
    لیال قاسمی *
یکی از عادات رفتاری در فرهنگ ما که بس��یار هم ش��ایع 
هس��ت، قربانی دانس��تن و یا فرار از مس��ئولیت پذیری در 
برابر خود اس��ت. این امر معموالً در تمام جوامع، س��طوح 
فردی، خانوادگ��ی و اجتماعی حتی در س��طح ملی نیز به 
وضوح دیده می ش��ود. اگر خوب بنگریم متوجه می شویم 
که بس��یاری از انس��ان ها و افراد جامعه همیش��ه شاکی و 
ناراحت بوده و دیگران را مذمت می کنند. به عنوان مثال یک 
پزشک، سیستم س��امت و درمان را، بیماران، پزشکان را و 
دانش آموزان، مدارس و سیستم آموزشی را شماتت می کنند. 
در علم روانشناسی این نوع عادات را سرزنشگری و گریز از 
مسئولیت پذیری می دانند که نوعی سبک زندگی و رفتاری 
کلی بوده و از چند مؤلفه تش��کیل ش��ده است. مؤلفه هایي 
همچون فکر، عمل و احساس فیزیولوژیکی افراد که خودشان 

آن را انتخاب می کنند.
            

طبق نظریه تئ��وري انتخاب مس��ئولیت پذیری یعنی من 
مس��ئول انتخاب ها و تصمیم های خودم هستم و این خود 
من و یا افراد مختلف خودشان هستند که می توانند زمانشان 
را اولویت بن��دی کنند. مس��ئولیت پذیری یعنی این خودم 
هس��تم که مس��ئول انتخاب بودن در رابطه ای یا ترک آن 
هس��تم. مس��ئولیت یعنی مراقبت از خودم و بدنم و اینکه 
خودم مس��ئول برخوردم و رفتارم با تمام افرادی که با آنها 
تعامل دارم، هستم. افرادي مثل همس��ر، دوستان، فرزند، 

همسایه، همکار و... 
مس��ئولیت یعنی اینکه خودم عهده دار چگونگی شکست 
و موفقیت های��م هس��تم. ب��ه طور کل��ی می ت��وان گفت 
مسئولیت پذیری یعنی من مسئول تمام جنبه های زندگی 

خودم اعم از جنبه های مادی، احساسی، شناختی، فکری، 
معنوی و... هس��تم. در یک معنای خاص مسئولیت پذیری 
یعنی پذیرش، قبول، تعهد و جبران، اما اگر نخواهم و نتوانم 
این ها را قبول کنم مثل فردی مي شوم که نقش یک قربانی را 

بازی می کند و به عبارت دیگر مسئولیت گریز است.
چندي پیش مراجعی داشتم که مورد ضرب و شتم همسر 
خود قرار گرفته بود و با فحاش��ی فراوان او را از منزل بیرون 
کرده بود. او مدعی بود وقتی خود را در چنین شرایطی دیدم، 
بسیار درمانده و نگران بودم و دلم نمی خواست خانواده ام را در 
جریان این اتفاق بگذارم. چاره ای نداشتم جز تماس و کمک 
خواستن از پلیس اما وقتی پلیس به در منزل رسید، همسرم 
بس��یار عصبانی ش��د و بدون توجه به اینکه خودش عامل 
اصلی این اتفاق و رهایی من در خیابان شده، من را متهم و 

سرزنش می کرد که چرا تو پلیس خبر کردی؟! بي توجه به 
التماس های من و ممانعت از ورودم به منزل، من را مذمت 
می کرد که حرمت و آبرویم را در برابر همسایه ها برده ای و من 
دیگر نمی توانم اینجا زندگی کنم و اصًا تو را نمی خواهم و به 
همین دلیل باید طاقت دهم. آیا این نوع رفتار در فرهنگ 
ما قابل پذیرش است؟ یا سرزنش کردن است و نقش قربانی 
بودن که ما آن را مس��ئولیت گریزی می نامی��م؟ آیا به واقع 
نباید بپذیریم که خشم و غضب من و عدم کنترل مدیریت در 
تعارضات زندگی باعث چنین اتفاقاتی شده؟ و به جای اینکه 
همسرم را مورد مذمت قرار دهم و او را متهم به هتک حرمت 
کنم، بهتر نبود خودش متوجه رفتار خود مي شد؟ به جای 
بیرون راندنش، راهی دیگر وجود نداشت؟ واقعاً خود فرد هیچ 

