فراگير ش��دن حضور زنان در محيط بيرون از خانه ،متأثر از ب��اال رفتن ميزان
تحصيالتزنانوگرايشبيشترآنهانسبتبهمردانبرايادامهتحصيالتتكميلي
است .اما كار خانمها در محيط بيرون از خانه نيازمند يكسري پيشبينيها و
مديريتهاست .مث ً
ال ما پيشنهاد ميكنيم روي رفتن يا نرفتن خانم به سر كار،
قبل از ازدواج تصميمگيري قطعي صورت بگيرد .گاهي آن فضاي احساس��ي
آغازين اين موضوع را در رابطه زوجها كماهميت نشان ميدهد اما بعد به صورت
يك تنش خودش را نشان ميدهد .البته اين هنر يك زن است كه بتواند در اين
باره مثل وزنه تعادل عمل كند ،يعني چون در رشتهاي يا گرايشي تخصصي دارد
آنقدر تند نرود كه خانوادهاش را از دست بدهد .كام ً
ال طبيعي است كه خانمها در
برقراري روابط زناشويي ،نقش كليدي و مهمي را بازي ميكنند .پس سر كار رفتن
يك خانم به تنهايي نميتواند دال بر وجود اختالف يا طالق باشد به ويژه اگر پيش
از ازدواج بر سر كار رفتن زن توافق صورت گيرد .در واقع سر كار رفتن زن زماني
ميتواند بحران ايجاد كند كه علتهاي زمينهاي ديگر هم وجود داشته باشد و از
لحاظ عاطفي بين زن و شوهر ارتباط خوبي حاكم نباشد .البته وقتي خانم با وجود
شغل به درآمد ميرسد ،ميتواند به واسطه همين درآمد استقالل مالي هم داشته
باشد كه در صورت بروز اختالفات شديد ،دست زن را براي طالق بازتر ميكند
چون ما گاهي ميبينيم يك زوج ،رابطه عاطفي و همگرايانهاي با هم ندارند ،مرد
ممكن اس��ت بارها به آن زن خيانت كند و زن در جريان خيانتهاي همسرش
باشد اما چون از لحاظ معيشتي و اقتصادي وابسته به مرد است مجبور ميشود
آن زندگي را تحمل كند   .
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رابطه لذتبخش همسري از 4قانون  امنيت ،آگاهي ،استقالل و اخالق ميآيد

گيرمكهطالقگرفتي
با ناآگاهيات چه ميكني؟!

گاهي لجبازيهاي ما پشت ژستهاي منطقي است
خيلي از مراجعان من ميگويند چرا من ميتوانم با بقيه ،خوب و شاد باشم ولي با همسر خودم ديگر نميتوانم؟ بعضيها از اين هم
غليظترند و گزارههاي محكمتري دارند « :من با همه خوبم و هيچ مش�كلي ندارم و فقط با همسرم مشكل دارم ،پس اوست كه
مهدي
ايراد دارد نه من!» هم دسته اول و هم دسته دوم ،همانهايي هستند كه روزي روزگاري به دنبال اين بودند كه دل طرف مقابل را

خليلي
به دس�ت بياورند ،نظر او را جلب كنند چون رؤياي زندگي با او را در سر داشتند .آنها ميخواستند با نفر مقابل تشكيل خانواده
رئيس بخش روانشناسي
بيمارستان پاستور نو
بدهند ،خواست آنها اين بوده اما گاهي روابط آنطور كه انتظار ميرود و آدمها دوست دارند ،پيش نميرود .گاهي روابط زوجها
در ادامه دچار تنش و مس�ئله ميش�وند و تعدادي هم تصميم به جدايي از يكديگر ميگيرند .گرچه هدف آنها از ابتدا جدايي نبوده و تصميم به
خوشبخت كردن خود و ديگري داشتهاند.

اختلاالت زناش�ويي معلول اس�ت  نه
علت

برخالف باور خيلي از افراد كه تصور ميكنند ريشه
مش��كالت بنيادي زوجها و خانوادهه��ا مربوط به
اختالالت در روابط زناشويي اس��ت و اين مشكل
باعث ايجاد خيانت و مشكالت سردمزاجي و امثال
آن ميش��ود ،به باور من اص ً
ال اينطور نبوده بلكه
مش��كالت روابط زناش��ويي معلول ارتباط غلط و
رابطه ناصحيح اس��ت ،يعني زماني كه شما مرتب
به من پيام ميده��ي من آدم بدي هس��تم  -چه
آگاهانه و چه ناآگاهانه -طبيعي است پس از مدتي
نميتوانم تو را دوست داش��ته باشم و به دنبال آن

رابطه م��ا با آدمه��ا از جمله
همس��رمان دقيق�� ًا مثل يك
موجود زنده عمل ميكند و از
همان قوانيني تبعيت ميكند
كه يك موج��ود زن��ده به آن
وابسته است .يعني همچنان
كه نميشود انتظار داشت يك
موجود زنده در هر شرايطي
زنده بماند و رش��د كند از يك
رابطه هم نميش��ود ،انتظار
داش��ت در ه��ر ش��رايطي به
حيات خود ادامه بدهد
84
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رابطه عاش��قانهاي با تو برقرار كنم .بر اين اس��اس
يكي از مهمترين مسائل «نوع و نحوه ارتباط برقرار
كردن افراد با يكديگر» است كه ميتواند باعث رشد
يا تخريب يك رابطه گردد.
  رابطه مثل يك موجود زنده است ،آب و

نان ميخواهد

حاال از كجا ميشود فهميد كه در روابطمان چگونه
هس��تيم ،چه تصويري از آن رابطه داريم يا اينكه
چطور ميش��ود يك رابطه خوب را برق��رار كرد و
ادامهاش داد يا اگر رابطهاي داريم كه خراب شده
چطور درستش كنيم.
رابطه ما با آدمها از جمله همسرمان دقيقاً مثل يك
موجود زنده عمل ميكند و از همان قوانيني تبعيت
ميكند كه يك موجود زنده به آن وابسته است.
يعني همچنان كه نميشود انتظار داشت يك موجود
زنده در هر ش��رايطي زنده بماند و رشد كند ،از يك
رابطه هم نميشود انتظار داشت در هر شرايطي به
حيات خود ادامه بدهد .در رواب��ط ما عوامل زيادي
اثرگذار هستند كه ميتوانند تأثيرات مثبت يا منفي
روي عملكرد كلي ما بگذارند .يك��ي از اين عوامل،
باورهاي ذهني ما هستند كه از قبل درون ذهن ما جا
گرفتهاند .اين باورها معموالً فرهنگي هستند و ما با
نام باورهاي ذهني آنها را ميشناسيم.
اين باورهاي ذهني گاه غلط و بياساس هستند ولي
ما دودستي به آنها چسبيدهايم و آنها هم ما را اداره
ميكنند اما يك اداره پر از حاش��يه كه آثارش در
روابط ما با ديگران از جمله همسرمان مشهود است.
پس مهم است كه اين باورهاي غلط را بشناسيم تا
نگذاريم در روابط ما تأثير منفي بگذارد.

  لعاب منطق روي لجبازي

اما يكي از باوره��اي غلط كه مجال��ي به تصحيح

اشتباهات در روابط زوجها نميدهد و مانع پويايي
و بالندگي يك رابطه ميش��ود ،ب��ال و پر دادن به
فرافكنيهاي بيحد و حصر است.
اينكه وقتي ميپرس��يم چرا براي رابطهتان كاري
نميكنيد ،ميگويند« همس��رم هم بايد همكاري
كند و اگر او هم��كاري نكند نميش��ود» يا اينكه
« رابطه دوطرفه اس��ت و چرا بايد من فقط تالش
كنم و چرا از من بايد ش��روع كني��م؟» تمام اينها
گرچه ظاهرا ً درست و بهحق هس��تند اما در واقع
شما با اين حرفهاي به ظاهر درست و ژستهاي
مث ً
ال منطق��ي ،لجبازيهايت��ان را پيش ميبريد و
اجازه رش��د به رابطهتان را نميدهيد .در واقع اين
حرفها دردي از شما كم نميكند و شما در نهايت
دو راهحل پيشرو خواهيد داشت؛ يا بايد بپذيريد
رابطه به پايان خود رسيده و چيزي عوض نميشود
پس دنبال جدايي برويد ي��ا بگوييد كه من با تمام
اين مشكالت پيشرو ميخواهم در رابطهام موفق
شوم و چالههاي ايجاد شده را پر كنم.

  اول از خودت�ان ش�روع كني�د  ن�ه از
ديگران

شايد برخي بپرسند چرا من به جاي اينكه در بهبود
رابطه از ديگري انتظار داشته باش��م و به اين فكر
كنم كه او بايد به س��مت من حركت كند ،بايد از
خود انتظار داشته باشم و حركت را از خودم شروع
كنم؟ چرا ديگري  -همس��رمان  -بلند نشود و به
س��مت ما بيايد؟ علت اينكه در ي��ك ارتباط روي
خودمان بايد تمرك��ز كنيم و نه ط��رف مقابل ،بر
اين اصل استوار اس��ت« :اين مش��كل ماست كه
ميخواهيم با ديگري ارتباط داش��ته باشيم ،پس
بايد خودمان هم راهحلش را پيدا كنيم ».اما راهحل
كجاست؟ دوست دارم مثالي در اين باره بزنم.

وقتي كس��ي مهارت ارتباط
نداش��ته باش��د فرقي ندارد
در چ��ه رابطهاي باش��د ،آن
رابطه را خراب خواهد كرد.
برعكس اين قضيه هم صادق
است .اگر كسي مهارت ارتباط
داشته باشد ،باز فرق نخواهد
كرد در چه رابطهاي باشد ،او
مجموعه و سبد روابط خود
را در كيفيتي خوب و س��الم
پيش خواهد برد
   هدايت خودرو س�فيد دشوارتر استيا
قرمز؟

به باور من ارتباط ،ش��بيه رانندگي است .اگر شما
رانندگي بلد نباش��يد ،در هدايت ه��ر خودرويي
هم كه عه��دهدار ش��ويد ،تصادف ميكني��د و به
خود و خودرو آس��يب ميزنيد .پ��س فرقي ندارد
هدايت چه خودرويي به شما س��پرده شده باشد.
چه آن خودرو  20ميليوني باشد چه 2ميلياردي.
اما بعضيها اينطور فكر نميكنند .خيال ميكنند
اگر مه��ارت هدايت خودرو را ندارن��د به خاطر آن
اس��ت كه رنگ خودرو آنها قرمز اس��ت و اگر آنها
هدايت خودرو س��فيد يا س��ياه را برعهده بگيرند،
مشكلشان برطرف خواهد شد .يا مث ً
ال اگر به سمت
خودرو بزرگتر بروند مسلطترند و بهتر ميتوانند
كنترل و هدايتش كنند .هر كسي اندك آشنايي با
رانندگي داشته باش��د ميداند كه اين افكار تا چه
اندازه مضحك و خندهدار اس��ت .ح��ال اين مثال
را به رابطه آدمها با همديگر تعميم بدهيد .بعضي
افراد مهارت و دانش هدايت ي��ك رابطه را ندارند
و نميدانند با همسرش��ان چطور رفت��ار كنند اما

ترجيح ميدهند اينگونه تصور كنند كه اين زن يا
مرد به درد نميخورد و زن يا مرد ديگري ميتواند
مرا خوشبخت كند .آنها با همين منطق ،دائم افراد
زندگي و روابطشان را عوض ميكنند ولي باز همان
نتايج را ميگيرند.
ترجيح ميدهند انگشت اتهام را به سمت ديگري
بگيرند و ديگران را متهم كنن��د يعني مث ً
ال وقتي
تصادف كردند به جاي آنكه انگشت اتهام به سمت
نوع رانندگي خودشان باشد ،بگويند كه اين خودرو
نقطه كور داشته است يا جاده ايراد دارد .در دنياي
ارتباط انسانها هم اين قضيه صدق ميكند .وقتي
كسي مهارت ارتباط نداش��ته باشد فرقي ندارد در
چه رابطهاي باشد ،آن رابطه را خراب خواهد كرد.
برعك��س اين قضيه هم صادق اس��ت .اگر كس��ي
مهارت ارتباط داشته باشد ،باز فرق نخواهد كرد در
چه رابطهاي باشد ،او مجموعه و سبد روابط خود را
در كيفيتي خوب و سالم پيش خواهد برد.

   فرض كه طالق گرفتي  با بدبينيات چه
ميكني؟

هر كس��ي كه ميخواهد به طالق فك��ر كند  -اگر
ميخواهد تصميم قابل دفاعي بگيرد  -پيش از آنكه
از ديگران شروع كند ،از خودش شروع كند .اين از
خود ش��روع كردن او را به سمت تصميمي درست
خواهد برد ،يا دس��تكم لوازم تصميم درس��ت را
براي او فراهم خواهد كرد .مث ً
ال اگر با خود فكر كرد
و كالهش را قاضي كرد و به اين نتيجه رس��يد كه
آدم بدبيني است به خودش بگويد به فرض كه مث ً
ال
زنم را طالق دادم يا از شوهرم طالق گرفتم آيا اين
بدبيني با من به يك رابطه ديگر هم خواهد آمد و آن
رابطه را هم خراب خواهد كرد يا نخواهد آمد؟

 زن و مرد از زوجيت چه ميخواهند؟

تالش ما اين اس��ت كه ذهنه��ا را متوجه اهميت
اين موضوع كنيم كه روابط به خودي خود ،تفاوت
چنداني ب��ا هم ندارن��د .يادم ميآي��د مادربزرگم
ميگفت مردها همه مثل هم هس��تند ،راس��تش
آن وقتها ميخندي��دم ولي حاال ب��ه اين نتيجه

رسيدهام كه او از يك منظر درست متوجه شده بود.
در واقع انسانها همه از نظر نيازهاي رواني شبيه
هم هستند و همه ما نيازمند توجه ،احترام ،محبت،
درك شدن و تش��ويق هس��تيم و اگر بتوانيم اين
نيازها را در روابطمان براي طرف مقابل فراهم كنيم
روابط بسيار خوب و جذابي خواهيم داشت و از اين
منظر همه مردها و همه زنها شبيه هم هستند و
همه آنها با برآورده كردن اين نيازش��ان به راحتي
نرم ،مهربان و عاشق ميشوند چراكه ما همه دنبال
برآورده كردن همين نيازها در روابطمان هستيم
و اص ً
ال ب��راي همين دنبال رابطهايم ت��ا اينها را از
رابطهمان بگيريم.
اما س��ؤال اين اس��ت كه چه كنيم روابط ما بويژه
رابط ه با همسرمان ،واجد چنين ويژگيهايي باشد؟
قانونهايي در اين باره وج��ود دارد كه ميتوان از
اين قانونها براي بهبود رابطه اس��تفاده كرد .الزم
ميدانم پيش��تر يادآوري كنم كه ب��راي ارائه اين
قانونها از برخ��ي ايدههاي دوس��ت عزيزم دكتر
سعيد جهانشاهي فرد بهره بردهام.

  پيامهايي كه ناخواسته ميفرستيم

ارتباط هر عمل متقابلي اس��ت كه ش��امل انتقال
پيام است .طبق تعريف ،ميش��ود متوجه شد كه
مهمترين قسمت رابطه همان پيامي است كه ما آن
را انتقال ميدهيم .البت��ه بعضي وقتها ما متوجه
اين پيامها هس��تيم يعني با آگاهي به همسرمان
ميگويي��م« :چقدر دوس��تت دارم» يا «چه حس
خوبي دارم وقتي كنارت هس��تم ».ولي ما بعضي
پيامها را انتقال ميدهي��م در حالي كه خودمان از
محتواي پيامي كه ميفرس��تيم آگاهي نداريم .يا
بهتر است بگوييم ناهوش��يارانه ميفرستيم ،مثل
زماني كه عصباني هس��تيم و چيزي به همسرمان
نميگوييم و ناخواس��ته به او پيام ميدهيم « :تو
مهم نيستي و من نميخواهم با تو در مورد مشكلم
صحبت كنم».
با اين حال مهمترين قس��مت در ي��ك رابطه كه
به نظر ميرسد آسيبزننده باش��د اين نيست كه
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ما چه پيام مثبت��ي را به نحو ب��دي انتقال دهيم،
بلكه معم��والً پيام-ه��اي منفي يا بهت��ر بگوييم
خطاهايي ك��ه ميكنيم ،اهميت بيش��تري دارند.
اما دو نمونه از مهمترين خطاها همين اس��ت كه
شما به مخاطب خود پيام دهيد -1 :تو مهم نيستي
 -2تو بد هستي.
اين دو پي��ام ج��زو رايجترين پيامه��اي خطايي
هستند كه افراد مرتكب آن ميشوند .اگر به مثال
باال برگرديم  ،مرد با آمدن به خانه و صحبت نكردن
با همس��رش اين پيام ضمن��ي را ميدهد كه اص ً
ال
حوصله صحبت با تو را ندارم يعن��ي تو نميتواني
به من كمك كني ،يعن��ي تو نميتوان��ي مرا آرام
كني ،يعني تو خوب نيس��تي .به اين ترتيب شما
ناخواسته اين پيام را به طور ضمني به همسر خود
ارسال ميكنيد و شايد حتي در ذهن همسر شما
اين مسير طوالنيتر و بدتر از اين هم باشد ولي در

مرد با آمدن به خانه و صحبت
نكردن با همس��رش اين پيام
ضمن��ي را ميدهد ك��ه اص ً
ال
حوصله صحبت با تو را ندارم
يعني تونميتوانيبه من كمك
كني ،يعني تو نميتواني مرا
ي
آرام كن 
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نهايت به اين نتيجه ميرسد و باعث ايجاد احساس
رنجش و آزردگي ميشود.



ويرانيهاي بزرگ از دعواهاي كوچك

مثالي ميزنم از صحبته��ا و خطاهاي رايج بعضي
از افراد؛ م��ردي به زنش ميگوي��د« :من گفتم آن
لباس را بپوشي بهتر اس��ت چرا هميشه اين لباس
را ميپوش��ي؟» بعد از اين جمله ،زن و شوهر با هم
دعوا و در ادامه قهر ميكنن��د .زن موضع ميگيرد
و ميگويد من اص ً
ال ب��ه مهماني نميآي��م .آنها اما
به واقع نميدانند چرا اي��ن صحبت معمولي باعث
اين همه ويراني شده است؟ حاال با هم اين اتفاق را
تحليل ميكنيم؛ آن لباس بهتر است ،يعني من بهتر
ميدانم .نظر تو خوب نيست و نظر من اولويت دارد.
نظر تو و سليقه تو مهم نيست ،تو مهم نيستي .به اين
ترتيب اين پيام به فرد در نهايت مخابره و احساسات
او نيز جريحهدار ميشود و طبيعي است واكنشهاي
بعدي چه خواهد بود.
با اين مثال قصد بيان اين نكته را داشتم كه چگونه
مرتب و مدام اين پيام خطا را به يكديگر ميدهيم و
باعث ميشويم روابط ما دچار تالطم شود .اما قبل
از به كار بردن هر تكنيكي بايد ياد گرفت خطا نكرد
و خطاي مهم اين كه طوري سخن بگوييم كه عم ً
ال
«تو مهم نيستي» و «تو بدي» يا «تو خوب نيستي»
را به طرف مقابل خود انتقال دهيم .بر اين اساس من
شخصاً مثل بعضي از روانشناسان با انتقاد مخالفم و
آن را جزو خطاهاي رايج ميدانم چون وقتي انتقاد
ميكنيم حتي با بهترين روش و كلمات ،باز اين پيام
را ميدهيم كه تو خوب نيستي و اين تأثير نامناسب
رشدي براي فرد خواهد داشت.

 اين چهار قانون را جدي بگيريد

اگر ميپذيريم و قبول داريم كه جهان ما در همه ابعاد
و اليههايش براساس قواعد و قوانيني اداره ميشود،
دنياي ارتباط هم نميتواند مجزا از قوانين و ضوابط
باشد .در اينجا به چهار قانون مهم كه توازن و انسجام
ارتباط ما به آنها وابسته است اشاره ميكنيم:
قانون اول احس��اس امنيت اس��ت .اگر ميخواهيم
رابطهاي بماند و رشد كند ،در آن رابطه اول از همه
بايد احساس امنيت كنيم.
يعني طرفين رابطه در برابر امنيت رابطه مسئوليت
دارند .پس از ه��ر كاري كه اين احس��اس امنيت را
مخدوش ميكند ،باي��د اجتناب كني��م .به عنوان
مثال وقتي خشم درونيمان را مهار نميكنيم و داد
ميكشيم و با خشونت صحبت كنيم عم ً
ال اين قانون
را زيرپا گذاشتهايم.
قانون دوم آگاهي اس��ت .رابطه پوي��ا و پيشرونده،
بدون آگاهي به دست نميآيد .در يك ارتباط صحيح
افراد خ��ود را در برابر آگاهي طرف مقابل مس��ئول
ميدانند و به يكديگر آگاهي ميدهند ،نه اينكه فرض
كنند طرف مقابل خودش ميداند يا بايد بداند  .
قانون سوم استقالل است .اگر ميخواهيم رابطهاي
بماند و رش��د كند ،به هيچ عنوان محق نيس��تيم
بياعتنا به اس��تقالل طرف مقابل باشيم يا كاري
كنيم كه استقالل طرف مقابل زير سؤال برود.
قانون چهارم رفتار اخالقي و انساني است .به اين
معنا كه حتي در موقعيتهاي دشوار هيجاني هم
بتوانيم شأن و شخصيت طرف مقابل را حفظ كنيم
و برخوردي شايسته با او داش��ته باشيم حتي اگر
گمان ميكنيم از او خطايي سر زده است  .

داوري كردن در رابطه همسري ،گاه به خطاهاي شناختي عجيب و غريبي ميكشد

هميشهمهرههايسفيدبرنده نيستند
آن شب من و همسرم بگومگوي
مختصري داشتيم .موضوع سر
ياسر
اس��تانداردهاي دوگانه همسر
نوروزي
من در مهر ورزيدن بود .يا اگر
بخواه��م تند به قاض��ي نروم،
فرضيه من وجود استانداردهاي دوگانه مهرورزي در
همسرم بود .چند روز به روز مادر مانده بود و همسرم
رفته بود براي مادر خودش و م��ادر من ،كادوي روز
مادر خريده بود .ش��ب وقتي خانه رسيدم ،همه چيز
خوب پيش رفت تا اينكه از همسرم پرسيدم كادوهاي
روز مادر را خريده اس��ت؟ پاسخ همس��رم مطابق با
پيشبينيام مثبت بود و چند لحظه بعد هر دو كادو
پيش چش��م من قرار گرفت .وقتي اين دو كادو را در
ترازوي چش��مم گذاش��تم ،حس كردم كادوي مادر
همسرم خيلي بهتر از كادوي مادرم است .البته قيمت
هر دو كادوي تهيه شده يكي بود اما احساس ميكردم
همسرم وقت بيش��تري براي گش��تن و پيدا كردن
كادوي مادر خودش صرف كرده است.
يادم ميآيد وقتي ديدم كادوي مادرم خوب از آب
درنيامده ،مثل بچهها كمي بغض هم كردم و حتي
تا حدودي هم حق دادم اين طور باشد .شايد اگر من
هم بودم كشش عاطفيام باعث ميشد براي كادوي
مادر خودم وقت بيش��تري صرف كنم .يعني حاضر
باشم براي مادرم  10مغازه را زير و رو كنم اما كادوي
مادرخانمم را از همان مغازه اول بخرم.
مذاك��رات من و همس��رم در اي��ن باره ب��ه نتيجه
مش��خصي نرس��يد و ش��ب ما تلخ ش��د .راستش
استداللهاي همسرم نتوانست جلوي بدبيني مرا
بگيرد .حتي اين احتمال هم ب��ود كه « خودآگاه»
همسرم از اين موضوع  -يعني وقت گذاشتن بيشتر
براي كادوي م��ادرش  -كام ً
ال بيخب��ر بود و هيچ
ً
بويي از اين قضيه نبرده بود .مثال من ميگفتم چرا
پيراهن مادر خودت ،رنگش انقدر زيباست ولي رنگ
پيراهن مادر من كدر و بدريخت است ،همسرم در
جواب ميگفت مادر تو اين جور رنگها را بيش��تر
دوست دارد .انگار كه روي آتش ،بنزين بپاشند .من
با اين جواب بيشتر به هم ميريختم چون احساس
ميكردم به مادرم توهين ش��ده اس��ت .همس��رم
ميگفت هيچ اهانتي در كار نيس��ت هر كسي يك
رنگي را دوست دارد اما من موضوع را به بيحوصلگي
همسرم در انتخاب كادوي مناسب براي مادرم ربط
ميدادم .در مقابل همس��رم ميگفت همين رنگ
را چند ب��ار تن م��ادرم ديده اما م��ن هرچقدر فكر
ميكردم نه ميتوانس��تم اين حرف همس��رم را رد
كنم و نه تأييد .طبق معمول همسرم كاسه كوزهها
را سر نداشتن حافظه و دقت نكردن من به جزئيات
امور مربوط ميدانست اما من فكر ميكردم همسرم

دارد از فقدان حافظه و دقت نداشتن من بر جزئيات
سوءاستفاده ميكند.
هرچه بود آن ش��ب هر دو ما تلخ ش��ديم .احساس
دوگانهاي داشتم .از اينكه پسر شايستهاي هستم و از
حق و حقوق مادرم در آستانه روز مادر دفاع كردهام،
خوشحال بودم و اگرچه كمي شيطنتآميز بود اما به
تأثير همين دعوا در سالهاي بعد و حساسيت بيشتر
همسرم در انتخاب كادو براي مادرم فكر ميكردم و
از اين نظر به خودم ميباليدم ،از طرف ديگر به خودم
ميگفتم شايد واقعاً همسرم مطابق با سليقه مادرم
رفتار كرده ،يك درصد احتمال بده كه هيچ قصد و
غرض و كمفروشياي در كار نبوده ،اما خيلي زود به
خودم تشر ميزدم كه امكان ندارد سليقه مادر من تا
اين حد نازل باشد .هرچه باشد من مادرم را بهتر از
همسرم ميشناسم حتي اگر حافظه نداشته باشم يا
به جزئيات دقت نكنم.
صبح وقتي س��ر كار ميرفتم ،همس��رم خواب بود.
براي صبحانه بيدارش نكردم .نميدانم چرا بيدارش
نكردم .ش��ايد به خاطر اينكه هنوز تهماندههايي از
كدورت ناشي از سهلانگارياش در انتخاب كادوي
مناس��ب براي مادرم در ذهنم مانده بود .س��اعت
 10بود كه با خانه تماس گرفت��م .تلفن خانه زنگ
ميخورد اما همسرم جواب نميداد ،وقتي همسرم
به تلفن جواب ن��داد ،اطمينان نصف و نيمهاي پيدا
كردم كه ب��ه خاطر بگومگوي ديش��ب نميخواهد
با من صحب��ت كند .بعد با تلف��ن همراهش تماس
گرفتم .وقتي به تماس تلفن همراه هم جوابي داده
نشد اطمينان لرزان من تبديل به يقين حتمي شد
كه او ديگر نميخواهد به تلفن من پاس��خ دهد .آن
روز بخش قابل توجهي از انرژي رواني و ذهني من
در محل كار ،صرف اين موضوع شد كه چرا همسر
من تا اين حد خودخواهانه رفتار ميكند و سر بگو
مگويي ساده ميخواهد قضيه را بيخود و بيجهت
كش بدهد .حتي يادم ميآيد كه در ذهن خودم دو
قسمت شده بودم ،مثل آدمي كه با خودش شطرنج
بازي ميكند ،يعني اول روبهروي مهرههاي سفيد
مينشيند و مهرهاي را جابهجا ميكند و بعد جايش

خطاه��اي ش��ناختي و معرفت��ي
اجازه نميدهند كه م��ا درباره يك
رخ��داد ،احتم��ال قض��اوت مثبت
بدهيم .بسياري از بدبينيهاي ما
پشت خطاهاي شناختي ما پنهان
شدهاند

را عوض ميكند و اين بار روبهروي مهرههاي سياه
مينشيند ،انگار كه خودش رقيب خودش باشد ،هم
مهرههاي خودم را جابهجا ميكردم و هم مهرههاي
همسرم را ،با اين حال بازي را طوري پيش ميبردم
كه همه چيز به نفع مهرههاي سفيد پيش برود.
اما هميشه هم اين طور نيست .دست كم در واقعيت
هميش��ه اين طور نيس��ت كه فرضيات شما هميشه
درس��ت دربيايد .ماجرا از اين قرار بود كه همس��رم
صبح بلند ميش��ود و با عجله از خانه بيرون ميزند،
طوري كه حتي ي��ادش ميرود تلف��ن همراهش را
بردارد .كادويي را  هم كه براي مادر من خريده بوده
با خودش ميبرد تا از بازار كادوي ديگري براي مادرم
تهيه كند.
يك بار از كسي نكتهاي شنيدم كه برايم خيلي جالب
توجه بود .او ميگفت همان گونه كه ذهن ما از كودكي
افكار منفي را ياد ميگيرد و به تدريج به جهان و آدمها
و پيرامون خود از فيلتر و صافي آن افكار منفي مينگرد
ميتوان افكار مثبت را هم از كودكي ياد گرفت .در واقع
خطاهاي ش��ناختي و معرفتي اجازه نميدهند كه ما
درباره يك رخداد ،احتمال قضاوت مثبت بدهيم.
بس��ياري از بدبينيهاي ما پشت خطاهاي شناختي
ما پنهان ش��دهاند .يكي از خطاهاي مهم ش��ناختي
كه مانع مثبتانديشي ميش��ود ،اصل تعميم دادن
اس��ت .تعميم دادن يعني اينكه اگر يك كارمند ،كار
خودش را درست انجام نميدهد يا مسئولي اختالس
ميكند ،م��ا آن فرار از مس��ئوليت يا اخت�لاس را به
همه كارمندان يا مس��ئوالن تعميم بدهيم .اگر يك
بار برنج خوب دم نكش��يده ،ما آن يك بار برنج را به
كل برنجهايي كه تا حاال دم كشيده و قد كشيدهاند،
تعميم بدهيم و دستپخت كسي را از اساس زير سؤال
ببريم .اگر مردي به همسرش خيانت كرده است ،ما
آن خيانت را به همه مردها تعميم بدهيم ،اگر خطايي
از كسي سر زده است ما آن خطا را به كل شخصيت او
تعميم بدهيم ،در صورتي كه اين بيشتر يك خطاي
شناختي است.
خطاي ش��ناختي بعدي ،ذهن خوانيه��اي افراطي
اس��ت .بعضي از ما ط��وري در برابر ديگ��ران رفتار
ميكنيم كه ان��گار وجب به وجب ذهن و روحش��ان
را گش��تهايم و از همه زواياي پي��دا و پنهان ذهن و
روانشان ،مستندسازي كردهايم و فيلم و عكس داريم
و مثل كف دستمان ميشناسيم .بارها در خانوادهها
ميبينيم وقتي يك مرد يا زن ميخواهد صحبت كند
هنوز كالم از زبان او بيرون نيامده همسر او ميگويد:
ميدانم چه خواهي گفت.
با هم به اين خطاهاي ش��ناختي فكر كنيم ،ش��ايد
بخش قابل توجهي از بدبينيهاي ما به اين واس��طه
رفع شود.
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پردهپوشي ،فرزندان طلبكار و والدين
فرسوده 3 ،ضلع مثلث فروپاشي

پژمردگيرابطههمسري
درباد افتخاربهپردهپوشي

« پردهپوشي»  موضوع قابل
افتخاري نيس��ت اما ما به آن
حسن
افتخار ميكنيم .پردهپوشي
فيروزي
وقت��ي در رواب��ط بين فردي
صورت يك فرهنگ را به خود
ميگيرد ،آدمها پر از مخفي خانه ميشوند و حتي
به نزديكترين كسان خود هم اجازه نميدهند كه
وارد آن مخفي خانهها شوند .از همين جا ميشود
مجسم كرد كه وقتي صريح و رك و روراست نبودن
 و نه پرخاشگر و طلبكار و فحاش بودن  -به يكي ازمهمتري��ن عناصر رفت��اري ما تبديل ش��ود ،چه
فاجعهاي در خانواده ميتواند رقم بزند.
گمان نميكنم اگر به كس��ي گفته شود آيا طالق،
اخالقيتر اس��ت يا خيانت؟ او در اي��ن باره ترديد
داشته باشد و نگويد طالق .شيپور طالق را به صدا
درآوردن اگرچه بسيار بس��يار تلخ است اما وقتي
مردي يا زني صريح به همسرش ميگويد من به اين
دليل ديگر قادر به ادامه زندگي با تو نيستم  -فارغ
از اينكه داليل او براي طالق از منظر ما قابل دفاع
و منطقي باشد يا نباشد  -بس��يار اخالقيتر از اين
اس��ت كه مرد يا زني احس��اس كند از زندگياش
راضي نيست ،مش��كل يا مشكالتي در رابطهاش با
همسرش دارد اما با اين همه پردهپوشي و خأليي
را كه در زندگياش حس ميكن��د با چرخيدن به
سمت زن يا مرد ديگري پر ميكند.
از ضعفهايي كه در فرهن��گ عمومي و رفتاري ما
ديده ميشود به ويژه از جانب مردها اين است كه
ما به س��ختي تمايالت و انتظاراتمان را صريح بر
زبان ميآوريم.
گاهي مرده��ا بغرنجترين مش��كالت خ��ود را بر
زبان نميآورند و تازه ب��ه آن افتخار هم ميكنند.
بدبختانه از تلويزيون و رس��انهها هم هر روز تبليغ
ميش��ود كه مرد خوب مردي اس��ت كه مس��ائل
88
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خود را بيرون در بگذارد و چيزي از بيرون به خانه
نياورد .اينكه هر كس��ي فارغ از جنسيت بتواند بر
چالشهاي روزمرهاش س��وار باشد و آن چالشها
را مديريت كند ،موضوع پذيرفتهاي است اما اگر از
اين كالم اين گونه وانمود شود كه يك مرد درباره
مسائل مختلف حتي درباره مسائل كاري خود در
خانه نبايد حرفي به ميان بياورد و همس��ر و حتي
فرزندان خ��ود را در جريان جزئي��ات زندگي قرار
دهد ،پديدهاي است كه ما به آن تشويق ميشويم
و اين است كه ميان بسياري از مردان پردهپوشي
به جاي صراحت رايج ميشود .به اين ترتيب آنها به
مرور در بسياري از مسائل از همسر و فرزندان خود
فاصله ميگيرند و گمان شان بر اين است كه دارند
به زن و بچه شان محبت ميكنند.
فرض كنيد خانوادهاي درگير بحران مالي اس��ت،
اما چون براي مرد الگوهاي ذهني اينگونه تعريف
و القا ش��ده كه خانواده نبايد درگي��ر و بند بحران
مالي و واقعيتهاي اقتصادي شوند ،او همه مسائل
را در خود ميريزد و انباش��ت ميكند .نام اين كار

ازضعفهاييكهدرفرهنگعمومي
و رفتاري ما ديده ميشود به ويژه
از جانب مردها اين اس��ت كه ما به
س��ختي تماي�لات و انتظاراتمان
را صريح بر زب��ان ميآوريم .گاهي
مردها بغرنجترين مشكالت خود
را بر زب��ان نميآورند و ت��ازه به آن
افتخار هم ميكنند

را هم فداكاري ميگذارد كه فقط اوس��ت سينه را
سپر كرده و اجازه نميدهد كه همسر و فرزندانش
در جريان بحران مالي خانواده قرار بگيرند اما اين
بازي خطرناك مثل دومينو مهرههاي غلط ديگري
را پشت سر هم به دنبال ميآورد .پردهپوشي حتي
اگر در گامهاي اول با ني��ات خيرخواهانه صورت
بگي��رد ،گامهاي اش��تباه بعدي را پي��ش خواهد
آورد .در چنين خانوادهاي فرزندان عمال زير چادر
اكسيژن تنفس ميكنند ،بنابراين عموما انتظارات
آنها با آنچه براي آنها نمايش داده ميش��ود تطابق
دارد نه با آن چيزي كه در واقعيت وجود دارد.

