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يادداشت

بیتردید پیدا کردن گزینه مناسب
و نیمه گمشده چالش اصلی تمام
 ١٣میلیون جوان دم بخت نیست
اما این مسئله به خصوص برای
دختران که بیشتر انتخاب شونده
هستند تا انتخاب کننده میتواند
چالش برانگیز باشد .اینجاست که
وجود واسطه هایی برای ازدواج
میتواند نقش تسهیل گر داشته
باشد و خانوادهها را در مسیر ازدواج
فرزندانشان همراهی کند .اما برای
اینکه سوءاستفادههایی در این بین
رخ ندهد باید سازوکارهایی محکم
در نظر گرفته شود

الزامات و مالحظات
واسطهگري ازدواج

حمید وکیلی | فارس

پرونده «جوان» درباره همسريابي مجازي و رونمايي از اپليكيشن همسريابي با مجوز رسمي

جستوجوي«همدم»برايبهخانهبختفرستادن13ميليونجواندمبخت!
همه چيزش جور اس�ت و تصميم به ازدواج هم دارد اما عرف اجتماعي و س�نتها
ميگويد بايد منتظر بنشيند تا برايش خواستگار پيدا ش�ود .او دختر است و يك
دختر ابتدا بايد انتخاب شود و سپس از ميان گزينههاي موجود يكي را انتخاب كند،
اما حاال چند سالي ميش�ود كه دخترهاي متقاضي ازدواج هم ميتوانند از طريق
مراجعه به برخي س�ايتها يا مراكز همسريابي براي خودش�ان همسر پيدا كنند.
اين ماجرا البته در مواردي به سوء استفاده و شكلگيري پروندههاي كالهبرداري
منتهي شده و آسيبهاي مادي و معنوي زيادي را اغلب متوجه دختران كرده است.
با يك جس��توجوي س��اده در فضاي مجازي بياغراق صدها و حتي
هزاران صفحه و سايت همسريابي در برابرتان قرار ميگيرد .سايتها
و صفحاتي كه پيش از اين سردار س��يدكمال هاديانفر رئيس پليس
فتاي ناجا درباره آنها گفته بود« :هيچ سايتي تحت عنوان همسريابي
در كشور مجوز ندارد و تنها سايتي كه اجازه فعاليت به آن داده شده،
سايت همس��انگزيني تبيان است كه در آن با ش��يوههاي سنتي و از
طريق واسطهها اقدام به انتخاب همسر ميشود .بنابراين تأكيد ميكنم
هيچ يك از سايتهاي همسريابي مجوز ندارند».
به گفته وي با تعدادي از اين س��ايتها و گردانندگان آنها نيز برخورد
شده و به جرئت ميتوان گفت  99درصد از آنان با انگيزههاي مجرمانه
و كالهبرداري از شهروندان ايجاد شده اس��ت .برخي از آنان تصاوير و
اطالعات ش��هروندان را گرفته و از آنها سوءاستفاده ميكردند .برخي
ديگر از طريق دريافت حق عضويت مبالغي را اخذ كرده و برخي ديگر
نيز اطالعات كارت بانكي شهروندان را فيشينگ و اقدام به خالي كردن
آن ميكردند.
تالش مجلس براي توسعه مراكز همسريابي
چندي بعد از اين اظهارات پليس فتا اما اميرحسين بانكيپورفرد رئيس
كميس��يون مش��ترك طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده مجلس
شوراي اسالمي از توسعه مراكز همسريابي در اين طرح خبر داد .بدين
معنا كه تجربه واسطهگري نوين ازدواج در سايتهايي همچون همسان
گزيني مؤسسه تبيان حاال به شكلي گس��تردهتر و در تمام شهرهاي

پيش از اين هم پليس فتا فعاليت سايتها و صفحات همسريابي در فضاي مجازي را
فاقد مجوز اعالم كرده بود .حاال اما به طور رسمي فعاليت يك اپليكيشن همسريابي
مجوزدار آغاز شده است و دختران و پسران دم بخت و متقاضي ازدواج ميتوانند
براي پيدا كردن همسر دلخواه خود به اين اپليكيشن مراجعه كنند .اين سامانه همه
مجوزهاي الزم را دارد و بناس�ت به ش�يوهاي خانواده محور ،بخشي از  13ميليون
جوان دم بخت را به خانه بخت بفرستد .با وجود اين دو دل است كه آيا با ثبتنام در
اين اپليكيشن براي پيدا كردن نيمه گم شدهاش اقدام كند يا نه؟ چقدر خانوادهها