نقشی در به وجود آمدن این موقعیت نداشته؟

در واقع اکثر افرادی که درگیر بازی س��رزنش می ش��وند، 
اغلب برای توجیه این کار دیگران، به یک سلس��له تفکرات 
غیرمنطقی دیگر نیز دس��ت می زنند. به عنوان مثال مردی 
در مقابل بیماری ویروسی این چنین بیان می کند: »تقصیر 
همسرم بود که من این بیماری را گرفتم، چون شب قبلش 
من را مجبور کرد ک��ه او را به خاطر فیلم م��ورد عاقه اش 
همراهی کن��م و نتوانم خوب و به موق��ع بخوابم!« حاال چه 
کسی می تواند به او ثابت کند که این یک واقعاً باور غیرمعقول 
و غیرمنطقی است؟ اصًا از کجا معلوم اگر او زود می خوابید 

دچار آن ویروس و بیماری نمي شد؟
متأسفانه برخي سفس��طه کردن و انداختن گناه و تقصیر 
خود به گردن دیگران را راحت تر از فکر کردن می دانند! در 
حالی که فکر کردن علمی  اس��ت که وقتی دو نفر برای هم 
مهم باشند مي توانند بر سر یک موضوع واحد با هم مجادله 
و با پذیرفتن سهم خود و بخشی از مسئولیت مشکل توسط 
هر دو طرف درگی��ر در موضوع کمک کنن��د تا اصاحات 

سازنده ای را برای آینده خود انجام دهند.
به عبارت دیگر علم روانشناس��ی آمادگی و میل به پذیرش 
مس��ئولیت زندگی خود را یکی از مهم ترین پیش نیازهای 
حرکت به سوی تغیرات سازنده و مؤثر می داند. روانشناسان 
همچنین معتقدند کنت��رل درونی در روانشناس��ی یعنی 
مس��ئولیت پذیری )پذیرش، تعهد، اجرا، جبران(، و عذر و 
بهانه و دلیل تراش��ی را کنترل بیرونی و یا ب��ه عبارتی بهتر 
مس��ئولیت گریزی می دانند. در حالی که جایگزین کردن 
کنترل درونی ب��ا کنترل بیرونی باعث می ش��ود زندگی ما 
غنی تر، خوشایندتر و معنادارتر ش��ود و به تبع آن احساس 

کنترل مؤثرتری در زندگی خواهیم داشت.
*روانشناس
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سبک رفتار

من مسئول همه انتخاب هایم هستم
بهانه تراشی براي فرار از مسئولیت پذيري، ممنوع!

سبک رفتار

  چالش های زندگی شخصی و روزمره ما 
فرض کنید در خانه نشسته اید و یخچالتان خالی 
از خوراکی است که تلفن زنگ می خورد و مهمانی 
نوید آمدن می دهد. شما کمتر از یک ساعت وقت 
دارید برای این میزبانی غیرمنتظره برنامه ریزی 
کنید و تصمیم بگیرید. احتماالً دستپاچه و عصبی 
می ش��وید و برای دقایقی قدرت تصمیم در شما 

دچار اختال می شود. 
یا فرش های خود را ت��ازه از قالیش��ویی تحویل 
گرفته اید و خیلی هم روی نظم حساسیت دارید. 
درست در چنین شرایطی کودک خواهرتان که 
تازه پوشکش باز شده فرش شما را نجس می کند. 
احتم��االً در این مواقع صورتتان از حرص س��رخ 
می شود و سعی می کنید خونسردی تان را حفظ 
کنید.  یا سرما خورده اید و در حالی که صدایتان به 
زور از حنجره خارج می شود مجبور به سخنرانی یا 

دفاع از پایان نامه خود هستید. 
غذایتان سوخته و نصف شب رستورانی باز نیست 
تا بی احتیاطی ش��ما را جبران کند. می خواهید 
مهمانی بروید اما دقیقه 90 یا دکمه لباستان کنده 
می ش��ود یا یک لکه بزرگ روی مهم ترین نقطه 