    فرهنگ پرده پوشي ،فرزندان متوقع،
والدين فرسوده

فرهنگ پردهپوشي در دو دهه گذشته باعث شده
فرزنداني كه در خانوادههاي ما پرورش مييابند،
كمتر در جريان واقعيتهاي معيشتي و اقتصادي
باشند .البته فرزندان ما در اين باره شايد كوتاهي
نكردهاند چون ما آنها را به جاي آن كه در معرض
و جري��ان واقعيتها ق��رار دهيم به ن��ام اينكه به
فرزندانمان نبايد استرسي وارد شود و تمركز آنها
به هم بخورد ،يك فضاي تنفسي مصنوعي برايشان
پديد آوردهايم.
در چنين فضايي پدر و مادر مجبور بودهاند ساعات
بس��ياري از روز خود را صرف تأمين خواستههاي
فرزندان كنند ،چون آنها چيزهايي ميخواستهاند
كه پدر و م��ادر فداكار نميتوانس��تند ب��ه آنها نه
بگويند.
فرزندان ما در واقع ارزش پ��ول را نميدانند چون
تماسي با واقعيتهاي اقتصادي نداشتهاند .كمتر
خانوادهاي اس��ت ك��ه فرزندان آنه��ا از كودكي يا
نوجواني به صورت كنترل شده و با نظارت والدين،
فعاليت اقتصادي داشته باش��ند و بدانند كه پول
درآوردن تا چه اندازه ميتواند س��خت باش��د ،در

صورتي كه خانوادههاي ايراني در سه دهه گذشته
و پيش��تر فرزندان خود را به بهانههاي مختلف با
واقعيتهاي معيشتي و اقتصادي آشنا ميكردند.
نس��ل دهه  50و پيشتر به ي��اد دارد كه معموال
كودكان و نوجوانها سه ماه تعطيلي تابستان كار
ميكردند و حرف��هاي را ميآموختند و حتي كار
برخي از كودكان و نوجوانها در ايام معمول سال
هم ادامه پيدا ميكرد.
اين فعاليتها ب��راي خانوادههاي ايراني دو مزيت
عمده داش��ت .مزي��ت اول اين بود ك��ه كودك و
نوجوان با فعاليت محدود و نظارت شده  -مث ً
ال در
همان كس��ب و كار پدر يا آشنايان  -با نسبت پول
و سختي كار آشنا ميشد ،بنابراين اگر خواستهاي
داشت ،ميدانست كه خواسته او چقدر بار مالي به
خانوادهاش اضافه ميكند.
از س��وي ديگر پدر و م��ادر در چني��ن خانوادهاي
مجبور نبودند سه ش��يفته كار كنند تا هزينههاي
كالسهاي متنوع و گاه غير ضرور فرزندان تأمين
ش��ود .پدر و مادري كه ب��ه خود الق��ا كردهاند كه
براي حفظ تمركز فرزن��دان چيزي از كمبودهاي
اقتصادي نبايد ب��ه ميان بيايد در عوض س��اعات
متمادي در بي��رون از خان��ه كار ميكنند و عم ً
ال
فرصتي و رمقي براي عاطفهورزي و گفتوگو با هم
حتي فرزندان شان ندارند.
صورت مسئله را يك بار ديگر با هم مرور ميكنيم.
فرهنگ عمومي و رسانهها اين طور القا ميكنند كه
پدر خوب ،پدر پرده پوش است كه همه چيز را در
درون خود بريزد و چيزي بروز ندهد .والدين خوب
و عالي ،والديني هس��تند كه چيزي از استرسها
و واقعيتها و دش��واريهاي دنيا ب��راي فرزندان
خود بروز ندهند و مثل يك س��پر و عايق حرارتي
عمل كنند تا فرزندان در خنكاي بيمس��ئوليتي
بزرگ شوند .از آنسو عهدهدار شدن چنين نقشي
ميطلبد كه زن و مرد ساعتهاي فرسايشي كار را
تحمل كنند تا س��رويس و خدمات به فرزندان در
حد اعال باش��د اما اين فعاليتهاي فرسايشي هم
همسران را از هم دور ميكند و هم به آنها فرصت
مواجهه عميقتر و عاطفيتر با خود و فرزندانشان
را نميدهد  .

فرهن��گ عمومي و رس��انهها اين
طور القا ميكنند كه پدر خوب ،پدر
پرده پوش است كه همه چيز را در
درون خ��ود بريزد و چي��زي بروز
ندهد.والدينخوبوعالي،والديني
هس��تند كه چيزي از استرسها و
واقعيتهاودشواريهايدنيابراي
فرزندان خود بروز ندهند و مثل يك
سپر و عايق حرارتي عمل كنند تا
فرزندان در خنكاي بيمسئوليتي
بزرگ شوند

وقتيكليشههايجنسيتي
بهرابطههمسريشمشيرميكشند
گاهي ما تلقيهاي صفر و صدي جنسيتي درباره نقشهايمان داريم و
اين تلقيهاي صفر و صدي اجازه نميدهد كه رابطه همس��ري ما در
احسان
جريان صحيحي پيش برود ،در نتيجه رابطه ما از جريان سرزندگي دور
ياوري
ميافتد.
يكي از همگروهيها در تلگرام اين متن را برايم فرستاده است :زني از
همسايهاش پرسيد :دليل نرم بودن دستهايت چيست؟ زن همسايه پاسخ داد :براي شستن
ظرفا از ربيع استفاده ميكنم .زن همسايه اولي گفت :و اين مايع ربيع رو كجا ميفروشند؟
زنه جواب داد :ربيع شوهرمه ،براي سالمتي ربيع دست بزنيد.
در پاسخ به اين همگروهي ميفرستم :و روزي ميرسه آن قدر ربيع زياد ميشه كه يه روز يك
مرد از همسايهاش ميپرسه دليل نرم بودن دستهات چيه؟ و اون مرد ميگه براي شستن
ظرفها از ريحان استفاده ميكنم .اون وقت مرد همس��ايه ميپرسه مايع ريحان رو از كجا
ميشه تهيه كرد؟ مرد همسايه هم ميگه ريحان اسم زنمه.
همگروهي پاس��خ ميدهد« :بعيد ميبينم» .چند تا عالمت تعجب هم به ريش اين جمله
كوتاه ميبندد.
در پاس��خ مينويس��م :االن همه مردها يه پا گالب ربيعاند .بعد براي اينك��ه كمي هم لج
همگروهي را دربياورم مينويسم :گذشت اون دوراني كه به زنها ستم ميشد .من حاضرم
سرم رو بدم كه تا چند دهه بعد ،جنبشهاي دفاع از حقوق مردان تشكيل ميشه ،از بس كه
حقوق مردها داره تضييع ميشه .اين را مينويسم و ياد آن جوكي ميافتم كه امروز در يكي از
گروهها ديدم .اينكه وقتي آمار كشتههاي يك سانحه مث ً
ال يك انفجار اعالم ميشود گوينده
اين طور ميگويد :در اين انفجار  70نفر كشته شدند و بالفاصله ادامه ميدهد :از اين تعداد 15
نفر زن و پنج نفر كودك بودند .انگار كه حق مردها بوده كه در اين انفجار كشته شوند.
همگروهي من در پاسخ همچنان بر موضع خود پافشاري ميكند و مينويسد آرزوي ديدن
چنين مردي  -يعني همان مرد گالب ربيع  -را با خودش به گور خواهد برد و بالفاصله ادامه
ميدهد شايد توي دنياي شما ستم به زنان گذش��ته باشه اما در دنياي من هنوز ادامه داره.
بحث را بيش از اين ادامه نميدهم اما چند تصوير بالفاصله در ذهنم رژه ميرود .اول اينكه
من به عنوان يك مرد همين چند دقيقه پيش ظرفهاي شام را شستهام و چاي را دم كردهام
يعني من خيلي فضايي و استثناي هستم؟ يعني خودم را در زمره گالبهاي ربيع بايد قرار
دهم؟ بعد هم به اين فكر ميكنم كه هركسي از افق تجربههاي زيستي خود به موضوع نگاه
ميكند و حتماً ظلم به زنها هم ادامه دارد .اما آيا به هيچ مردي ظلم نميشود؟ اص ً
ال ميشود
يك كليشهاي ،پاسخنامهاي ،دستگاه و ماشيني س��اخت و دقيقاً اندازه گرفت كه به زنها
بيشتر ظلم ميشود يا به مردها؟ و اص ً
ال توقف در اين تفكرات كه يك روي آن برجسته كردن
جنسيت است ميتواند راهگشا باشد؟
گمان ميكنم هر فرهنگي كه ميخواهد به حرمت يك رابطه از جمله رابطه همسري احترام
بگذارد چارهاي ندارد كه با كليشههاي جنس��يتي و كلينگر و يكطرفه و فلهاي دربيفتد و
راه را بر آنها ببندد .اين كليشههاي ذهني چه بسا در گوشههاي روان و ذهن ما بسياري از
رابطههاي ما با ديگران از جمله رابطه همس��ري را مخدوش ميكنند .مث ً
ال ميگويند :همه
مردها س��ر و ته يك كرباساند يا همه زنها فالن و بهماناند .روزگاري همكاري داشتم كه
شوخي و جدي ميگفت مردها سه دستهاند :يا خائناند يا در حال فكر كردن به خيانتاند
يا عرضه خيانت ندارند .در اين كليش��ه فكري برساخته بر يك تفكر غليظ جنسيتي ،حتي
مردهايي كه به زنهاي خود خيانت نميكنند به عنوان مردهاي خوب يا استاندارد معرفي
نميشوند بلكه به آنها برچسب مردهاي بيعرضه خورده ميشود .صد البته كسي كه اندكي
ظريفانديش باشد ميتواند بپرسد اگر خيانت بد است چطور انجام دادنش را در كنار عرضه
قرار ميدهيم؟
ش��ايد امروز وقتش رس��يده باش��د كه ما بيش از هر زمان ديگري اجازه ندهيم آدمها در
كليشههاي جنسيتي مردانه و زنانه تربيت شوند و با همان كليشهها به رابطه همسري خود
چشم بدوزند.
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چگونهباهمسربسياربدبين
و شكاك رفتار كنيم؟

زندگي با يك پارانوئيدي

 قدم زدن در ميدان مين است

« هر وق��ت تلويزيون رو روش��ن
ميكنم گوينده به من اخطار ميده
شكوفه ك��ه ش��وهرت س��عي داره تو رو
شيباني
مس��موم كنه ،من دچار وحشت

كارشناس ارشد
روانشناسي ميشم و نميذارم شوهرم به منزل
بياد و سعي ميكنم ديگه چيزي
نخورم .من اين جريان رو به پليس اط�لاع دادم اما اونا
ميگن كه من بايد با يه روانپزشك مالقات كنم ولي من به
محافظت احتياج دارم نه درمان» .
« من به همسرم خيلي اعتماد داشتم ولي اون سعي كرد
كه منو فريب بده .البته اون اين موضوعرو انكار ميكنه و
ميگه چنين قصدي نداره ،ولي من ديگه بهش اعتمادي
ندارم .فكر اينكه همسرم با مرد ديگهاي رابطه داره ،منو به
شدت عذاب ميده ،حتي شغلم هم برام عذابآور شده».
چنين افكاري مربوط به افرادي اس��ت ك��ه از پارانويا
– كجباوري  -رنج ميبرند؛ اگرچه به وضوح مش��خص
است كه مورد اول به اسكيزوفرنياي  -روان گسيختگي
 پارانوئيد مبتال است ولي نشانههاي بيمار دوم چندانواضح نيست .تشخيص اختالل پارانويا به اين بستگي
دارد كه مشخص شود انديشههاي فرد چقدر به واقعيت
نزديك اس��ت و مس��ائل از ديدگاه او چگونه تفس��ير
ميشود.
دكتر شهربانو قهاري ،روان درمانگر و پژوهشگر و دكتر
مهران ضرغامي ،روانپزشك و عضو هيئت علمي مركز
تحقيقات روانپزش��كي و علوم رفتاري دانش��گاه علوم
پزش��كي مازندران در كتاب «پارانوئي��د /كجباوري و
بدبيني» بر اين باور هستند كه واژه «پارانوئيد» در همه
زبانها به فردي اطالق ميش��ود كه ش��كاك ،بدبين و
بسيار حسودند .البته آنها بر اين موضوع كليدي و مهم
اشاره ميكنند :اگرچه بيمار پارانوئيد ،شكاك و بدبين
اس��ت ولي تا وقتي نش��انههاي ديگري وجود نداشته
باش��د ،نميتوان قاطعانه گفت كه فرد پارانوئيد است.
همه ما گاهي اوقات نسبت به كسي بدگمان ميشويم
يا حسادت ميكنيم ولي پارانوئيد نيستيم .اين افكار و
احساس��ات در يك محدوده معين طبيعي هستند اما
بدگماني در شخص پارانوئيد ،بسيار شديد ،غيرواقعي و
اغلب خطرناك است.
فردي كه به اختالل پارانوئيد مبتال است به اشتباه معتقد
است كه همسرش غيرقابل اعتماد است و ديگران نيز
قصد صدمه زدن به او را دارند .او حتي زماني كه با شواهد
و داليل كافي عليه عقايدش مواجه ميشود همچنان
سرسختانه به عقايدش ميچس��بد و نسبت به درست
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بودن آنها به ش��دت پافش��اري ميكند .بيمار مبتال به
اختالل پارانوئيدي عالوه بر داش��تن احس��اس گزند و
آسيب يا اعتقاد به خيانت همسر ،ممكن است به طور
فاحشي خودبزرگبين هم باشد.
  پارانويا – كجباوري  -چه عالئم و نشانههايي
دارد؟
ياي در درون انسان ،عالئم و نشانههاي خاص
هر بيمار 
خود را دارد كه عموماً در رفتار آن فرد ظاهر ميش��ود.
بيماري پارانويا هم از اين قاعده مستثنا نيست .از نگاه
دكتر شهربانو قهاري و دكتر مهران ضرغامي مهمترين
نشانههاي پارانويا از اين قرار است:
بدگماني :يك رويداد عادي نظير ديدن افرادي كه با هم
توگو و خنديدن هستند ،ممكن است توسط
در حال گف 
بيمار پارانوئيد به غلط اين طور تعبير شود كه آنها راجع
به او صحبت ميكنند و به او ميخندند .بيمار پارانوئيد
سعي ميكند در رفتار و حركات ديگران ،نشانههايي به
نفع بدگماني خود بيابد ،حتي اگر چنين نشانههايي هم
وجود نداشته باشد.
هذيانهاي گزند و آس�يب :بيمار پارانوئيد به غلط
چنين ميپندارد كه ديگ��ران در پ��ي آزار و اذيت او يا
خانوادهاش هستند .اينكه كساني قصد فريب او را دارند،
عدهاي او را تعقي��ب ميكنند ،كس��ي ميخواهد او را
مسموم كند.
هذيان بيوفاييوحسادت :اگر شما با فردي پارانوئيد
در ارتباط هس��تيد يا با چنين ف��ردي ازدواج كردهايد،
مطمئناً متوجه شدهايد كه وي بدون دليل كافي شما را
غيرقابل اعتماد ميداند .او اتفاقات جزئي و بياهميت را
به طرز غيرعادي خيلي مهم جلوه ميدهد و از آنها براي
اثبات هذيانهاي خود اس��تفاده ميكند .يك همسر
پارانوئيد ممكن است از توجهي كه شما نسبت به اعضاي
خانواده ،دوستان يا آشنايان نشان ميدهيد ،خشمگين
شود و به دليل حسادت شديد ،مانع مالقات شما با آنها
شود.
هذيان بزرگمنش�ي يا عظمت :بيمار پارانوئيد يا
كجباور عموماً برداشت اغراقآميزي از خود دارد و معتقد
است كه فردي بسيار خاص و برجسته است .از ديدگاه
او ديگران افرادي بيكفايت هس��تند ،به همين دليل
در برابر ديگران متكبرانه رفتار و فخرفروشي ميكند.
در موارد ش��ديد فرد پارانوئيد فكر ميكند قابليتهاي
فوقالعادهاي دارد و به عنوان فردي بس��يار مشهور در
جهان مطرح است يا از طرف خداوند براي انجام رسالتي

ويژه برگزيده شده است.
  شايعترين واكنش  به پارانويا كدام است؟
«هرچيزيكهميگماونوبيشترتحريكميكنهوبهحالت
انفجار ميرسونه .شدت خشم اون باوركردني نيست و من
از اينكه ازش بخوام كاري انجام بده وحشت دارم».
دكتر مهران ضرغامي ،روانپزش��ك بر اين باور است كه
شدت عالئم ،مدت زمان ابتال به بيماري ،اينكه شما يا
ديگران هدف هذيانهاي او باشيد يا نه و همچنين ميزان
نزديكي ش��ما با بيمار تعيينكننده چگونگي واكنش
او به شماست .در ش��كل خفيفتر بيماري به خصوص
اگر بيمار نس��بت به فردي در خارج از خانواده بدگمان
است ،شما نبايد بدون داشتن داليل كافي ،تحتتأثير
حرفهاي او مبني بر مورد اذيت و آزار واقع ش��دن قرار
بگيريد يا باور كنيد كه اش��خاصي نظير همكاران واقعاً
او را اذيت ميكنند .از طرفي ممكن است از اين موضوع
كه بيمار به چيزي زياد پيله ميكند يا به فرد خاصي گير
ميدهد ،خشمگين ش��ويد .از طرف ديگر شنيدن اين
مسائل يا بيان اش��تغاالت ذهني توسط بيماران هم در
جمعي كه شما نيز در آن حضور داريد ،براي شما بسيار
دشوار خواهد بود و از شنيدن آنها احساس شرمندگي و
دستپاچگي خواهيد كرد.
عدهاي از بيماران پارانوئيد ،هذيانهاي گزند و آس��يب
دارند و فكر ميكنند كه افراد بخصوصي قصد صدمه زدن
يا به قتل رساندن آنها يا خانوادهشان را دارند .اگر چنين
اتفاقي در خانواده ش��ما بيفتد ،ممكن اس��ت به شدت
بترس��يد و در عين حال ندانيد چطور به بيمار هذياني
كه سعي ميكند با روشهاي گوناگون در برابر دشمن
خيالي از خود محافظت كند ،كم��ك كنيد .از آنجا كه
بيمار ،بيمار بودن خود را قبول ندارد ،اگر به او پيشنهاد
كنيد به پزشك مراجعه كند به شدت خشمگين خواهد
شد .اين شرايط خاص ميتواند براي هر كسي كه با بيمار
در ارتباط است ،بسيار مخاطرهانگيز باشد چون بيمار به
هيچ وجه به استداللهاي شما در مورد درمان ترتيب
اثر نخواهد داد ،به عالوه در برخي از موارد ممكن است
به شدت احساس تنهايي كند آن هم زماني كه اقوام و
آشنايان به شدت از بيمار ميترسند و عقب ميكشند و
در همكاري با شما مردد هستند.
اگر بيمار نس��بت به يكي از اعضاي خانواده يا نزديكان
بدبين شود ،در اين صورت ممكن است احساس كنيد
كه در وضعيت دشواري گير كرده و به تله افتادهايد .انگار
كه طناب محكم عقايد هذياني بيمار دست و پاي شما

را بسته است .هرچه به فرد مورد نظر نزديكتر باشيد،
وضعيت براي شما دش��وارتر خواهد بود .بيمار ممكن
است به شما فشار آورد و شما را مجبور كند تا عقايدتان
را نسبت به آن فرد ابراز كنيد يا اينكه او را كنار بگذاريد و
ارتباط خود را با وي قطع كنيد .در اين شرايط متأسفانه
اميد اندكي براي سازش وجود دارد يا ممكن است ،هيچ
اميدي وجود نداشته باشد .معموالً وقتي وضعيت اينگونه
ميشود بسياري از خانوادهها از هم ميپاشند.
  در صورت بدبيني شديد بيمار چه ميتوان
كرد؟
زماني كه بيمار نسبت به شما بدبين ميشود ،توصيف
و شدت احساس��اتي كه تجربه ميكنيد برايتان دشوار
خواهد بود به خصوص اگر بيمار ،همسر يا خويشاوندي
نزديك باش��د .در اين صورت ممكن است احساساتي
مانند شوك ،وحشت ،بياعتمادي ،ترس و خشم را در
حد شديد تجربه كنيد.
دكتر شهربانو قهاري ،روان درمانگر در اين باره معتقد
است :اگر بدبيني همس��ر يا خويشاوند شما عالمتي از
بيماري ديگر باشد يا اگر بيمار به تناوب حالت پارانويايي
داشته باشد در اين صورت ممكن است با علم به اينكه
روزهاي بهتري در پيش خواه��د بود ،بتوانيد اين رفتار
او را تحمل كنيد .اما اگر با كسي زندگي ميكنيد كه به
طور مداوم نسبت به شما بدگمان است ،در اين صورت
زندگي غيرقابل تحمل خواهد شد ،چراكه هرچه بيشتر
سعي ميكنيد بيگناهي خود را به او ثابت كنيد ،وضع
بدتر از پيش ميشود .به نظر ميرسد ،هرچه بگوييد يا هر
كاري انجام دهيد ،فرقي نميكند .در هر صورت اين شما
هستيد كه بازندهايد .اتهامات شديد و بيوقفه بيمار ،شما
را كالفه ميكند و اضطراب مزمني در شما ايجاد و اعتماد
به نفس شما را ضعيف ميكند .ممكن است انجام دادن
هر كاري باعث بروز مشكل جديدي شود و اين موضوع
شما را عصبي كند .در اين ش��رايط شما واقعاً احساس
درماندگي ميكني��د ،انگار كه ب��ه دام افتادهايد و براي
خروج از اين وضعيت دشوار هيچ راهي نداريد .در نهايت

ممكن است به اين نتيجه برسيد كه براي حفظ سالمتي
خود ،جدا از بيمار زندگي كنيد  .البته بدترين وضعيت
زماني است كه بيمار حالت تهاجمي داشته باشد و شما يا
ديگران را تهديد به قتل كند .اگر اين موارد را براي ديگران
توضيح دهيد يا اگر بخواهيد از ترس جانتان او را ترك
كنيد ،ممكن است ميزان وحشتي كه شما از زندگي با
چنينفردينشانميدهيد،برايبيشترمردمقابلدرك
نباشد.اماهرزمانكهاحساسكرديد تأمينجانينداريد،
بيدرنگ با نيروي انتظامي تماس بگيريد  .اگر شخصي
نسبت به شما بدبين است و از صحبت با شما يا ديدنتان
امتناع ميكند ،شما هيچ شانسي براي كمك به او نداريد
و مجبوريد براي مدتي هم كه شده عقبنشيني كنيد؛
چراكه ممكناستهرتالشيكهبرايحلاختالفبهكار
ميگيريد خصومت بيشتر بيمار را به دنبال داشته باشد.
گاهي ممكن است بيمار پارانوئيد ،همسر و فرزندان خود
را مجبور كند كه مانند او فكر و رفتار كنند.
  مستند زندگي يكمادربزرگ -مثاليازيك
داماد مبتال به اختالل هذياني
اما يكي از داليل جذابيت مراكز مش��اوره و مشاورها
براي رسانهها از آنروست كه يك مشاور يا روانشناس،
بدون هيچ واس��طهاي با اختالالت رواني موجود در
جامعه مواجه ميشود ،بنابراين پروندههاي متعددي
كه نزد روانشناسها و مشاورها گشوده ميشود ،منابع
ارزشمندي هستند كه رسانهها را از درافتادن در دام
تحليلهاي ذهني و انتزاعي مصون ميدارند .به اين
مثال كه مؤلفان روانشناس و روانپزشك «پارانوئيد»
در كتاب خود از زبان يك مادربزرگ آوردهاند ،توجه
كنيد« :دو س��ال بود كه كامران  -دامادمان  -اجازه
نميداد ،دخت��ر و نوههايمان را مالق��ات كنيم .قب ً
ال
ش��وهرم با كام��ران و دو نفر ديگر در يك ش��ركت
توليدي صنعتي ش��ريك بودند .به نظر ميرسيد كه
چهار ش��ريك با هم خوب كنار ميآمدن��د ،تا اينكه
كامران مصر ش��د كه خودش رئيس ش��ركت باشد
نه ش��وهر من .اما وقتي اعضاي ديگر با پيش��نهاد او

مخالفت كردند ،او به شدت خشمگين شد و شوهرم
را به ناروا متهم ك��رد كه قصد دارد او را از ش��ركت
بيرون كند .بهرغم سپري ش��دن چند هفته نهتنها
خش��م كامران نس��بت به ش��وهرم كمتر نشد بلكه
خشمگينتر هم ش��د .به طوري كه ماجرا را تقريباً
براي همه دوس��تان و آش��نايان طوري تعريف كرد
كه شوهرم از داراييهاي ش��ركت اختالس ميكند
و فرد قابل اعتمادي نيست .گرچه ما نميتوانستيم
سخنان كذب او را باور كنيم اما اينكه ديگران راجع
به اين قضيه چه فكري ميكنند به شدت ما را نگران
ميكرد .او حتي دخترمان را هم شستوشوي مغزي
داده بود و به او قبوالنده ب��ود مطالبي كه ميگويد،
كام ً
ال درس��ت اس��ت  .در اين مدت كامران مصرانه از
همسر و فرزندانش خواست به مالقات ما نيايند .حتي به
دخترمان گفت كه در صورت سرپيچي از اين خواسته او
را طالق خواهد داد و بچهها را از او خواهد گرفت .دخترم
از اين موضوع به شدت ترسيده بود و نگران و مضطرب بود
كه مبادا كاري انجام دهد كه باعث عصبانيت شوهرش
شود .آن زمان همسرم با توجه به شرايط موجود تصميم
گرفت زودتر از موعد مقرر بازنشسته شود .همسرم فكر
كرد اگر مدتي از شركت دور باشد ،كامران تغيير ميكند
و به دختر و نوههايمان اجازه مالقات با ما را ميدهد اما با
اينكه دو سال از بازنشستگي شوهرم گذشته ،هيچگونه
تغييري در نگرش كامران نسبت به ما ايجاد نشده است.
ما نسبت به چيزي كه رخ داده ناراحت و دلشكستهايم
و احس��اس ميكنيم در مورد اين قضيه هيچ كاري از
دستمان برنميآيد».
درنگ كوتاهي در اين سرگذشت واقعي كه در اتاقهاي
مشاوره شكل گرفته نشان ميدهد ،تحمل اين شرايط
يعني از دست دادن سالمتي يكي از اعضاي خانواده براي
نزديكان بيمار تا چه اندازه ناراحتكننده و دشوار است.
حتي از مرگ و از دس��ت دادن آنها نيز دشوارتر است .با
وجود اين بهتر است شما و ديگر اعضاي خانواده از دست
دادن س�لامتي بيمار را بپذيريد و مجددا ً زندگيتان را
براساس آن بسازيد.
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از آنجايي كه افراد پارانوئيد،
بدگم��ان و معم��و ً
ال در پ��ي
يافت��ن معان��ي پنهان��ي در
صحبتهاي ديگران هستند،
س��عي كنيد با آنها واضح و
شفاف صحبت كنيد .اگر به
اطالعاتي نياز داريد ،س��عي
كنيد سؤال خود را به صورت
مستقيم و روشن بپرسيد و
داليل نياز به چنين اطالعاتي
را نيز براي بيمار بيان كنيد
  آيا ميتوان با بيم�ار پارانوئيد ارتباط برقرار
كرد؟
«من بايد به چيزي كه در م��وردش حرف ميزنم به
دقت توجه كنم .ش��بيه قدم زدن در مي��دان مينه،
حواسم بايد كام ً
ال جمع باشه .يك گام اشتباه ميتونه
انفجار به بار بي��اره ».براي اكثر افرادي ك��ه با بيمار
پارانوئيد در ارتباط هستند ،احساس ناامني و غيرقابل
پيشبيني بودن رفتار مس��ئله دش��واري است .شما
ممكن است احس��اس كنيد كه مجبوريد روي خط
باريكي راه برويد و بايد دقيق��اً متوجه هر چيزي كه
ميگوييد و هر كاري كه انجام ميدهيد باش��يد .اگر
با بدگمانيهاي او موافق باشيد در اين صورت وي با
شما همراه خواهد بود اما اگر با او موافق نباشيد ممكن
است خشمگين شود و شما را مورد حمله قرار دهد.
   13توصيه ب�راي مواجهه خان�واده با يك
بيمار پارانوئيدي
پرسش اين است كه در يك خانواده چگونه ميتوان
با يك بيمار پارانوئيدي مواجه ش��د .دكتر ش��هربانو
قه��اري و دكتر مه��ران ضرغامي در عي��ن حال كه
تأكيد ميكنند قاعده مشخصي براي ارتباط با بيمار
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پارانوئيد وجود ندارد اما چند راهكار را ارائه ميدهند
كه ممكن است مفيد باشد:
 -1نسبت به او به عنوان يك انسان ،عالقهمند باشيد
و افكار و فعاليتهاي س��الم او را مورد تش��ويق قرار
دهيد.
 -2وقتي بيمار در مورد عالئم و نشانههاي بيماري خود
صحبت ميكند ،س��عي كنيد ،حالت آرام و دوستانهاي
به خود بگيريد .با وي همدلي نشان دهيد اما با اظهارات
نادرست و رفتارهايي كه ممكن است براي وي يا ديگران
مضر باشد ،موافقت نكنيد و اگر به شما اعتماد دارد و خيلي
هذياني نيست ،ممكن اس��ت بتوانيد ديدگاه خود را در
رابطه با بيماري با وي در ميان بگذاريد .اما چنانچه مشاهده
كرديدكهچنينمذاكراتيويراخشمگينميكند،بحث
را ادامه ندهيد و گفتوگو را به مسيري بيخطر بكشانيد.
در مورد موضوعات خنثي صحبت كنيد و اگر توصيهاي
ميكنيد ،فقط در حد توصيه باشد و بيمار را به انجام آن
مجبور نكنيد .با مش��غول كردن بيمار به امور روزمره يا
فعاليتهايي كه به آنها عالقه دارد ،ذهنش را از مشكالت
مربوط به بيماري دور كنيد.
 -3مدت زماني را كه براي شنيدن شكايات پارانوئيدي بيمار
سپري ميكنيد ،محدود كنيد .به او خاطرنشان كنيد گرچه
برايش اهميت قائليد ول��ي در عين حال صحبت مداوم در
مورد مشكل براي هيچ كدام از شما مفيد نخواهد بود.
 -4از آنجايي كه افراد پارانوئيد ،بدگمان و معموالً در پي
يافتن معاني پنهاني در صحبتهاي ديگران هستند ،سعي
كنيد با آنها واضح و شفاف صحبت كنيد .اگر به اطالعاتي
نياز داريد ،سعي كنيد سؤال خود را به صورت مستقيم و
روشن بپرسيد و داليل نياز به چنين اطالعاتي را نيز براي
بيمار بيان كنيد .پاسخهاي بيمار را از نظر درست بودن يا
نبودن وارسي نكنيد .از پاسخ دادن به سؤاالت بيمار طفره
نرويد و با او نيشدار و كنايهآميز صحبت نكنيد.
 -5سر قولتان باشيد .اگر قرار گذاشتيد او را ببينيد به موقع
سر قرارتان برويد .اگر اين كار را نكنيد ،بيمار فكر ميكند
كه شما واقعاً قصد ديدن او را نداشتهايد و عمدا ًاو را معطل
كردهايد.
 -6او را به طور ناگهاني ذوقزده نكنيد .اكثر بيماران پارانوئيد
از انعطاف طبيعي الزم برخوردار نيستند .آنها به محيطي
نياز دارند كه وقاي��ع آن قابل پيشبيني باش��د .اتفاقات