كشور پيگيري شود.
بانكيپور در گفتوگو با «جوان»درباره توسعه مراكز همسريابي اينگونه
توضيح داد« :يكي از خألهايي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه
شيوه همسريابي متناسب با شرايط جديد جامعه نيست و شيوه سنتي
ازدواج كه همچنان هم در بس��ياري از خانوادهها دنبال ميش��ود ،در
برخي از موارد جديد پاس��خگو نيس��ت .به طور مث��ال خانوادههايي
كه براي زندگي به يك ش��هر ديگر آمدهاند و مانند گذشته نسبت به
يكديگر شناخت ندارند يا ش��رايط جديد زندگي شهري موجب شده
تا شناخت محلي يا خويش��اوندي همچون گذشته امكانپذير نباشد.
بنابراين نياز است يكسري مراكز همسريابي مورد تأييد ،مورد اعتماد
و خانواده محور ايجاد ش��ود تا جوانان را به يكديگ��ر معرفي كند .اين
خأل از سالها قبل در كشور ايجاد ش��ده اما كسي به آن توجه نداشته
يا نتوانستهاند آن را اجرايي كنند .در طرح جواني جمعيت با همكاري
سازمان تبليغات اس�لامي توسعه اين مراكز همس��ريابي طرحريزي
ش��ده و س��ازمان تبليغات هم براي اين همكاري اعالم آمادگي كرده
است .سازمان تبليغات اس�لامي محيطهاي مورد اعتماد مردم را در
اختيار دارد .به طور مثال مساجد ،گروههاي مذهبي ،روحانيت و ديگر
مراجع مورد اعتماد مردم در بحث ازدواج ،در اختيار اين سازمان است.
همچنين تنها مركز همسريابي كه در كشور طي سالهاي گذشته كار
ميكرد ،مركز همسريابي «تبيان» است كه تحت نظر سازمان تبليغات
اسالمي و در فضاي مجازي كار ميكند .در طرح جواني جمعيت توسعه

و جامعه ميپذيرند از ميان دختران متقاضي همسر در چنين اپليكيشنهايي براي
پسران همسر انتخاب كنند؟ براي انتخاب همسر مناسب تا چه اندازه معيارهايي
همچون قد ،وزن،رنگ پوست ،رنگ مو و رنگ چش�م اهميت دارد و آيا وقتي قرار
است يك نهاد حاكميتي مانند سازمان تبليغات اسالمي به مسئله همسريابي ورود
يابد بهتر نيست اين ماجرا همراه با فرهنگسازي و اصالح برخي باورهاي غلط باشد؟
با اين سؤاالت در ذهنش گوشي تلفن همراهش را بر ميدارد تا اطالعات بيشتري
درباره همسريابي مجازي به دست آورد.

مراكز همسريابي در سطح كشور مورد نظر مجلس است آن هم با طرح
و شيوهاي كه سازمان تبليغات اسالمي در نظر دارد».
حاال اپليكيشن همسريابي «همدم»طي مراسمي با حضور محمدباقر
قاليباف رئيس مجلس شوراي اس�لامي و حجتاالسالم قمي رئيس
سازمان تبليغات اس�لامي رونمايي شده و در اپ اس��تورهاي ايراني
همچون كافه بازار موجود است .اما چقدر اين سبك ازدواج با سنت و
عرف جامعه ما همخواني دارد و اين مدل همسريابي چقدر ميتواند به
سر و سامان دادن 13ميليون جوان دمبخت كمك كند؟
همدم براي افراد مجرد و در زمينه ازدواج دائم و تكهمسري فعاليت
ميكند .با اين پلتفرم ،افراد در تمام كشور ميتوانند از همسانگزيني
تبيان اس��تفاده كنند و براي معرفي افراد ،از هوش مصنوعي استفاده
ميشود .در اين اپليكيش��ن براي تأييد عدم س��وء پيشينه و صحت
مدارك تحصيلي كاربران راس��تي آزمايي شده و كاربران احراز هويت
ميشوند .پس از احراز هويت و شركت در آزمون روانشناسي ،با كمك
معرفها و گروه مشاوران همس��انگزيني گزينههاي مناسب خود را
جستوجو ميكنند.
براي جلوگيري از سوء استفاده از اطالعات كاربران درخواست معرفي
فرد به گزين ه مدنظرش تنها از طريق معرفها صورت ميگيرد .پس از
تأييد طرفين و مطابقت نتايج روانشناس��ي ،خانواده كاربران با حضور
مشاوران سامانه به همديگر معرفي ميشوند .همدم تا چهار سال پس
از ازدواج ،زوجين را همراهي ميكند و هر ش��ش ماه يكبار توس��ط