لباس پدیدار می شود. 
می خواهید س��فر بروید و برای ش��رکت در یک 
مراس��م خانوادگی عجله دارید اما در راه تصادف 
می کنی��د. مهمان داری��د و انبوه��ی از ظرف در 
سینک تلمبار شده و هنوز سرویس ها را نشسته و 
غذا هم نپخته اید اما با وجود این شرایط اضطراری، 

با بحران قطع آب مواجه هستید. 
یک مهمانی مهم دعوت دارید اما در آخرین دقایق 
می فهمید آرایش��گری که از ان وق��ت گرفته اید 

تعطیل است. 
یک روز که به خودتان استراحت داده اید یا احتماالً 
حال چندان مساعدی برای کار ندارید خانه را به 
حال خود رها می کنید. درست در چنین شرایطی 
مهمان سرزده می آید و ش��ما در حالی که هنوز 
گنگ و گیج به چهره مهمان پش��ت آیفون نگاه 
می کنید همه وسایل را با زور در کمد می چپانید 
تا حداقل در ظاهر امر همه جا ش��یک و مرتب به 

نظر برسد. 
قرار اس��ت یک روز پرتکاپو را پشت سر بگذارید، 
کلی خیابان و پله های مت��رو را طی می کنید اما 
درس��ت در چنین روزی ته کفش��تان سوراخ یا 
پاره می شود و ده ها بحران ریز و درشت دیگر که 

احتماالً سر کارخانه یا دانشگاه تجربه کرده ایم.
   بحران ها و چالش های زندگی جمعی ما

برویم سراغ بحران های جدی تر که شاید به تنهایی 
زندگی ما را درگیر نکند اما در کان قضیه ما نیز 
دچار خسارت می شویم. مثًا بحران خشکسالی. 
ش��نیدن خبر چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد و 
احتماالً خیلی زود یادمان م��ی رود ولی واقعیت 
این است که این بحران در درازمدت رخ می دهد و 
ما به صورت فردی در مهار آن مؤثر هستیم.کافی 
است مسئوالنه آب را مصرف کنیم یا نسبت به هدر 
رفتن آن در هر جایی حساس باشیم. خیلی ما را 
نمی ترساند و فقط آنهایی دچار اضطراب می شوند 
که مباحث محیط زیست برایشان مهم بوده یا در 
حال پیگیری مداوم هس��تند. یا فرض کنید گرم 

شدن الیه ازن شاید به تنهایی ترسناک نباشد اما 
وقتی درباره پیامدهای افزایش گازهای گلخانه ای و 
گرم شدن الیه می خوانیم مغزمان سوت می کشد، 
از بایی که در کمین زمین و س��اکنانش اس��ت. 
می گویند بح��ران زلزله ته��ران قابل پیش بینی 
است و ما فقط در مواقعی که یک تکانه هایی حس 
می کنیم تا دو روز دلمان شور می زند و با آمادگی 
می خوابیم. بعد از آن بی خیال بحران می شویم و 
به زندگی عادی خود ادامه می دهیم. یا این روزها 
بحران محیط زیست جدی تر ش��ده و مدام برای 
رها نکردن زباله ها مخصوصاً پاستیک و شیشه 
در طبیعت تأکید می ش��ود.  بحران های دیگری 
هم داریم که ممکن است برای هر کشوری اتفاق 
بیفتد. پیش بینی و آماده س��ازی در سطح کان 
است. هر چند آسیب های فردی جدی تر و بیش 
از آسیب های دیگر اس��ت اما نیاز به مدیریت در 
س��طح کان دارد. اص��ًا برای همین س��ازمانی 
داریم به اسم مدیریت بحران که در مواقع خاص 
و با وقوع پیش��امدها بتواند به موقع عمل کرده و 
جلوی آس��یب ها و خسارات بیش��تر را به جان و 
مال مردم بگی��رد. مثًا زلزله ه��ای متعدد که در 
ایران رخ داده است خسارات زیادی به بار آورده و 
تألمات زیادی به مردم تحمیل کرده است. یا سیل 
استان های شمالی در سال 98 که بسیار دردناک 
بود. در چنین مواردی عاوه بر رفع موقت بحران 
سعی می شود با اصاح زیرساخت ها از تکرار وقایع 