غيرمترقبه حتي از نوع دلچسب و خوشايند نظير گرفتن
جشن تولد ،خريدن چيزي براي آنها ممكن است در آنها به
آشفتگي و رفتار غيرقابل پيشبيني منجر شود.
 -7او را تشويق كنيد كه پيگير مداواي خود باشد .اگر در
مورد مسائلي ناراحت است او را تشويق كنيد تا مشكالتش
را با روانشناس در ميان بگذارند.
 -8اگر فك��ر ميكنيد بيمار بايد برخ��ي از رفتارهايش را
تغيير دهد به آرامي و ماليمت او را متقاعد كنيد .س��عي
كنيد انتخاب را به عهده خودش بگذاريد .اگر با عصبانيت
از او انتقاد كنيد ،خود را براي جنگي آماده كردهايد كه در
آن بازنده هستيد .همچنين اگر از او بخواهيد به يك باره
تغييرات زيادي در رفتارش به وجود آورد ،احساس مغلوب
شدن ميكند و ممكن است فكر كند شما از او نفرت داريد.
پس به او كمك كنيد تا در هر زمان فقط يك قدم بردارد.
چنانچه بيمار نميداند چرا بايد تغيير كند يا با تغيير بعضي
از رفتارهايش مخالف است در اين صورت تأمل كنيد و موقتاً
دست نگه داريد.
 -9اكثر بيماران پارانوئيد فاقد حس شوخطبعي هستند و
اگر در حضور آنها جوك و لطيفه بگوييد و سر به سرشان
بگذاريد ،ممكن است فكر كنند كه ش��ما از اين رفتارها
منظور خاصي داريد.
 -10اگر صميمي شدن با كس��ي براي بيمار دشوار است
و از عهده آن برنميآيد به او فرصت بيش��تري بدهيد .از
ابراز هرگونه احساساتي كه ممكن است او را ناراحت كند،
خودداري كنيد و او را براي ابراز احساس��اتش تحت فشار
نگذاريد ،اين كار او را به شدت كالفه ميكند.
 -11س��عي كني��د نس��بت ب��ه طعن��ه ،س��رزنش و
تحريكپذيريهاي او واكنش نش��ان ندهيد .البته درك
ميكنيمكهپيرويازچنينتقاضاييدشواراستوهميشه
هم امكانپذير نيست ،با وجود اين بعضي از خانوادهها به
اين موضوع كام ً
ال آگاه هس��تند و ميدانند كه اظهارات و
رفتارهاي بيماران پارانوئيد ،ناشي از رفتار اطرافيان نيست
بلكه بيشتر به خود بيمار و آنچه در درون ذهنش ميگذرد،
مربوطاست.آگاهيخانوادههابهاينموضوعحساسيتآنها
را نسبت به اظهارات و رفتار بيمار كاهش ميدهد.
 -12هيچگاه براي اينكه از آزار و اذيت او در امان باشيد
به چيزي اعتراف نكنيد .اين كار بيفايده است .بيماران
پارانوئيد ،همسرشان را به داشتن روابط عاشقانه متهم
ميكنند و ممكن است اين موضوع را مرتب تكرار كنند:
«اگر حقيقت را بگويي دست از س��رت برميدارم» در
چنين وضعيتي ممكن است همسر در حالت درماندگي
به داشتن روابطي كه هرگز نداشته است ،اعتراف كند.
چنين اعترافاتي نهتنها اتهامات بيمار را كاهش نميدهد
بلكه سبب ميشود كه بيمار بعدها بيشتر همسرش را
متهم كند .چني��ن اعترافاتي مثل نف��ت ريختن روي
آتش است.
 -13به او اجازه ندهيد كه ش��ما را با تهديدات غيرواقعي
خود كنترل كند .چنانچه بيمار به داليل شما براي مراجعه
به پزشك گوش نميدهد يا مايل نيست براي درمان خود
اقدام كند ،در اين صورت خودتان با پزشك صحبت كنيد.
بيماراني كه بيماري خود را قب��ول ندارند و نميخواهند
درمان شوند به بستري شدن نياز دارند  .

 10گام رسيدن به زبان َمحرمي را در رابطه زوجها مرور كنيم

همزباني،پاشيدنبذرگندمهمدلي ،كاشتنهستهخرما
كسي را تصور كنيد در جمعي به زباني سخن بگويد كه
هيچ كس زبان او را نفهمد و او نيز زبان ديگران را متوجه
شكوفه
نشود .چقدر او احساس تنهايي و غربت خواهد كرد اما

شيباني
به محض آن كه در ميان آن جمعيت ،كسي را بيابد كه
زبان او را بفهمد ،از اولي�ن واژهاي كه حس ميكند به
گوشش آش�نا ميآيد ،همزبانش را از جان عزيزتر خواهد يافت ،انگار كه
دنيايي يافته است .اما آن دو ،چند روز كه بگذرد و آن هيجان اوليه همزباني
فروكش كند ،وارد س�طح و الي�ه ديگ�ري از نيازها هم خواهند ش�د كه
گريزناپذيراست،سطحيعميقتروضروريتربهنامهمدلي.اگرآنشخص
بعد از چند روز در ميان همان جمعيتي كه كسي حرفهايش را جز يك نفر
    همزباني سهل الوصولتر از همدلي
چگونه ميتوان به همدلي رس��يد؟ ش��ايد ب��ا آموزش
واژههاي يك زبان بتوان در شش ماه ،يك سال يا چند
سال بعد در سطوح مختلف با افراد آن زبان به گفتوگو
نشس��ت ،اما همدلي به چيزي فراتر از فهم و يادگيري
واژهها نياز دارد ،بنابراين همزباني س��هل الوصولتر از
همدلي است.
شايد اين قياس بد نباشد كه اگر همزباني پاشيدن بذرهاي
گندم در خاك است كه به سالي نرسيده خوشههاي طاليي
ميدهد ،همدلي كاشتن هس��ته خرما در زمين به اميد
جوانه زدن و به بار نشستن و به درخت خرما تبديل شدن
در سالهاي پيش رو اس��ت  .كتاب «همدلي  -مؤثرترين
مهارت» نوشته دكتر مريم رس��وليان ،روانپزشك و عضو
هيئت علمي دانش��گاه علوم پزش��كي تهران ميكوشد
گامه��اي عملي و منطق��ي همدل��ي را در جامعه ،ميان
اعضاي خانواده و به ويژه در رابطه زوجها آموزش دهد .اين
كارشناس روانپزشكي در اين رابطه  10گام براي رسيدن
به همدلي در نظر ميگيرد و با مثالهاي متعددي كه در
هر گام ميزند ميكوش��د موضوع را در ذهن مخاطب جا
بيندازد .چكيدهاي از اين مباحث را در ادامه ميخوانيد.

همزبان متوجه نميشود ،حس كند با همزبانش نميتواند بسازد  -مث ً
ال آن
همزبان قصد سوء استفاده از او دارد يا افق فكريشان با هم سازگار نيست
 با وجود آن كه ميداند در آن جمع همزباني ندارد اما او را ترك خواهد كردچون اين انزواي خودخواس�ته ،بهتر از تنش فك�ري و اصطكاك هر روزه
است.
پس عجيب نيس�ت كه موالنا در دفتر اول مثنوي و طليعه قصه «هدهد و
سليمان» ميگويد:
همزباني ،خويشي و پيوندي است /مرد با نامحرمان چون بندي است
اي بسا هندو و ترك همزبان/اي بسا دو ترك چون بيگانگان
پس زبان محرمي خود ديگرست /همدلي از همزباني بهترست

آنجا كه همدلي ،تشخيص و درك هيجان ديگران است،
رسيدن به همدلي بدون مشاهده و درك هيجانهاي
ديگران غير ممكن اس��ت .براي توضيح بيشتر به چند
مثال توجه كنيد.
مثال اول :فردي را تصور كنيد كه به نظر ناآرام ميرسد،
چشمانشبهطورقابلتوجهيگشادشدهاست.دستانش
را به هم ميمالد ،مرتب لبانش را ميگزد و با نگراني به
تلفن يا آيفون نگاه ميكند.
مثال دوم :فردي است كه با صداي بلند صحبت ميكند،
صدايش ميلرزد ،تند و با فشار حرف ميزند و پرخاش
ميكند.
مثال سوم :فردي اس��ت كه دس��تانش را به هم فشار
ميدهد ،مرتب مينشيند و باز بلند ميشود .پروندهها را
محكم روي ميز ميكوبد ،به لحاظ جسماني نيز راحت و
عادي به نظر نميرسد.
مثال چهارم :فردي است كه لحني گلهمند دارد .پكر به
نظر ميرسد و مدام شكوه ميكند كه «اين وظيفه پدر و

مادر است كه از فرزندان حمايت مالي كنند ،وگرنه كه به
آنها پدر و مادر نميگويند».
   گام دوم ،چقدر ح�االت هيجاني ديگران را
تشخيصميدهيد؟
گام دوم ،تشخيص حالت هيجاني فرد است .اكنون كه
با دقت و هشياري حركات فرد را زير نظر گرفتهايم الزم
است بر اساس مشاهدات خود ،حالت هيجاني فرد را نيز
تشخيص دهيم .به عبارتي بايد بفهميم حالت او را چطور
ميتوانيمتوصيفكنيم.آيااوناراحت،عصباني،مضطرب،
نگران ،وحشت زده ،نااميد يا درمانده است؟
براي نمونه درباره حاالت افراد در مثالهاي باال بيدرنگ
متوجه ميشويم كه فرد اول ،مضطرب و نگران است.
فرد دوم ،ناراحت است .فرد سوم ،خشمگين است و فرد
چهارم ناراضي است.
   گام س�وم ،چرا او دچار اين هيجانها شده

   گام اول ،مش�اهده اس�ت ،چق�در اه�ل
مشاهدهايد؟
شايد به نظر آس��ان برس��د كه بخواهيم با ديگران در
موقعيتهاي گوناگون ،همدلي نشان دهيم اما در عمل
وقتي در موقعيت قرار ميگيريم دقيقا نميدانيم چه بايد
كنيم .در اين جا اصول همدلي را به شكلي عملي و گام به
گام همراه با مثال شرح ميدهيم.
گام اول مشاهده فردي است كه مش��كل دارد .بايد در
مواجهه با اين فرد به درد دلهايش به دقت گوش دهيم.
به خصوصيات حرف زدن او  -ت��ن صدا ،لحن صحبت
كردن و مكثها  -توجه كنيم ،به تغيي��رات صورت او
نگاه كنيم و حركات بدنش را زير نظر داش��ته باشيم .از
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است؟
گام سوم ،يافتن موضوعي است كه باعث ايجاد اين حالت
هيجاني شده است .بعد از تشخيص هيجان و احساس
دروني ديگران  -گام اول و دوم  -اكنون ضروري اس��ت
كه بفهميم چه مسئلهاي باعث تجربه اين حاالت شده
است.
همدلي كردن كامل چيزي بيشتر از تشخيص حاالت
هيجاني ديگران را ميطلبد و از آن جا كه هيجانها به
اشيا يا موضوعات و افراد معطوف ميشوند ،فرد همدلي
كننده بايد بفهمد شئ يا شخص يا موضوعي كه باعث
ايجاد چنين احساسي در فرد شده چه بوده است؟ اين
موضوع ميتواند يك ذهنيت باشد در مثال اول ،نگراني
از احتمال بروز حادثه براي همسري كه دير كرده است
 يك باور باشد  -در مثال دوم آدم بايد وقت شناس باشدو هرگز بدقولي نكند؛ فردي ديگر باشد  -در مثال سوم،
عصبانيت از همكاري كه چند روز است سر كار نيامده و
كارهايش مانده است  -يك توقع باشد - .در مثال چهارم،
انتظار اينكه پدر هزينه تعمير ماشين را كه خراب شده
است بپردازد.
   گام چه�ارم ،پ�س زمين�ه اي�ن هيج�ان
كجاست؟
گام چهارم ،پيدا كردن زمينه هيجانياي اس��ت كه در
پس موضوع وجود دارد .يعني اينكه بفهميم كدام جنبه
از آن مشكل يا موضوع اس��ت كه روي فرد اثر گذاشته
است .توجه كنيد يك مسئله يا موضوع ميتواند به داليل
مختلفي باعث نگراني و ناراحتي ديگران شود و ما بايد
بفهميمكدامدليلاستكهباعثناراحتيآنهاشدهاست.
براي روشنتر شدن مسئله به مثالهاي زير توجه كنيد:
مثال اول :خانم ،نگران دير رس��يدن همس��ر به منزل
است چون:
 فكر ميكند شايد او معتاد شده باشد. فكر ميكند مب��ادا حادثه يا تصادفي ب��راي او پيشآمده است.
 فكر ميكند نكند پاي زن ديگري در ميان باشد.مثال دوم :فرد از سر موعد نرسيدن به قرار ناراحت است.
آدم بايد وقت شناس باشد و هرگز بدقولي نكند چون:
 به نظر او همه وقت��ي قرار ميگذارند بايد س��ر وقتحاضر شوند.
 حاال كه سر وقت نرس��يده ،همه فكر ميكنند كه اوبينظم و مسئوليت ناپذير است.
 اين مسئله به شخصيت ش��غلي و اجتماعي او لطمهزده است.
مثال سوم :فرد از همكارش عصباني است چون:
 او مجبور اس��ت همه كارهاي همكارش را نيز انجامدهد.
 او هم ميخواس��ته مرخصي برود اما چون همكارشمرخصي گرفته به او مرخصي ندادهاند.
مراجعانمرتبازاوميپرسندهمكارشكيبرميگرددو او از تكرار اين جواب براي همه خسته شده است.
مثال چهارم :فرد از پدرش عصباني است چون:
 بدون ماشين به كارهايش نميرسد و پدرش بايد به94
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دادش برسد.
مجبوراستتمامپساندازخودراخرجتعميرماشينشكند.
 مجبور اس��ت براي تعمير ماش��ين از دوستش پولقرض بگيرد.
   گام پنجم ،چقدر او را ميشناسم؟
گام پنج��م ،توجه به خصوصيات ش��خصيتي و زمينه
فرهنگي -اجتماعي افرادي است كه با مسئلهاي روبهرو
شدهاند .فرد همدليكننده بايد متوجه شود اين عوامل
چگونه روي طرز تلقي و تجزيه تحليل افراد از مس��ائل
زندگي شان اثر ميگذارد .براي درك بهتر از اين مراحل
به مثالهاي زير توجه كنيد:
مثال اول:
 زن از اينكه همسرش دير به منزل برمي گردد ،نگراناستوفكرميكندكهنكندهمسرشتصادفكردهباشد
چون او اصوال هميشه آدم نگران و مضطربي است.
 از اينكه همس��رش دير به منزل برم��ي گردد ،نگراناست كه نكند همسرش معتاد شده باشد چون از بچگي
هميشه شنيده است مردي كه دير به خانه برمي گردد
احتماالً معتاد شده است.
 از اينكه همسرش دير به منزل برميگردد ،نگران استو فكر ميكند احتماالً همسرش با زنان ديگر ارتباط دارد
چون او اصوالً فردي شكاك و بدبين است.
مثال دوم:
 فرد از اينكه به موقع س��ر قرار حاضر نش��ده ناراحتاست ،چون ديگران او را هميش��ه فردي وقت شناس و
منظم ميدانند و او نميخواهد حس��ن نظر ديگران را
از دست دهد.
 فرد از اينكه به موقع سر قرار حاضر نشده ناراحت استچون حاال ديگران روي قولهاي او حساب نميكنند و
ارتباطشان را با او كم ميكنند و براي او حفظ دوستانش
خيلي اهميت دارد.
 فرد از اينكه به موقع سر قرار حاضر نشده ناراحت استچون او رئيس اداره بوده و در فرهنگ جامعه اگر رئيس
اشتباهي كند كارمندان ديگر هم ميتوانند همان اشتباه
را مرتكب شوند.
مثال سوم:
 فرد از اينكه همكارش چند روز مرخصي رفته ناراحتاست چون فكر ميكند ديگران هميشه ميخواهند از او
سوء استفاده كنند و كارهايشان را گردن او بيندازند.
 فرد از اينكه همكارش چند روز مرخصي رفته ناراحتاست چون فكر ميكند حق او بوده كه به مرخصي برود .او
اصوالً از آن دسته افرادي است كه هميشه به خودش فكر
ميكند و براي خودش اولويت قائل ميشود.
 فرد از اينكه همكارش چند روز مرخصي رفته ،ناراحتاست چون از اينكه مراجعان دنبال همكارش ميگردند
و تا او از مرخصي برگردد ،كارشان لنگ ميماند ناراحت
است.
مثال چهارم:
 ف��رد از اينكه پ��درش ،هزين��ه تعمير ماش��ين رانميپردازد ناراحت اس��ت چون فكر ميكند ديگران

بايد به او كمك كنند حتي اگر مس��ئله پيش آمده به
آنها مربوط نباشد .او فردي است كه هميشه ديگران
را استثمار ميكند.
 فرد ناراحت است چون او بسيار خسيس است و تمامدرآمدش را پس انداز ميكند و برايش خيلي سخت است
كه در چنين مواردي هزينهاي بپردازد.
 فرد ناراحت اس��ت ،چون ايجاد ارتباط براي او راحتنيس��ت و دوس��تان كمي دارد و حاال نميداند از چه
كس��ي ميتواند پول قرض بگيرد  .البته روش��ن است
كه گاهي م��ا چندان ب��ا خصوصيات ف��ردي ديگران
آشنا نيس��تيم و چيزي از فرهنگ آنها و نحوه تربيت
خانوادگي و روحيهش��ان نميدانيم اما بايد در كسب
درك درستي از موقعيت آنها سعي كنيم .خصوصاً در
درك اعضاي خانواده ،بستگان و دوستان نزديكمان
كه زمينه فرهنگي مشتركي با آنها داريم و با روحيات و
دغدغههايشان آشنا هستيم ،جايز نيست كه بيتوجهي
نشان دهيم.
   گام شش�م ،چقدر با عين�ك ديگران نگاه
ميكنم؟
گام ششم ديدن دوباره مسئله با عينك ديگران است.
پس از مرور ويژگيها و دغدغههاي تربيتي ،فرهنگي
و شخصيتي افراد بايد از نو احساس آنها را در مقابل آن
موقعيت خاص تعريف كنيم .در واقع ماجرا را از چشم

همدلي كردن كام��ل چيزي
بيشتر از تش��خيص حاالت
هيجاني ديگران را ميطلبد و
از آن جا كه هيجانها به اشيا
يا موضوعات و افراد معطوف
ميشوند ،فرد همدلي كننده
بايد بفهمد ش��ئ يا ش��خص
يا موضوعي كه باعث ايجاد
چنين احساسي در فرد شده
چه بوده است؟
آنهاببينيم.
گام هفتم ،بر زبان آوردن توان درك ديگران
گامهفتم،ابرازوبيانايناستكهماميتوانيم احساسات
ديگران را درك كنيم.
مثال:
 به نظر ميرسد شما خيلي نگران همسرتان هستيد. ميتوانم بفهمم كه اتفاق پيش آمده چقدر ناراحتتانكرده است.
 -ميتوان��م درك كنم كه چقدر از دس��ت همكارتان

عصبانيهستيد.
 ميتوانم درك كنم كه براي ش��ما ق��رض گرفتن ازدوستان خيلي سخت است.
   گام هشتم ،سرزنش يا قضاوت نميكنم
گام هشتم ،واكنشي نشان دهيم كه مؤيد اين باشد كه
در ذهن مان ،فرد را سرزنش يا حتي قضاوت نميكنيم
و او مجاز اس��ت كه چنين احساسي داشته باشد .مث ً
ال
بگوييم«:طبيعي است كه تحمل وضعيت پيش آمده
براي شما خيلي سخت باشد».
   گام نهم ،تالشهاي نفر مقابل را ميبينم
گام نهم ،توجه به تالش افراد در كنار آمدن با مشكل يا
حل مسئلهشان است .به عبارتي به مجموعه اقدامات و
تالشي كه آنها براي حل مشكل خود انجام ميدهند،
توجه و عالقه نشان ميدهيم.
   گام دهم ،ارائه پيشنهاد راهحل و شراكت
در مسئله
گام دهم ،پيش��نهاد دادن راهحل يا شراكت در حل
مسئله است .مث ً
ال به اين شكل كه بيا ببينيم ميتوانيم
با هم راهي پيدا كنيم؟
  همس�ران براي همدلي با هم به چه توجه

كنند؟
مسئله مهم براي همدلي اين است كه با هيجانهاي
خود آشنا باشيد و بتوانيد هيجان و احساسي را كه
در زمان اختالف نظر با همسرتان داريد ،تشخيص
دهيد و ابتدا هيجانهاي ناخوش��ايند خودتان را
كنترل كنيد و بر خود مسلط شويد .مث ً
ال بدانيد كه
از صحبت همسرتان به شدت عصباني و خشمگين
شدهايد ،بنابراين سعي كنيد با روشهاي مختلف
مهارت كنترل خشم ،خودتان را آرام كنيد .وقتي
فردي هنوز درگي��ر هيجانه��اي منفي خودش
اس��ت ،نميتواند نس��بت به احساس��ات ديگران
حساس و متوجه باشد .به عبارتي در اين موقعيت
او نسبت به نشانهها و پيامهاي هيجاني همسرش
نفوذناپذير اس��ت .اگر افراد ندانند چه احساس��ي
دارند ،نميتوانند هيجانهايشان را كنترل كنند تا
با آرامش به دنياي همسرشان وارد شوند ،بنابراين
خودآگاهي ،پيشزمينه همدلي اس��ت  .مس��ئله
مهم ديگر نوع شنيدن همس��ران است .همه افراد
انتظار دارند كه همسرشان صحبتهاي آنها را بهتر
بشنود و نه تنها به كلمات بلكه به مفهومي كه پشت
كلمات نهفته است ،نيز توجه كند .تنها با شنيدن
واقعي است كه افراد ميتوانند از نيازهاي ناگفته،
عاليق و نگرانيهاي همسرشان باخبر شوند  .با اين
همه بس��ياري از افراد اهميت واقعي شنيدن مؤثر
را در پايداري ازدواج نميدانند .يكي از شايعترين
شكايات ميان زن و شوهرها همين است كه هر يك
احساس ميكند همسرش ديگر به او توجهي ندارد
و برايش احترام و اهميت قائل نميشود .يك دليل
مهم اين ش��كايت آن اس��ت كه آنها فكر ميكنند
همسرشان صحبت آنها را به طور مؤثر نميشنود و
گمان ميكنند در حاشيه قرار گرفتهاند ،بنابراين
حتي مسائل بسيار جزئي ميتواند موجب تعارضات
و كشمكشهاي ش��ديد بين آنها ش��ود  .از سوي
دل عشق
ديگر اين عقيده كه شنيدن هميشه در ِ
است و نيازي به تالش براي دستيابي به آن نيست
اشتباهي رايج است.

  
    وقتي ضربان قلب زن و شوهر
با هم كوك شود
مطالعات نشان دادهاند كه وقتي زن و شوهر با هم
همدلي ميكنند ،حتي فعاليتهاي فيزيولوژيك
بدنشان نيز به هم شبيه ميشود و هنگام گفتوگو
و همدلي ،هرگاه ضربان قلب يكي از آنها تند شود،
ضربان قلب ديگري نيز ش��روع به افزايش ميكند
و برعكس .اين مسئله اهميت همدلي را در ارتباط
زن و ش��وهر نش��ان ميدهد  .كمبود همدلي بين
همسران ،باعث رابطه نامطلوب بين آن دو ميشود
و اين رابطه نامناس��ب ،چرخه معيوبي را تشكيل
ميدهد .ب��راي شكس��تن اين چرخه ه��ر يك از
همسران بايد س��عي كنند عش��ق و همدلي را در
خودشان پيدا و تقويت نمايند و همسرشان را بدون
انتظار متقابل از آن بهرهمند كنند  .
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زنان و مردان وقتي در معرض خيانت قرار ميگيرند چه واكنشهايي بروز ميدهند؟

اين 5مرحله بيوفايي همسران را بشناسيد
مطالعه روي 160فرهنگ مختلف نشان ميدهد «بيوفايي» از داليل عمده طالق است
 يك مطالعه روي  160فرهنگ مختلف به روايت كتاب بيوفايي
همسران» نشان ميدهد كه «بيوفايي» يكي از عمدهترين داليل
اميرحسين
ذكر شده براي طالق اس��ت ،اما روايت اين پژوهش از  عواقب و
ماهيار
پيامدهاي بيوفايي اينگونه است :كشف بيوفايي فشار زيادي
بر قرباني بيوفايي وارد ميكند و بيوفايي منجر به طالق ،اين
فشار را مضاعف ميس��ازد .بنابراين افراد در سازگاري با ش��رايط جديد و حاد ،دچار
مشكالت زيادي ميشوند و سازگاري براي شخص قرباني سختتر از سازگاري شخص
مرتكب بيوفايي است .همچنين شخصي كه پيشنهاد جدايي ميدهد ،كمتر از شخص
ديگر دچار افسردگي شده و سازگاري بهتري دارد .البته شخص
مرتكب بيوفايي نيز احساس گناه شديدي پيدا ميكند كه
ميتواند منجر به افسردگي شده و نيازمند مداخالت درماني
باش��د .زنان قرباني بيوفايي شش بار بيش��تر از ساير زنان به
افسردگي عميق مبتال ميشوند .مطالعات نشان ميدهد يكي از
داليل عمده همسرآزاري و همسركش��ي ،در فرهنگهاي
مختلف بيوفايي اس��ت .پس از پي ب��ردن به بيوفايي
شخص دچار حاالتي ميشود كه شبيه نشانههاي فشار
رواني بعد از سوانحي مثل حوادث طبيعي است .اين
نشانهها شامل چنين مواردي ميشود :واكنشهاي
رواني مثل اختالل در بيدار ش��دن يا ب��ه خواب رفتن،
بيقراري يا حمالت خشم ،اختالل در تمركز ،گوش به زنگي
مفرط ،احس��اس خطر دائم ،از جا پريدن با كوچكترين صدا يا
تحريك و واكنش جسمي مثل تهوع و سستي نسبت به آثار
و نشانههايي از خيانت.
 جمع بستن ميان «مرنج» و «مرنجان» اگرچه در
حيطه فراخ كلمات تنها زحمت��ش كنار هم قرار
دادن ميم و ر و نون و جيم است تا به مرنج برسيم
اما وقتي پايمان را بيرون كاغذ ميگذاريم ،ميبينيم
كه تجويزها به اين سادگي هم اتفاق نميافتد ،به ويژه
وقتي پاي يك زندگي مشترك و آدمهاي عادي در ميان
باش��د .آدمهايي كه حتي اگر مرنجانند اما ميرنجند و اگر
بيوفايي نكنند ،نميتوانند به هم نريزند و راحت از كنار
بيوفايي ديگران به ويژه بيوفايي همسر بگذرند.
دكتر حسين خدمتگذار ،روانشناس باليني و دكتر جعفر
بوالهري ،روانپزشك و رئيس انيس��تيتوي روانپزشكي
تهران در كتاب «بيوفايي همس��ران» به چند نكته مهم
در اين باره اش��اره كردهاند .نكته اول پژوهش مهمي است
كه دو محقق به نامهاي ش��اكل فورد و تودك در س��ال 200
روي واكنشهاي هيجاني ناشي از بيوفايي
انجام دادهاند و از قربانيان بيوفايي
خواس��تهاند واكنشه��اي
هيجاني ناش��ي از «كشف
بيوفايي» را ن��ام ببرند.
اين پژوه��ش اگرچه در
خارج از كش��ور صورت
گرفته اما وقت��ي در برابر
نوع واكنشها و طبقهبندي
آنها قرار ميگيريد ،ميبينيد كه
اين رفتارها تا چه اندازه ميتواند در
96
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فصل و فضاي مشاع و مشترك رفتاري ميان ملتها قرار گيرد 103 .واكنش از سوي
اين افراد نام برده شده كه در  15گروه طبقهبندي شدهاند .اين  15گروه عبارتند از:
 -1احساس طردشدگي و ناامني شامل احساس حقارت ،بيارزشي ،ناخواسته بودن
و بيكفايتي.
 -2افسردگي (غمگيني ،دل شكستگي ،تنهايي و نگراني)
 -3درماندگي (نااميدي ،فراموششدگي ،سردرگمي و پوچي)
 -4احساس بيحرمتي (شرمس��اري ،احس��اس حماقت و مورد سوءاستفاده قرار
گرفتن)
 -5خشم و حس انتقامجويي (پرخاشگري ،تنفر ،زيانديدگي و كينهتوزي)
 -6احساس خستگي (خوابآلودگي ،سستي و پژمردگي)
  -7يكه خوردن (حيرت ،گيجي و ناباوري)
  -8انكار و انزجار (احساس كرختي ،ناخوشي و تهوع)
  -9خودكشي و ديگركشي (ميل به كشتن خود يا ديگري)
 -10احساس گناه (احساس مسئوليت و تنفر از خود)
 -11اضطراب (تنش عضالني و نگراني)
اما چهار گروه باقيمان��ده ،هيجانات مثبتي را تجربه و احس��اس ميكردهاند ،مثل
احساس خوشحالي ،رضايت ،آسودگي خاطر و خش��نودي .در بررسيهاي بيشتر
معلوم ش��د افرادي احس��اس مثبت پيدا كرده بودند كه از روابط زناشويي رضايت
نداشته و به دنبال بهانههايي براي جدايي بودند.
   بيوفايي در زندگي زناشويي چيست؟
هر نوع پنهانكاري از همس��ر در مورد روابط خ��ارج از ازدواج نوعي بيوفايي تلقي
ميشود .حتي زماني كه شخص ،اطالعات خصوصي زندگي خود را با شخص ثالثي
در ميان بگذارد و آن را از همسرش پنهان كند نوعي بيوفايي و خيانت تلقي ميشود.
وقتي صحبت از بيوفايي ميشود ،همواره بيوفايي جنسي در ذهن تداعي ميشود
اما بيوفايي به اشكال ديگري نيز ميتواند وجود داشته باشد . .نكته مهم در بيوفايي،
پنهانكاري است .بنابراين خيالپردازي با شخصي غير از شريك زندگي ،ديدن عكس
و فيلم مس��تهجن و روابط تلفني و اينترنتي نيز نوعي بيوفايي تلقي ميشود .پس
بيوفايي را در دو قالب بيوفايي عاطفي و جنسي ميتوان صورتبندي كرد .بيوفايي
عاطفي به صورت درددل كردن با يك غريبه غيرهمجنس است ،در ميان گذاشتن
اسرار ،بگو و بخند كردن ،عشق ورزيدن و موارد ديگر كه از چشم همسر پنهان ميماند.
بيوفايي جنسي هم برقراري رابطه جنسي و فيزيكي با شخص خارج از حوزه زناشويي
است كه ميتواند جنبه عاطفي نداشته باشد .در مواردي بيوفايي عاطفي و جنسي
ميتواند با هم صورت بگيرد.
   بيوفايي طي چه مراحلي اتفاق ميافتد؟
اما نكته بس��يار قابل تأمل در نگاه اين دو پژوهشگر كه ميتواند هشداردهنده باشد،
پرداختن به اين مطلب است كه بيوفايي زوجها نسبت به هم يا يكي نسبت به ديگري،
پديده ناگهاني و يك شبه نيس��ت بلكه در طول يك فرايند و پروسه اتفاق ميافتد،
بنابراين شناخت اين مراحل و فرايندها ميتواند چشمان زوجها را در مواجهه با خيانت
بازتر نگه دارد و به پيشگيري و درمان بيوفايي كمك كند .اما اين مراحل عبارتند از:
مرحله اول :مرحله اول ،آمادگي ذهني شخص است .اين آمادگي را شخص از محيط،
همساالن ،خانواده و رسانهها كسب ميكند ،به گونهاي كه احساس و نگرشي مثبت
نسبت به بيوفايي پيدا ميكند .فرد احساس ميكند ميشود با فردي غير از همسر،
صحبت و درددل كرد ،رابطه داشت و اين اشكالي ندارد .اين نگرش مثبت ممكن است
ش��خص را در رؤياي خود و در حالتي از خواب و بيداري غرق كند كه در اين حالت
بتواند به فردي به غير از شريك زندگي خود اشتغال ذهني داشته باشد.
مرحله دوم :در دومين مرحله حركت به س��وي بيوفايي ،ممكن است شخص به

