
   زهرا هنربخش*
رعايت نك�ردن حجاب ش�رعي در محي�ط اجتماعي 
و انظار عموم�ي از منظ�ر حقوق�ي قب�ل از اينكه به 
عنوان آس�يبي اجتماعي و نوعي بيم�اري، به درمان 
مناس�ب با ماهيت خود نيازمند باش�د، جرمي است 
كه قرارگرفتن آن در زم�ره جرايم، واكنش اجتماعي 
را در مقاب�ل آن به عن�وان عملي كه به ط�ور علني و 
مشخص به وجدان جمعي تعرض نموده است، ضروري 
مي نمايد.  به طور حتم، سهل انگاري در اجراي قانون 
و كوتاهي يا تقصير مسئوالن در ناديده گرفتن قوانين 
موجود، علت بس�يار مهمي در افزايش و عادي سازي 
بزه جرم افزاي رعايت نكردن حجاب ش�رعي اس�ت 
كه از ه�م گسس�تگي امني�ت اجتماع�ي، اخالقي و 
معنوي محي�ط اجتماعي و سس�تي بني�ان خانواده 
را به هم�راه دارد. واقعي�ت نمايان و ملم�وس امروزه 
اجتم�اع م�ردم ايران ك�ه آش�كار تر از آمار رس�مي 
كشور مي باش�د، نش�ان دهنده عدم بازدهي مناسب 
دس�تگاه قضا به عنوان مباش�ر و سرپرس�ت تعقيب 
مجرمان و متهم�ان در مواجهه با ناهنجاري هاس�ت.

      
    قانون كافي اما اراده ناكافي است

برخالف القاي جنج��ال برانگيز جريان هاي رس��انه  اي و 
كنار كش��يدن نهادهاي مس��ئول از انجام وظايف خود با 
توجه به فقدان اراده الزم و كافي جهت مقابله با بدحجابي 
و بي حجابي در اجتماع و انظار عمومي، قوانين جمهوري 
اسالمي ايران مقررات معتبر و نافذي دارد كه از ديد بسياري 
به اشتباه يا به طور عمد پنهان مانده است. به همين خاطر، 
اجراي اين قوانين و مقررات، گامي مفيد و مؤثر در مسير 

رويارويي با پديده بي حجابي مي باشد. 
با توجه به اينكه نوع عملكرد و قوانين مصوبه در هر كشوري، 
نشان دهنده عقايد، تفكرات و خواسته هاي آن حكومت و 

كشور است، به همين خاطر حكومت ها براي نشان دادن 
تفكرات ديني و عقايد مذهبي يا سياسي، در رابطه با طرز 
پوش��ش افراد جامعه اعمال نظر مي نمايند. دين رسمي 
كشور ايران، اسالم است و از اين جهت به عنوان يك كشور 
مسلمان انتظار مي رود مباني و دستورات دين مبين اسالم 
را در قانونگذاري ها و تصميمات خود در اولويت قرار دهند. 

   فرمايش امام)ره( تكليف را مشخص كرد
در تاريخچه قانوني ش��دن مس��ئله حجاب در ايران بايد 
گفت، مدتي بع��د از پي��روزي انقالب اس��المي حضرت 
امام خميني)ره( درباره حضور زن��ان در ادارات و اجتماع 
فرمودند: »وزارتخانه اسالمى نبايد در آن معصيت بشود. 
در وزارتخانه  هاى اس��المى نبايد زن ه��اى لخت بيايند؛ 
زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند، اما كار 
بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى 
باشند.« و اين موضوع در حالي بود كه امام)ره( در يكي از 
سخنراني هايش در پاريس بيان كردند: »زن هرگز با مرد 
فرقى ندارد. آرى در اسالم زن بايد حجاب داشته باشد، ولى 
الزم نيست كه چادر باشد؛ بلكه زن مى  تواند هر لباسى را كه 
حجابش را به وجود آورد اختيار كند. ما نمى  توانيم و اسالم 
نمى  خواهد كه زن به عنوان يك ش��ىء و يك عروسك در 
دست ما باشد. اسالم مى   خواهد شخصيت زن را حفظ كند 
و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.« در ادامه اين سخنان 
بود كه كارمندان ادارات رفته رفته خود را موظف به رعايت 
حجاب نمودن��د و به مرور زمان رعاي��ت حجاب به عنوان 
قانوني نانوش��ته و به صورت يك عرف در جامعه اسالمي 