جلوگیری شود. 
   هنگام  بحران چه برخوردی می کنید؟ 

ترس مهم ترین واکنش در زمان بحران اس��ت. با 
موقعیتی روبه رو می شویم که قباً تجربه نکرده ایم 
و حتی مطمئن نیس��تیم زنده می مانیم یا نه. در 
چنین شرایطی الزم است بر ترس خود غلبه کرده 
و به خودمان در رس��یدن به آرامش اولیه کمک 
کنیم. ممکن اس��ت زیر خروارها آوار گیر افتاده 
باشیم. می شود نشس��ت و پیشاپیش غزل مرگ 
سرود و با مرور خاطرات گریست یا هوشیار بود و 
برای نجات کاری کرد. دنبال روزنه ای برای نجات 
گش��ت یا با فریاد دیگران را از حضور خود مطلع 
ساخت. ترس خوب است به ش��رطی که تهدید 
مرگ را به فرصت نجات تبدیل کند و ما را به تکاپو 

برای زنده ماندن وادارد. 
یا فرض کنید سیل ناگهانی آمده و شما غافلگیر 
شده اید. می توانید جگر اعضای خانه را خون کنید 
و مدام از مردن و بدبختی بگویید یا در آن شرایط 
دنبال بهتری��ن راه حل برای نجات باش��ید. مثل 
مردی که وقتی دید همه جا را سیل برده است روی 
تشک رختخوابش که حاال در آب ویان بود خوابید 

و خود را از مهلکه نجات داد. 
مدیریت بحران فردی یعنی خود را برای مقابله با 
شرایط پیش بینی نشده آماده کرده و در لحظات 
دشوار بهترین تصمیم را بگیرید. در تمام مثال های 
باال که حتی یک بحران کوچک اس��ت، می شود 
آن را با تدبیر پش��ت سر گذاش��ت یا حتی از یک 
کفش پاره غول س��اخت و آن را به بدشانس��ی و 
طالع نحس و... ربط داد. وقت��ی مدیریت بحران 
را فرابگیرید خواهید توانس��ت بهترین تصمیم را 
در کمترین زمان و با پایین ترین میزان خسارت 
بگیرید. می توانید اضطراب های ناشی از این بحران 
را به خوبی مهار کنید و به جای ایجاد فشار و تنش 
به خود و اطرافیان با آرامش و صبر موقعیت ایجاد 
شده را پشت س��ر بگذارید. غرولند کردن و القای 
ترس بیش از حد، نه تنها بحران را رفع نکرده بلکه 
بر آسیب های روانی هم می افزاید. چنانچه ترس 
از مقابله با بحرانی مث��ل زلزله و فرار های همراه با 
دستپاچگی بیش از خود فاجعه، قربانی می گیرد. 
در حال حاضر هم کرونا بزرگ ترین بحران جهان 
اس��ت و تنها راه مقابله با آن پیشگیری است و در 
حالی که باید فاصله گذاری اجتماعی را رعایت و 
به بهداشت فردی توجه کرد، در همان حال باید از 
ایجاد تنش، ترس های کاذب و القای بحران به خود 
و دیگران خودداری کرد. چیزی که همه می دانند 
نیاز به جار زدن ندارد. اگر در س��کوت توانستیم 

تبعاتش را کنترل کنیم شرط است.

برخورد شما با وقايع ناگوار و چالش ها چگونه است؟

ترس، اعالم شکست
 در برابر بحران های زندگی

آيا گري�ز زوجین از فرزن�دآوری و تأخیر 
آن ب�ه س�ال ها پ�س از ازدواج و باالخره 
تک فرزندی، باعث  س�رعت ورزيدن در 
طالق در سال های اولیه زندگی نبوده است؟ 
اسباب تأسف است که در سال های گذشته 
بنا بر آمار موجود بیش�ترين تعداد طالق 
ثبت شده به زوجینی تعلق داشته که مدت 
ازدواج آنها کمتر از يک س�ال بوده است.
بنابراي�ن آي�ا می ت�وان يک�ی از داليل 
تقی�د گذش�تگان ب�ه ادام�ه زندگ�ی 
مش�ترک را وج�ود فرزن�دان متعددی 
دانس�ت که همواره س�بب محکم شدن 
پايه ه�ای زندگ�ی زوجی�ن بوده ان�د؟!