فردي خاص اش��تغال ذهني داشته باش��د .در اينجا
ممكن است بيوفايي عاطفي روي دهد و حتي هنگام
عشقورزي به همس��رتان ،چهره شخص خاص را در
ذهن خود داشته باشيد.
مرحله سوم :در اين مرحله شخص عواطف خود را
توس��عه ميدهد و متوجه آن شخص خاص ميكند.
مكالمات و اش��ارهها شروع ش��ده و قرار مالقاتهاي
پنهاني با شخص ميگذارد .هر دو به دنبال بهانههايي
براي ب��ودن در كنار يكديگر ميگردند .نش��انههايي
از حس اعتماد بين دو طرف ش��كل ميگيرد ،روابط
صميميتر ميش��ود .رازهايي از گذش��تههاي دور و
نزديك رد و بدل ميشود و تماسهاي بدني سطحي و
پراكنده مهرآميز شروع به شكلگيري ميكنند.
مرحله چهارم :طرفين درگير رابطه جدي فيزيكي و
جنسي با يكديگر ميشوند.
  مرحله پنجم :در اين مرحله شخص با اينكه ميداند
مرتكب بيوفايي شده اما سعي ميكند به طريقي آن
را توجيه كند:
  فقط همين يك بار بود و ديگر اتفاق نخواهد افتاد.  خدا ميداند كه من به اين رابطه نياز داشتم.  فالن كس و بهمان كس هم اين كار را كردهاند.  اگر خدا به من قدرت مقاوم��ت داده بود ،اين كار رانميكردم.
  خدا بخشنده است.  از خدا طلب آمرزش ميكنم و خدا از س��ر تقصيرمميگذرد.
   بي وفايي زن و مرد متفاوت است؟
نكته كليدي ديگر در اين ميان ،نوع مواجهه زن و مرد
در برابر بيوفايي است .همچنان كه نگاه زنان و مردان
به وزن و تعامل عشق ،عاطفه و رابطه جنسي متفاوت
اس��ت ،اين تفاوت در مواجهه با بيوفايي هم خود را
نشان ميدهد.
دكتر خدمتگذار معتقد است :مطالعات نشان داده
زنان ،عش��ق و دوست داش��تن را با روابط جنسي
مرتبط ميدانند ،در حال��ي كه مردان روابط خارج
از زناشويي را در بيش��تر موارد صرفاً با هدف رابطه
جنس��ي ايجاد ميكنند  .در ميان م��ردان ،رابطه
جنسي همسرش��ان در خيانت بسيار مهمتر تلقي
ميشود و برايش��ان دردناكتر اس��ت اما در زنان،
خيانت عاطفي هم آسيب شديدي به رابطه زناشويي
آنها وارد ميكند و هم برايشان گذشتناپذير است.
از طرف ديگر پژوهشه��ا در فرهنگهاي مختلف
نشان داده كه خيانت به همسر در ميان مردان بيش
از زنان اس��ت و آنها در مقايس��ه با زنان در ارتكاب
خيانت ،كمتر دچار احساس گناه ميشوند .از سوي
ديگر مردان بيشتر درگير خيانت جنسي ميشوند
و نيز زودتر به خيانت كشيده ميشوند و در نتيجه
ش��ريكهاي متنوعي را تجربه ميكنند .در مقابل
زنان بيشتر به سمت خيانت عاطفي بدون برقراري
رابطه جنسي متمايل ميشوند.
جالب است كه وقتي زنان به بيوفايي همسر خود
پي ميبرن��د ،فكر ميكنند كه همسرش��ان آنها را
دوست نداشته و رابطهاي عاطفي با زن ديگر برقرار
كرده ولي مرداني كه به بيوفايي همسرش��ان پي
ميبرند ،فكر ميكنند كه محال است رابطه جنسي

در كار نبوده باشد  .اگرچه نميتوان حكم واحدي
در اين زمين��ه صادر كرد ام��ا پژوهشهاي متعدد
در فرهنگهاي مختلف نش��ان ميدهد كه مردان
به دنبال بيوفايي جنس��ي همسرش��ان به شدت
دچار آشفتگي رواني ميشوند و واكنش شديدتري
نسبت به زنان نشان ميدهند .زنان پس از فهميدن
خيانت همسر سعي ميكنند رابطه زناشويي خود
را از نو ترميم و آن را حفظ كنند ،در حالي كه مردان
به خاتمه رابطه زناش��ويي تمايل داشته و به دنبال
جانشين ميگردند .برخي از زنان به افسردگي روي
ميآورند و زانوي غم در بغل ميگيرند در حالي كه
مردان با خشم و عصبانيت رفتار كرده و خشم خود
را بر سر همسرشان خالي ميكنند.
   آيا عوامل ش�خصيتي و رواني افراد در
بيوفايي آنها نقش دارند؟
و نكته پاياني اينكه چه آدمهايي با چه ويژگيهاي
شخصيتي بيشتر در معرض بيوفايي قرار دارند .آيا
بيوفايي را ميش��ود به عوامل رواني و شخصيتي
نسبت داد؟ پاسخ اين سؤال مثبت است چه از جانب
آدمهاي عادي و چه از سوي روان درمانگرها.
دكت��ر حس��ين خدمتگ��ذار در اين ب��اره معتقد
اس��ت :روابط خ��ارج از ازدواج به خودش��يفتگي
افراد ،اعتماد به نفس ش��كننده ،ني��از براي حفظ
عزت نفس و اختالالت رواني نس��بت داده ش��ده
اس��ت .يكي از قويترين عوامل پيشبينيكننده

بيوفايي ،خودشيفتگي شخصيتي است .زناني كه
خودشيفتگي زيادي دارند ،پيشبيني ميشود كه
ممكن است به دنبال جلب توجه باشند ،قرار مالقات
بگذارند ،شب در جايي بمانند و همه اينها موجب
ش��ود كه روابط عاطفي خ��ارج از ازدواج يا روابط
جنسي خارج از ازدواج داشته باشند .جالب اينكه
ديده شده شوهران زناني كه خودشيفتگي بااليي
دارند نيز ممكن است در فعاليتهاي خارج از ازدواج
درگير شوند .با اين حال عالوه بر خودشيفتگي ،دو
عامل ق��وي پيشبينيكننده بيوفايي ،احس��اس
مسئوليت پايين و روان پريش��ي  -اختالل شديد
رواني  -هستند كه عنصر مشترك آنها تكانشگري و
ناتواني در خويشتنداري و به تأخير انداختن لذت
است .تكانش��گري يك ويژگي شخصيتي است كه
باعث ميشود فرد در مواجهه با رويدادها به سرعت
تعادل خود را از دست داده و از خود بيخود شود و
بدون تفكر ،واكنش نشان دهد .ويژگي شخصيتي
تكانشگري ممكن است شخص را به حوزه بيوفايي
جنسي س��وق دهد .افراد تكانشگر به احتمال زياد
در فرصتهاي عاطفي و جنسي پيش آمده ،قدرت
كنترل نداشته و به سرعت وارد عمل ميشوند در
حالي كه ساير افراد خويشتنداري نشان ميدهند.
افرادي كه توانايي به عقب انداختن خواستههاي خود
را ندارند و خواهان ارضاي فوري آنها هستند همواره
تكانشي عمل ميكنند ،تصميمي ناگهاني ميگيرند و
به عواقب و جوانب عمل خود فكر نميكنند.
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چقدر خانواده را از پنجره
«تفكر تيمي» به تماشا نشستهايم؟

زماني براي آب
رفتن واژههاي
زن و شوهري
شكوفه شيباني
* سالم
 سالم*چه خبر؟
 هيچي ،تو چه خبر؟نيست  .سرت خوب شد؟

* خبري
 نه.* قرص خوردي؟
 آره.* خب پس استراحت كن.
 باشه.* كاري نداري؟
 نه.* خداحافظ
  خداحافظ.طوري با ه��م حرف ميزنند كه ان��گار معذبند ،مثل
دو خرس قطبي كه هر س��ال ،يخهاي زير پايش��ان
كوچكتر از س��ال پيش ميش��ود ،آنها هم هر سال
واژههايشان بيشتر ته ميكش��د .مرد يكي ،دو سال
است كه وقتي تلفن اداره را قطع ميكند ،به ثانيهشمار
تلفن كه لحظه قطع كردن زمان گفتوگويش��ان را
گوش��زد ميكند ،نگاهي مياندازد .تقريباً هيچ يك
از گفتوگوهايش��ان به يك دقيقه هم نميرسد .اگر
گاليه زنش نباشد كه تو در طول روز هيچ تماسي با
من نميگيري ،ش��ايد حتي اين تماسهاي زير يك
دقيقه هم در كار نباش��د .بعضي وقته��ا زن به اين
فكر ميكند كه ميتوانند به جاي اين گفتوگوهاي
تكراري كه هيچ هيجان و حرف تازهاي در آن نيست و
شبيه مسير تاكسيهاي خطي است ،هر دو صدايشان
را در جايي ضبط كنند و هر وقت بخواهند با هم حرف
بزنند ،دكمه پلي را بزنند تا گفتوگويشان آغاز شود.
زن به اين فكر ميكند كه مس��ير حرف زدنهايشان
دقيقاً شكل فش��ار دادن دكمه پلي يك ضبط صوت
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يا به قول امروزيه��ا «ريكوردر» اس��ت .همه چيز
مكانيكي و خشك و يكنواخت به نظر ميرسد .حتي
زن گاهي ب��ه اين فكر ميكند كه چق��در اين واژهها
شبيه كيسه زباله شدهاند ،دورريختني و زائد.
كلماتي كه بي��ن ي��ك زوج رد و بدل ميش��ود ،در
واقع جه��ان و عيار رابطه آنها را روش��ن ميس��ازد.
كلمات مثل آدمها هستند .كلمات خونسرد ،كلمات
خونگرم ،كلمات هيجاني ،كلمات آتش��ين ،كلمات
شيطنتآميز ،كلمات جدي ،كلمات ماللآور ،از طرف
ديگر همين كلمات وقتي به ه��م پيوند ميخورند،
ميتوانند ح��االت پيچيده و تودرت��وي ذهن و روان
آدمي را نشان دهند اما وقتي كلماتي كه بين يك زوج
رد و بدل ميشود ،در يك محدوده خاصي ميماند و
درست مثل گرداب كوچك آب در سينك ظرفشويي
نميتواند پيشتر برود ،رابط��ه زوج همان چند ده يا
چند صد كلمهاي ميشود كه هر روز در مكالمه آنها
به تكرار ميرسد.

منظومههايي كه آب ميروند

امروزه يكي از هشدارهايي كه گاه از زبان كارشناسان
ميشنويم درباره همين ماجراست .چند وقت پيش
بود كه يك روانشناس ميگفت تعداد كلمات رد و بدل
شده از سوي زوجها در طول روز به مرز هشدار رسيده
اس��ت ،مثل اين اس��ت كه بگوييم ميزان آب ذخيره
پشت س��د به مرز خطر نزديك ش��ده باشد .اگرچه
تعداد كلماتي كه بين زوجه��ا در طول روز رد و بدل
ميشود ،ميتواند نشانه مهمي در كيفيت يك رابطه
باشد اما نبايد صرفاً روي تعداد كلمات به عنوان نشانه
گرم يا سرد ،همگرا يا واگرا بودن يك رابطه زناشويي
اتكا كنيم ،چراك��ه در اين زمين��ه خردهفرهنگها،
خصوصيات روانشناسي زن و مرد و بسياري از عوامل

پيدا و نهان ديگر نقش بازي ميكنند .ممكن اس��ت
زن و مردي رابطه گرم و همگرايي با هم داشته باشند
اما به واس��طه خصوصيات فرديش��ان يا مث ً
ال چند
ش��يفته كار كردن مرد يا زن نتوانند در طول روز با
هم س��خن بگويند ،ضمن اينكه هر زن و مردي هم
كه تعداد كلمات رد و بدل شده شان با هم زياد است،
نميتواند به تنهايي نشانه گرم بودن رابطهشان باشد  .
اما نكتهاي كه ميتوان در اين باره روي آن انگش��ت
گذاشت ،دايره واژگاني و منظومههاي گفتوگو ميان
زن و مرد اس��ت .دايره واژگاني در واقع سطح تماس
ذهني و رواني زن و مرد را تعيين ميكنند .مهم است
كه چه كلمات��ي ،كليدواژههاي پربس��امد اين دايره
واژگاني هستند.
ش��ايد اين توصيف ،موضوع را تقري��ب به ذهن كند
كه رابطه زن و مرد به واقع روي داي��ره واژگاني آنها
شكل ميگيرد .هر اندازه كه اين دايره واژگاني توسعه
كيفي پيدا ميكند ،سرزمين گفتوگوي آنها پربارتر
و كارسازتر ميشود اما متأسفانه در خيلي از ازدواجها
با آغ��از زندگي مش��ترك و گ��ذر از دوران نامزدي،
منظومههاي گفتوگو و كششهاي عاطفي موجود
در آن كه به مثابه سيارات اين منظومهاند ،هر روز بين
زن و مرد الغرتر و الغرتر ميشود تا به جايي ميرسيم
كه عم ً
ال زير پاي رابطه زن و مرد خالي ميشود چون
بخش قابل توجهي از آن واژههايي كه بار عاطفي يك
رابطه بر دوش آنها بود ذوب شده و از زير پاي رابطه
بيرون آمدهاند.

چرا آدمهاي غريبه
از آب و هوا آغاز ميكنند؟

آدمه��اي غريب��ه را ديدهايد چطور ب��ا همديگر حرف
ميزنند؟ آدمهاي غريبه حتي اگر بخواهند با همديگر

زن ب��ه اي��ن فك��ر ميكند كه
مس��ير حرف زدنهايش��ان
دقيق ًا شكل فشار دادن دكمه
پلي ي��ك ضبط ص��وت يا به
قول امروزيه��ا «ريكوردر»
ت همه چي��ز مكانيكي و
اس�� 
خش��ك و يكنواخت به نظر
ميرس��د .حتي زن گاهي به
اين فكر ميكند كه چقدر اين
واژهها ش��بيه كيس��ه زباله
شدهاند ،دورريختني و زائد
آشنا شوند ،از جاهايي ش��روع ميكنند كه كام ً
ال قابل
حدس اس��ت .مث ً
ال از آب و هوا .اينكه هوا چقدر گرم يا
چقدر سرد است .اينكه امروز چه باران خوبي آمده است.
چرا غريبهها از آب و هوا يا باري��دن باران براي مكالمه
با هم ش��روع ميكنند؟ چون هنوز بين همديگر دايره
واژگاني نساختهاند كه بتوانند روي آن بايستند و با هم
حرف بزنند ،چون تجربه زيستي مشترك و خاطرهاي
از هم ندارند .پس از پديدههاي بيروني براي شكل دادن
به يك رابطه اس��تفاده ميكنند .حال اگر سطح رابطه
يك زوج به اينجا برسد كه كلمات رد و بدل شده آنها با
هم آنقدر آب برود كه صرفاً پديدههاي بيروني روزمره
مثل غذا ،دعوت براي مهماني ،مدرسه فرزندان و نظاير
آن به گفتوگو شكل بدهد در آن صورت بايد زنگهاي
هشدار را براي چنين رابطهاي به صدا درآورد  .متأسفانه
برخي از زوجها گمان ميكنند وجود رخوت در رابطه
زناشويي و ايستا بودن آن بعد از مدتي يك اتفاق معمول

و بهنجار است .گمان ميكنند همه زوجها بعد از مدتي
به همين نقطه ميرسند يا بايد به همين نقطه برسند
اما واقعيت آن است كه اين يك خطاي شناختي است  .
دايره واژگاني بين يك زوج سرمايه معنوي و فكري آنها
در زندگي است .بعضيها ميتوانند به اين سرمايه از اول
زندگي بيفزايند و منظومه جديدي از گفتوگو را به روي
خود بگشايند .مث ً
ال زني كه عالقهمند به قصه و داستان
است و مرد تجربهاي در اين زمينه ندارد يا تجربه او به
شدت الغر است ،پنجرهاي را به سمت مرد زندگياش
بگشايد يا مث ً
ال مرد كه به صورت حرفهاي ورزش كرده،
جهان ت��ازهاي از كلم��ات و رفتارها را در به��ا دادن به
سالمتي تن به روي زن باز كند.

را در آن نيم ساعت يا بيشتر آزاد ميگذارند ،حتي اگر
ايدههاي مس��خرهاي هم به ذهنش��ان ميرسد ،حق
ندارند ايدههايشان را سانسور كنند و نگويند .اعضا هم
نبايد به گونهاي رفتاركنند ك��ه بقيه حالت تدافعي به
خود بگيرند و ايدههايشان را بر زبان نياورند .آن فرد  به
من ميگفت ما از همين نقطه شروع كرديم ،البته اوايل
بهانهها زياد است .از اينكه خستهايم يا اين چيزها خيلي
فانتزي اس��ت اما به مرور مثل يك بازي ميتواند ذهن
آدم را قلقلك بدهد و به بازي بگيرد .آن وقت گاهي در
همين اتاق فكر دو نفره چيزهايي به ذهن من و همسرم
ميرسيد كه طرف مقابل را شگفتزده ميكرد و به درك
تازهاي از خود و نفر مقابل ميرسيديم.

تحولي كه نيم س��اعت «بارش فكري»
ميتواند ايجاد كند

اگر زوجها تفكر تيمي داشته باشند...

يك بار يكي از مراجعان خانم كه ش��ش س��ال تجربه
زندگي مشترك را از س��ر گذرانده بود ،در اين باره به
من ميگفت يكي از اتفاقات خيلي خوب زندگي من
و همس��رم روزي بود كه تصميم گرفتيم هر ش��ب يا
دس��تكم يك روز در ميان به مدت نيم ساعت با هم
اتاق فكر تشكيل دهيم.
اوايل وقتي من اين پيشنهاد را با همسرم مطرح كردم
او گمان كرد پيش��نهاد من بيش از حد فانتزي اس��ت
و اين نشستها بيش��تر به تيپ و قيافه س��ازمانها و
ادارات ميخورد نه تيپ و قياف��ه يك خانه ،با اين همه
من پا پس نكشيدم و عقبنش��يني نكردم و اصرار كه
اين پيشنهاد را اجرا كنيم .راس��تش آن روز من مقاله
جالبي درباره بارش يا طوفان فكري خوانده بودم .بارش
يا طوفان فكري از اين قرار اس��ت كه چند نفر دور هم
جمع ميشوند و در رابطه با يك موضوع ،هر ايدهاي را  
كه به ذهنشان ميرسد ،مطرح ميكنند .آنها ذهنشان

در واقع زندگي اين فرد كه از معدود مراجعاني اس��ت
كه نه در بحران رابطه بلكه براي مشورت گرفتن درباره
بهبود و بهتر كردن يك رابطه به يك مش��اور مراجعه
ميكند با تصميمي كه در آغاز ممكن است غيرجدي
و فانتزي به نظر برسد مسير مثبت و پيشروندهاي را
در پيش گرفته بود .امروز بسياري از زوجهاي ما فاقد
پروژههاي فكري هستند .آنها اگرچه ممكن است دور
سفرههاي غذا جمع شوند اما سفرهاي فكري براي دور
هم جمع شدن و دنبال كردن پروژه مشترك را ندارند،
حتي گاهي يك نشس��ت چند دقيقهاي به نام «اتاق
فكر» كه ميتواند خيلي راحت برگزار شود ،اين قابليت
را دارد كه زوجها را جديت��ر به همديگر متصل كند  .
فراموش نكنيم بازيها هم ق��درت عجيبي در ايجاد
همگرايي دارند .اگر زوجها تفكر تيمي داش��ته باشند
و خانواده را يك تيم بدانند در آن صورت به اقتضائات
يك تيم هم توجه خواهند كرد و سعي خواهند كرد با
هم و همنوا پارو بزنند.
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وقتي ذهن آدمها در آستانه طالق يا بعد از آن با انبوهي از افكار منفي بمباران ميشود

 10تحريفشناختيمطلقهه ا
ق
در آستانه طال 

 اگرچه اين روزه��ا هر كجا كه مينش��ينيد ،حرف از
ضرورت داوري و قضاوت نكردن است اما همه ما خوب
ميدانيم كه زندگ��ي بدون قض��اوت و داوري ممكن
نيس��ت .ما هر لحظه در حال قضاوت درباره رفتارها و
پندارهاي خود و ديگران هستيم .در واقع ما هر لحظه
افكار و انديشهها و رفتارهاي خود و ديگران را در ترازو
ميگذاريم و آن افكار و ايدهها و رفتارها را وزن ميكنيم.
اين مسئله درباره طالق هم صدق ميكند .آدمهايي كه
طالق گرفتهاند يا در آستانه طالق هستند گاهي بيش
از ديگران و بيش از روزهاي ديگر ،در معرض اين وزن
كردنها و سنجيدنها هس��تند .آنها پندارها ،افكار و
رفتارهاي خود و همسر و اطرافيان و همه كساني را  كه
احساس ميكنند در رسيدن آنها به اين وضعيت نقش
داش��تهاند ،روي ترازو ميگذارند و وزن ميكنند .اما
چالش دقيقاً از همين جا آغاز ميشود .چقدر ميشود
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به اين تراز و ترازو اعتماد داشت؟ چقدر به آمار و اعداد و
ارقام و درصدهايي كه اين ترازو در اختيار ما ميگذارد
ميتوان تكيه كرد؟
اين ذهن ماست كه نقش ترازو را بازي خواهد كرد اما
ذهن ما مثل هر سنجه ديگري ممكن است خود درگير
خطاهاي شناختي شده باشد .خطاهايي كه به او اجازه
نميدهد به داوري منصفانهاي درباره رفتارها و افكار
خود و ديگران برسد .اين موضوع به ويژه در طالق كه ما
نياز بيشتري به داوري درست و مستدل و منطقي داريم
نقش خود را فاش ميكند.
در اين مطل��ب به چند خط��اي مهم ش��ناختي در
زوجهاي ط�لاق گرفته يا در آس��تانه طالق اش��اره
ميكنيم .در مثالهاي اين مطالب از كتاب «مشاوره
طالق» دكتر ش��هربانو قه��اري ،روان درمانگر بهره
گرفته شده است.

ذهنخواني

فرشته صدر

اين نوع تحريف ش��ناختي به اين معناس��ت كه فرد
پيش خود به ذهنخواني ديگران ميپردازد و با خود
ميگويد ديگران دارند درباره من فكر ميكنند كه. ...
زوجهاي طالق اغلب نسبت به ديگران ،حتي همسر
سابق خود نيز ذهنخواني ميكنند و اين قضيه يكي
از داليل مهم خشم و رفتارهاي پرخاشگرانه در آنها
به شمار ميرود.
نسرين ميگويد :شوهرم پيش خودش فكر ميكند
كه حسابي سرم كاله گذاشته اس��ت و برگ برنده را
در دست دارد .اين فكر مرا خيلي عصباني ميكند و
دلم ميخواهد كاري كنم كه يك ليوان آب خوش از
گلويش پايين نرود.

در شخصيس��ازي ،فرد تنه��ا خود
را مس��ئول وق��وع رويدادهاي منفي
ميداند و خود را بيش از اندازه سرزنش
ميكندوبهاينموضوعتوجهنميكند
كه ديگري ي��ا ديگ��ران در ب��روز يك
رويداد منفي چه س��همي داشتهاند.
شخصيس��ازي يك��ي از دفاعه��اي
معمول در زوجهاي طالق است
ذهنخواني نسبت به ديگران سبب ميشد كه نسبت
به آنها حس��اس ش��ويد و از آنها فاصله بگيريد .براي
تغيير اين تحريف شناختي ،فنون زير سودمندند:
 -1از كجا اين قدر مطمئن هستم كه او درباره من اين
گونه فكر ميكند؟
 -2اين ن��وع تفكر براي من س��ود به بار م��يآورد يا
زيان؟
 -3آيا ش��واهد كافي براي درست بودن اين طرز فكر
دارم؟
 -4آيا قصد دارم اختيار ذهن او را به دست بگيرم؟ آيا
اين كار شدني اس��ت؟ او آزاد است هر طور كه دلش
خواس��ت فكر كند ،همان طور كه من آزاد هستم هر
طور كه دلم خواست درباره وي فكر كنم.

پيشگويي كردن

در اين جا فرد ،آين��ده را پيشبين��ي ميكند منتها
از نوع منفي .اين نوع خطاي ش��ناختي در زوجهاي
طالق معمول اس��ت .پيش��گوييهاي منفي معمول
آنها عبارتن��د از« :اوضاع بدتر خواهد ش��د»« ،اتفاق
بدي برايم ميافت��د» « ،به تنهاي��ي از عهده زندگي
برنميآيم»« ،تا آخر عمر تنها باقي ميمانم».
پيش��گويي منفي به تنش و اضطراب دامن ميزند و
مانع از اين ميش��ود كه فرد بتواند با وضعيت دشوار
پس از طالق كنارآيد .براي مقابله با پيشگويي منفي
فنون زير مفيد خواهد بود:
 -1چقدر احتم��ال ميدهيد ك��ه پيشبينيها اتفاق
بيفتد؟
 -2پيشبينيهاي ش��ما در گذشته چقدر به حقيقت
پيوسته است؟
 -3از كجا تا اين اندازه مطمئن هستم كه اين پيشبيني
اتفاق ميافتد؟
 -4مزاياي پيشگويي منفي بيشتر است يا معايب آن؟
 -5آيا پيش��گويي منفي ميتواند جلوي ضرر و زيان را
بگيرد؟
 -6بدترين اتفاق ممكن چيست و چگونه ميتوان با آن
مقابله كرد؟
 -7اگ��ر يك��ي از دوس��تان در وضعي��ت م��ن ب��ود و
پيشبينيهاي منفي داشت به او چه ميگفتم؟

فاجعهسازي

افراد پيامدهاي يك رويداد يا اتفاق را چنان وحشتناك
جلوه ميدهند كه احساس ميكنند ياراي مقابله با آن را
ندارند .براي مثال بسياري از افرادي كه از همسرشان جدا
شدهاند يا در آستانه جدايي هستند ،به خود ميگويند:
«طالق وحشتناك اس��ت»« ،زندگي مجردي پس از
طالق غيرممكن است»« ،جدايي از همسر يك فاجعه
است»« ،ديگر رنگ خوشبختي را نخواهم ديد».
به كس��اني كه ط�لاق گرفتهان��د بايد كم��ك كرد تا
با فاجعهس��ازي مقابله كنند .فنون زير ب��راي مقابله با
فاجعهسازي پيشنهاد ميشود:
 -1از كج��ا مطمئن هس��تم كه اي��ن پيشبينيهاي
فاجعهآميز اتفاق ميافتد؟
 -2به فرض هم كه اين اتفاق بيفتد ،حتماً راه و روش��ي
براي مقابله با آن وجود دارد.
 -3چگونه ميتوانم از وقوع پيامدهاي منفي جلوگيري
كنم؟ از چه كسي ميتوانم كمك بگيرم؟
 -4آيا فاجعهسازي كمكي به من ميكند؟
 -5سود و زيان آن چقدر است و كدام يك بيشتر است؟
 -6اگر يكي از دوستان در وضعيت من باشد و دست به
فاجعهسازي بزند به او چه خواهم گفت؟
 -7آيا كس��ي هس��ت كه چنين فاجعهاي برايش روي
داده باشد؟
 -8به فرض اينكه چين اتفاق��ي بيفتد چه درسهايي
ميتوان از آن گرفت؟

برچسب زدن

نسبت دادن صفات منفي به خود و ديگران ،برچسب زدن
ناميده ميشود .بسياري از زوجهاي در آستانه طالق به
خود و همسرشان برچسبهاي منفي ميزنند .نسبت
دادن واژههايي مانند احمق ،گس��تاخ ،كثيف و رذل به
ديگري به خشم ما نسبت به وي دامن ميزند .به عالوه
نسبت دادن اين ويژگيها به خود سبب ميشود كه فرد
به سرزنش خود بپردازد يا حتي دست به خودكشي بزند.
در صورت مشاهده اين نوع تحريف شناختي از فنون زير
استفاده شود:

 -1اگر ديگري چنين واژههايي را به من نسبت ميداد،
چه احساس و چه واكنشي داشتم؟
 -2آيا برچس��ب زدن به خود يا ديگري به حل مشكل
كمكي ميكند؟
 -3سود يا زيان برچس��ب زدن كدام است؟ كدام يك
بيشتر است؟
 -4اين برچسب را چگونه ميتوان تعريف كرد؟ متضاد
آن كدام است؟ برچسبهاي متضاد را چگونه ميتوان
تعريف كرد؟
 -5آيا اين برچسبها با واقعيت منطبق هستند؟
 -6اگر به خود يا ديگري ،چنين برچس��ب نميزدم در
رفتار و احساس من نسبت به خود يا ديگري چه تفاوتي
ديده ميشد؟
 -7اگر قرار است به كسي برچسب بزنم بهتر است بين
شخصيت و رفتارش فرق بگذارم و به رفتارش برچسب
بزنم نه به شخصيت او.
 -8آيا شواهد كافي براي درس��ت بودن برچسبها در
اختيار دارم؟

به حساب نياوردن جنبههاي مثبت

به حس��اب نياوردن جنبههاي مثبت ديگ��ران يكي از
خطاهاي ش��ناختي معم��ول در زوجهاي در آس��تانه
طالق اس��ت .افرادي كه درصدد جدايي هس��تند يا از
همسرشان جدا شدهاند ،آنقدر آزرده و خشمگين هستند
كه در قضاوت نسبت به هم غيرمنصفانه رفتار ميكنند
و روي امتيازات و ويژگيهاي مثبت ديگري خط بطالن
ميكش��ند و آنها را ناديده ميگيرند ،مانند «من نكته
مثبتي در او ندي��دم»« ،بعيد ميدان��م آدم توانمندي
باشد»« ،او حتي يك بار هم به من محبت نكرده است».
در صورت مشاهده اين نوع خطاهاي شناختي از فنون
زير استفاده شود:
 -1آيا شواهد كافي براي اين خطاي شناختي دارم؟
 -2اگر ديگري نس��بت به من اين گون��ه فكر كند ،چه
احساسي خواهم داش��ت؟ چه واكنش يا رفتاري نشان
خواهم داد؟
 -3آيا اين حق را دارم كه درباره ديگران اين گونه قضاوت
كنم؟
 -4آيا اين طرز تفكر به من كمك ميكند تا با وضعيت
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اين نوع تحريف ش��ناختي
ب��ه اي��ن معناس��ت ك��ه فرد
پيش خ��ود ب��ه ذهنخواني
ديگران ميپ��ردازد و با خود
ميگوي��د ديگ��ران دارن��د
درباره من فكر ميكنند كه...
 .زوجهاي طالق اغلب نسبت
ب��ه ديگ��ران ،حتي همس��ر
سابق خود نيز ذهنخواني
ميكنند و اين قضيه يكي از
داليل مهم خشم و رفتارهاي
پرخاشگرانه در آنها به شمار
ميرود
دشوار پس از طالق سازگار شوم يا خير؟
 -5امتيازات و زيانهاي اين خطاي شناختي چيست؟
 -6آيا به حس��اب نياوردن جنبهه��اي مثبت ،رفتاري
اخالقي است؟
 -7اگر يكي از دوستان نزديك من نسبت به ديگري اين
خطاي شناختي را داشت ،به او چه ميگفتم؟
 -8اگر احساس خود را از قضاوت جدا كنم در آن صورت
در رابطه با ديگري چگونه فكر ميكنم؟
 -9اگر به دنبال نكات مثبت ديگري بگردم ،چه چيزهايي
به دست ميآورم؟