كشورمان رواج يافت. 
   تدوين قوانين حجاب از سال 62

تا س��ال62 قانوني مبتني بر رعايت حجاب وجود نداشت 
و مي توان گفت اولين قانون مصوب در رابطه با پوش��ش 
زنان ماده  ١٠2قانون تعزيرات مصوب سال  ١٣62 بود كه 
در اين قانون آمده بود: »زناني كه بدون حجاب شرعي در 

معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74ضربه شالق 
محكوم خواهند شد.« براساس اين ماده قانوني تمام زنان 
ايراني و غيرايراني كه در كش��ور ايران هستند موظف به 

رعايت حجاب در انظار عمومي شدند. 
همچنين از مهم ترين قانوني كه بي حجابي را جرم تلقي 
كرده و به آن پرداخته، ماده 6٣8 قانون مجازات اسالمي 
مصوب سال 75 است. با توجه به اين ماده: »هركس علناً 
در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي 
نمايد، عالوه بر كيفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دو ماه 
يا تا 74 ضربه ش��الق محكوم مي گ��ردد و در صورتي 
كه مرتكب عملي ش��ود كه نفس آن عمل داراي كيفر 
نيست، ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به 
حبس از ١٠روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه ش��الق محكوم 

خواهد شد.«

   اهميت حجاب از منظر فرهنگي و اجتماعي
رعايت حجاب از س��وي زنان موضوعي اس��ت كه زنان از 
جهت فكري و عملي با آن درارتباط   هستند و در بخش هاي 
حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، سياس��ي و خانوادگي قابل 
بررسي و تحليل مي باشد. هر چند مسائل مربوط به زنان 
را جدا از مسائل مردان نمي توان شناسايي و بررسي كرد، 
به اين دليل كه از يك ط��رف ذهن قانونگذاران و مجريان 
قانون در جامعه و از سوي ديگر زنان و ديگر اقشار جامعه 
را به خود مشغول كرده اس��ت. مهم ترين مسائل مربوط 
به رعايت حجاب را مس��ائل فرهنگي  مي ت��وان بيان كرد 
كه به لحاظ س��اختاري داراي اهميت ويژه مي باش��د. به 
گفته شهيد مرتضي مطهري )ره(، ريشه اصلي و اساسي 
حجاب در دين اسالم اين است كه »اسالم مي خواهد انواع 
لذت هاي جنسي، چه بصري، لمس��ي و چه نوع ديگر، به 
محيط خانوادگي و در كادر ازدواج قانوني اخ�تصاص يابد و 

اجتماع منحصراً براي كار و فعاليت باشد.«
با اين ديدگاه كه حجاب يكي از مسائل مهم فرهنگي و ديني 
در كشور ما محسوب مي ش��ود، به قانون تبديل شده و در 
نتيجه مي توان گفت هر نوع اقدام عملي و برخورد با مخالفين 
حجاب، در چارچوب قانوني آن قابل تعريف و توجيه خواهد 
بود. ا ز اين جهت، مخالفت و ايس��تادگي در برابر آن به هر 
شيوه اي، به معني قانون گريزي و مخالفت با قانون تفسير 
مي ش��ود.  البته بايد توجه داش��ت هر قانوني ممكن است 
نواقص و كمبودهايي داشته باشد و گاهي باشدت عمل بيش 
از حد يا بي تفاوتي شديد نسبت به آن مواجه شود، ولي با اين 
وجود، تمام اين مسائل و مشكالت به معني ناديده گرفتن 
و كنارگذاشتن قانون نيست؛ زيرا قانون بد، به مراتب بهتر از 
بي قانوني است، مخصوصاً زماني كه قانون مبنايي اسالمي 
دارد. به همين خاطر تذكر نقص ها الزم و ضروري است، اما 

چشم پوشي از قانون يا حذف آن، عقالني نيست. 
*كارشناس ارشد حقوق جزا
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سبك نگرش