كارشناسان رصد و پايش ميشوند.
عليرضا دهفولي ،معاون نوآوري تبي��ان درباره راهكارهاي پيشبيني
ش��ده براي پيش��گيري از سوءاس��تفاده از اطالعات كارب��ران در اين
اپليكيشن ميگويد« :سوءاستفاده در زمينههاي مختلفي مانند رسانه
و امنيت اطالعات رخ ميدهد اما در برنامه همدم تمام احراز هويتها
به صورت يكپارچه از سیستمهاي سامانه ثبت استعالم گرفته ميشود.
پس احراز هويتها به صورت زنده رخ ميدهد و كسي نميتواند با اكانت
تقلبي وارد سامانه ش��ود .در نتيجه هرگونه عملكردي تحت نظارت و
بررسي است».
معاون نوآوري تبي��ان در مورد ن��وع آزمونها و حوزه برگ��زاري آنها
ميافزايد« :يكس��ري از آزمونهايي كه در دفات��ر زوج درماني گرفته
ميشود ،در اين تستها لحاظ شده اس��ت .همچنين غربالگري اوليه
ق از تستهاي غربالگري
همانجا انجام ميشود .اگر كساني نتوانند دقي 
عبور كنند ،به مجموعههاي مش��اور معرفي ميش��وند كه تستهاي
دقيقتر از آنها گرفته شود و بعد از گرفتن تأييديه از آنجا ميتوانند وارد
اپليكيشن شوند».
وي همچنين درباره استفاده از س��ؤالهايي بر اساس استانداردهاي
جهاني ميگويد« :تس��تها بر اساس اس��تانداردهاي جهاني انتخاب
شده ولي بخشي از سؤالها متناس��ب با تجربههاي مختلفي است كه
روانشناسان و صاحبنظران ،در حوزه روانشناسي داشتهاند و بر همين
اساس تغييراتي در اين زمينه اعمال شده است».

نظر کا رشنا س
مشكل اصلی ازدواج
امنیت شغلی و اقتصادی است

كش��ور ما با كش��ورهاي خارجي فرق ميكند و هر
كس بخواهد ازدواج كند ميتواند از طريق ش��بكه
دوستان،همكاران ،خانواده و فاميل مورد مناسبي
را براي ازدواج پيدا كند .براي معرفي افراد مناسب
ازدواج براي جوانان افراد زيادي وجود دارند .مشكل
اصلي براي ازدواج دختران و پس��ران ما بحثهاي
اقتصادي و امنيت ش��غلي اس��ت وگرنه بسياري از
دختران ما حتي حاضرند با مهريه كم و بدون مراسم عروسي ازدواج كنند اما
براي اين كار پسر بايد دستكم يك شغل ثابت و حقوقي مناسب داشته باشد،
اما در حال حاضر امنيت شغلي وجود ندارد و  80درصد پايه حقوق شاغالن
بابت كرايه خانه مصرف ميشود .به همين دليل هم اصليترين مشكل جوانان
جامعه ما بحث اش��تغال و سپس مسكن اس��ت .اگر اين مشكالت حل شود
جوانان ازدواج ميكنند و مش��كل اصلي آنان براي ازدواج مسئله پيدا كردن
همسر نيست .از سوي ديگر در فرهنگ ما نگاه مثبتي به اين پديدهها وجود
ندارد و خانوادهها به ويژه خانواده پسرها اغلب به اين روش همسريابي روي
خوش نشان نميدهند و يكروزه هم نميتوان فرهنگ مردم را تغيير داد .اگر
به سايتهاي همسريابي كه تاكنون فعاليت ميكرده هم نگاه كنيد چندان
موفق به نظر نميرسند .اين مدل از ازدواج در ايران جواب نميدهد و بعد از
مدتي ناگزير به عدم فعاليت خواهد شد .اگر پايه ازدواج بد گذاشته شود و به
طالق منجر شود ما اعتبار ازدواج و خانواده را از بين بردهايم .در حال حاضر
هم اگر آمار ازدواج پايين آمده به دليل اين است كه اعتبار ازدواج و خانواده با
رفتارها و سياستگذاريهاي غلط پايين آمده است.
دكتر مصطفي اقليما
رئيس انجمن مددكاري ايران