شخصيسازي

در شخصيس��ازي ،فرد تنها خود را مس��ئول وقوع
رويدادهاي منف��ي ميداند و خود را بي��ش از اندازه
س��رزنش ميكند و به اين موضوع توج��ه نميكند
كه ديگري يا ديگران در بروز ي��ك رويداد منفي چه
سهمي داشتهاند .شخصيس��ازي يكي از دفاعهاي
معمول در زوجهاي طالق اس��ت .براي مثال« :همه
ش تقصير من بود ك��ه ازدواج ما به هم خورد»« ،من
سرنوش��ت فرزندمرو  با طالق خ��راب كردم»« ،من
مقصرم»« ،من گناهكارم ».شخصيسازي به احساس
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گناه و خودمالمتگري ميانجامد و س��بب ميشود
كه فرد به دام افس��ردگي بيفتد .در صورت مشاهده
شخصيسازي از اين فنون اسفاده كنيد:
 -1سود و زيان اين گونه فكر كردن چيست؟
 -2آيا اين نوع تفكر به حل مشكل كمكي ميكند؟ آيا
براي سالمت رواني من مفيد است؟
 -3آيا هم��ه تقصيرها را به گردن بگيرم مش��كل حل
ميشود؟
 -4اگر يكي از نزديكانم در مورد خ��ود اين گونه فكر
كند ،او را تأييد خواهم كرد؟ يا اينكه او را از اين كار باز
خواهم داشت؟
 -5پس از چند سال نسبت به اين طرز فكر چه داورياي
خواهم داشت؟
 -6آيا ش��واهد كافي دارم كه هم��ه تقصيرها مال من
بوده است؟

دنبال مقصر گشتن

اين نوع تحريف شناختي ،در نقطه مقابل شخصيسازي
قرار دارد .فرد در اين نوع تحريف ش��ناختي ،ديگري
را مقص��ر ميداند و او را به س��بب وضعيت دش��وار يا
احساسات ناخوشايند خويش سرزنش ميكند«.تقصير
اوس��ت .او باعث بدبختي من شده اس��ت»« ،خانواده
همسرم مقصرند .آنها ما را به اين روز انداختند»« ،همه
گرفتاريهايم زير سر مادرزنم است ».ما اين عبارتها را
از قول زوجهاي در آستانه طالق زياد ميشنويم اما
 -1آيا شواهد كافي براي اين افكار دارم؟
 -2از كجا مطمئن هستم همه تقصيرها مال ديگران
است؟
 -3اگر ديگري نس��بت به من اين گونه فكر كند چه
احساسي خواهم داشت؟
 -4آيا س��رزنش ديگ��ران ب��ه حل مش��كل كمك
ميكند؟
 -5سهم من در اين رويداد چيست؟
 -6آيا از قصد و نيت ديگران خب��ر دارم يا تنها پيش
خود قضاوت ميكنم؟

تأسف خوردن

افرادي كه از اين خطاي ش��ناختي رن��ج ميبرند ،به

جاي آن كه ببينند در حال حاضر چه كاري ميتوانند
براي بهبود اوضاع انجام دهند به گذشته فكر ميكنند
و تأس��ف ميخورند .بس��ياري از زنهاي در آستانه
طالق ميگويند من نبايد ب��ا او ازدواج ميكردم .اگر
به خواستگار ديگرم پاسخ مثبت داده بودم حاال يك
بيوه درمانده نب��ودم .اگر به او اعتم��اد نميكردم در
دام طالق نميافتادم .من بايد ميدانس��تم كه او زن
زندگي نيست ،اما
 -1واقعاً براي چه چيزي تأسف ميخورم؟
 -2آيا تأسف به حل مشكل كمك ميكند؟
 -3اگر ديگري به جاي من بود و تأسف ميخورد رفتار
او را تأييد ميكردم؟
 -4اگر از تأس��ف خوردن دس��ت ب��ردارم در رفتار و
احساس من نسبت به خودم تغييري ايجاد ميشود؟
 -5آيا اين تنها من هس��تم كه در روي زمين اشتباه
كردهام؟
 -6آيا همه مردم وقتي اش��تباه ميكنند با خودشان
همين رفتار را دارند؟

استدالل هيجاني

بر اساس احس��اس و هيجان قضاوت كردن ،استدالل
هيجان��ي ناميده ميش��ود .اين تحريف ش��ناختي در
زوجهاي در آستانه طالق شايع است :احساس بدبختي
ميكنم پس حتماً بدبختم .احساس بازندگي ميكنم
پس بازندهام.
 -1آيا تكيه بر احساس در قضاوت منطقي است؟
 -2آيا ب��ا تكيه ب��ر احس��اسهاي منف��ي ميتوانم با
رويدادهاي منفي مقا بله كنم؟
 -3اگر يكي از دوستانم براي غلبه بر يك رخداد منفي
بر احساس��ات منفياش تكيه ميكرد رفتار او را تأييد
ميكردم؟

مقايسههاي ناعادالنه

برخ��ي اف��راد ،رويداده��ا را برحس��ب معياره��اي
غيرواقعبينانه تفسير ميكنند .آنها به كساني توجه
ميكنند كه ب��ه مراتب بهتر از آنه��ا عمل ميكنند و
خود را در مقايس��ه با آنها پايين مييابند و دليل آن
را ظلم و بيعدالتي ميدانند .اين تحريف ش��ناختي
در زوجهاي در آستانه طالق زياد به چشم ميخورد.
آنها به طور دائم در حال مقايسه خود با همسر سابق
يا ديگر افراد متأهل پيرامون خود هس��تند و به خود
ميگويند ببين! مردم چقدر خوشبخت هستند .همه
مشغول زندگي زناشويي هس��تند اال من .همسرم از
من بيخيالتر است .او خيلي خوب ميتواند با قضيه
طالق كنار بيايد  ولي من نه .در صورت مشاهده با اين
نوع تحريف شناختي از فنون زير استفاده كنيد:
 -1از كجا اين قدر مطمئن هستم كه ديگران وضعيت
بهتري از من دارند؟
 -2از كجا ميدانم همسر سابق من بهتر از من با اوضاع
كنار ميآيد؟
 -3آي��ا اين ط��رز فكر م��ن كمكي به ح��ل موضوع
ميكند؟
 -4آيا ش��واهد كافي دارم كه طرز فكر من درست و
منطقي است؟

همسران گاهي نياز به خلوتهاي كام ً
ال شخصي دارند و زوجها نبايد از اين بابت وحشت كنند

فاصلهگيريهايمثبتدرروابطزوجها
گاهي ما براي اينكه نقشهايمان
را خوب ببينيم و نقشهايمان
محمدمهدي
را بهتر ادامه دهيم ،الزم است
مبيني
براي چند دقيقه ،ساعت يا حتي
روز ،آن نقش را كنار بگذاريم .از
قالب آن نقش بيرون بياييم و دوباره با بينشي نو در آن
نقش فرو برويم .مثل اي��ن ميماند كه ما براي دوباره
پوش��يدن يك پيراهن نياز داريم كه آن پيراهن را از
تنمان بيرون آوريم .يعني گاهي با آن پيراهن فاصله
بگيريم كه بدانيم آنچه پوشيدهايم صرفاً يك پوشش
است ،نه جان ما.
پس هر پوشيدنياي يك روز بايد از تن بيرون بيايد تا
دوباره شستوشو داده شود و آنقدر به تنمان نچسبد
كه گمان كنيم با آن پيراهن يكي شدهايم .نقشهايي
كه م��ا در زندگي ميپذيريم ،در واق��ع پيراهنهايي
اس��ت كه ميپوش��يم .اما ما گاهي ب��ا نقشهايمان
چنان يكي ميش��ويم كه فرام��وش ميكنيم آنچه
پوشيد ه و پذيرفتهايم ،صرفاً يك نقش است .اتفاقاً اگر
بخواهيم آن نقش را درست ببينيم ،الزم است گاهي
از آن فاصله بگيريم و از دور به آن نگاه كنيم تا اجزا و
روابطش را درست ببينيم .مثل اينكه پدري يا مادري
بخواهد صورت فرزندش را ببيند .اگر هيچ فاصلهاي
بين صورت فرزند و صورت پدر و مادر نباشد آنها قادر
به ديدن هم نخواهند بود بنابراين كمي از هم فاصله
ميگيرند تا اجزاي چهره هم را بهتر ببينند.
دوس��تي دارم كه ميگويد گاهي در خانهمان وقتي
نشس��تهام مث ً
ال با رايانه كار ميكنم به همسرم نگاه
ميكنم ،مثل ديوانهه��ا ذوق ميكنم و بعد به خودم

همه ما براي خودمان فرديتي
داريم .يعني به فرض كه پدر و
مادر م��ا از دنيا رفته باش��ند
و عم� ً
لا نقش فرزن��دي از ما
سلب ش��ده باش��د ،آيا ما باز
وج��ود خواهي��م داش��ت يا
نه؟ فرض كني��د كه فرزندي
نداشته باش��يم و عم ً
ال نقش
پ��در و م��ادري از م��ا س��لب
شده باش��د ،آيا ما باز وجود
خواهيم داشت؟ فرض كنيد
ما همسر نداشته باشيم ،آيا
ما باز وجود خواهيم داشت؟

ميگويم ببين چقدر خوش��بختي ت��و .آن زني كه با
صورت��ي آرام و بدون تش��ويش به تلويزيون چش��م
دوخته و هرازگاهي ميخندد ،همس��ر تو است .يك
جوري به صورت همسرم نگاه ميكنم كه انگار اولين
بار است نگاهش ميكنم و صورتش را ميبينم .دوستم
ميگويد روزهاي اول ازدواج ،همسرم از اين رفتار من
ميترس��يد .فكر ميكرد ،چه شده اس��ت .زنها اين
چيزها را سريع ميگيرند .همسرم زود ميفهميد كه
جور ديگري دارم نگاهش ميكنم .ميگرفت كه اين
نگاه من االن با چند دقيقه پيش فرق كرده است .انگار
كه از يك جاي دور ،از چشمي ديگر به او نگاه ميكنم.
ولي بعدها كه متوجه اين وجه از ديوانگي شخصيت
من ش��د ،با اين قضيه كنار آمد و حتي ميشود گفت
حاال كلي كيف هم ميكند وقت��ي اينطور نگاهش
ميكنم.
پس ما گاهي نياز داريم كه از نقشمان دور شويم تا
به نقش نزديك ش��ويم .نقش را خلع كنيم تا نقش را
ببينيم .وقتي نگاه ميكني به همسرت و ميگويي من
دس��ت اين زن را گرفتهام و به زندگيام آوردهام .اين
زن من است .منحصر به فرد و چقدر خوشحالم كه اين
خانه آرامش دارد و او دارد برنامه مورد عالقهاش را نگاه
ميكند .او ميخندد و من از خندههايش ميخندم.
دوس��تم ميگويد آنها كه كمي ديوانگي در خونشان
نباشد اين چيزها را درك نميكنند .يعني آن حسي
كه تو وقتي به صورت زنت خيره شدهاي و ميگويي
اين زن من است را متوجه نميشوند.

همكاري ك��ه گاهي ب��ه فرديت خود
جايزه ميدهد

همه ما براي خودمان فرديتي داريم .يعني به فرض كه
پدر و مادر ما از دنيا رفته باشند و عم ً
ال نقش فرزندي
از ما سلب شده باشد ،آيا ما باز وجود خواهيم داشت
يا نه؟ فرض كنيد كه فرزندي نداش��ته باشيم و عم ً
ال
نقش پدر و مادري از ما س��لب شده باش��د ،آيا ما باز
وجود خواهيم داشت؟ فرض كنيد ما همسر نداشته
باشيم ،آيا ما باز وجود خواهيم داشت؟ حتي اگر همه
اين نقشها را از ما بگيرن��د ما همچنان وجود داريم،
اين همان فرديتي اس��ت كه ما با آن سر و كار داريم
كه نبايد اجازه دهيم كه اين فرديت زير بار نقشهاي
زندگي گم شود.
همكاري دارم كه متأهل اس��ت ،ي��ك فرزند دارد و
تا آنجاي��ي كه من ميدانم مادر خوب و شايس��تهاي
است .اما در عين حال به فرديت خودش هم احترام
ميگ��ذارد .يك وقتهاي��ي را فقط ب��راي خودخود
خودش اختص��اص ميده��د .يادم ميآي��د يك بار

ميگفت هر وقت كار خوب و دلچس��بي انجام بدهد
به خ��ودش جايزه ميده��د و خ��ودش را به چيزي
مهمان ميكند .مث ً
ال از محل كارش كه ميآيد بيرون،
خودش را به تنهاي��ي به خوردن ي��ك فنجان قهوه
مهمان ميكند.

شيرينكاري با «خودم! بفرماييد»

ي��ادم ميآيد س��الهاي دور وقتي س��ر س��فره غذا
مينشستم و كودكي پنج ،شش ساله بودم ،يك رسم
حتمي را بايد به جا ميآوردم .پدر و مادر به ما ياد داده
بودند س��ر س��فره وقتي آب ميخوريم ،حتماً ليوان
آب را س��مت ديگران بگيريم و تعارف كنيم .من هم
تحت تأثير همين تربيت ،ليوان آب را به سمت پدر و
مادر و خواهرانم ميگرفتم .اما با اين تفاوت كه وقتي
تعارفهايم تمام ميش��د دست به يك شيرينكاري
ميزدم و ليوان را به سمت خودم هم ميگرفتم ،يعني
ليوان را به گونهاي س��مت خودم ميگرفتم كه انگار
دست تعارفكننده ،دست يك نفر ديگر است و بعد با
زبان و دهان خودم كه انگار زبان و دهان ديگري است،
ليوان آب را تع��ارف ميكردم به خ��ودم و ميگفتم
بفرماييد و بعد آب را ميخوردم.
آن روزها نه من و نه شايد پدر و مادرم تحليلي درباره
اين رفت��ار من نداش��تيم و نميدانس��تيم اين رفتار
خودتحويلگيري از كجا ميآيد .اما بعدها ديدم آن
كودك در واقع ميخواهد فرديت خ��ودش را اعالم
كند ،با فاصله دورتري به خ��ود و روابطش با ديگران
نگاه كند و براي لحظهاي هم كه ش��ده به خودش به
عنوان يك ديگري نگاه كند و ببيند چطور ميش��ود
آدم به خودش به عنوان شخص مخاطب نگاه كند.

كوك شدن در يك خلوت خودي

گاهي ما نياز داريم تنها باش��يم .همس��ران موفق
معموالً اين موض��وع را درك ميكنن��د و از اينكه
ببينند همسرشان گاهي به خلوتهايي با خود نياز
دارد ،احساس وحشت نميكنند.
اين فاصلهگيريها را نبايد به حساب فاصلهگيريهاي
عاطفي گذاشت .من گاهي تنها به كوه ميروم و آنجا
فرصتي ميش��ود كه به روابطم با ديگ��ران از جمله
همسرم نگاه كنم .اين فاصلهگيري مرا دوباره كوك
ميكند .گاهي در همين كوه رفتنها دلتنگ همسرم
ميش��وم .جاي خال��ياش را حس ميكن��م اما اگر
قرار باش��د ما صبح تا ش��ب با دليل و بيدليل به هم
بچسبيم شايد به واسطه همين چسبيدنها همديگر
را نبينيم  .
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 گفتوگو با پوران درخشنده ،كارگردان سينما  درباره خانواده و طالق و فيلمهاي آيندهاش

سينماگران بايد آينهگردان مشكالت خانواده باشند
طالق ،سفارش ناگزير جامعه به فيلمساز است
خانوادههاي ايراني از فرزندان خود عقب ماندهاند و دغدغه آگاهي ندارند
دوازده ،سيزده سالم بود كه فيلم «پرنده كوچك خوشبختي» پوران درخشنده را ديدم .آن قدر جذب شخصيت كودك  -نوجوان
فيلم شده بودم كه ميخواستم من هم مثل او كر و الل شوم .اين همان جادويي است كه سينما در چشمهاي ما ميپاشد .پوران
احمدرضا
درخشنده در اين سه دهه از دهه  60تا  90به اندازه انگشتان دو دست فيلم ساخته اما در همه آثارش به نوعي از خانواده ،زوجها،
ثامن
كودكان و نوجوانها سفارش كار گرفته و دستكم خواسته است به اين دنياهاي در هم تنيده نزديك شود .در گفتوگو با پوران
درخشنده س�عي بر اين بوده كه دغدغهها و دلنگرانيهاي او نه صرف ًا در مقام يك كارگردان بلكه به عنوان تماشاگر فعال در
روابط اجتماعي يا حتي يك مادر بازتاب يابد.

   دغدغ�ه فيلمه�اي ش�ما معط�وف به
موضوعات خانوادگي است .ما در اين ويژهنامه
س�عي ميكنيم از چش�م آدمه�اي مختلف
كه به نوع�ي در اين فضا و س�اخت فرهنگي
 اجتماع�ي حضور دارند مس�ئله را ببينيم.طبيعت ًا كارگرداني ك�ه ورود ميكند به طرح
چالشه�اي خانوادگ�ي نميتوان�د بركنار از
تحليل اجتماعي باشد .خواه ناخواه كارگردان
از چش�م يك جامعهش�ناس و روانش�ناس
ميخواهد رواب�ط بين ف�ردي و اجتماعي را
واكاوي كند .ديدگاه ش�ما درب�اره مهمترين
چالشها يا بحرانهايي كه خانواده ايراني را
درگير خودش كرده است ،چيست؟
من فكر ميكنم س��ينماي اجتماعي ،س��ينمايي
است كه خيلي ش��ريف و متعهدانه عمل ميكند.
دغدغه و تعه��د دارد .يك وقت مس��ائل اجتماعي
و آس��يبها آن قدر عميق اس��ت كه نميشود به
راحتي از كنارشان گذشت ،بنابراين يك فيلمساز
كه دغدغه اجتماعي دارد و مسئلهاش جامعه است،
طبيعتاً نميتواند بيتوجه به اين مس��ائل باش��د،
گرچه اين مسائل به نظر سياه بيايد اما اين سياهي،
زش��تي و نفرتانگي��زي در درون همين چالشها
وجود دارد .ش��ما نميتوانيد ط�لاق را لذتبخش
نش��ان دهيد .از هر زاوي��هاي ورود كنيد زش��ت و
تلخ است اما بايد نشان داد .اين زشتي را براي چه
چيزي بايد نش��ان داد؟ از نگاه م��ن كه معطوف به
روانشناسي اجتماعي است مهم است بروم و نقبي
به علل ،عوامل و چرايي آسيبها بزنم .من فقط به
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آس��يب نگاه نميكنم .گاهي آسيب آن قدر در من
عميق ميشود كه احساس مس��ئوليت ميكنم و
نميتوانم به چيز ديگري بپ��ردازم .من از جامعهام
بايد سفارش بگيرم و اين سفارش جامعه است .شما
امروز ميبينيد خيانت در خانوادههاي ايراني سير
نگرانكنندهاي پيدا كرده و دارد روابط ما را از بين
ميبرد .من به عنوان كسي كه شاهد اين فضا هستم
نميتوانم كنار بايستم و لبخند بزنم يا مث ً
ال درباره
اسكي فيلم بسازم و راجع به چيزي حرف بزنم كه
دغدغه مردم نيست .اين جا احساس ميكنم جامعه
دارد با اين ويروس درگير ميشود.
   منظورتان از ويروس مشخص ًا چيست؟
منظورم از ويروس همين سرگشتگياي است كه در
روابط ما ديده ميشود .چرا در جامعه ما كه اين همه
سابقه فرهنگي و س��نتهاي قدرتمند خانوادگي
دارد ،به اين جا رس��يدهايم كه خانواده نميتواند با
فرزندش حرف بزند و جوابي براي او ندارد؟ فرزندش
كلي جلو رفت��ه و خانواده آن قدر عق��ب مانده كه
صداي هم را نميش��نوند .جوانها در همين جلو
رفتنها به گودالهاي عظيمي برخ��ورد كردهاند
كه نميدانند با آن گودال چه كار بايد بكنند ،چون
چيزي به اين فرزند داده نشده كه او بتواند در برابر
بحرانها خودش را حفظ كند .از طرفي خانواده هم
كاري از پيش نميبرد ،چون كنار فرزندش نيست.
   چه كس�ي اين حصن و حفاظ را بايد به
فرزند ميداد؟
در درجه اول خان��واده ،اولين جايگاه رش��د و نمو

خانواده است.
   و خان�واده از كجا بايد بگي�رد؟ به او هم
چيزي داده نشده است.
خانواده بايد جس��توجو كند .چه كسي اينها را
به خانواده بده��د؟ خانوادهها از فرهنگ و رس��انه
ميگيرند ،البته به ش��رط اينكه فرهنگ و رس��انه
بهروز و جذاب باشند و واقعبينانه عمل كنند .رسانه
در مقابله با بحرانها بايد كنار خانواده باشد .خانواده
خواه ناخواه از مديا تغذيه ميكن��د .ما نميتوانيم
انتظار داشته باشيم خانواده بتواند همه بحرانها را
خودش براي خودش حل كند .من به عنوان كسي
كه خودم را كنار خانواده حس ميكنم اين بحران
را ميبينم و دنبالش ميروم .علل و انگيزههايش را
پيدا ميكنم و به جايي ميرس��م كه حس ميكنم
اينجا بايد خانواده را آگاه كنم.
  و منابع استنتاجهاي شما از كجا ميآيد؟
از درون جامع��ه ،از مجموع��ه اطالعاتي كه كنارم
ميبينم و به عنوان يك فيلمس��از س��عي ميكنم
ببينم در ش��بكههاي اجتماعي چه خبر است .چه
بحثهاي��ي اتف��اق ميافتد .جهتگي��ري ذهني
مخاطبان اين شبكهها به چه سمت و سويي است.
  متكي به يك تيم هستيد؟
در درج��ه اول متكي هس��تم به جس��توجوها و
پيگيريه��اي خ��ودم و در درج��ه دوم ،متكي به
تيمي از كارشناس��ان از جمله جامعهش��ناسها و
روانشناسها و جوانهاي پرشوري كه اطالعات را به

من منتقل ميكنند .طبيعتاً از رسانهها و مطبوعات
بهره ميبرم و البته تماس چهره به چهره با آدمهاي
واقعي ،خانوادهها و مردم.
   فرض كني�م ميخواهيد درب�اره طالق
فيلم بسازيد.
ميروم جاهايي كه كانون اجتماعي اين اتفاق است
يعني دادگاههاي حمايت از خانواده .كس��اني كه
طالق ميخواهند و ط�لاق ميگيرند .خانوادهها و
پدر و مادرهاي دو طرف و صحبتهايي كه صورت
ميگيرد.
   يعني برخورد ذهني نميكنيد؟
دقيقاً رودررو ب��ا آدمها مواجه ميش��وم چون راه
ديگري ج��ز اين وجود ن��دارد .من ب��ه عنوان يك
محقق عمل ميكنم .كار من در درجه اول تحقيق
اس��ت .پس اول خودم وارد ميش��وم .ميخواهم
ببينم اين ماجرا به كجا ميرس��د .سرنخ را همين
طور ميگيرم و جلو ميروم تا ببينم روابط ما از كجا
گلآلود ميشود و ميرس��م به خانواده .مهمترين
جايگاهي كه ميتواند به فرزن��دان ما مهارتهاي
زندگي را ياد بدهد ،در درجه اول خانواده اس��ت و
هيچ بديلي ندارد .س��ؤال من از خانواده اين است
كه چرا براي دنيا آمدن فرزندت��ان ،كارت دعوتي
برايش نميفرس��تيد؟ چرا مس��ئوليتهاي ما در
برابر فرزندانمان مهم نيست؟ بچه داشتن كه فقط
بچهآوري نيست كه خب تبريك ميگوييم ،مبارك
باش��د .در بهترين حالت غذا و لباس و پوش��اك و
سرويس فراهم است ،پس ما پدر و مادر نمونهايم.

خداحافظ! اص ً
ال مهم نيست اين كودك و نوجوان،
امروز در مدرس��ه امروز چه كار كرد .با چه كس��ي
حرف زد .چي بهش گفتند .چه چيزي ياد گرفت.
دوستانش چه كس��اني هس��تند؟ چه ميگويند؟
روانشناسي كودك ما در اين سنين چيست؟ يك
ساله ،روانشناسي خاص خود را ميخواهد ،دو ساله
محتواي ديگري الزم دارد.
خب ش��خصيت ما از همان دوران كودكي ش��روع
ميكند به ش��كل گرفتن ،مادري كه با عش��ق به
بچهاش شير ميدهد ،موقع شير دادن سر كودك
را نوازش ميكند ،برايش الالي��ي ميخواند و با او
حرف ميزند ،اي��ن كودك يك جور ش��ير مادر را
ميخورد و تغذيه ميشود و رشد ميكند و كودكي
كه آن قدر گريه ميكند تا ميآيند و با م ّنت از زمين
بلندش ميكنند ،شيرش ميدهند و دوباره زمينش
ميگذارند يك جور ديگر .اين دو ،دو شيوه تربيتي
است .آن يكي دارد كودكش را ميبيند و به حسابش
ميآورد اما اين يكي نميبيند.
بعد از اينكه علل و عوامل را پيدا كردم ،منابع خودم
را از دل واقعيت بيرون ميكشم ،براي يك زندگي
س��الم تحقيق ميكنم و بعد از هم��ه اين اتفاقات،
فيلمنامه من شكل ميگيرد.
حاال ميخواهم چه بنويس��م؟ از كجا بنويسم؟ چه
كساني مرتبط با اين قصهاند و اين آدمها كجاي اين
قصه قرار دارند؟
   س�ينماي ايران چقدر ظرفيت بازگويي
س�وژههايي مثل بيوفايي و خيانت را دارد؟
چقدر دست شما باز است براي تحليل و بيان

اين موضوعات؟
من وقتي وارد اين حرفه ش��دم ب��ا خداوند عهدي
بستم و گفتم از كساني حرف بزنم كه نيازمند ديده
شدن و گفته ش��دن هس��تند اما جايي و تريبوني
ندارند و كس��ي آنها را نميبيند .من فكر ميكنم
وقتي قرار اس��ت چنين درد بزرگ��ي را ببينم مهم
اس��ت كه اين درد را در چه قالب��ي بريزم و چگونه
بگويم ،چون خيلي زمان براي من صرف ميش��ود
كه چگونه بگويم.
  يعني تكنيك؟
نميش��ود گفت فقط تكنيك .من ب��ه جامعه فكر
ميكنم كه مث ً
ال اين خيانت را طوري نگويم كه قبح
اين مسئله بريزد .چگونه بگويم كه هم مخاطب را
جلب كنم و او را نگه دارم و آموزشش بدهم و از آن
طرف اين روايت خود به يك آسيب بدل نشود.
   ش�ده اس�ت ب�ه س�وژهاي در همي�ن
حوزههاي خانوادگي بخواهيد ورود كنيد اما
به خاطر خط قرمزه�ا و تابوها ترجيح بدهيد
وارد نشويد؟
شما ميتوانيد يك درد را پرخاشگرانه مطرح كنيد
و ميتوانيد همان درد را همدالنه هم بگوييد .ممكن
است درد را طوري نشان بدهيد كه وحشت ايجاد
كند .يك وقت هم درد را با مالطفت نش��ان بدهيد
كه اگر كسي آن درد را دارد بتواند با آن كنار بيايد و
دنبال درمان باشد .من هميشه به اين فكر ميكنم
كه حرف من در درون خان��واده ميخواهد ديده و
شنيده شود.
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منظ��ورم از وي��روس همين
سرگش��تگياي اس��ت كه در
روابط ما ديده ميشود .چرا
در جامع��ه م��ا كه اي��ن همه
سابقه فرهنگي و سنتهاي
قدرتمند خانوادگي دارد ،به
اين جا رسيدهايم كه خانواده
نميتواند ب��ا فرزندش حرف
بزند و جوابي براي او ندارد؟
   يعن�ي از هم�ه چش�مها ميخواهي�د
ببينيد؟
بله ،از همه چشمها نگاه ميكنم .دوست دارم پيامي
كه ميدهم در آن پيام ،سالمت و عشق جاري باشد.
يك جور دعوت براي بهتر شدن است .دعوت به اينكه
پنجرهاي باز كن��م و بگويم لطفاً به اي��ن پنجره نگاه
كنيد .كسي كه آن پنجره را باز ميكند احتمال دارد
خودش را در آن زشتي ببيند .ببينيد خودش است
كه آن زشتي را به وجود ميآورد.
   خانم درخش�نده! چ�ه بازخوردهايي از
همين آدمهايي كه به تعبير شما خودشان را در
فيلم پيدا ميكنند ،ميگيريد؟
وقتي مخاطبان بعد از ديدن فيلم س��راغم ميآيند،
ايميل ميزنند ،گاهي تلفن دفت��ر را از جا مي َكنند
كه قرار بگذارند و بيايند دردشان را بگويند احساس
ميكنم حرفم تأثير گذاشته است.
  و ميآيند؟
بله ،ميآيند .از منش��ي دفترم سؤال كنيد .به شما
ميگويند اين جا مثل يك مطب دكتر است .بعضي
وقتها حالتي است كه...