آي�ا دع�وت ي�ك بچ�ه ب�ه اي�ن دني�اي 
ازهم گس�يخته كاري اخالقي اس�ت؟ برخي 
ترجي�ح مي دهن�د بچ�ه دار نش�وند. اي�ن 
تصمي�م همچني�ن ترديده�اي اخالقي اي 
برمي انگي�زد: آيا امتن�اع از بچه دارش�دن 
»خودخواهي« است؟ اينها مسائلي شخصي 
اس�ت و ربطي به ديگران ن�دارد، اما هر يك 
مي توانيم ش�خصًا از خود بپرس�يم: بايد چه 
كار كن�م؟ آيا مالحظ�ات اخالق�ي اي وجود 
دارد ك�ه باي�د در اين ب�اره مدنظ�ر بگيرم؟

      
 بسياري از مردم مي خواهند بچه داشته باشند. 
اما ممكن است اين سؤال برايش��ان پيش آيد: 
آيا دعوت يك بچه به اين دنياي ازهم گسيخته 
كاري اخالقي اس��ت؟ دنيايي كه در آن ممكن 
است از آس��يب ها و بي عدالتي هاي زيادي رنج 
ببرد )در آنها شركت كند.( برخي ديگر ترجيح 
مي دهند، بچه دار نشوند. اين تصميم همچنين 
ترديدهاي اخالقي اي برمي انگيزد: آيا امتناع از 
بچه دارش��دن »خودخواهي« است؟ آيا كساني 
كه بچه ندارن��د نمي توانند به آينده بش��ريت و 
به ساختن نس��ل بعد كمك كنند؟ كمكي كه 

هركس از دستش بربيايد، بايد انجام دهد. 
شايد وسوس��ه ش��ويم كه چنين س��ؤاالتي را 
بي مورد بداني��م، آن هم به اين دلي��ل كه بچه 
داشتن يا نداش��تن مسئله اي ش��خصي است. 
قطعاً به هيچ كس ربطي ندارد. نه وظيفه دولت 
و نه جامعه است كه به من بگويند در اين مورد 
چه كنم. اين س��ؤال قطعاً در »حوزه شخصي« 
مي گنجد. درس��ت اس��ت. اين امر مس��ئله اي 
ش��خصي اس��ت و ربطي به ديگران ن��دارد كه 
برايمان تصميم بگيرند، اما اين بدين معنا نيست 
كه اخالقيات لزوماً در قبال آن سكوت مي كند. ما 
هر يك مي توانيم شخصاً از خود بپرسيم: بايد چه 
كار كنم؟ آيا مالحظ��ات اخالقي اي وجود دارد 
كه بايد در اين  باره مدنظ��ر بگيرم؟ مالحظاتي 
كه مي توانند ما را راهنمايي كنند تا مسير خود 
را در اين سؤاالت بسيار جدي و بسيار شخصي 
پيدا كنيم و اگر چني��ن پرس وجوي اخالقي اي 
را انجام دهيم، پاس��خ هايي كه به آنها مي رسيم 

ممكن است ما را شگفت زده كنند. 
آيا اي��ن انص��اف در حق ك��ودك اس��ت كه به 
زندگي اي آورده ش��ود كه لزوم��اً داراي درد و 
ناراحتي و رنج و س��ردرد زي��ادي خواهد بود؟ 
مي توانيد انتظار داش��ته باش��يد ك��ه زندگي 
كودكتان مملو از ش��ادكامي، خشنودي، لذت 
و عشق باشد. با اين حال بس��ياري افراد در اين 
مس��ئله هم نوعي عدم تقارن مي بينند. ممكن 
اس��ت فكر كنيد كه آسيب  نرس��اندن به مردم، 
مهم تر از كمك مثبت به آنهاست. برخي از اين 
هم پيش تر مي روند و اذعان مي كنند كه ما هيچ 
دليل اخالقي ذاتي اي نداريم كه زندگي هاي شاد 
ديگري را به وجود بياوريم )آنها ادعا مي كنند كه 
چنين كاري از نظر اخالقي خنثي است(، اما قطعاً 
داليل اخالقي محكمي داريم كه زندگي كاماًل 
بدبختانه اي را به وجود نياوريم. اگر اين درست 
باش��د، يك زندگي ش��اد جديد از نظر اخالقي 
خنثي است، ولي يك زندگي تيره بختانه جديد 
از نظر اخالقي بد است. اگر هر زندگي واقعي اي 
حاوي تركيبي از ش��ادكامي و تيره بختي است 
)براس��اس اين عقيده، تركيب��ي از خنثي و بد 
است( آيا اين نتيجه به دست مي آيد كه به قول 
ديويد بناتار، فيلسوف اهل آفريقاي جنوبي، هر 