لزوم نظارت
در سامانههاي همسریاب

اپليكيش��ن همدم با توجه به ماهيت فعاليتش (معرفي افراد جوياي همس��ر به
يكديگر با اطالع خانوادهها) از كاربر اطالعاتي را دريافت ميكند كه به نظر ميرسد
كاملترين اطالعات و مدارك دريافتي از كاربر توسط سايتها و اپليكيشنهاي
دولتي و خصوصي در همه اين سالهاس��ت.تا به حال هيچ سامانهاي اين حجم
از اطالعات كاربر را در اختيار نداشته كه البته اين سرويس براي ارزيابي افراد از
زواياي مختلف و پيشنهاد گزينههاي مرتبطتر ،به بخش زيادي از اين اطالعات
نياز دارد .ارائه بخشي از اين اطالعات از سوي كاربر اجباري و برخي از آنها اختياري
است.اطالعاتي نظير مشخصات فردي (نام و نام خانوادگي ،محل تولد ،تاريخ تولد و ،)...مشخصات ظاهري
(رنگ چشم ،رنگ مو ،قد ،وزن ،نوع پوشش و )...و مشخصات هويتي (كد ملي و ،)...اطالعات تماس (شهر،
آدرس ،كدپستي و تلفن ثابت) و ويژگيهاي شغلي (محل كار ،نوع قرارداد ،درآمد و )...و اطالعات كامل
خانوادگي (وضعيت پوشش خانواده ،نوع منزل ،طبقه اقتصادي و )...و بيماريهاي خاص و نوع معلوليت و
نتيجه آزمون روانشناسي (آيزنك و نئو) و...و همچنين مداركي نظير صفحه اول ،دوم و سوم شناسنامه و
پشت و روي كارت ملي و تصوير پايان خدمت و تصوير مدرك تحصيلي و عكس پرسنلي و مدرك شغلي.
با توجه به اين موضوع ،ما هنوز در ايران قانون كاملي نداريم كه براي دريافت و نگهداري اطالعات و مدارك
كاربران توسط سامانههاي دولتي /خصوصي يكسري الزامات تعريف و بر آنها نظارت كند.بنابراين ضروري
است تا همه سرويسهايي كه از كاربر اطالعات و مدارك دريافت ميكنند ،اوالً اطالعات و مداركي بيش
از آنچه نياز دارند دريافت نكنند،ثانياً نظارت بر نحوه نگهداري از اطالعات و مدارك حساس كاربران وجود
داشته باشد و در نهايت اينكه براي احتمال درز اين اطالعات پيشبينيهاي قانوني صورت بگيرد .البته اين
اپليكيشن توسط مؤسسه تبيان و با حضور رئيس مجلس منتشر شده و طبق اطالعات مندرج در اپليكيشن،
از پليس فتا ،قوه قضائيه و ...تأييديه دارد اما افزايش روزافزون حجم اطالعات دريافتي از كاربران (با توجه
به نيازهاي هر سيستم) بدون رشد كردن قانون كشور ما در اين زمينه و نظارت بر آن دغدغهاي جدي است
كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
ميالد نوري
برنامهنويس و كارشناس IT