   انگار كه سنگ صبور باشيد؟
مثل يك َمحرم .ميگويند ش��ما محرم ما شدهايد،
پس ميتوانيم دردمان را بگوييم .حاال او ميتواند
يك جوان باشد يا يك ُمسن .مادربزرگ يا يك زن
خانهدار ،دختر جوان يا پسر جوان.
   و وقتي از همين مواجه ش�دنها معدل
ميگيريد ،فك�ر ميكنيد درده�اي خانواده
ايراني امروز بيشتر كجا متمركز شده است؟
بيشتر از هر چيز متوجه شدهام كه خانوادههاي ما
كمتر به دنبال و جستوجوي آگاهي هستند .كمتر
به دور و بر خودشان نگاه ميكنند ،انگار كه هشيار
نيستند و از فرزندان خود غافل شدهاند.
   دستكم متوجه اين غفلت هستند؟
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اكثرا ً متوجه نيس��تند .به خاطر اينكه فكر ميكند
همه كاري براي فرزندش كرده است .مادري آمده
اين جا ميگويد من همه كاري براي بچهام كردهام.
چقدر زحمت كش��يدهام ،چقدر رنج بردهام ،چقدر
كار كردهام ،ح��اال چرا بچه من بايد معتاد ش��ود و
من به او ميگويم اتفاقاً آن زماني كه نياز بود تو به
بچهات نگاه كني ،فراموش��ش كردي .همبازياش
چه كس��ي بود؟ همس��ايه روبهروييتان چه كسي
بود؟ چرا هيچ وقت فكر نكردي اي��ن بچه نبايد به
آن خانه برود؟ چرا فك��ر ميكني اين جوان اعتماد
به نفس ندارد و ت��ا به موضوع��ي برميخورد مثل
دختربچهها گريه ميكند؟ به خاط��ر اينكه وقتي
نياز بود بهش قدرت بده��ي و بگويي تو يك مردي
براي چي نميتواني مشكلت را حل كني ،نبودي.
چرا نميتواني سر كالس سؤالت را مطرح كني .چرا
خجالت ميكشي دس��تت را باال ببري .چرا اجازه
ميدهي بچههاي قالتاق كالس س��وارت ش��وند و
تو مجبوري به اينها باج بدهي ،م��ادر يا پدر كجا
هستند؟
من فكر ميكنم منش��أ تمام مشكالت ما در درجه
اول ،نداشتن آگاهي و ندانستن جايگاه آدمهاست
چون فكر نميكنيم كه آگاهي ارزش است.
   وقتي اين فقر آگاهي را در رابطه زوجها
ميبينيد ،چه سرنخهايي به شما ميدهد؟
فكر ميكنيد ازدواج ،معنا و مفهومش را از كجا بايد
بگيرد؟ من فك��ر ميكنم از خان��واده .خانواده بايد
فرزند خودش را براي زندگي مشترك آماده كند.
وقتي در خانواده فضايي ايجاد ميشود كه مث ً
ال يك
بار به پسر نميگويند اگر ميتواني يك چاي براي
خواهرت بريز ،او دارد درس ميخواند .يك بار پسر
خانواده نرفته آشپزخانه و يك چاي براي خواهرش
نريخته...
   تا آماده بش�ود براي همسرش هم چاي
بريزد؟
دقيقاً! براي اينكه اگر همسرش مريض شد ،بتواند
از او مراقبت كند ،ن��ه اينكه بگويد ه��ر كدام از ما
وظايفي داريم.
   يعني متصلب و خشك نگاه نكند.
بله ،ما اص ً
ال خودمان را براي زندگي مشترك آماده
نميكنيم .خانواده بايد به پس��رش نگاه كند ،اين
بچه نياز به محبت دارد و ب��ه خواهرش بگويد اگر
برادر تو اين مش��كل را دارد ،مث ً
ال خس��ته اس��ت،
ميتواني جورابهايش را بشويي؟ و وقتي او صبح
ديد لباسهايش تميز و خوشبو است ،كفشهايش
واكس دارد ميپرسد اينها را چه كسي واكس زده
است .بعد متوجه ميش��ود آن كارها را خواهرش
كرده است.
   ميخواهيد بگوييد خانواده ظرفيتهاي

عجيب تربيت�ي دارد كه ميتوان�د زوجها را
براي انجام وظايفشان تربيت كند؟
بله ،خانواده ميتواند انس��ان را تربيت كند ،جهان
را ميتوان��د تربيت كند و صل��ح و امنيت جهان به
خانواده برميگردد .اما ما از اين ظرفيتها استفاده
نميكنيم و اج��ازه نميدهيم بچه از ايدهآلهايش
بگويد ،از خواس��تهايش بگويد .ميپرسي دوست
داشتي پدرت چه كاركند .چه رفتاري با تو داشته
باشد .بچه ميگويد من دوست دارم وقتي پدرم آمد
خانه بتوانم باهاش كشتي بگيرم .بعد ما ميبينيم
پدر يك آدم دست نيافتني است .وقتي ميآيد خانه،
ميرود يك گوشه مينشيند .غذايش را ميگذارند
جلويش .خس��ته اس��ت ،غذايش را ك��ه ميخورد
ميرود ميخوابد .فردا صبح پول را ميگذارد يك
گوش��ه و ميرود و اين بچه اص ً
ال نميتواند كودكي
كند ،نميتواند جواني كند .بچ��هاي كه در دوران
بلوغ رؤياپ��ردازي ميكند ،پدر اس��ت كه ميتواند
اين انرژيهاي نهفته در وجود اين پسر را آزاد كند،
بگذارد پرت��اب كند بيرون .اجازه بدهد كه مش��ت
بزند ،ببرد باشگاه ورزشي كه هيجانهايش را خالي
كند و حتي اگر در همين سن به دختري عالقهمند
شده و دوستش دارد ،اجازه بدهيم بگويد .بگوييم
كه دوست داشتن موهبت اس��ت .اين احساسات
خيلي خوب اس��ت ،امنيت و اجازه بدهيم او همه
اينها را مطرح كند .آن وقت ك��ه ميدان داديم او
حرفش را بزند و به شكل فاجعه به اين احساسها
نگاه نكرديم ،آن وقت ميتوانيم به او نزديك شويم
و آرام آرام ب��ه او بفهمانيم كه ه��ر چيزي جايي و
زماني دارد.
   يا يك مس�يري جز آن مس�ير هيجاني
براي اين دوست داشتن باز كنيم.
ش��ما ببينيد من فيلم «رؤياي خي��س» را درباره
نوجوانها و دوران بلوغ س��اختم .حاال بگذريم كه
تلويزيون نمايش نداد اما من اين فيلم را ساختم كه
جوان ،نوجوان و پدر و مادر ما اين فيلم را ببينند كه
آخر چه اتفاقي بر سر اين دو نوجوان ميافتد.
   كه بچههاي طالق هم هستند.
بله و هيچ نوع ارتباطي با پدر و مادر ندارند و نهايت
كاري كه پدر ميكند اين اس��ت كه دختر را از آن
محل ببرد .غافل از اينك��ه آن دختر فرار ميكند و
اتفاق ديگري ميافتد .خ��ب اينها در دايره همان
فرهنگسازي است و س��ينما وظيفه دارد در كنار
سرگرمي به فرهنگ مردم بپردازد.
   ما امروز جوانهاي نسل چهارم را خيلي
متهم ميكنيم كه اينها اص ً
ال ب�ه پدر و مادر
به چش�م عابربانك و س�رويسدهنده نگاه
ميكنند و باورهاي درست و محكمي ندارند،
از طرف ديگر گفته ميش�ود كه خانوادههاي
امروز به س�مت فرزندس�االري رفتهاند .اين

وقتي اين جوان س��رش پر از
يأس ميشود ،طبيعت ًا كشور
خ��ودش را دوس��ت ن��دارد.
خان��واده خودش را دوس��ت
ندارد .آدمها را دوست ندارد.
در اين فضا ديگ��ر همه چيز
ميشودلجبازيوگسيختگي
دروني.دغدغهاشاينميشود
كه من با چه كس��ي دوس��تي
كنم و به بيشترين فايده مالي
برس��م .با كدام دختر يا پسر
ازدواج كنم و به سود بيشتري
برس��م؟ آمار طالق در نس��ل
جديد ما باالترين رقم است.
چرا ؟چوناحساسمسئوليت
نيست

تئوريها را قبول داريد؟
فرض كنيم فرزندس��االري باش��د ،م��ن ميگويم
فرزندساالري را چه كس��ي به وجود آورده است؟
اگر به وجود هم آمده باشد در دل همين خانوادهها
به وجود آمده اس��ت .چرا؟ چون نتوانس��تيم يك
فرهنگ جايگزين در برابر هجوم ماهوارهها ،هجوم
اينترنت و شبكههاي اجتماعي معرفي كنيم .البته
همه محت��واي ش��بكههاي اجتماعي بد نيس��ت.
اما ما آن نقاط تاريك را بيش��تر ج��ذب ميكنيم.
چه جور ميشود دوس��تيابي و رابطه برقرار كرد.
چطور ميشود فريب داد ،كلك زد و كالهبرداري
كرد .مشكل اين است كه پدر و مادرهاي ما همراه
فرزندانشان نيستند .ما حرفي براي نسل جديدمان
نداشتيم و فقط نگاه كرديم .همه چيز آمد و رفت.
همه چيز آوار شد در جامعه بر سر ما.
شما ميدانيد فهم صورت مسئله ،بخش
مهمي از راهكار است و جانب و جهت انگشت
اتهام را معلوم ميكند .مث ً
ال ما انگشت اتهام را
به سمت ماهواره ميگيريم يا به سمت دولت
و آموزش و پ�رورش و عم ً
ال س�ر از فرافكني
درميآوريم و منكر س�هم خودم�ان در يك
آسيب خانوادگي و اجتماعي هستيم.
من موافق چنين چيزي نيس��تم .ما ني��از نداريم
جاهايي را متهم كنيم .ب��ه خاطر اينكه ما بايد فكر
كنيم هر كدام ما مس��ئوليتي در قب��ال خودمان و
جامعه داريم .كسي كه ش��د پدر و مادر مسئوليت
دارد و به راحتي نميتواند به طالق فكر كند .يعني
نميتوان��د و نباي��د خودخواهانه رفت��ار كند .اين
فرهنگ ماس��ت و ما به اين فرهن��گ مينازيم .آن

كسي كه مسئول ميشود ،خيلي مهم است كه آن
جايگاه مسئوليت چقدر برايش اهميت دارد.
پدر خانواده ،بچه ش��يطان دارد .ممكن است بچه
ناخلف داشته باشد ،بچه درس��خوان هم دارد .اما
اوس��ت كه ميتواند همه را كنار ه��م جمع كند.
دس��ت مهر روي سرش��ان بكش��د و همه را وادار
كند با هم دوس��ت باش��ند ،بعد هم خودش ،علل
ناهنجاريه��اي درون خانواده را پي��دا كند .اين
وظيفه پدر خانواده است و وظيفه همه آدمهايي
كه در تربيت نقش دارند .اگ��ر من به عنوان معلم
استنباطم اين باشد كه بيايم پاي تخته و درسم را
بدهم و بروم ،يعني يك تلق��ي مكانيكي و معلوم
اس��ت كه اين تلقي بحران ايجاد ميكند ،اما اگر
نه اين معلم فكر كن��د روح و روان اين بچهها را به
او س��پردهاند و اين ذهنها و روانها را با خودش
ميبرد خانه و ف��ردا كه ميآيد باي��د تغييري در

بچهاي كه ته كالس مينشيند و هيچ وقت در هيچ
چيز مشاركت نميكند ايجاد كرده باشد ،آن وقت
اوضاع بسامان ميشود.
ش�ما بيش از  30س�ال اس�ت ك�ه فيلم
ميس�ازيد .از دهه  60تا به امروز ،سي و اندي
سال گذشته اس�ت .وقتي به نوعي نخ واسط
اي�ن فيلمه�ا را دنب�ال ميكنيم ب�ه خانواده
ميرس�يم .بنابراين خواه ناخواه سير تحول و
تط ّور خانواده ايراني را پشت سر گذاشتهايد.
وقتي اين سي و اندي س�ال را مرور ميكنيد
بحرانهاي خانواده دچار چه تغييراتي و احيان ًا
چه اشتراكاتي با گذشته دارد؟
اشتراك اين است كه خانواده در لفظ همان خانواده
است .اما با گذشته خيلي فرق دارد .آدمها امروز در
خانوادهها خيلي از هم دور شدهاند .خانواده خيلي
جاها به ويژه در فضاهاي ارتباطي جديد عقب مانده
است .ما عقب مانديم و خودمان را جلو نكشيديم.

خيلي از پدر و مادرهاي ما بلد نيستند يك كامپيوتر
را روشن كنند و ميگويند از ما گذشته است .ما از
نظ ر آموزش عقب مانديم و نتوانستيم خيلي چيزها
را جايگزين كنيم .از طرف ديگر ما نميتوانيم جدا
از فرايندهايي كه شكل گرفته ،باشيم .اين اتفاقات
ميافتد و ما نميتوانيم به اتفاق بگوييم لطفاً دست
نگه دار يا درها را ببنديم كه اين پديدههاي جديد
نيايند .پس ما چه بكنيم .ما چطور مجهز ش��ويم؟
اين چيزي است كه ما اين سالها به آن نپرداختيم.
م��ا از آم��وزش و دادن اطالعات غاف��ل مانديم .ما
سالها اين ضرورت را فراموش كرديم و االن جوري
ش��ده كه بچهها خيلي جلوتر از خانواده هس��تند
و خانوادهها عقب ماندهاند و بچهه��ا به خانوادهها
ميخندند و ميگويند حرف نزن .اين جا تو حرف
نزن يا نيا جلو.

   و ديگر آن پدرو مادر ،اقتداري نخواهند
داشت.
بله ،ما ديگر آن پدر و مادر مقتدر گذشته را نداريم.
االن پ��در و مادرهاي م��ا ابزاري در دس��ت بچهها
ش��دهاند .بچههايي كه ما تالش نكرديم در دست
خودمان نگه داري��م .بچهها از دس��ترس ما خارج
شدهاند اما وظيفه داريم بياييم ،برنامهريزي كنيم
و فضا ايجاد كنيم.
يكي از مش��كالت ما بحث كار اس��ت .تحصيالت
دانشگاهي بچههاي ما روز به روز باالتر ميرود .االن
اكثر جوانهاي ما يا دكترا دارند يا فوقليسانس ،اما
آن بازدهي نيست .ميبينيد جوان ما فوقليسانس
دارد اما درب��ان يك فرهنگس��را ش��ده و از درون
احساس حقارت ميكند .از طرف ديگر فرهنگ كار
در خانههاي ما نيست .چين چطور چين شد؟ تمام
خانهها ش��د كارگاه توليدي .امروز چين با همين
تفكر دنيا را قبضه كرده است .چرا ما از اين راه رفته
الگوبرداري نميكنيم.
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در صورتي كه اين كار ميتواند آدمهاي يك خانواده را دور هم جمع كند
و وفاق ايجاد كند.
خب وقتي آن جوان درآمد داشته باشد در موعد مقرر ازدواج ميكند و بچهدار ميشود
و به بچهاش هم بهتر ميرسد چون كار و هدف دارد .اما وقتي بيكار است چه انتظاري
از او داريم كه هر روز فش��ار رواني بااليي را دارد تجربه ميكند .وقتي بيكار است چه
كار كند .با دوستانش دور هم مينشينند و قليان ميكشند .خانه هم كه ميآيد اولين
حرفي كه زده ميش��ود انگار كبريت كشيده ميش��ود .انگيزه و احساس مسئوليتي
وجود ندارد.

كسيكهشدپدرومادرمسئوليتداردوبهراحتينميتواندبهطالقفكركند.
يعنينميتواندونبايدخودخواهانهرفتاركند.اينفرهنگماستومابهاين
فرهنگمينازيم.آنكسيكهمسئولميشود،خيليمهماستكهآنجايگاه
مسئوليتچقدربرايشاهميتدارد
   حتي ادامه تحصيل هم در اين فضا يك جور قليان كشيدن است!
دقيقاً! شما فكر ميكني اينها رفتهاند علم و آگاهي و دانش پيدا كنند؟ نه! ميخواهند يك جور
خودشان را سرگرم كنند و وقتي اين جوان سرش پر از يأس ميشود ،طبيعتاً كشور خودش
را دوست ندارد .خانواده خودش را دوست ندارد .آدمها را دوست ندارند .در اين فضا ديگر همه
چيز ميشود لجبازي و گسيختگي دروني .دغدغهاش اين ميشود كه من با چه كسي دوستي
كنم و به بيشترين فايده مالي برسم .با كدام دختر يا پسر ازدواج كنم و به سود بيشتري برسم؟
آمار طالق در نسل جديد ما باالترين رقم است .چرا ؟ چون احساس مسئوليت نيست .اص ً
ال
ازدواج كرده كه طالق بگيرد و جدا شود .ازدواج كرده كه بتواند روي پاي خودش بايستد و ديگر
است  .امروز تحقيقات نشان ميدهد كه خيانت
برنگردد و نرود خانه پدري .چرا؟ اين دردناك 
در خانوادهها قابل تأمل شده است و االن ميبينيد برخي زنانبه مردهايشان خيانت ميكنند و
وقتيمر دخيانتميكند،چيزيهمبهمردهانميگويندوعكسالعملينشاننميدهند.چرا؟
چون خودشان هم همين راه را ميروند .نتيجه چه ميشود ؟ سنگ روي سنگ بند ميشود؟
  هر كسي دير يا زود در برابر آينه قرار ميگيرد و خودش را ميبيند .حاال اين
جامعه هم در برابر آينه قرار ميگيرد و خودش را ميبيند و روزي اين اتفاق ميافتد  .
فكر ميكنيد سينماي ما چقدر در برابر ما آينه گرفته كه خودمان را ببينيم؟
ما هنوز نتوانستهايم آينه شويم .ما احتياج داريم آينه شويم و آينه را در اختيار كساني قرار بدهيم
كه خودشان را ببينند .خيليها از اين آينه فرار ميكنند يا منكر اين آينه ميشوند .يا ميگويند
آينه اص ً
ال نبايد وجود داشته باشد ،پس ميزنند و آينه را ميشكنند .بارها و بارها من در برابر
چنين كساني قرار گرفتهام .آينهاي كه دستشان بوده كه خودشان را نگاه كنند اما آنها آينه را
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ميشكنند.منفكرميكنممامتعهدهستيمآينهبگيريم
در برابر جامعهمان و اين آينه را درست بگردانيم .البته ما
مسئوليم آدمهاي سالم اين آينه را بگردانند كه بتوانيم
تحول ايجاد كنيم و زنگ خطري را به صدا درآوريم و صد
البته اين هشدار بايد دلسوزانه ،واقعي ،باورپذير و مردمي
باشد  .وقتي من هيس را ساختم ،يك عدهاي ازش فرار
كردند و نيامدند .ميگفتند ما ميترسيم و نميخواهيم
ببينيم.اما زمانيكهدربرابرآينهقرارگرفتندديدندچقدر
غفلت كردهاند مخصوصاً در جايگاه پدر و مادر .خانمي
براي من نوشته كسي كه چنين ضربه بزرگي را به او زده،
بعد از ديدن فيلم بعد  28سال زنگ زده كه از او حالليت
بخواهد ،چراكه خودش هم يك دختر دارد و اين براي
من بزرگترين هديه زندگي است كه يك آدم بيايد در
جايگاهي قرار بگيرد كه وجدانش تحت تأثير قرار بگيرد
و بعد  28سال زنگ بزند و حالليت بخواهد .چرا؟ چون
دختر خودش را در آن فيلم ديده است .خودش را در آن
فيلم ديده است .كسي كه با او در گذشته چنين كاري
كرده ،ديده است.
   شما پيش از آن كه كارگردان باشيد مادر
هس�تيد و طبيعت ًا جدا نخواهيد شد از مسائل
خانواده ،چه طرح و نقشههايي در ذهن تان براي
آينده داريد؟
در آينده نزديك فيلمي درباره طالق و خيانت ميسازم.
تحقيق و فيلمنامهاش تمام شده و با تمام وجودم پشت
اين كار ايستادهام .فيلم ديگري خواهم ساخت درباره
پسرها كه قولش را دادهام.
   به چه كسي؟
به جامعه ،چون به من گفتهاند چرا درباره پسرها فيلم
نساختهاي .ما هم همين مش��كالت را داريم و خيلي
تلختر .و فيلم آخر هم درباره سالمندان و پيري .شما
امروز ميبينيد آن انديشه عصاي پيري شدن چقدر
كمرنگ ش��ده و بچهها خيلي راحت پدر و مادرها را
رها ميكنند ،چون ما چيزي به آنها ندادهايم و آنها
اين وس��ط ماندهاند .ما كاري براي پدر و مادرهايمان
نميكنيم و آنها هم ميبينند .بله ،اين فيلم درباره
آلزايمر خواهد بود.

حتي اگر با همه آرا و فيلمهاي ابوالفضل جليلي
موافق نباشي اما جس�توجوگري صادقانه او
محمد
براي نزديكتر شدن به حقيقت ،قابل تحسين
مهر
اس�ت و تو را جذب ميكند .من او را مس�افر
حقيقت دي�دهام و احس�اس ميكنم خودش
است يا اگر بدبينانه نگاه كنم دستكم تالش ميكند خودش باشد.
ابوالفضل به شدت معناگراست و هر تجربه عينياي كه در نگاه اول
كام ً
ال معمولي به نظر ميرسد براي او ميتواند سوژهاي براي كشف
معنا باشد  .گفتوگويم با اين كارگردان سينما معطوف به موضوع
حريم است ،از حريم آغاز كردهايم و در ادامه آرام آرام نقب زدهايم
به حريم رابطه همسران.

واكاوي معناگرايانه واژه «حريم»

  در گفتوگو با ابوالفضل جليلي ،كارگردان سينما

هرزهخند و هرزهگو و هرزهپانباش!

 90درصد بچههاي بزهكار يا فرزند طالقنديا در خانوادههايشان «حريم»ها شكسته شده است
  س�ه س�ال پيش در مصاحبهاي كه با ش�ما
داشتم از عبارتي به نام «حريم» استفاده كرديد.
آنجا كه داشتيد نماز خواندن مادرتان را توصيف
ميكرديد ،اينكه مادرتان چطور چادر نمازش را
روي صورتش ميكش�يد و اين گونه حريم براي
خود قائل ميشد و به اين واسطه از دنيا و روابطش
كنده ميشد و به خلوتي ميرفت كه تف ّرج در يك
باغ دلگشاست .در آن تعبير من حس كردم چه
موهبت بزرگي است آدمها چنين خلوتكدههايي
داشتهباشندوبهحريموحصاروحصنيبرايقلب
و چشم و ذهنشان برس�ند .از طرفي يك بحران
جدي در روابط امروز ما كه در روابط زوجها هم سه
رخ به سمت ما ايستاده  -اگر ببينيم و به حساب
آوريم  -از دست رفتن حريمهاست؛ آدمهايي كه
قلمرويي براي خود قائل نيستند و قلب و ذهن و
چشمشان را در هر ميداني ميتازانند .ميخواهم
كمي روي اين واژه حريم تأمل داشته باشيم .تصور
و برداشت شما از حريم چيست؟ اص ً
ال چرا آدمها
محتاجحريمندواگراينحريممخدوششود،چه
اتفاقي ميافتد؟
بگذاريد با اين روايت آغاز كنم .شنيده بودم روزي مردي

پياده راه افتاد به قصد زيارت سيد الشهدا عليهالسالم.
نزديكيهاي مرز قصر شيرين با حالي زار ،خسته ،گرسنه
و تشنه به چوپاني رسيد ،سرگرم كار و از او طلب آب و نان
كرد ،چوپان به او آب و نان داد و چون حال مرد را آن طور
ديد از زائر پرسيد :با اين وضعيت عازم كجايي؟
مرد پاسخ داد :به زيارت سيدالشهدا.
چوپان پرسيد :از كجا ميآيي؟
مرد گفت :از راه بسيار دور.
چوپان گفت :چرا از همان جا زيارت نكردي؟
مرد پاسخ داد :مگر ميشود؟
چوپان گفت :چرا نميشود .من هر روز صبح از همين جا
به حضرت سالم ميدهم و حضرت جواب ميدهد.
مرد تعجب ك��رد و گفت :تو صداي ج��واب حضرت را
ميشنوي؟
چوپان گفت :بله.
مردپرسيد:يعنيمنهماگرازهمينجاسالمبهحضرت
بدهم ،حضرت جواب ميدهد؟
چوپان گفت :بله حتماً.
مرد رو به كربال ايستاد و سالم داد .مدتي منتظر ماند و بعد
به چوپان گفت من جوابي نشنيدم!
چوپان نگاهي به مرد انداخت و گفت :چرا حضرت جواب
داد ،تو نشنيدي ولي من شنيدم.

دو سال بعد از ش��نيدن اين مطلب براي انجام كاري به
شهرستان ايالم دعوت شدم .روز دوم و آخرين روز اقامتم
در ايالم بود كه با دو رزمنده براي گردش به سطح شهر و
اطرافش رفتم .شب هنگام بود كه رفتيم ديدار مزار سه
شهيد گمنام .باران ش��روع به باريدن كرد كه رسيديم
به باالي تپهاي كه مزار شهداي گمنام بود .كساني كه
ميآمدند كفشهايشان را از پا ميكندند و سپس روي
سنگفرش كنار مزار ميرفتند و فاتحه ميخواندند .اما
من كفشهايم را از پاي درنياوردم ،پا هم روي سنگفرش
نگذاشتم ،از همان كنار عرض ارادت كردم و قرائت سوره
حمد.بعدكهخواستيمبازگرديمازيكيازبچههايهمراه
سؤال كردم از اينجا كه ايس��تادهايم كربال كدام طرف
است؟ نشانم دادند.
بدون آنكه كسي متوجه شود ،از جمع جدا شدم .رفتم
گوشهاي كه كس��ي نبيندم ،آنجا رو به كربال ايستادم.
يكباره داستان چوپان و مرد زائر به ذهنم آمد .با خودم
گفتم بد نيست امتحاني بكنم .خودم را جمع و جور كردم
و از صميم قلب عرض س�لام و ادبي كردم به محضر آقا
امام حسين عليه السالم و منتظر جواب ماندم كه جوابي
نيامد .سه بار تكرار كردم و در انتها گفتم يا امام حسين!
اگر من اليق شنيدن نيستم الاقل وقتي باز ميگردم يكي
از همراهان بگويد كه من جواب حضرت را شنيدم.
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گرفتيم يعني پذيرفته شدهايم .خوش به حال آدمهايي
كه با جواب وارد حرم و حريم ميشوند كه اتفاق و سعادت
بزرگي است .به قول حافظ «هركه شد محرم دل در حرم
يار بماند  /وانكه اين كار ندانست در انكار بماند ».البته كه
براي دريافت جواب ،راه و طريق بسيار است ،فقط مرد
راه ميخواهد.

به محل اقامت بازگشتيم اما دريغ از جملهاي ،كلمهاي يا سؤالي .شب را دلگير سپري كردم.
صبح كه شد از همان محوطه دوباره عرض سالم و ادب و باز هم سكوت .ظهر كه شد به غير از
دو رزمندهاي كه در طول دو روز سفر مرا همراهي ميكردند ،دو آقاي ديگر به محل اقامت ما
آمدند و گفتند بياييد با هم ناهار بخوريم .من سالهاست ناهار نميخورم .به ايشان هم گفتم،
يكي از آقاياني كه تازه وارد بود ،گفت بيا كنار ما .رفتم و نشستم ،ناهار كه تمام شد آن آقا گفت
آقا ابوالفضل! پاسپورتت همراهته؟ پشتم لرزيد اما خودم را جمع و جور كردم و گفتم :نه .قدري
مكث كرد و بعد گفت اشكالي نداره ،ميخواي بري كربال؟! دلم ميخواست همه غيب ميشدند
و من ميافتادم به خاك .چشمانم پر اشك شد .از اتاق زدم بيرون ،بدون جواب ،همه تعجب
كرده بودند .رفتم زير يك درخت و آنچه بايد اتفاق ميافتاد ،اتفاق افتاد.
دلم نميخواست به اتاق برگردم اما چارهاي نبود ،همه منتظر جواب و متعجب بودند .برگشتم
و همان آقايي كه ميخواست مرا راهي كربال كند ،سؤال كرد كجا رفتي مرد؟ پاسخ دادم كربال.
السالم عليك يا سيدالشهدا! يا حسين!
فكر ميكنم اين بيان عالمه طباطبايي كه ميگويند« :دل ،جايگاه خداست ،هركس را در آن

فكرميكنماينبيانعالمهطباطباييكهميگويند«:دل،جايگاهخداست،
د»تعريفخالصهوكامليازحريمباشد.حريم
هركسرادرآنواردنكني 
جايگاهياستكهانسانفقطخودشوخدايشرادرآنجايميدهد،پس
مكانمقدسياست.حريميعنيبدانيمهركسيحدود،محدودهوخلوتيدارد
وارد نكنيد» تعريف خالصه و كاملي از حريم باشد .حريم جايگاهي است كه انسان فقط خودش
و خدايش را در آن جاي ميدهد ،پس مكان مقدسي است .حريم يعني بدانيم هر كسي حدود،
محدوده و خلوتي دارد .حريم جايي است كه اگر غير بخواهد ورود كند ،نياز به اجازه دارد .در
واقع حريم ،قلب انسان است ،دل انسان است كه به قول عالمه جايگاه خداوند است.
گاهي حريمها حتي شكل يك مكان را هم به خود ميگيرند ،وقتي مكان به شرافتي ميرسد و
بُعدمعنويپيدا ميكند،مثلحرم معصومين.بههميندليلاستكهدر شروعزيارتنامههااول
كسب اجازه ميكنيم براي ورود و بعد وارد شده و زيارتنامهها را ميخوانيم .گاهي براي ورود به
حريم افراد يك «يا اهلل» ميگوييم و وارد ميشويم و گاه منتظر جواب ميمانيم كه اگر جواب
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   امروز تئوريهاي مختلفي درباره مخدوش
ش�دن حريمها در خانواده ،حريم همسري ،پدر
و مادر و فرزندي مطرح اس�ت .گاهي احس�اس
ميشودآدمهاخيليسادهحريمعاطفيوجنسي
را در خانواده مخ�دوش ميكنند .نگاه ابوالفضل
جليلي به اين پديده چيست؟
در تحقيقي كه س��الها پيش انجام م��يدادم به اينجا
رسيدم كه  90درصد بچههايي كه به بزهكاري كشيده
شده بودند از خانوادههايي ميآمدند كه در آن خانوادهها،
حريم شكسته شده بود ،خصوصا بين پدران و مادران و
بقيه هم جزو بچههاي طالق بودند .اين واقعيت موجود
در جامعه ماست اما من اعتقاد يا نظريهاي دارم و آن اينكه
گاهي با شكستن غرور يا خدشهدار كردن يك شخصيت
به نتايج بسيار خطرناكي ميرس��يم كه كم از مطلب و
نتيجهتحقيقبااليينيست.
سالها پيش خيابان وليعصر داشتم پياده ميرفتم به
طرف صدا و سيما .نزديك ميدان ونك ديدم نوجواني
پانزده ،شانزده س��اله و نحيف افتاده وسط پيادهرو و در
حالي كه س��اق پاهايش را با دو دست چسبيده با حال
زاري دارد گريه ميكن��د .تعدادي نوج��وان و جوان و
ميانسال هم در اطرافش دايره زده بودند به تماشا .يك
نفر هم كه احتماالً دكهدار خيابان بود به او آب قند ميداد
كه حالش را جا بياورد .علت را جويا شدم .نوجواني كه با
رنگ پريده باالي س��ر نوجوان در كف پيادهرو ايستاده
بود ،گفت با يك دختر داشتند قدم ميزدند كه كسي
آمد باهاش صحبت كرد ،بعد چنانكوبيد به ساق اين
پسره كه در جا افتاد .از آن زمان به بعد هر وقت ياد اين
تصوير ميافتم تمام وجودم به واسطه درد استخوان ساق
آن جوان ميلرزد و هميشه دعا ميكنم كه آن نوجوان
قضيه را فراموش كرده باشد.
ن��گاه كنيد .دنياي امروز متأس��فانه دنياي خش��ني
شده ،اكثر آدمها عصباني هس��تند .در همين تهران
و شهرس��تانهاي خودمان ببينيد گاهي س��ر هيچ،
مردم در خيابانها و در انظار عموم��ي با هم گالويز
ميشوند .اين مسئله بسيار خطرناكي است .اين آدمها
در خانههايش��ان چطور رفتار ميكنند؟ گاهي حين
رانندگي يك نفر مرتكب خالفي ميش��ود و ديگري
اعتراض ميكند .شخصي كه خالف كرده اتومبيل را
متوقف ميكند و از ماشين پياده ميشود و به فردي
كه اعتراض كرده در برابر چش��م فرزند يا همسرش
اهانت ميكن��د .انگار كه هيچ حريم��ي وجود ندارد.
اين قضيه خيلي نگران كننده اس��ت .ش��ما مطمئن
باش فرزند ش��خصي كه در انظار عمومي به پدرش
اهانت ش��ده ،هيچ وقت قضيه را فراموش نميكند و
يك روزي در جايي دست به كاري خشونتبار ميزند

شايد باورتان نشود اگر بگويم
بسيار بس��يارند جوانهايي
كه طال��ب ش��نيدن اف��كار و
داستانهاي به قول خودشان
اخالقي هستند .همهجا هم
در پاسخ به اين سؤال كه اين
گفتهها از كجا ميآيد ،جواب
دادهام از مذهبم ميآيد .گاهي
وقتها با خودم ميگويم اين
جوانها بيگناهن��د .اگر هم
خ�لاف ميكنند از بيكس��ي
اس��ت ،راهنما ندارن��د ،مراد
ندارند ،بلد راه نميشناسن د

كه منشأ آن همان اهانتي است كه به پدر يا مادرش
شده است .من خيلي به اين موضوع فكر كردهام .يك
بار در شهر پاريس فرانسه مراس��مي بود .به نام «فِتِه
دوال موزيك ».مراس��مي اس��ت كه در روز اول ژوئن
يعني اولين روز تابس��تان يك ش��بانهروز در سراسر
كشور فرانسه جشن ميگيرند .به نام جشن موسيقي،
تمام شهر يكپارچه ميشود .موسيقي گروهها ،آدمها
و خالصه هركس كه دستي در موسيقي دارد ،آن روز
و آن ش��ب در كوچهها و خيابانهاي شهر موسيقي
اجرا ميكنند ،از كشورهاي ديگر هم ميآيند ،حتي
از ايران خودمان .در طول آن  24ساعت شهر خيلي
ش��لوغ ميش��ود ،جمعيت به خيابانه��ا ميريزند،
ترافيك ،راهبندان و خالصه همه چيز .من در چنين
ش��بي در اتومبيل يك تهيهكننده فرانسوي بودم و
خيابان مملو از جمعيت اما همه ساكت و آرام و شاد
بودند .همين طور كه داش��تم تماشا ميكردم به فكر
فرو رفتم .دوست تهيهكننده پرس��يد در چه فكري
ابوالفض��ل؟ گفتم دارم فكر ميكن��م چقدر مردم در
اين جا مرتبند ،هيچ كس مزاحم هيچكس نميشود.
چقدر مردم اينجا خوبند .دوست تهيهكنندهام سري
تكان داد و گفت اشتباه نكن .فقط اينجا قانون محكم
ترس قانون است كه آرامش را
اس��ت و مردم اينجا از ِ
حفظ ميكنن��د و گرنه آدمها همه مث��ل همند .بعد
ي��اد مادربزرگم افت��ادم ،ماد ِر مادرم هميش��ه وقتي
كوچك بودم ميگفت مادر جان! هيچ وقت با كسي
كتككاري نكن ،كتككاري حركت انساني نيست و
هميش��ه برايم احاديثي تعريف ميكرد از گذشته ،از
ائمه به ويژه حضرت علي عليه الس�لام ،بعد هم اين
شعر را ميخواند :از محبت خارها گل ميشود.
االن من فك��ر ميكنم نه اينكه ما و م��ردم ما از ديگر
مردم جهان برترند ،نه منظورم اين نيست .ميخواهم
بگويم ما از فرهنگ مذهبيمان ،اس��تفاده فرهنگي
نميكنيم .ما آن قدر سياسي ش��دهايم كه در نهايت