زندگي واقعي اي در مجموع بد است؟
چني��ن نتيجه گيري اي خيلي عجوالنه اس��ت. 
اصاًل معقول نيس��ت ك��ه بگوييم ي��ك زندگي 
عمدتاً شاد، همراه با دردس��رهاي گاه و بي گاه 
در مجموع، زندگي بدي اس��ت. يك جاي اين 
اس��تدالل مي لنگد. ش��ايد آنطور كه در ادامه 
استدالل خواهم كرد، بايد ادعاهاي قوي مبني بر 
عدم تقارن ميان شادكامي و تيره بختي را رد كنيم 
و داليل اخالقي ذاتي اي ب��راي به وجودآوردن 
زندگي هاي ش��اد بيابيم. تا زماني كه مي توانيد 
انتظار داشته باشيد كه براي كودكتان زندگي در 
كل مثبتي فراهم كنيد )زندگي اي كه از نظر او، 
در كل، ارزش داشته باشد(، به وجودآوردن بچه 

به خاطر خود او كاري اشتباه نخواهد بود. 
تمايز قائل ش��دن مي��ان مس��ائل اخالقي اول 
شخص و مس��ائل اخالقي سوم شخص اهميت 
زيادي دارد: فرق است ميان اينكه من چه كاري 

بايد انجام دهم و اينكه بقيه از من چه درخواست 
يا انتظاري دارن��د. تصميم ش��خصي مي تواند 
خصوصي باش��د، يعني نبايد م��ورد پرس وجو 
يا انتقاد اخالقي طرف هاي س��وم ق��رار گيرد، 
اما در عين  حال مي ش��ود درب��اره آنها، از منظر 
اول شخص كسي كه خواهان راهنمايي اخالقي 

است، سؤاالت اخالقي پرسيد. 
در اكثر موارد، خيلي سختگيرانه است كه فكر 
كنيم اف��راد بايد احس��اس گناه يا ش��رم كنند 
چون تصميم نادرس��تي در م��ورد توليد مثل 
گرفته اند. به همين خاطر بايد فكر كنيم كه اكثر 
اح��كام اخالقي درباره اين مس��ائل، اين چنين 
سخت گيرانه نخواهند بود. مثاًل شايد مالحظات 
اخالقي حكم كند كه با وجود مش��كالت مالي 
نبايد بچه دار ش��د، اما حتي در چنين شرايطي 
هم تصميم به بچه دارشدن مشكلي ندارد؛ اين 
چيزي نيست كه كس��ي به خاطر آن احساس 

گناه كند. 
درك اين تمايز مهم است. اگر آن را درك نكنيم، 
بيزاري ما از الزامات سختگيرانه اخالقي در مورد 
تصميمات توليد مثل ممكن است ما را اشتباهاً 
به اين نتيجه برساند كه اين تصميمات موضوع 

هيچ گونه ارزيابي اخالقي اي نيستند. 
براي روشن شدن مطلب، از كلمه »بهتر است« 
براي انتخابي استفاده مي كنيم كه از نظر اخالقي 
خوب است )از منظر اخالقي، توصيه  شده است( 
و از كلم��ه »اجبار« ب��راي معناي دقي��ق الزام 
اخالقي. اكنون مي توانيم اين سؤال را بپرسيم: 
آيا ممكن است مجبور به توليد مثل شد؟ ممكن 
اس��ت موارد دور از ذهني باش��د كه مي توانيم 
چنين اجباري را تصور كنيم؛ مثاًل اينكه آينده 
بشر به آن بستگي داشته باش��د. اما در شرايط 