 3700ازدواج بدون طالق
ثمره يك دهه فعاليت همسان گزيني

بيش از  ۱۰سال اس��ت كه طرحهاي همسريابي در
مؤسسه تبيان فعال هس��تند ،بنابراين ،اين موضوع
مربوط به امروز و فردا نيس��ت و سابقه طوالني دارد.
در سامانه همسريابي تبيان كه از سال  1394شروع
به كار كرده است3 ،هزار و  700نفر ازدواج كردند كه
براساس پايشها و بررسيها حتي يك مورد طالق هم
در آنها ديده نشده است.
نحوه راس��تيآزمايي در پلتفرم «همدم» اينگونه نيس��ت كه هركس بيايد و
هر اطالعاتي را بدون راس��تي آزمايي ثبت كند ،چراكه پس از ثبت اطالعات
جوان ،تحقيق ميشود تا اطالعات به درستي ثبت شود و روند راستيآزمايي
بسيار دقيق و حساس است .به اين ترتيب كه با روشهاي علمي و تستهاي
روانشناسي ش��خصيت آنها تحليل ميش��ود و با توجه به همه اين فاكتورها
كارشناس��ان همدم بهترين گزينه را براي دختر و پسر معرفي ميكنند .البته
امكان ارتباط مستقيم دو نفره وجود ندارد و درصورت تعيين طرفين كارشناسان
و خانوادهها زمينهساز آشنايي و مراحل بعدي ازدواج ميشوند .درواقع در اين
مرحلهاست كه تمام مس��تندات و واقعيات ديده ميشود و خانوادهها تصميم
ميگيرند جلوتر پيش بروند يا خير .در واقع همدم مانند فضاهاي ارتباطي آلوده
فضاي مجازي نيست بلكه يك سامانه دقيق و مشخص است.
پلتفرم همدم قرار است وساطت سنت حسنه ازدواج شود دقيقاً مانند زمانهاي
گذشته كه جوانان كف خيابان با يكديگر آشنا نميشدند و در يك فضاي كام ً
ال
حقيقي و با حضور خانوادهها ازدواج ميكردند ،هدف ما اين اس��ت كه مراحل
آشنايي يك ازدواج سالم و پايدار با استفاده از روشهاي نوين شكل بگيرد.
حجتاالسالم رضا عزت زماني
معاون امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسالمي

محمد نيكضمير
يك :ازدواج مقدمات و زيرس��اختهايي نياز دارد.
طبيعتاً وقتي بناس��ت پس��ر و دختري ب��ه زندگي
مشترك وارد ش��وند در درجه نخست الزم است به
بلوغ فكري الزم رس��يده و مهارته��اي كافي براي
مديريت تضادها و اختالفها و تقويت نقاط اشتراك
در زندگي مشترك را داشته باش��ند .از سوي ديگر
ازدواج يكس��ري مقدم��ات اوليه دارد و كس��ي كه
ميخواهد ازدواج كند بايد بتواند حداقلهايي مانند
شغل ،محلي براي زندگي و وسايلي براي گذراندن
امور روزمره داشته باشد .بنابراين مسائل اقتصادي
و فرهنگي مقدمات اصلي ازدواج به ش��مار ميآيند
و تا زماني كه حداقله��اي مادي ،معنوي و آمادگي
ذهني و روحي پس��ر و دخت��ر ب��راي ازدواج فراهم
نباش��د نميتوان در اين وادي گام نهاد و به مراحل
بعدي رفت.
دو :در بين خانوادههاي متمول هم دختران و پسران
مجرد در سن ازدواج يا در حال عبور از سن مناسب
ازدواج كم نيس��تند .دختران و پسراني كه الاقل در
بخش ماديات ازدواج مشكلي ندارند و شايد بخشي از
آنها از منظر آمادگي روحي رواني و رشد شخصيتي
هم به جايي رسيده باش��ند كه بتوانند ازدواج كنند
اما انگار پيدا كردن نيمه گمش��ده چن��دان هم كار
سادهاي نيست .اينجاست كه بحثهاي واسطهگري
براي ازدواج مطرح ميشود و الزم است تا شخص يا
اشخاصي باشند تا دختران و پسران را براي ازدواج به
يكديگر معرفي كنند.
سه :اغلب پدر و مادرهاي ما به شيوه سنتي ازدواج
كرده و شخص يا اشخاصي بودهاند تا دختران دم بخت
را به خانواده پسراني كه براي ازدواج به دنبال گزينه
مناس��ب ميگردند معرفي كنند .ريش سفيدهاي
محله ،روحانيون و خادمان مس��اجد و بزرگترهاي
فاميل معموالً نقش واس��طههاي ازدواج را داشتند
و دختران مجرد محله يا فاميل را شناس��ايي كرده
و به خانوادههايي كه پس��ران مجرد داشتند معرفي
ميكردند و ازدواجهايي كه با اين روش اتفاق ميافتاد
اغلب ازدواجهايي موفق و پايدار بود .هنوز هم بخشي
از ازدواجها با همين س��بك و س��ياق سر ميگيرد
و هنوز هم به خص��وص در بين دخت��ران ،جواناني
داريم كه عفت و حيا مانع از آن ميشود تا خودشان
با سبك و سياق اغلب ازدواجهاي امروز دست به كار
شوند و براي خود همسري پيدا كنند .همين مسئله
هم ايجاب ميكن��د تا افراد يا س��از و كارهايي براي
واسطهگري ازدواج وجود داشته باشد.
چهار :واسطهگري ازدواج از بحثهاي مورد تأكيد
مق��ام معظم رهب��ري اس��ت .ايش��ان ميفرمايند:
«در گذش��ته معمول بود ب��راى ازدواج ،افراد خير
و مؤمنى پيدا ميش��دند ،واس��طهگرى ميكردند،
دخترهاى مناس��ب و پسرهاى مناس��ب را معرفى
ميكردند ،ازدواجه��ا را راه مىانداختند؛ اين كارها
بايد انجام بگي��رد؛ بايد واقع��اً در جامعه حركتى در
اين زمينه بهوجود بيايد ».اي��ن مطالبه رهبري اما
جزو موضوعاتي اس��ت ك��ه كمتر م��ورد توجه قرار
گرفته است و طي سالهاي اخير شاهد حركتهاي
جدي براي تحقق امر واسطهگري ازدواج نبودهايم.
اگرچه اين مسئله هم خودش آدابي دارد و اگر اصول
واسطهگري رعايت نش��ود نه فقط ممكن است اين
واسطهگري به ازدواج ختم نشود بلكه چالش برانگيز
نيز باشد.
پنج :مراكز و س��ايتهاي همس��ريابي سالهاست
راهاندازي شده و مشتريهاي خودش را دارد .پابرجا
ماندن اين مراكز از نياز جامعه به موضوع لزوم حضور
واس��طههايي براي ازدواج خبر ميدهد .در غير اين
صورت اين مراكز نه پا ميگرفت و نه ماندگار ميشد.
اما فقدان نظارت و تعريف س��از و كاره��اي قانوني
مناس��ب براي چارچوب دادن ب��ه فعاليتهاي اين
مراكز پروندههاي متعدد سوءاستفاده و كالهبرداري
را به قوه قضائيه تحميل كرده است .در اين ميان تنها
مركز همسريابي داراي مجوز مركز همسان گزيني
وابسته به مؤسسه تبيان س��ازمان تبليغات اسالمي
است .مركزي كه مديران آن مدعياند در طول 10
س��ال فعاليت آن  3هزار و  700ازدواج اتفاق افتاده
و هيچ يك از اين ازدواجها به جدايي منتهي نش��ده
است .حاال هم همين مركز اپليكيشن همسريابي را
رونمايي كرده و گويا تمام��ي مجوزهاي الزم براي
فعاليت اين اپليكيشن اخذ شده است.
شش :طبيعتاً نميتوان نفس راه اندازي ساز و كاري
براي واسطهگري ازدواج و معرفي جوانان دم بخت به
يكديگر و به خانوادهها را زير سؤال برد ،اما چگونگي
عملكرد چنين س��ازمانهايي بس��يار مهم خواهد
بود .اپليكيشن همدم جزئيترين اطالعات ظاهري
كاربران را هم ثبت ميكند در حالي كه ش��ايد الزم
باش��د در كنار واس��طهگري ،روي فرهنگسازي و
تمركززدايي از اهميت دادن به مسائل ظاهري و توجه
بر ارزشهاي اخالقي ،فرهنگي و اجتماعي ،تمركز
كرد .در عي��ن حال هم اكنون ب��راي قضاوت درباره
همدم خيلي زود است و بايد ديد اين اپليكيشن در
آينده چند درصد از 13ميليون جوان دم بخت را سر
و سامان ميدهد.