ما هم قرار است قانونمند ش��ويم .اگر در رسانههاي
عمومي ما يا حتي در تبليغات س��طح ش��هر كمي از
گذشت و فداكاريهايي كه در خصلت ائمه ما موجود
اس��ت ،بگوييم ش��ايد روز اول و دوم تأثير آن چناني
نگذارد اما در درازمدت خيلي مؤثر است .مث ً
ال به اين
جمله از موال علي عليه السالم دقت كنيد كه ميگويد:
«وقتي قدرت داري و ميبخش��ي و گذشت ميكني
ارزش دارد ».وقتي شما مدام اين جمالت را مشاهده
كنيد يقيناً تأثير خواهي گرفت .مشكل اين است كه
ما از مذهبمان بيش��تر از بُعد سياس��ياش استفاده
ميكنيم تا بع��د فرهنگي ،در صورتي كه سياس��ت،
اقتصاد ،رفتار اجتماع��ي ،ارتباط عمومي و همه چيز
ملت را فرهنگ آن ملت تعيين ميكند.
من از شما ميپرسم چرا در خانوادههايي كه مذهبي
اصيل هستند ،شما هيچ وقت حرفهاي زننده ،ركيك
يا رفتارهاي نادرست نميبينيد؟ چرا در اين خانوادهها

آدمها بر رفتارهايشان مديريت دارند؟ دوست دارم يك
جمله هم از پدربزرگم ،پد ِر مادرم بگويم كه از فرهنگيان
تحصيلكرده بود و هميشه جلويش قرآن كريم و روزنامه
اطالعات وجود داش��ت و مطالعه ميكرد .پدربزرگم
هميشه به من ميگفت چون احساس ميكنم تو بزرگ
كه بشوي هنرمند ميشوي ،پس هرزه خند و هرزه گو و
هرزه پا نباش .خداوند همه رفتگان را بيامرزد.
  با ش�ناختي كه از روحيه ش�ما دارم توان
برقراري ارتباط ب�ا طيفهاي نس�لي و فكري
مختلف با روحيهه�ا و پنداره�اي گوناگون را
داريد .مواجهه ش�ما با اي�ن طيفهاي مختلف
و نگاه آنها به خان�واده ،عش�ق ،فرزندآوري و
مسئوليت پدر و مادر شدن چه جمعبنديهايي
را براي شما به وجود آورده است؟ به ويژه  اينكه
شناخت شما از نسل چهارم و جوانهايي است
كه در سن  18تا  28سالگي هستند.
من هميشه دوست داش��تهام فرصت آن را مييافتم

كه در يك برنامه تلويزيوني كه تداوم داش��ته باشد،
هفتهاي يك بار با جوانه��ا صحبت كنم .وقتي براي
جشنوارههاي خارج از كشور سفر ميكنم يا به واسطه
نماي��ش فيلمهايم به خ��ارج از ايران م��يروم اكثرا ً
مس��ئوالن آموزش و پرورش و خصوصاً دانشگاهها از
من ميخواهند به دبيرس��تانها يا دانش��گاهها بروم
و ضمن نماي��ش فيلم درب��اره تجربياتم در خصوص
مذهب و مس��ائل اجتماعي با نگ��رش مذهبي يا به
قول آنها متافيزيكي براي همين به قول ش��ما نسل
چهارميها صحبت كنم .ش��ايد باورتان نش��ود اگر
بگويم بسيار بس��يارند جوانهايي كه طالب شنيدن
افكار و داستانهاي به قول خودشان اخالقي هستند.
همهجا هم در پاسخ به اين س��ؤال كه اين گفتهها از
كجا ميآيد ،ج��واب دادهام از مذهبم ميآيد .گاهي
وقتها با خودم ميگويم اين جوانها بيگناهند .اگر
هم خالف ميكنند از بيكسي است ،راهنما ندارند،

مراد ندارند ،بلد راه نميشناس��ند ،ت��ك افتادههايي
هستند كه هر كدام به زعم خودشان دارند ميروند اما
كجا؟ نميدانند دقيق.
البته خيلي از مس��ئوالن ما اين گونه فكر نميكنند.
آنها ميگويند اين نسل ،نسل عصيانگري است .نسل
خراب و داغاني است .اگر اين طور است ،پس اصالت
من مذهبي چه كارهام؟ پس
مذهب كجاس��ت؟ پس ِ
اين همه ادعا چه ميكن��د؟ خيلي از اي��ن تندروها
ميگويند اين شبكههاي مجازي مقصرند ،بچهها را
فاسد كردهاند .من ميگويم اين طور نيست .نگاه كنيد
در بسياري از اين شبكههاي اجتماعي از هر كدامش
كه فكر كنيد فرقي ندارد ،همه جوانها ا ِبراز تنهايي
ميكنند .به دنبال عشق ميگردند ،بدون آنكه مفهوم
عشق برايشان تفسير ش��ده باشد ،همه به دنبال يك
معشوق فيزيكي ميگردند .اشكالي ندارد اما عشق كه
فقط در فيزيك خالصه نميشود.
چند ش��ب قبل در يكي از همين ش��بكههاي مجازي
ديدم دختر خانمي نوش��ته بود « من بين مردها فقط
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نميگويند مذهبي ،ميگويند اخالقگرا كه در واقع
همان مذهبي است.
ما اگر به جاي اين همه تبليغات سياس��ي در جهان
تبليغ اخالق و فرهنگ و عدالت ميكرديم ،بس��يار
جايگاه بهتري داشتيم.

عاشق باباييام هستم .توي پسرها عاشق پسري هستم كه اسمش برود شناسنامهام .وفادار و
خدمتگزار فرزنداني هستمكه حاصلچنين عشقو وصلتي باشند  ».من برايش يك پيام دادمو
به افكارش درود فرستادم؛  چراكه به نظر من يك پيام اخالقي  -انساني داده بود و اين گونه آدمها
بسيارند  .نمونه ديگرش را كه حتماًخودتان شاهد بودهايد .ببينيد .از وقتي جسد شهداي غواص
كشورمان در جنگ ايران و عراق كشف شد ،چقدر از همين جوانهاي نسل چهارمي در همين
شبكههاي مجازي تصوير اين غواصها را منتشر كردند و ضمن احترام به اين شهدا احساس
همدردي كردند .اينها همان نسل چهارميهاي به قول بعضي از افراد ،سرگشتهاي هستند كه
وقتي پاي احساس ديني به ميان ميآيد عاشقانه به شهدايشان اداي احترام و دِين ميكنند.
وظيفه من و شماست كه با اينها همراه شويم و اگر ميتوانيم در جهت مثبت ياريشان كنيم.
   جليليچهبخواهدوچهنخواهدبهخاطرتجربهزيستياشيكذهنتطبيقي
دارد ،ش�ما تماسهاي قابلتوجهي با آدمها در نقاط مختلف جهان داشتهايد .از
فرانسه تا ژاپن از اروپا تا ش�رق دور .ما گاهي ذهنيتهاي تحريف شدهاي درباره
آدمهاي اين سرزمينها ،خانواده و تعهدشان داريم .روايت شما از خانواده ،رابطه
زن و شوهري و تعهد در اين كشورها چگونه است؟
هيچ انسان عاقل و كاملي ،تنهايي را دوس��ت ندارد ،بيپناهي را دوست ندارد ،نااميدي

منهرفيلميكهميسازمسعيميكنمدرطولفيلم،اولخودمرابسازمبعداز
تجربياتمديگرانرانيزآگاهكنم.منفردگراهستم،فردكهساختهشودخانواده
ودرنهايتجامعهساختهميشود.درتمامكارهايمانسانپرتالشاست.
اميدواراستومنتظر موعود.
را دوس��ت ندارد .خانه به دوشي را دوس��ت ندارد و همه اينها تنها با يك زنجيره برطرف
ميشود؛ عشق ،ازدواج و تشكيل خانواده درست .ش��ما از هر دختري در هر كجاي دنيا
سؤال كني كه نهايت آرزويت چيس��ت بگويد يا نگويد در نهايت آرزويش ازدواج توأم با
عشق است .من هميش��ه گفتهام « بزرگترين محبت خداوند به انسان عشق است ».در
ژاپن كه خيلي به خانواده احترام ميگذارند ،خصوصاً زنها ،اين جمله را روي بسياري از
كاتالوگهاي فيلمهايم چاپ كردهاند.
ش��ما در هيچ فرهنگ و مذهب و قومي نميبينيد كه خيانت را دوست داشته باشند .به
نظر من تمام مردم دنيا اخالقگرا هستند منتها برخي از كشورها راهنما ندارند  .من در
بسياري از كشورها كه ميروم هنگام نمايش فيلمهايم اگر مث ً
ال  2هزار نفر بيايند ،براي
گفتوگوي بعد از فيلمم  5هزار نفر ميآيند چون مرا فيلمس��از اخالقگرا ميدانند .آنها
112
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   سينماي ايران كه وزن قابلتوجهي از آن
در س�ينماي اجتماعي اس�ت ،چقدر توانسته
در اين س�ه دهه و اندي ب�ه خان�واده ايراني و
چالشهاي آن نزديك شود؟
هيچ! براي اينكه روي اين كار سرمايه گذاري نكردهاند.
ت فرهنگي ما اين
يكي از بزرگترين ضعفهاي مديري 
است كه هر كس با برداشت شخصي خودش از فرهنگ
انقالب اس�لامي عمل ميكند يعني ما حيثيت فردي
را بر حيثيت ملي ترجيح ميدهيم .اگر مبناي فرهنگ
خانواده ما اسالمي اس��ت ،همه بايد به همان ريسمان
الهي متوسل شوند اما در كشور ما هر كس خود ريسماني
جداگانه دارد و متأسفانه راه ديگري را هم نه اينكه قبول
ندارد بلكه مردود ميشناسند و در اين ميان فيلمسازان
ما مثل تكتيراندازهاي��ي ميمانند كه هم جبهه را گم
كردهاند و هم فرمانده را .خودشان به خيال اينكه دارند به
سمتدشمنتيرمياندازند،گاهيشليكميكنندواين
شليك گاهي درست به هدف ميخورد و گاهي خودي
را زخمي ميكند  .ما سينماي مدون نداريم ،سينماي
مدون مال امريكا است ،چون همه ميدانند به كدام سو
ميروند .در سينماي امريكا هيچ بينندهاي نااميد سالن
را ترك نميكند حتي اگر فيلم سياه مطلق باشد چون
آنها ذائقهها را ش��ناختهاند .اما نگاه كنيد كه اين اميد و
جستوجوي اميدوارانه و انتظار براي رسيدن به عدالت،
ركن اصلي مذهب ماست اما ما دنبال نميكنيم.
   خان�واده در آث�ار جليلي چ�ه جايگاهي
دارد؟
من هر فيلمي كه ميس��ازم س��عي ميكنم در طول
فيلم ،اول خودم را بس��ازم بع��د از تجربياتم ديگران
را نيز آگاه كنم .من فردگرا هس��تم ،فرد كه س��اخته
ش��ود خانواده و در نهايت جامعه ساخته ميشود .در
تمام كارهايم انسان پرتالش اس��ت .اميدوار است و
منتظرموعود.
   در س�الهاي اخير با افزايش چش�مگير
طالق در جامعه ايراني مواجه بودهايم 19 ،طالق
در هر س�اعت .اين آم�ار در ذهن ش�ما چطور
ترجمه ميشود .تحليلتان از طالقهاي رسمي
و عاطفي چيست؟
خيليها معتقدند كه منشأ طالق فقر اقتصادي است
اما من ميگويم در ِد بيعش��قي است .پاي عشق كه
در ميان باش��د مادر انگش��تش را ميبرد و در دهان
كودكش ميگذارد كه كودك از خون مادر تغذيه كند
و زير آوار از گرسنگي نميرد.
در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  

نگاهي به چند فيلم از كارگردانهاي نسل جوان با موضوع طالق و جدايي

جدايينادرها ازسيمينها بهروايت سينما
سینمای ایران چقدر در دنبال کردن سوژه های مهم اجتماعی موفق عمل کرده است؟ اگرچه بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی در
ارزیابی خود از سینمای ایران ،قدرت این سینما را در ژانر اجتماعی می دانند اما این بدان معنا نیست که سینمای ایران در واکاوی مهم
احمد
ترین آسیب های اجتماعی از جمله طالق موفق عمل کرده باشد .با وجود آن که فیلم های متعددی در سینمای ایران درباره طالق ساخته
محمدتبريزي
شده اما واقعیت آن است که این فیلم ها بیشتر در یک موضع توصیفی از مسأله قرار گرفته اند .به این معنا که آن ها در خوشبینانه ترین
حالت وضعیتی را توصیف کرده اند اما فاقد یک نگاه کالن نگر در تحلیل دقیق آن چیزی بوده اند که در خانواده ایرانی روی می دهد .از
طرف دیگر سینمای ایران از یک ضعف مشهود در روایت طالق هم رنج برده و بخش قابل توجهی از فیلم ها روایتی محفلی مربوط به یک قشر و سطح خاصی
از جامعه را بازتاب داده اند و فیلم ها مبتنی بر تحقیقات مفصل و دربردارنده ابعاد و الیه های زیرین تر سوژه نبوده است .آنچه در ادامه می آید نگاهی به چند
فیلم از کارگردان های نسل جدید سینمای ایران است که در سال های اخیر ،چالش زندگی مشترک زوج ها را موضوع فیلم هایشان قرار داده اند.

استراحت مطلق

كارگردان :عبدالرضا كاهاني
كاهاني در آخرين س��اختهاش ،بر خالف بس��ياري از
فيلمسازان ،داستان زوجي از طبقه متوسط رو به پايين
را روايت ميكند كه زندگيش��ان به بنبس��ت جدايي
رسيده اس��ت .كارگردان در اين فيلم نگاهي زن محور
دارد و با اينكه از داليل پيش از طالق زوج اطالعاتي داده
نميشود اما به خوبي تبعات تلخ جدايي براي يك زن را
به نمايش ميگذارد.
زن پس از طالق و به دليل حرفهايي كه پس از جدايي
پيش ميآيد ،از شهرستان كوچك محل زندگياش به
تهران كوچ ميكند تا بتواند بدون قضاوت مردم زندگي
كند اما تازه در شهر درندشتي چون تهران مشكالتش
شروع ميش��ود .از يك طرف شوهر سابقش كه طاقت
ديدن او را در تهران ندارد از همان لحظه ورودش به شهر،
رگ غيرتش باد ميكند و با مزاحمتهايش باعث ايجاد
مشكالتي براي همسر سابقش ميشود.
از طرف ديگر نگاه بد كارفرمايش ،ش��رايط كاركردن را
براي زن سخت كرده ،اين همه در حالي است كه جايي
هم براي ماندن ندارد .او با تمام اين مشكالت به خانه يكي

از دوستان قديمياش رو ميآورد و قصد سرمايهگذاري در
شغلي كاذب  -خريد و فروش رسيور ماهواره -را دارد كه با
ورودش به خانه ،مشكالتي در زندگي مشترك دوستش
با همس��رش به وجود ميآيد .با تمام اين مش��كالت و
مسائل اما زن از بودنش در تهران راضي است و ميگويد
همين كه در تهران كسي او را نميشناسد ،به راحتي به
او انگ نميزنند و بدون شناخت قضاوتش نميكنند،
برايش كافي اس��ت« .استراحت مطلق» نگاهي نسبتا
متفاوت نسبت به ديگر فيلمهاي اجتماعي ايراني دارد .در
استراحت مطلق بخشي از جنبههاي تلخ و سخت طالق
براي يك زن شهرستاني و از طبقهاي متوسط به تصوير
كشيده و مصائب و مشكالتي را كه او با جدايي پيش روي
يبيند ،منعكس ميشود.
خودش م 

زندگي مشترك آقاي محمودي و بانو

كارگردان :روحاهلل حجازي
حجازي با ورودش به سينما دس��ت روي يك موضوع
حساس اجتماعي گذاشت؛ جنگ سنت و مدرنيته در
خانوادههاي ايراني .سوژه جذاب و جالبي بود كه حجازي
در دو فيلم اولش ب��ه آن پرداخت .حجازي در «زندگي
مش��ترك آقاي محمودي و بانو» به برخي مش��كالت

زوجهاي مدرن و سنتي اش��اره ميكند و سعي دارد با
نگاهي آسيبشناسانه ،محدوديتها و كمبودهاي اين
دو سبك زندگي را نشان دهد.
با ورود زوجي ج��وان به خانه يك خانواده س��نتي كه
چندين سال از ازدواجشان ميگذرد اولين نشانههاي
تعارض ديده ميش��ود .رفته رفته با مان��دن اين زوج و
برخوردهايش��ان با هم ميفهمند در زندگي هر كدام
چيزي ميلنگد و كسي از زندگياش راضي نيست.
در زندگي زوج سنتي ،نگاهي مردساالرانه حاكم است.
مرد براي همصحبتي با همس��رش وقت نميگذارد و
زن جز خانهداري كار ديگ��ري نميكند .اين نكته را در
سكانس زن با همسر دوستش كه كمترين اشتراكي با
او دارد به خوبي ميبينيم .زن با اينكه چندان دلخوشي
از مرد جوان ندارد ولي با صحبتكردن و درد دلهايش
حس آرامش به او دست ميدهد و پيش او سفره دلش را
باز ميكند .زن آنقدر از سوي شريك زندگياش بيمحلي
ديده كه حاال با چند كالم صحبت انگار ب��اري از روي
شانههايش برداشته شده است.
از آن طرف در زوجي كه خود را از قيد و بندهاي زندگي
سنتي رها كردهاند ،نوعي ولنگاري ميبينيم كه باعث
ش��ك و ترديد و حتي خيانت شده است .حجازي براي
نشان دادن تعارضهاي اين دو سبك زندگي سوژه خوبي
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سيزده

را انتخاب كرده و اگر با دقت و وس��واس بيشتري آن را
ميپروراند ماحصل و نتيجه كارش خيلي بهتر ميشد.

برف روي كاجها

كارگردان :پيمان معادي
معادي ك��ه پيش از اين ب��ه عن��وان فيلمنامهنويس و
بازيگر در سينماي ايران شناخته ميشد ،در اولين فيلم
بلند سينمايياش ،س��وژهاي اجتماعي و خانوادگي را
انتخاب كرد« .برف روي كاجها» داستان زوجي به ظاهر
خوشبخت است .زني كه پيانو آموزش ميدهد و مردي
كه دكتر است .همه چيز در ظاهر آرام و عاشقانه است اما
فرار شوهر با يكي از شاگردان همسرش ،ابعاد پنهان ماجرا
را نشان ميدهد.
زن كه از اين اتفاق ش��وكه شده ،به دنبال راهي براي
آرام كردن خويش است و در اين ميان سر و كله يك
همسايه جوان پيدا ميشود .پس��ر جواني كه به زن
توجهي خ��اص دارد نوعي حس س��ردرگمي به زن
ميدهد .زن هم نميخواهد همانند شوهرش باشد و
هم نميتواند پسر جوان را ناديده بگيرد .او در انتهاي
فيلم همراه با پس��ر همسايه به كنس��رت ميرود و با
اينكه به او خوش ميگذرد اما حسي از گناه و عذاب
وجدان به همراهش ميآيد.
در آخر همس��ر زن به خانه بازميگردد اما ديگر اين
زوج آن آدمهاي سابق نيس��تند .بيتوجهي و دوري
از همديگر باعث تجربه حس خيانت ميش��ود .قبل
از اين اتفاق هر دو آنها سرش��ان به كارشان گرم بود
و در شغلش��ان آدمهايي موفق بودند ام��ا بعد از اين
اتفاقات تازه ،بخشي از آن كوه يخ پنهان شده در زير
آب را ميبينند.

به خاطر پونه

كارگردان :هاتف عليمرداني
مردي معتاد عاشق زن و زندگياش است اما مصرف
شيش��ه به او حس خيانت همس��رش را القا ميكند.
مرد كه به شيشه معتاد است فكر خيانت همسرش از
سرش خارج نميشود و با رفتارهايش در حال خراب
كردن زندگياش است.
در اين ميان زن هم عادت ب��ه گفتن دروغهاي ريز و
كوچك دارد و همين شرايط را بدتر ميكند؛ سوءظن
مرد بيشتر ميشود و او را تا سرحد ديوانگي و جنون
ميكش��اند .مصرف شيشه و احس��اس توهم پس از
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مصرف ،زندگي آرام و عاشقانه زوج جوان را تا آستانه
فروپاشي پيش برده اس��ت .در اين ميان پيدا شدن
سر و كله معلم جوان فتوش��اپ وضعيت را خرابتر
ميكند .مرد كه تا پي��ش از اين با حس توهم زندگي
ميكرد حاال با آمدن مدرس جوان ،فكرش بيشتر از
هميشه درگير ميشود .كار مرد به جايي ميرسد كه
از تهمت زدن مس��تقيم و محكوم كردنش به خيانت
هيچ ابايي ندارد.
رفتارهاي سرد و توهينآميز مرد ،باعث فاصله گرفتن زن
ميشود و اين فاصله آنقدر زياد ميشود كه زن با بردن
وسايلش ،راه جدايي را در پيش ميگيرد .به خاطر پونه به
خوبي و قابل لمس ،بدون هيچ شعار و پند و اندرزي اثرات
هولناك مصرف مواد مخدر و توهمزا بودن و تأثيرش بر
زندگي زناشويي را به مخاطب نشان ميدهد.

جدايي نادر از سيمين

كارگردان :اصغر فرهادي
فيلم همانطور كه از نامش پيداست قرار است درباره
داس��تان جدايي زن و شوهري باش��د اما در ادامه قصه
جدايي به حاشيه ميرود و اتفاق مهمتري ميافتد كه
ت زن و شوهر را بهتر نشان
اتفاقا همين حوادث ،شخصي 
ميدهد.
دليل جدايي نادر از سيمين بر سر ماندن يا نماندنشان
در ايران است و زن و مرد با غرور بيشاز حدشان زندگي
آرامشان را تا سر حد جداييكش��ان دهاند .در اين ميان
دختر خانواده س��رگردان و معلق در روابط پدر و مادر
مانده است.
فرهادي در اين فيل��م مش��كالت و معضالت طبقه
متوسط جامعه را كه بخش اعظمي از اجتماع هستند  ،
نش��انه گرفته و با طرح داس��تاني باورپذي��ر ،امكان
همذاتپنداري را به تماشاگرانش ميدهد .اين فيلم
از معدود فيلمهاي موفق ايراني با موضوع طالق است
كه ضمن داشتن روندي جذاب ،متناسب با واقعيات
جامعه ايراني است  .با گذشت داستان و پيشآمدن
اتفاقات مختلف با زواياي پنهان ش��خصيتها آشنا
ميشويم و اين نكته را در س��كانس پاياني كه دختر
رو به قاضي م��ردد از انتخاب پدر و م��ادرش مانده،
ميبينيم .پدر و م��ادر پس از س��ير اتفاقات ،جلوي
قهرمان صادق
چش��م دختر فرو ميريزند .پدر ديگر
ِ
دختر نيست و دختر خانواده سير نزولي سقوط پدر را
با چشم خود ديده است و به همين دليل جلوي قاضي
به مِن مِن ميافتد.

كارگردان :هومن سيدي
سيديدر دومين فيلمبلند سينمايياشبه عواقب دعواو
جدايي زن و شوهرها پرداخته و تأثير آن را روي فرزندان
بررسي كرده اس��ت .در «س��يزده» ما با پسري مواجه
هستيم كه از لحاظ مالي چيزي كم ندارد اما تأثير ديدن
دعواهاي پدر و مادرش و جدايي كه بينشان ميافتد،
روح او را خراش ميدهد.
پسر نوجوان «سيزده» در اوايل فيلم ساكت و گوشهگير
است ولي خش��ونتهايي كه از پدر و مادرش ميبيند،
س��ردي روابطي كه در خان��ه حاكم ميش��ود و تنها
ماندنش در ميان اختالفهاي پدر و مادر ،او را عصيانگر
و عصبي ميكند .پسري كه براي فرار از تنهاييهايش به
موادفروشان محله پناه ميبرد و درگير بازيهاي پيچيده
و كثيف آنها ميشود.
او به مرور زمان احساسش را نسبت به پدر و مادرش از
دست ميدهد و برايش هيچ فرقي نميكند كه با كدام
يك از آنها زندگي كند .س��يزده به دنبال نش��ان دادن
تأثيرات مخرب دعواهاي زناشويي و جدايي زوجها از هم
است .جايي از فيلم پدر به پسرش ميگويد اين دعواي
ميان من و مادرت است و به تو هيچ ربطي ندارد .اما اين
موضوع كام ً
ال به فرزند خانواده ربط دارد و ديدن دعواها
آن دو ،زندگي پسر نوجوان را مختل كرده است .فيلم ايده
بسيار خوب و باارزشي دارد ولي آنقدر كارگردان درگير
بازيهاي فرمي شده كه به محتوا هم آسيب زده است.

زندگي خصوصي آقا و خانم ميم

كارگردان :روحاهلل حجازي
حجازي در اين فيلم دوباره سوژه جنگ سنت و مدرنيته
را پيش كشيده است .اين بار مردي سنتي كه با ارتقاي
شغلي به تهران آمده و با افراد متمول ديدار ميكند براي
اينكه از آدمهاي اطرافش كم نياورد به دنبال عوض كردن
سبك زندگياش است  .مرد براي عوض كردن زندگياش
تنها به ظاهر اكتفا ميكند و همچنان همان تفكر سنتي
بر او غالب است .مرد با تغيير ظاهر همسرش او را از خانه
وارد اجتماع ميكند اما خ��ودش طاقت ديدن زنش را
با آن ظاهر در اجتماع ن��دارد .همين باعث بروز اتفاق و
سوءظن در مرد ميشود و زندگيشان را به هم ميريزد.
تناقضات فكري و رفتاري هر دو نفر زندگيشان را جهنم
كرده است .زن هم با حالتي وسواسگونه مدام در حال
چك كردن تلفن همراه شوهرش است و به او شك دارد.
اين زوج ميخواستند خود را از قالب قبلي بيرون بياورند
و همرنگ جماعت اطرافشان شوند ولي هيچكدام شان
ربطي به آن سبك زندگي ندارند و اين تغيير فقط باعث
آزارشان شده است  .حجازي در اين فيلم هم دست روي
سوژه حساسي گذاش��ته ولي باز با پرداختي نه چندان
خوب ،نتوانسته حق مطلب را به درستي ادا كند .اينكه ما
با اليههايي عميقتر از جدال نوگرايي و عادات سنتي اين
زوج آشنا شويم ،توقعي است كه برآورده نميشود  .

نگاهي به طرح وفاداري در رابطه همسري  در داستان «شازده كوچولو» اگزوپري

ي
تومسئول«گل» خودهست 
«شازده كوچولو» داستاني به شدت استعاري ،تودرتو و معناگراست .ظاهر داستان درباره پسركوچولويي است كه سياره كوچكش
را كه در آن دلبستگي بزرگي به گلاش داشته ترك كرده است و بعد از گذر از سيارات و آدمهاي مختلف  -در واقع هر آدمي براي
حسن
خودش يك سياره و دنياست  -حاال در يك بيابان با خلباني كه هواپيماي او اتفاقي در آن فضاي لم يزرع و بيآب خراب شده ،افكار
فرامرزي
و ايده آلهايش را واگويه ميكند  .اما داستان در واقع درباره يك هجرت دروني است .داستان وفاداري به خود و ديگران ،دوست
داشتن خود و ديگران و وفاداري به گل  -همسر  -است« :من سيارهاي را ميشناس�م كه در آن مردي سرخچهره هست .اين مرد
هرگز گل نبوييده ،هرگز به ستارهاي نگاه نكرده ،هرگز كسي را دوست نداشته و هرگز كاري به جز جمعكردن ،انجام نداده است .هر روز تمام مدت مثل
تو پشت سر هم تكرار ميكند كه« :من يك مرد جدي هستم! يك مرد جدي!» و از غرور و نخوت باد به دماغ مياندازد ولي آخر او آدم نيست .قارچ است.
از منظر شازده كوچولو كسي كه تا به حال گلي را نبوييده ،به كسي مهر نورزيده  -و كاري جز جمع كردن و غرق شدن در منطق و ظواهر خودخواهانه
دنيانداشته است ،در واقع معناي زندگي را باخته و با يك قارچ تفاوت چنداني ندارد بلكه شايد از يك قارچ هم پايينتر است.

اگر گوسفند گل را بخور د
يعني تمام ستارهها خاموش شده است

توصيفها ،مسئلهس��ازيها و نسخه پيچيهايي كه
در اين داس��تان از زبان شازده كوچولو بيان ميشود
مثل يك مرهم در خدمت روابط بين فردي اس��ت.
انگار كه مؤلف آن زمان پيش بيني كرده قرار اس��ت
در دهههاي آتي چه زخمي بر روابط آدمها با خود و
ديگران بيفتد.
اين اس��تدالل يكي از دهها استدالل مش��ابه شازده
كوچولو اس��ت« :اگر كس��ي گلي را دوس��ت داشته
باش��د كه در ميليونها س��تاره ،فقط يكي از آن پيدا
ش��ود همين كافي اس��ت كه وقتي به آن س��تارهها
نگاه ميكند ،خوشبخت باش��د .چنين كسي با خود
ميگويد :گل من در يكي از اين ستارههاست ولي اگر
گوسفند گل را بخورد ،براي آن كس در حكم اين است
كه تمام ستارهها يكدفعه خاموش شده باشند .خب،
اين مهم نيست؟

خودآرايي زمانبر گل
در حجره سبزرنگش

نگاه داستان به زن يادآور نگاه انديشمندان و عرفاي
بزرگ ما ب��ه لطافت وجودي زن اس��ت .همچنان كه
موالنا باالترين حرف را در اين باره زده است« :پرتو حق
است آن ،معشوق نيست  /خالق است آن گوييا مخلوق
نيست» .زن كه هم جسم خود را پرورش ميدهد و هم
در اندرون خود جسم جنس مقابل خود را ميپروراند و
پشت اين ظاهر در برابر واالترين جلوه حق كه عشق و
مهر است آينه ميگذارد تا اين پرتو حق پديدار گردد.
زن از «ناكجاآباد  /ملكوت» آمده است« :گل او يك روز
از دانهاي روييده بود كه معلوم نشد از كجا آورده بودند،
و ش��ازده كوچولو از آن نهال لطيف كه به هيچ يك از
نهالهاي ديگر شبيه نبود ،با دلسوزي تمام مواظبت
كرده بود».
شيفتگي «مرد به زن  /شازده كوچولو به گل» از همين
جا آغاز ميشود .از اينكه زن جلوه جمال حق ميشود:

«شازده كوچولو كه خود شاهد سربرزدن غنچه بزرگي
بود ،خوب احساس ميكرد كه چيزي معجزهآسا از آن
بيرون خواهد آمد ،ليكن كار خودآرايي گل در حجره
س��بزرنگش به اين زوديها تمام نميشد .رنگهاي
خود را ب��ه دقت انتخ��اب ميكرد ،به كن��دي لباس
ميپوشيد و گلبرگهايش را يكيك به خود ميبست.
نميخواست جز در اوج جمال جلوه كند .واي كه چه
گل عشوهگري بود .باري ،آرايش اسرارآميز او روزها و
روزها طول كشيده بود تا آخر يك روز صبح ،درست
به هنگام دميدن خورش��يد ،خودنماي��ي كرده بود و
تازه با آن همه دقت ك��ه در كار آرايش خود به خرج
داده بود ،خميازهاي كش��يده و گفته بود:آه! من هنوز
خواب آلودهام...از شما عذر ميخواهم گيسوانم چقدر
آشفته است»...