عادي تر چه؟
فرض كنيد براي تربيت ي��ك كودك آينده دار، 
در موقعيتي آرماني هس��تيد: تحصيالت كافي 
داري��د، وضع مالي ت��ان خوب اس��ت، حمايت 
اجتماعي كاف��ي داريد و غي��ره. )البته منظورم 
اين نيست كه نداش��تن هر يك از اين مزيت ها، 
لزوماً جلوي شكوفايي كودك را خواهد گرفت؛ 
فقط مي گويم اينها مزيت هستند، چون احتمال 
شكوفايي كودك را افزايش مي دهند(. همچنين 
فرض كنيد كه فردي مهربان هستيد و قطعاً اگر 
بچه اي داشته باشيد، به او عشق زيادي مي ورزيد 
و اهميت زيادي مي دهيد، اما از قضا، نسبت به 
چشم انداز بچه داري حسي دوسويه داريد؛ چون 
در زندگي تان، بسياري دلبستگي ها و طرح هاي 
ديگري داريد كه در صورت بچه داري )حداقل تا 

حدي( از آنها محروم مي شويد. 
در اين ش��رايط، اگر بچه اي داش��ته باش��يد به 
احتمال زياد زندگي خيلي خوبي خواهد داشت. 
به نظر مي رس��د وضعيت خيلي خوبي اس��ت؛ 
زندگي خوب و شكوفايي انس��ان ها قطعاً باعت 
بهترشدن دنيا مي شود. اگر دو دنياي ممكن را 
تصور و ارزيابي كنيد كدام يك از منظر اخالقي 
بهتر است، قطعاً قضاوت تان متأثر از اين خواهد 
بود كه كدام يك زندگي هاي شادتر و شكوفاتري 
را نس��بت به زندگي هاي تيره بختان��ه يا حتي 

خنثي دارد. 
برخي فيلسوفان نگران آزادي توليد مثل هستند 
و چنين ارزيابي اي را رد مي كنند. ظاهراً نگراني 
از اين است كه اگر به  وجود آوردن يك زندگي 
شاد چيز خوبي باشد، آنگاه مي توان به اين نتيجه 
رسيد كه زنان داراي موقعيت هاي مناسب بايد 
مرتباً نوزاداني شاد را براي خير بزرگ تر به دنيا 

بياورند. 
همه ن��وع عاملي وج��ود دارد ك��ه مي تواند به 
 نحو معقول، بر انتخاب هاي ش��خصي ش��ما در 
مورد توليد مثل تأثير بگ��ذارد. محور تمام اين 
انتخاب ها، احساسي است كه راجع به آن داريد 
و اينكه چش��م انداز بچه داري چگونه در اميدها 
و برنامه هاي گس��ترده تر زندگي تان مي گنجد. 
سخن اين اس��ت كه عالوه بر اين داليل آشكار 
ش��خصي، داليل منحصراً اخالقي اي هم وجود 
دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد؛ چون ما مي توانيم 
با تصميماتمان در مورد توليدمثل و همچنين 
ديگر تصميم ها، ارزش قابل توجه��ي وارد دنيا 

نماييم. 
نقل از ترجمان/ نوشته:ريچارد چپل/ 
ترجمه: عليرضا شفيعي نسب/ تلخيص: 
سيمين جم/ مرجع: وب سايت ايان

نگاهي به الزامات اخالقي توليد مثل
 بچه دار شدن

 فقط يك مسئله شخصي نيست

اراده ناكافي در برابر چالش بدحجابي

تكليف حجاب در جامعه ما روشن است

سبك پوشش

برخالف القاي جنجال برانگيز جريان هاي 
رسانه  اي و كنار كشيدن نهادهاي مسئول 
از انجام وظاي�ف خود با توج�ه به فقدان 
اراده الزم و كافي جهت مقابله با بدحجابي 
و بي حجاب�ي در اجتم�اع و انظار عمومي، 
قوانين جمهوري اس�المي ايران مقررات 
معتبر و ناف�ذي دارد كه از ديد بس�ياري 
به اش�تباه يا به ط�ور عمد پنه�ان مانده 
اس�ت. به همين خاطر، اجراي اين قوانين 
و مقررات، گام�ي مفيد و مؤثر در مس�ير 
رويارويي ب�ا پديده بي حجابي مي باش�د