مديريت بحران فردی يعنی خود 
را برای مقابله با شرايط پیش بینی 
نش�ده آماده ک�رده و در لحظات 
دشوار بهترين تصمیم را بگیريد.  
وقتی مديريت بحران را فرابگیريد 
خواهید توانست بهترين تصمیم 
را در کمترين زمان و با پايین ترين 
میزان خسارت بگیريد. می توانید 
اضطراب ه�ای ناش�ی از اي�ن 
بح�ران را ب�ه خوبی مه�ار کنید

   حسین سروقامت *
در جهان امروز س�بک زندگی )Lifestyle( بسیار مهم شمرده می شود؛ 
مجموع�ه ای از منش های ذاتی م�ا و همچنین روش هايی ک�ه برای ادامه 
حیات برگزيده ايم. بحث سبک زندگی در بسیاری از سخنان رهبر فرزانه 

و از جمله بیانیه گام دوم انقالب مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. 
ايشان در مهرماه 1391 در جمع پرش�ور جوانان خراسان شمالی سؤاالت 
مهمی  را در اين خصوص مطرح نموده، آسیب شناس�ی آنها را خواس�تار 
شدند. در پاسخ به اين مطالبه اساسی هر هفته يکی از اين سؤاالت را مطرح 

کرده، به بررسی پاسخ خواهیم پرداخت. در شماره نخست ستون زندگی 
درباره فرهنگ آپارتمان نشینی و در شماره هفته گذشته درباره فرهنگ 
کار جمعی سخن گفتیم و اما پرسش اين هفته: »چرا در برخی از بخش های 

کشورمان طالق زياد است؟«

   مرضیه بامیری
تا حاال در شرايط بحرانی قرار گرفته ايد؟ شرايطی که س�یر وقوع آن خارج از دخالت 
جس�م و ذهن ماس�ت و ناگهان رخ می دهد. زندگی هر کدام ما پر اس�ت از لحظه  های 
بحرانی. لحظاتی توأم با يأس و ترس و وحشت. لحظه هايی که ندانسته ايم چه واکنشی 
از خود نش�ان دهیم و چگونه بهترين تصمیم را بگیريم. برای آش�نايی با بحران های 
جدی تر بگذاريد از چالش های روزمره که ممکن است برای هر کدام از ما اتفاق افتاده 

باشد آغاز کنیم. از همان جامعه کوچک اما بزرگ خانواده!

نگاهی به 4 عامل اصلی طالق و 9 سؤالی که بايد پاسخ داد

جدایی زوجین و تشت رسوایی که از بام افتاده است!

نسیم زندگی

    آمارهای نگران کننده
جامعه شناس��ان و محققان علوم اجتماعی پایین آمدن نرخ 
ازدواج و باال رفتن نرخ طاق را از عوامل فروپاشی خانواده و 

زنگ خطر مهمی  برای حفظ زندگی خانوادگی می دانند.
سازمان ثبت اسناد کشور طی سال های گذشته آماری ارائه 

کرده که از گسترش فزاینده طاق پرده برمی دارد.
در سال 95 بیش از 660 هزار واقعه ازدواج در کشور ثبت شده 
که نسبت به سال94، 2 درصد کاهش داشته است. همچنین 
در همین س��ال بیش از 174هزار واقعه طاق ثبت شده که 

نسبت به سال پیش از آن، 6 درصد افزایش داشته است.
آمار طاق در س��ال 96 به بیش از 176 هزار نفر رسیده و در 
سال 97 از مرز 179 هزار نفر گذش��ته است. در همین سال 
آمار ازدواج به 558 هزار نفر بالغ شده که نسبت به سال 96 ، 

یک درصد  کاهش داشته است.
چنان که ماحظه می کنید در مقاطع زمانی گذشته همواره 
آمار ازدواج رو به کاهش و آمار طاق رو به افزایش بوده است.
منحنی صعودی طاق ها نیز حکای��ت از آن دارد که در یک 
دهه گذش��ته، 20  تا 35 درصد از ازدواج ها به طاق منتهی 
شده است. مفهوم این سخن آن است که در برخی مقاطع از 

هر شش ازدواج یکی به طاق انجامیده است.
    عمده ترين علل طالق

روانشناس��ان اجتماعی علل اصلی ط��اق را در چهار گروه 
طبقه بندی می کنند:

1- عدم ش��ناخت قبل از ازدواج زوجی��ن: مواردی همچون 
عدم ش��ناخت عادات ش��خصی، میزان انرژی، شباهت ها یا 
تفاوت ه��ای ظاهری و س��نی، کفویت و تناس��ب فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی خانواده ها و حتی چگونگی صرف هزینه 

در شرایط مختلف در این رده دسته بندی می شوند.
2- نداشتن تفاهم: زوجین باید بتوانند منیت ها را کنار نهاده، 
هنر خوب گوش کردن را که از آن به »شنیدن فعال« تعبیر 
می کنیم، بلد باشند. همچنین مهارت حل مسئله را در خود 
گسترش داده و از همه مهم تر شیوه گفت وگو کردن با یکدیگر 

را بدانند. باور می کنید که از هر 10 زوج فقط س��ه نفر بلدند 
چگونه با هم گفت وگو کنند که کارش��ان به نزاع و درگیری 

منجر نشود؟
3- تکراری شدن: روانشناسان هنر زندگی را به پرورش گل 
و گیاه تشبیه می کنند که دائم احتیاج به مراقبت و رسیدگی 
دارد. زن و شوهر می توانند با اتخاذ شیوه هایی همچون ایجاد 
مداوم تازگی و ط��راوت در زندگی و حس مه��م بودن برای 

یکدیگر از تکراری شدن برای هم اجتناب کنند.
4- دخالت های بیرونی: دخالت خانواده زن یا شوهر، دخالت 
گاه و بیگاه فرزندان و دخالت شرایط خاص زن یا شوهر نظیر 
مش��کات اقتصادی، بیکاری و عدم کس��ب درآمد مکفی، 
مهاجرت، اعتیاد و مصرف مواد مخدر، ترک زندگی به دالیلی 
نظیر زندانی شدن و...، خیانت و فس��اد اخاقی و ارتباطات 
ناسالم، تأکید بر مادیات و ترجیح امور شغلی نسبت به زندگی 

از این جمله اند.
متأسفانه در سال های اخیر حضور گسترده زوجین یا یکی از 
آنها در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز گاهی به 

اختال زندگی و حتی طاق منجر شده است.
     پرسش هايی که نیازمند پاسخ است

پرس��ش های مهمی  وجود دارند که نخبگان جامعه ما باید 
پاسخ های روش��ن و صریحی برای آنها بیابند؛ پیش از آنکه 

چنان دیر شود و کار از کار بگذرد.
نخست آنکه چرا فرهنگ ش��کیبایی در زوجین جوان ما به 
حداقل رسیده، شعار اصلی اجداد و نیاکان ما که »زن باید با 
رخت سفید به خانه شوهر بیاید و با کفن از خانه او برود«، را 

تحت الشعاع قرار داده است؟ 
دیگر آنکه ای��ن طاق توافقی چه بیماری مهلکی اس��ت که 
قبح طاق را ریخته، روز به روز در میان خانواده های نورسته 

ما افزایش می یابد؟ 
دود از سر آدمی  بلند می شود وقتی می بیند بیشترین ترکیب 
طاق ثبت شده در سال 94 در مردان 34-30  سال و در زنان 
29-25  سال بوده است؛ در حالی که انتظار جامعه آن است 

که افراد در این سن و سال بیشترین عشق ورزی و وابستگی 
عاطفی را به هم داشته باشند.

نویسنده خود شاهد اختاف زن و ش��وهری جوان بوده که 
وقتی برای اجرای طاق توافقی به دادگاه مراجعه کرده اند، 
غش غش با هم خندی��ده، می گفتند ما یکدیگر را دوس��ت 
داریم، از این پس هم به هم س��ر می زنیم، ب��ا خانواده ها هم 
ارتباط داریم، س��الروز تولدمان در آینده نیز به یکدیگر کادو 

می دهیم... اما زیر یک سقف نمی توانیم زندگی کنیم!
س��وم آنکه چرا اغلب میان رف��اه اقتصادی و ط��اق رابطه 
مس��تقیمی  وجود دارد؟ چرا برخی خانواده ه��ای متمول و 
پولدار با آنک��ه ابداً مش��کات مالی ندارند و کام��ًا از عهده 
زندگی برمی آیند، حرف از طاق می زنند؟ چرا میزان طاق 
در مناطق شهری قابل مقایس��ه با مناطق روستایی نیست؟ 
شگفت آنکه از 176 هزار طاق ثبت شده در سال 96، بیش از 
165 هزار متعلق به شهرها و فقط 11 هزار متعلق به روستاها 