اولين غر زدنهاي گل شروع ميشود

اولين مواجهه شازده كوچولو با گل يا مواجهه «مرد
با زن» اين گونه اس��ت .مرد به زن ي��ا گل ميگويد:
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«تو چقدر زيبايي و گل به نرمي ميگويد :مگر نيستم؟! آخر من هم با خورشيد در يك
دم ش��كفتهام» و اولين اصطكاك در همين مواجهه روي ميدهد .هر گلي خاري دارد
و شازده كوچولو اولين تيغهايي كه به واس��طه زبان زن بر پوست روحش فرو ميرود،
احساس ميكند« :اين گل آنقدرها هم فروتن نيست .اين گل چه مرموز است .بعد هم
غر زدنهاي گل  -زن  -به شازده كوچولو  -مرد  -شروع ميشود« :شب مرا زير حباب
بلورين بگذاريد .در خانه شما هوا خيلي سرد است .اينجا موقعيت خوبي ندارد .آنجا كه
من بودم...پس تجير چه شد؟»

وه ،كه چه ضد و نقيضند اين زنها

اما نوع رفتار گل  -زن  -و تيغ زبانش باعث ميش��ود ش��ازده كوچولو در رابطهاش با او

وه كه چه ضد و نقيضند اين گلها  /وه كه چه ضد و نقيضند اين زنها .اين
را شازده كوچولو  /مردي ميگويد كه نتوانسته است با گل  /زن خود در
«سيارهشان  /زندگي مشترك» بماند ،بنابراين  از«سياره  /زندگي مشترك»
فرار ميكند ،با اين همه حتي تا آخرين لحظات ترك سياره نگران گلش است
تجديد نظر كند« :من نميبايس��ت به حرفهاي او گوش بدهم .هرگز نبايد به حرف
گلها گوش داد .فقط بايد نگاهش كرد و بوييدشان .گل من سياره مرا معطر ميكرد،
اما من نميدانس��تم چگونه از او لذت ببرم .من آن وقتها هيچ نميتوانستم بفهمم...
ميبايست درباره او از روي كردارش قضاوت كنم ،نه از روي گفتارش .او دماغ مرا معطر
ميكرد و به دلم روشني ميبخشيد .من هرگز نميبايست از او بگريزم! ميبايست از وراي
حيلهگريهاي ناشي از ضعف او پي به مهر و عاطفهاش ببرم .وه ،كه چه ضد و نقيضند اين
گلها! ولي من بسيار خامتر از آن بودم كه بدانم چگونه بايد دوستش بدارم».
وه كه چه ضد و نقيضند اين گلها  /وه كه چه ضد و نقيضند اين زنها .اين را ش��ازده
كوچولو  /مردي ميگويد كه نتوانسته اس��ت با گل  /زن خود در «سياره شان  /زندگي
مشترك» بماند ،بنابراين از مهاجرت پرندگان كوهي استفاده ميكند و از اين «سياره
 /زندگي مشترك» فرار ميكند ،با اين همه حتي تا آخرين لحظات ترك سياره نگران
گلش است ،بنابراين آتشفشانهاي سياره را كه ممكن است به «گل  /زن» او آسيب بزنند
تميز ميكند حتي آتشفشان خاموش سياره را هم پاك ميكند چون به قول خودش
كسي چه ميداند؟ بعد هم براي آخرين بار گلش را آب ميدهد و آماده ميشود كه او را
زير حباب بلورينش قرار دهد اما با اين حال احساس ميكند كه ميخواهد گريه كند.
به گلش گفت :خداحافظ.
ولي گل به او جواب نداد.
باز گفت :خداحافظ.
گل س��رفه كرد ولي اين س��رفه از زكام نبود .آخر گفت :من احمق بودم .من از تو عذر
ميخواهم .سعي كن خوشبخت باشي .آري ،من تو را دوست ميدارم و تقصير من است
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كه تو از آن بيخبر ماندهاي .اين هيچ اهميت ندارد.
اما تو هم مثل من احمق بودي .سعي كن خوشبخت
باشي ...اين حباب بلورين را بينداز دور .من ديگر آن
را نميخواهم.
شازده كوچولو  /مرد ،خانه مشترك را ترك ميكند
اما همچن��ان نگران گل  /زن اس��ت .از همين رو در
سياره ششم و در مواجهه با جغرافيدان به او ميگويد:
حيف كه گل من فاني است و براي دفاع خود از گزند
دنيا چهار خار بيش��تر ندارد و مرا ببين كه او را تنها
در خانه گذاش��تهام! او در ادامه سياحتش سرانجام
به زمين ميرس��د و در يك بيابان با م��اري مواجه
ميشود.
مار گفت :تو اينجا آمدهاي چه بكني؟
شازده كوچولو گفت :با گلي حرفم شده است.
مار گفت :آه!
و هر دو خاموش ماندند.
پنجهزار گل ديگر ،همه شبيه به گل او
يكي از فصلهاي درخشان «شازده كوچولو» آنجاست
كه بعد از مدتها راهپيمايي از ميان شنها ،سنگها
و برفها به گلس��تاني پر از گلهاي س��رخ شكفته
رسيده است:
گلهاي سرخ گفتند :سالم.
شازده كوچولو به آنها نگاه كرد .همه به گل او شباهت
داشتند .مات و متحير از آنها پرسيد:
 شما كه هستيد؟گلها گفتند :ما گل سرخيم!
شازده كوچولو آهي كش��يد و خود را بسيار بدبخت
احس��اس كرد .گل��ش به او گفت��ه بود ك��ه در عالم
بيهمتاست .ولي اينك پنجهزار گل ديگر ،همه شبيه
به گل او در يك باغ بودند .با خ��ود گفت :من گمان
ميكردم كه با گل بيهمتاي خود گنجي دارم و حال
آنكه فقط يك گل سرخ معمولي داشتم .من با آن گل
و آن سه آتشفشان كه تا زانويم ميرسند و يكي از آنها
شايد براي هميشه خاموش بماند ،نميتوانم شاهزاده
بزرگي به حساب بيايم.
و همانطور كه روي علفها دراز كشيده بود ،به گريه
افتاد.
اين همان چالش ذهني اس��ت كه شازده كوچولوها
در زمين با آن مواجهند .گلي دارند اما هر روز هم در

اولين مواجهه شازده كوچولو
با گل يا مواجه��ه «مرد با زن»
اين گونه است .مرد به زن يا گل
ميگويد« :ت��و چقدر زيبايي
و گل ب��ه نرم��ي ميگوي��د:
مگر نيس��تم؟! آخر من هم با
خورشيد در يك دم شكفتهام»
و اولين اصط��كاك در همين
مواجههرويميدهد.هرگلي
خاري دارد و شازده كوچولو
اولين تيغهايي كه به واسطه
زبان زن بر پوست روحش فرو
ميرود ،احساس ميكند

آنجا كه زبان در رابطه همسري
بايد عقبنشيني كند

نكتهاي كه در ادامه «شازده كوچولو  /مرد» از «روباه  /پير
و راهنما» ميپرسد اين است كه چطور ميشود كسي را
اهلي كرد .چطور ميشود اين زندگي مشترك را كه به
هم ريخته دوباره از نو احيا كرد و روباه يا پير ،اين نسخه
را براي او ميپيچد :بايد صبور بود .تو اول كمي دور از من
به اين شكل الي علفها مينشيني .من از گوشه چشم
به تو نگاه خواهم كرد و تو هيچ حرف نخواهي زد .زبان
سرچشمه سوءتفاهم است .ولي تو هر روز ميتواني قدري
جلوتربنشيني.
در واقع روباه به شازده كوچولو ميگويد اگر ميخواهي
يك رابطه محك��م و معنادار ميان تو و گل  /زن ش��كل

و عشقش را در برابر تعدد آنها خلع سالح ميديد روبهرو
ميشود و به آنها ميگويد :شما هيچ به گل من نميمانيد.
شما هنوز چيزي نشدهايد .كسي شما را اهلي نكرده است
و شما نيز كسي را اهلي نكردهايد .شما مثل روزهاي اول
روباه من هستيد .او آن وقت روباهي بود مثل صدها هزار
روباه ديگر .اما من او را با خود دوست كردم و او حاال در
دنيا بيهمتاست .شما زيباييد ولي درونتان خالي است.
به خاطر شما نميتوان ُمرد ،البته گل سرخ من در نظر
يك رهگذر عادي به شما ميماند ،ولي او به تنهايي از همه
شما سر است .چون من فقط به او آب دادهام ،فقط او را در
زير حباب بلورين گذاشتهام ،فقط او را پشت تجير پناه
دادهام ،فقط كرمهاي او را كشتهام – به جز دو يا سه كرم
كه براي او پروانه شوند -چون فقط به شكوه و شكايت او،
به خودستايي او و گاه نيز به سكوت او گوش دادهام ،زيرا
او گل سرخ من است.

مواجهه با گلهاي ديگر قرار دارند ،گلهايي كه اين
صدا را در ذهن مردها بلند ميكنند كه تو فقط يك
گل معمولي داري.

وقتي پير راه ،شازده كوچولو را
از كثرت و تنوع بيرون ميكشد

اما اين چالش و گره ذهني با حرفه��اي روباه براي
ش��ازده كوچولو باز ميشود .ش��ازده كوچولو با روباه
مواجه ميشود و از سر دلتنگي از روباه ميخواهد با او
بازي كند  -البد براي اينكه اين بازي اجازه ندهد كه
او به گل  /زنش فكر كند  -اما روباه پيش��نهاد شازده
كوچول��و را رد ميكند و گياه داروي��ياي را در ذهن
شازده كوچولو ميكارد :اهلي كردن .روباه ميگويد
من نميتوانم با تو بازي كنم چون مرا اهلي نكردهاند و
شازده كوچولو ،معناي اهلي كردن را ميپرسد .روباه
ميگويد« :اهلي كردن» چيز بسيار فراموش شدهاي
است ،يعني «عالقه ايجاد كردن»...
 عالقه ايجاد كردن؟روباه ميگويد :من نيز براي تو روباهي هس��تم شبيه
به صدها هزار روباه ديگر .ول��ي تو اگر مرا اهلي كني،
هر دو به هم نيازمند خواهيم ش��د .ت��و براي من در
عالم همتا نخواهي داشت و من براي تو در دنيا يگانه
خواهم بود.
شازده كوچولو ميگويد :كمكم دارم ميفهمم .گلي
هست و من گمان ميكنم كه آن گل مرا اهلي كرده
اس��ت .تو اگر مرا اهل��ي كني ،زندگ��ي من همچون
خورشيد روشن خواهد شد .من با صداي پايي آشنا
خواهم ش��د كه با صداي پاهاي ديگر ف��رق خواهد
داش��ت .صداي پاهاي ديگر مرا به سوراخ فرو خواهد
برد ولي صداي پاي تو همچون نغمه موسيقي مرا از
النه بيرون خواهد كشيد.

بگيرد ،اولين گام اين اس��ت كه صبور باشي .همچنان
كه گل به مراقبت نياز دارد و بايد نور و آب به او برس��د،
يك رابطه هم نياز به مراقبت دارد و همچنان كه بذر يك
گل در يك شب به غنچه نمينشيند ،بذر يك رابطه هم
در يك شب شكوفا نميشود .نكته دوم اين است كه تا
وقتي مقدمات يك رابطه منطقي ايجاد نشده و اعتماد
شكل نگرفته اس��ت زبان بايد عقب بنشيند چون زبان
هرچه بگويد كار را خرابتر خواهد كرد اما اگر آن اعتماد
شكل گرفت ،تو ميتواني قدري جلوتر بيايي ،توجه كن
كه فقط قدري.

شما زيباييد ولي به خاطر شما نميتوان
ُمرد

روباه وقتي نس��خه ش��ازده كوچولو را ميپيچ��د ،از او
ميخواهد كه يكبار ديگر برود و گلهاي سرخ را تماشا
كند تا بفهمد كه گلش در دنيا يگانه است .شازده كوچولو
به خواست روباه ميرود و با آن گلهايي كه پيش از درك
و هضم معناي اهلي شدن آن قدر مجذوب شان شده بود

آنچه اصل است ،از ديده پنهان است

اما از درخشانترين فصلهاي ش��ازده كوچولو كه تكتك
جملههايشسطريازيكنشانيوتكهايازمرهمبرزخمهاي
ناسور رابطههاست ،واپسين وصايايي است كه «روباه  /پير»
به شازده كوچولو ميگويد :بدان كه جز با چشم دل نميتوان
خوب ديد .آنچه اصل است ،از ديده پنهان است.
شازده كوچولو براي اينكه به خاطر بسپارد ،تكرار كرد:
 آنچه اصل است ،از ديده پنهان است. آنچه به گل تو چندان ارزشي داده ،عمري است كه تو بهپاي او صرف كردهاي.
شازده كوچولو براي اينكه به خاطر بسپارد ،تكرار كرد.
 عمري است كه من به پاي گل خود صرف كردهام.روباه گفت :آدمها اين حقيقت را فراموش كردهاند ولي
تو نبايد فراموش كني .تو هر چه را اهلي كني ،هميشه
مسئول آن خواهي بود .تو مسئول گل خود هستي...
شازده كوچولو براي آنكه به خاطر بسپارد ،تكرار كرد:
 -من مسئول گل خود هستم...
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زن دل��ش ب��راي همس��رش
ميسوزد و ميخواهد او را به
رختخواب بيم��اري نيندازد.
«اما از آن س��و هرچه بگويم
در ذهن او بد ترجمه خواهد
شد و او در خيال خود تصور
خواهد كرد كه م��ن خياالت
بدي در سر دارم و ميخواهم
به او خيانت كنم».

پارانويا در داستاني  از مثنوي معنوي موالنا

قصد دارد تا رهد از ننگ من!

حكايته��اي موالن��ا در مثن��وي معنوي،
غواصي عميق در روان و ذهن آدمي است.
در اين غواصيهاست كه چالشها ،گرهها و
ناصافيهاي ذهني و رواني به سطح آورده
ميشود تا عريانتر رخ بنمايد .در دفتر سوم
مثنوي معنوي ،حكايت تباني دستهجمعي
كودكان درسآموز عليه اس��تاد مكتبخانه
به تصوير كش��يده ميش��ود ،تبانياي كه
تركشهايش در مجموع ش��دن با بدبيني،
همسر استاد مكتبخانه را ميگيرد و آن زن
از طرف استاد ،متهم به خيانت و بيوفايي و
تهديد به طالق ميشود.
كودكان مكتبي از اوستاد
رنج ديدند از مالل و اجتهاد
مشورت كردند در تعويق كار
تا معلم در فتد در اضطرار
چون نميآيد ورا رنجوريي
كه بگيرد چند روز او دوريي
تا رهيم از حبس و تنگي و ز كار
هست او چون سنگ خارا بر قرار
118
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كودكان كه از مقررات خشك و مالل انگيز
اس��تاد مكتبخانه به ستوه آمده بودند ،گرد
هم جمع ميشوند و حيلهاي سوار ميكنند
تا چند روزي از دست اس��تاد رهايي يابند.
عقلهايشان را روي هم ميريزند كه وقتي
هر كدامشان وارد مكتبخانه ميشود بگويد
اوستا! چوني تو زرد! استاد چرا اين قدر زرد
و پژمرده ش��دهاي :خير باش��د رنگ تو بر
جاي نيست  /اين اثر يا از هوا يا ازتبي است/
اندكي اندر خيال افتد ازي��ن  /تو برادر هم
مدد كن اينچنين.
خالصه نقشه اين ميشود كه حيله به اين
ترتيب عليه استاد سوار شود .صبح روز بعد
وقتي كودكان از خانهها به سمت مكتبخانه
ميروند ،طبق قرار اولي��ن كودك كه وارد
مكتب ميشود ،س�لام ميدهد و بالفاصله
اولين تير القاي منفي را به س��مت اس��تاد
پرتاب ميكند كه«خير باش��د رنگ رويت
زردفام» .اما استاد اگرچه در برابر اولين تير
مقاومت ميكند و تشر ميزند به شاگردش،

با اين حال تير القاي منفي به سوي او پرتاب
شده و حتي شده به اندازه زخمي كوچك،
روح و روان اس��تاد را زخمي كرده اس��ت:
«گفت اس��تا نيس��ت رنجي مر مرا  /تو برو
بنش��ين مگو ياوه هال  /نفي ك��رد اما غبار
وهم ب��د  /اندكي اندر دلش ن��اگاه زد  /اندر
آمد ديگري گفت اين چني��ن  /اندكي آن
وهم افزون ش��د بدين  /همچني��ن تا وهم
او قوت گرف��ت  /ماند اندر ح��ال خود بس
در شگفت»
حيله شاگردان كام ً
ال كارگر ميافتد و تيرها
كار خودشان را ميكنند ،طوري كه«گشت
اس��تا سس��ت از وهم و ز بيم  /ب��ر جهيد و
ميكشانيد او گليم  /خش��مگين با زن كه
مهر اوست سست  /من بدين حالم نپرسيد و
نجست /خود مرا آگه نكرد از رنگ من  /قصد
دارد تا رهد از ننگ من  /او به حسن و جلوه
خود مست گش��ت  /بيخبر كز بام افتادم
چو طشت»
اينجاست كه تركشهاي حيلهورزيهاي

كودكان مكتبخانه متوجه زن استاد ميشود .پروژه
اين طور كليد خورده اس��ت .استاد مكتبخانه خلق
و خويي دارد كه نتوانسته كودكان را به سمت خود
جذب كند .درس او درس محبت نيس��ت و ذهن و
روان كودكان نميتواند با اين ش��يوه سازگار باشد.
پس كودكان ميخواهن��د او را دفع كنند .تدبيري
ميانديش��ند؛ چگونه؟ اس��تاد مكتبخانه به مكتب
ميآيد ،چون در خود احساس قوت و توان ميكند
اما اگر به او طوري القا كنيم كه مريض شده است چه
بسا اين القائات در او اثر كند كه همين هم ميشود.
مرحله بعدي به سطح آمدن بدبينيها و كجباوريها
يا به تعبير امروزيها پارانويايِ استاد است .او اولين
انگشت اتهام را به س��مت زنش ميگيرد و اتهامات
را متوجه زنش ميكند .با خود فكر ميكند كه مهر
او نسبت به من سست است و زنم مرا دوست ندارد
« خود مرا آگه نكرد از رن��گ من  /قصد دارد تا رهد
از ننگ من  /او به حسن و جلوه خود مست گشت /
بيخبر كز بام افتادم چو طش��ت» استاد با خودش
فكر ميكند كه من بيمار ب��ودهام و با حال بيمار از
خانه به مكتب آمدهام اما زنم مرا از حالم آگاه نكرده
است .اين پيشفرض در ذهن استاد نقش ميبندد
و همين پيشفرض او را به اين سؤال ميرساند كه
چرا زن او نخواس��ته بيماري او را گوشزد كند؟ اين
س��ؤال هم بالفاصله و بيهيچ درنگ��ي جواب داده
ميشود كه «قصد دارد تا رهد از ننگ من» .قصد زن
من اين است كه از شر من خالص شود؛ چرا؟ چون
او به حسن و جلوه خود مس��ت گشته و خياالتي را

در سر ميپروراند.
اما تا اين ج��اي كار همه اين اس��تداللها به واقع
فكرها و خياالتي است كه در ذهن استاد ميچرخد.
او در راه مكتب ت��ا خانه اين معادلهه��ا را در ذهن
خود ميسازد اما او سرانجام به خانه خواهد رسيد
و اين فكره��ا هم بر زبان او جاري خواهد ش��د .زن
او كه در را گش��وده اس��ت متعجب است .متعجب
از اينكه همس��رش اين وقت روز به خانه برگش��ته
است .زبان زن در اين مواجهه نرم است« :گفت زن
خيرس��ت چون زود آمدي  /كه مبادا ذات نيكت را
بدي» .زن از در صلح وارد ميش��ود .سعي ميكند
اتف��اق را از دريچه مثبت نگاه كن��د .ميگويد خير
باش��د و در ادامه مبادا كه بدياي ب��ه ذات نيك تو
رسيده باشد .اما زبان استاد پرخاشگرايانه و بدبينانه
است« :گفت كوري رنگ و حال من ببين  /از غمم
بيگانگان اندر حنين  /تو درون خانه از بغض و نفاق /
مينبيني حال من در احتراق» .مرد بر اساس همان
القائات منفياي كه در معرضش قرار گرفته بود و از
پيشفرضهاي غلط  -چرا زن من حال بد و نزار مرا
نديده است؟  -به نتايج و استنتاجات غلطتر  -حتماً
خياالتي در س��ر دارد و ميخواهد از شر من راحت
ش��ود  -رس��يده ،باز در برابر زبان آش��تيجويانه و
دلدارانه زن  -گفت زناي خواجه عيبي نيس��تت
 /وهم و ظن الش بيمعنيستت – نهتنها راه متهم
كردن و سوء ظن آفريدن را در پيش ميگيرد بلكه
طرف مقابل را ب��ه لجبازي مته��م ميكند؛ يعني
همان چالشي كه خود درگيرش است با فرافكني به

ديگري نس��بت ميدهد« :گفتش اي غر تو هنوزي
در لجاج  /مينبيني اين تغير و ارتجاج  /گر تو كور و
كر شدي ما را چه جرم  /ما درين رنجيم و در اندوه
و گرم» .در برابر اين اتهامات باز هم زن از در آشتي
ميآيد و همچنان آرام اس��ت و حتي راهكار عملي
هم نش��ان ميدهد يعني با پيش��نهاد جلو ميآيد:
«گفتاي خواجه بي��ارم آينه  /تا بدان��ي كه ندارم
من گنه» .زن به همسرش ميگويد پس بگذار من
آينهاي بياورم تا خود را در آين��ه ببيني و بداني كه
من گناهي ندارم اما همس��رش اين پيشنهاد را رد
ميكند« :گفت رو مه تو رهي م��ه آينت  /دايما در
بغض و كيني و عنت  /جامه خواب مرا زوگستران /
تا بخسپم كه سر من شد گران» .زن ميخواهد در
برابر اين پيشنهاد  -گستراندن رختخواب مريضي-
كه بيشتر به مرد ميقبوالند كه مريض شده است،
مقاومت كند« :جامه خواب آورد و گسترد آن عجوز
 /گفت امكان نه و باطن پر ز س��وز  /گر بگويم متهم
دارد مرا  /ور نگويم جد شود اين ماجرا  /فال بد رنجور
گرداند همي  /آدمي را كه نبودس��تش غمي  /قول
پيغامبر قبوله يفرض  /ان تمارضتم لدينا تمرضوا /
گر بگويم او خيالي بر زند  /فعل دارد زن كه خلوت
ميكند  /مر مرا از خانه بيرون ميكند  /بهر فس��قي
فعل و افس��ون ميكند» زن دلش براي همسرش
ميس��وزد و ميخواهد او را ب��ه رختخواب بيماري
نيندازد« .اما از آن س��و هرچه بگويم در ذهن او بد
ترجمه خواهد شد و او در خيال خود تصور خواهد
كرد كه من خياالت بدي در سر دارم و ميخواهم به
او خيانت كنم».
پس عاقبت با بانگي كه بر سر او فرود ميآيد ،تسليم
ميشود« :زن توقف كرد مردش بانگ زد  /كاي عدو
زوتر ترا اين ميسزد».
و حاال گمان نكنيم كه اين استاد مكتبخانه در قرني
از قرنها و مكاني از مكانهاي جهان زيسته و قصه
او هم با خود به زير خاك رفته اس��ت .به قول موالنا
در آغاز داستان عاش��ق شدن پادش��اه بر كنيزك
رنجور« :بش��نويد اي دوس��تان اين داستان  /خود
حقيقت نقد حال ماس��ت آن» .همه اين داستانها
به واقع نقد و ش��رح حال درون ماس��ت و به قونيه
و بلخ و بخ��ارا و قرني از قرنها منحص��ر نميماند.
منفيبافيها ،كجباوري و كژتابيها در بيشتر آدمها
وجود دارد و هر كدام از م��ا بگرديم و در درونمان
غواصي كنيم ،كم از اين كجباوريها صيد نخواهيم
ك��رد .منفيبافيهايي ك��ه چقدر ميتوان��د تو ّهم
بيافريند و ديگران را متهم كن��د ،همچنان كه
اس��تاد مكتبخانه كه به واق��ع بازيچه حيله
كودكان شده ،فريب وهمها را ميخورد
و بالفاصله انگشت اتهام را به سمت
همسرش ميچرخاند  .
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بازخواني  2خاطره ضدطالق از يك مصاحبه و يك گپ دوستانه

گاهيتوجلوييكطالقراميگيري!
خاطره اول :گريههاي زن باردار در تاكسي

چند سال پيش بود كه با يك راننده تاكسي قرار مصاحبه
گذاشتيم .راننده تاكسي آمد دفتر روزنامه .چرا با اين راننده
تاكسي از ميان هزاران رانندهاي كه هر روز در بزرگراهها،
خيابانها،كوچههاوچهارراههامسافرانرابهمقصدهايشان
ميرسانند ،مصاحبه ميكرديم؟ چرا خبرنگارمان پيگير
شده بود و باالخره شماره تماس پيرمرد را پيدا كرده بود؟
شنيده بوديم پيرمرد ظرف شكالتي در تاكسياش دارد و
به مسافرانش تعارف ميكند.
روي تاكسياش هم نوشته «لطفاً با لبخند وارد شويد».
ما خبرنگارها صبح تا شب در معرض انواع خبرهاي منفي
قرار ميگيريم ،حاال وقتي به رانندهاي ميرسيم كه ظرف
شكالت در تاكس��ي ميگرداند ،فارغ از اينكه كدام جناح
چه ميگويد و تورم و رشد اقتصادي تك رقمي است يا دو
رقمي ،انگار كه به يك گنج رسيده باشيم يعني خالف آمد
رفتارها حتي در حد يك ظرف شكالت و لطفاً با لبخند وارد
شويد و دفتر خاطرات در تاكسي برايمان بزرگ و باشكوه
مينمايد.
آن روز پيرمرد وسط مصاحبه چيزي گفت كه شگفتانگيز
بود .قضيه از اين قرار بود كه چندين سال پيش زن جواني
كه باردار هم بوده از ش��مال تهران ،س��وار تاكسي آقاي
دهباشي ميشود در حالي كه نميتوانسته جلوي خودش
را بگيرد ،در تاكسي يكجوري گريه ميكرده كه راننده
متوجه ميش��ود .حاال آن زن جوان چرا در آن روز س��وار
تاكسي پيرمرد شده بود؟ در واقع او به قصد جدايي ،خانه
همس��رش را ترك ميكند ،وس��ايلش را در يك چمدان
ميگذارد و راه خانه پدري را در پيش ميگيرد .اين وسط
آقاي دهباشي هم قرار بوده او را به خانه پدري برساند اما اين
اتفاق نميافتد و راننده تاكسي او را به خانه پدري نميبرد.
پيرمرد ميگفت ميانه راه سر صحبت را باز كردم و بعد هم
ماشينرانگهداشتم.پرسيدمبااينوضعيتكجاميخواهد
برود؟ گفت خانه پدرم .پرسيدم بچه داري؟ گفت تو راهه.
گفتم حاال تو بروي خانه پدري اين بچه چه گناهي كرده؟
شما اسباب دعوت اين بچه به دنيا شدهاي و حاال ميخواهي
سرپَرش كني؟ خالصه آنقدر با اين دخترم صحبت كردم
كه منصرف شد و از ميانه راه فرمان را دوباره سمت شمال
ش��هر چرخاندم  .هشت س��ال از آن اتفاق گذشته است.
هزاران مسافر در اين شهر سوار تاكسي پيرمرد شدهاند و
او هم به مرور اتفاق آن روز را فراموش كرده است ،تا اينكه
يك روز زني جوان با دو بچه ،سوار تاكسي آقاي دهباشي
ميشود و مثل همه مسافران به راننده سالم ميدهد ،اما در
ادامه از پيرمرد ميپرسد مرا به جا ميآوريد؟ پيرمرد از آينه
در صورت زن دقيق ميشود اما او را به جا نميآورد ،پس زن
خودش را معرفي ميكند.
من همان خانمي هستم كه آن روز در ماشين شما گريه
ميكردم و ميخواس��تم برگردم خانه پدري اما شما مرا
برگردانديد خان��ه و گفتيد چه كنم و چطور با همس��رم
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برخورد كنم .زن ميگويد شايد اگر شما آن روز مرا به خانه
برنميگردانديد ،مسير زندگي من جور ديگري ميشد .من
مديون شما هستم آقاي دهباشي و هميشه در لحظههاي
عزيز دعايتان ميكنم.

خاطره دوم :همكاري
كه زندگي مشتركش نپاشيد

يكيازهمكارانمانميگويدچندسالپيش،همكارخانمي
داشته كه در آستانه جدايي از همسرش قرار گرفته بود .او
و همسرش مشكالت عجيب و غريبي نداشتند اما بعضي از
تنشها آنقدر ادامه يافته بود كه آنها آرامآرام به جدايي فكر
ميكردند .همكارمان ميگويد من حس كردم آنها خيلي
راحت دارند زندگيشان را از دس��ت ميدهند .از طرفي
در خالل حرفهاي همكارم متوجه ش��دم او اشتباهات
وحش��تناكي مرتكب ميشود كه خيلي س��اده ميشود
جلويشان را گرفت .همكار ما و همسرش با مادر همكارمان
در يك ساختمان زندگي ميكردند .اينكه زوجها با پدر و
مادر يكي از طرفين در يك ساختمان باشند ،ممكن است
تنشهايي را به وجود بياورد .اين تنش هم در زندگي آنها
به وجود آمده بود و دو سر اين تنش رفتارهاي همكار ما و
مادرش بود .مادر او زني بود كه ميخواست مدام عروس و
داماد جوان را به اصطالح س��ورپرايز يا غافلگير كند .مث ً
ال
بعضي وقتها كه آن دو بيرون ميرفتند ،بعد از بيرون رفتن
آنها مادر عروس ميآمد واحد آنها ،خانه را مرتب ميكرد.
برايشان غذايي را كه دوس��ت داشتند ،ميپخت و سعي
ميكرد آنها با ورود به خانه با منظره ديگري از خانهشان
روبهرو شوند .اما همين رفتارهايي كه ظاهرا ً محبتآميز
اس��ت ،آرامآرام داماد جوان را عصبي كرده ب��ود .او اوايل
با آرامش و خونس��ردي و بعدها با تش��ر و تندي اعتراض
ميكرد كه مادر تو حق ندارد بدون اج��ازه وارد آپارتمان
ما ش��ود ،همكار ما هم از ورود مادرش دفاع ميكرده كه
او قصدي جز محبت ندارد اما داماد ميگفته من دوست
دارم خودمان خانه خودمان را مرتب كنيم .اص ً
ال شايد من
دوست نداشته باشم مث ً
ال مادرت وارد اتاق خواب ما بشود و

وسايلش را مرتب كند.
اين چالش جدياي در رابطه اين زوج جوان بود و چالش
بعدي از طرف همكارمان به زندگيش��ان وارد ميش��د.
همكارمان ميگفت دست خودم نيست و نميتوانم حرف
نگه دارم .هرچه در رابطه من و همس��رم پيش ميآيد از
بگومگوهاي معمول زن و شوهري به مادرم انتقال ميدهم.
البته قب ً
ال با مادرم شرط ميبندم به اين شرط ميگويم كه
وقتي اشكان آمد ،چيزي بروز نده ،مادرم هم قبول ميكند.
اما به محض اينكه اشكان از در خانه وارد ميشود و مادرم او
را ميبيند يك جور با او حرف ميزند و نگاهش ميكند كه
اشكان خيلي سريع متوجه ميشو د تغييري در رفتار مادرم
به وجود آمده است.
همكارمانميگويدمنواقعاًكارعجيبغريبينكردم.فقط
با يكي ،دو نفر از همكاران نشستيم و بدون آنكه بخواهيم از
همكارمان بيجهت جانبداري كنيم به او گفتيم در هر دو
قضيهحقبانفرمقابلاست،يعنيشماميتوانيبدوناينكه
مادرت را برنجاني با او صحبت كني كه مادر من! ما مديون
محبتهاي شما هستيم اما حتي حريمها در نزديكترين
رابطهها هم بايد حفظ شود .اين آپارتمان مال شماست اما
به هر حال تا يك مدتي به ما دادهايد ،استفاده كنيم .بنابراين
همسر من دوست دارد اين استقالل را ببيند و حس كند.
گفتيم نياز نيست هر تنش كوچكي را به مادرت منتقل
كني ،مخصوصاً وقتي او نميتواند حسهايش را مديريت
كند .در واقع مسئلهاي كه در رابطه ميان اين زن و شوهر
جوان پيش آمده بود و آرامآرام آنها را به س��مت جدايي
سوق ميداد ،مسئله بغرنج و پيچيدهاي نبود .خوشبختانه
مداخلههاي ما دراين زمينهمؤثر افتاد .همكارمان هم انصافاً
در برابر آنچه ما ميگفتيم جبهه نگرفت و چند توصيه ما
را كه پيام روشني داشت و فصل مشترك همه آنها اين بود
كه در عين حفظ حرمت ،استقالل خانهات را حفظ كن و
دعواي كوچك خانه را به بيرون منتقل نكن ،به كار بست
و خوشبختانه آرامش به زندگيشان برگشت  .همكارمان
ميگويد نميداني چقدر آدم خوشحال ميشود از اينكه
ميبيند ميشود با چند تدبير ساده و مداخله مثبت يك
زندگي را نجات داد  .