   ليال قاسمي
تعارض والد- نوجوان به اختالف ي�ا تضاد در اهداف 
يا مخالفت دوجانبه بين والدي�ن و فرزندان نوجوان 
گفته مي شود كه با ناس�ازگاري، ضديت يا هيجانات 
منفي و رفتارهاي خصمانه و پرخاش�گرانه مشخص 
و اغلب به صورت بحث هاي دامنه دار درباره مس�ائل 
و موضوعات خاص بي�ن والدي�ن و نوجوانان مطرح 
مي ش�ود. در رابط�ه با تع�ارض، دو بعد كل�ي مطرح 
اس�ت؛ فراوان�ي و ش�دت. بع�د فراواني ب�ه تعداد 
دفعاتي  اش�اره دارد ك�ه والد و نوجوان مش�اجرات 
كالم�ي دارند و اي�ن مش�اجرات از اواي�ل نوجواني 
آغاز مي ش�ود. بعد ش�دت به مي�زان تجرب�ه و ابراز 
هيجانات و عواطف منفي مربوط اس�ت كه در اواسط 
نوجواني نمود بيشتري دارد. پيامدهاي منفي شدت 
تعارض، بيشتر از فراواني تعارض بر ناسازگاري هاي 
فردي، خانوادگي و اجتماعي مؤثر اس�ت. نوجوانان 
در اواي�ل نوجواني بيش�ترين مي�زان تع�ارض را با 
والدين خ�ود دارند. دو جهت گيري عم�ده در رابطه 
با الگوه�اي ارتباطي خان�واده وج�ود دارد: »الگوي 
ارتباطي مس�تبدانه« و »جهت گيري گفت  و شنود.« 
در ادامه اين نوش�ته به اي�ن موض�وع پرداخته ايم. 

      
  الگوهاي شاخص ارتباطي در خانواده

همان طور كه در مقدمه اشاره شد، دو نوع الگوي شاخص 
ارتباطي كه نقطه مقابل هم هستند در خانواده ها وجود 
دارد. الگوي ارتباطي مستبدانه به شرايط محيطي اشاره 
دارد كه بيانگر ميزان س��ازگاري و تواف��ق در نگرش  ها، 
ارزش ها و باوره��اي ميان اعض��اي خانواده اس��ت، اما 
جهت گيري گفت  و شنود به گفت   و گوي آزاد و حمايتي 
بين اعضاي خانواده مي  پردازد. به  طوري كه هر كس از 
اعضا تشويق مي  شوند افكار و احساسات خود را به صورت 

مستقل بيان كنند. 

   نوجوانان و خانواده مبتني بر گفت و شنود
 در خانواده  مبتني بر گفت و ش��نود همه  اعضا در بيان 
نظرات و ديدگاه ه��اي خود آزادند و ب��ه عقايد يكديگر 
احترام مي  گذارند. در نتيجه، فرديت و استقالل نوجوان 
به رسميت شناخته مي ش��ود. چنين جوي به نوجوان 
فرصت ابراز احساسات و نظرات خود را مي  دهد. بنابراين، 
بحث و تبادل نظر به  صورت منطقي ديده مي  شود، والدين 
اصراري به تحميل نظرات خ��ود ندارند و نظر نوجوان را 
به  عنوان يك نظر مستقل مي  پذيرند. در خانواده هاي با 
جهت گيري گفت  و ش��نود باالتر، هنگام بروز تعارض، 
نوجوانان احساسات منفي و تعامالت خصمانه  كمتري 
را در تعامل با والدين تجرب��ه مي  كنند. در خانواده  هايي 
كه جهت  گيري گفت  و شنود ديده مي  شود، بين روابط 
پذيراي خانوادگي و ش��دت تعارض رابط��ه قوي منفي 
وجود دارد. بدين ص��ورت كه الگوي ارتباط��ي پذيرا و 
مثبت والد - نوجوان به نزديكي و صميميت بيشتر آنان 
منجر مي ش��ود و كمك مي  كند كه مشكالت، مسائل و 

تعارضات خود را با يكديگ��ر در محيطي انعطاف  پذير و 
صميمي حل كنند. 