بوده است.
آیا امکانات مادی، احساس بی نیازی و تمول و همچنین فساد 

ناشی از آن باعث جدایی زوجین است؟
چهارم آنکه آیا به هم خوردن تعادل زنان و مردان در جامعه 
و ازدیاد زنان آم��اده ازدواج و ورود آنان به زندگی خانوادگی 

مردان متأهل یکی از دالیل طاق به شمار نمی آید؟
پنجم آنکه چرا نرخ طاق در شهرهای مذهبی کمتر است؟ 
از چه رو پدیده طاق در پایتخت و به ویژه نقاط ش��مال شهر 
بیشتر و گسترده تر است؟ آیا حضور زوجین در مناطق مذهبی 

یا غیرمذهبی تأثیر مستقیم بر استحکام خانواده ندارد؟
ششم آنکه آیا وجود ماهواره ها و شبکه های فاسد ماهواره ای 
باعث گسترش انحطاط اخاقی و در نتیجه خیانت همسران 
به یکدیگر نبوده و اساساً میان این دو ارتباط معناداری وجود 

ندارد؟
هفتم آنکه آیا گریز زوجین از فرزندآوری و تأخیر آن به سال ها 
پس از ازدواج و باالخره تک فرزندی، باعث  سرعت ورزیدن در 

طاق در سال های اولیه زندگی نبوده است؟ 

اسباب تأسف است که در سال های گذشته بنا بر آمار موجود 
بیشترین تعداد طاق ثبت شده به زوجینی تعلق داشته که 

مدت ازدواج آنها کمتر از یک سال بوده است.
بنابراین آیا می توان یکی از دالیل تقید گذش��تگان به ادامه 
زندگی مشترک را وجود فرزندان متعددی دانست که همواره 

سبب محکم شدن پایه های زندگی زوجین بوده اند؟!
اکنون که صحب��ت از فرزندان ب��ه میان آمد، اج��ازه دهید 
توجه ش��ما را به یک نکته مهم جلب کن��م. نوجوانانی که در 
خانواده های تک والدی بزرگ می ش��وند، بیش از همساالن 
خود که در خانواده های دو والدی تربیت ش��ده اند، به سمت 
رفتارهای پرخطری چون مصرف دخانیات، نوش��یدن الکل، 
خشونت، روابط جنس��ی کنترل نش��ده و خودکشی تمایل 

دارند.
هشتم آنکه آیا عدم ابراز عاقه، بلد نبودن آداب عشق ورزی، 
شلختگی زوجین در محیط خانه و عدم زینت و آراستگی برای 
همسر از یک سو و وجود جاذبه های متعدد جنسی در جامعه 
از سوی دیگر، باعث سرد شدن روابط زن و شوهر و در نهایت 

گسیختن آن از یکدیگر نمی شود؟
نهم آنکه آیا طاق هنرمندان  و بازیگران- آن هم نه یک بار و 
دوبار، بلکه گاهی تا چندین بار- با توجه به نقش الگویی آنان 

در ازدیاد این پدیده مؤثر نیست؟
بسیار جای تعجب دارد که وقتی یکی از شرکت کنندگان برنامه 
پربیننده دورهمی  از مجری می پرسد آیا شما دختر خود را به 
هنرمند می دهید؟ وی با صراحت و در مقابل چشم میلیون ها 

بیننده می گوید: من گربه خود را نیز به هنرمند نمی دهم!
ماحظه می کنید که تش��ت رس��وایی چنان از بام افتاده که 
صدای آن عالم و آدم را برداشته است. به هر حال پیشگیری از 
طاق نیازمند برنامه ریزی نخبگان، سرمایه گذاری حاکمان  و 
عزم جدی مردمان است. خدا کند اینان از وظیفه مهم خویش 

در قبال این مسئله اساسی غفلت نورزند.
* عضو هیئت علمی  پژوهشگاه فرهنگ و 
 معارف اسالمی