   مهارت هاي ارتباطي فرزندان در 2 الگو
از س��وي ديگر، وجود فضاي بح��ث و تبادل نظر آزاد در 
خانواده، به رش��د مهارت هاي ارتباط��ي نوجوان منجر 
مي  شود و او را قادر مي  سازد كه به  طور مؤثرتري درباره  
نقش ها و انتظ��ارات خود ب��ا ديگران گف��ت  و گو كند. 
در چنين فضاي��ي، اعضاي خانواده قادرن��د راه  حل ها و 
ديدگاه هاي ت��ازه و جايگزين براي حل تعارض كش��ف 
كنند. در حالي كه در الگوي ارتباطي مستبدانه، تأكيد به 
اطاعت از والدين و پذيرش بي چون و چراي ارزش هاي 
مورد قبول والدين با خصوصيات دوره  نوجواني از جمله 
استقالل  خواهي و هويت  يابي مغايرت دارد و اختالف  نظر 
و چالش ب��ا والدين را تش��ديد مي  كن��د. بنابراين، لزوم 
توجه و آموزش در زمينه  نحوه  رفت��ار و تعامل والدين با 
نوجوان و ارتقاي كيفيت مهارت هاي ارتباطي در خانواده 
مي  تواند در كاهش تعارض  هاي والدين و فرزندان عاملي 

بازدارنده باشد. 
   كاه�ش تعارض�ات والد- نوجوان ب�ا مديريت 

صحيح
حال سؤال اينجاس��ت كه چگونه مي توانيم تعارضات را 
مديريت كنيم؟ به دليل مشاهده برخوردهاي منفي در 
هنگام تعارض و اهميت نحوه مديريت آن، مطالعه اين 
فرآيند مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. گروهي 
از نظريه پ��ردازان، وقوع تع��ارض در تعام��الت روزمره 
والد- نوجوان را امري طبيعي و بهنجار مي دانند كه ناشي 
از الگوي طبيعي رشد نوجوان است و معتقدند بروز آن 
پديده اي طبيعي و اجتناب ناپذير است كه فارغ از ساختار 
و فضاي تعام��الت خانواده رخ مي ده��د. در هر صورت، 
براي حل تعارض و بهبود روابط والدين و نوجوانان نياز 
به اقدامات پيشگيرانه و برنامه هاي مداخله اي است كه 
بتواند به طور مؤثر به بهبود رابطه و افزايش سازگاري به 

خانواده ها كمك كند. 
موضوع اصلي بين نوجوان و خانواده، اس��تقالل اس��ت. 
پژوهش هاي متعدد نش��ان مي دهند وقت��ي والدين به 
نوجوان خود درجه اي از خود مختاري را اعطا مي كنند، 
تعارض كاهش مي يابد. از سوي ديگر خشم، محدوديت، 
تنبيه و منع استقالل، تعارض والد - فرزندي را افزايش 
مي ده��د. والديني ك��ه به ت��الش نوجوان ب��راي خود 
مختاري با افزايش اس��تبداد پاس��خ مي دهن��د، باعث 
مي ش��وند فرزندش��ان تقاضاهاي آن��ان را كمتر اجابت 
كند و مبادله هاي منفي بيش��تري بين آنها شكل گيرد. 
در مجموع، بهتر است والدين در عين حال كه به اصول 
اخالقي و انضباط��ي پايبندند، از س��ختگيري و افراط 
بپرهيزند و در شرايط الزم، انعطاف پذيري و چشم پوشي 
داشته باشند؛ چراكه يكي از تكاليف عمده والدين ايجاد 
محيطي امن و شاد و تش��ويق كننده براي نوجوان است 
تا بتواند در سايه اس��تقالل ش��خصي به كاوش و رشد 

اجتماعي، شناختي و عاطفي دست يابد.

چگونه تعارض والد- فرزندي را مديريت كنيم

رشد اجتماعي نوجوان در سايه استقالل شخصي
سبك رابطه

مهم ترين مسائل مربوط به رعايت حجاب 
را مسائل فرهنگي  مي توان بيان كرد كه 
به لح�اظ س�اختاري داراي اهميت ويژه 
مي باشد. به گفته شهيد مرتضي مطهري 
)ره(، ريشه اصلي و اساس�ي حجاب در 
دين اسالم اين است كه »اسالم مي خواهد 
انواع لذت هاي جنسي، چه بصري، لمسي 
و چه نوع ديگر، به محيط خانوادگي و در 
كادر ازدواج قانون�ي اخ�تص�اص يابد و 
اجتماع منحصراً براي كار و فعاليت باشد.«


