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88498440سرويس اجتماعي

 رقابت نوکیسه ها 
در شبکه های اجتماعی 

  دکتر مجید ابهری* 
فرزندآوری یک��ی از هدف های تش��کیل خانواده 
اس��ت که برای تداوم نس��ل و توال��ی آن ضرورت 
دارد اما متأس��فانه در کش��ور ما در دهه های اخیر 
به دالیل مختلف این روند دچار کندی شده است 
و ما کم کم به س��وی س��المندی جمعیت حرکت 
می کنیم به طوری که تا ۲۰ سال دیگر برای تأمین 
نیروی کار مجبور به وارد کردن نیرو از کشورهای 

دیگر هستیم.
کندی و کاس��تی فرزندآوری پدیده ای اس��ت که 
دالیل مختلفی دارد؛ نخس��تین دالیل این مسئله 
مباحث مادی و اقتصادی است که مانع فرزندآوری 
می ش��ود. عواملی همچون تورم و گرانی  بر تأمین 
لوازم مورد نیاز بچه همچون پوش��ک، شیرخشک 
و تجهیزات نگهداری کودک و نوزاد تأثیر می گذارد 
و رفته رفته به یکی از عواملی تبدیل شده که مانع 

فرزندآوری می شود.
ام��ا گ��روه دوم دالیلی که س��بب کاه��ش اقبال 
خانواده ها به داش��تن فرزندان بیشتر شده، دالیل 
اجتماعی و فرهنگی اس��ت . عواملی همچون رواج 
چشم و هم چشمی در بین خانواده ها که رقابتی را 
برای برگزاری مراسم هایی که هیچ گونه سابقه ای 
در سبک زندگی ایرانی اسالمی نداش��ته و ندارد، 

شکل داده است.
مصادی��ق این چش��م و هم چش��می ها را می توان 
در برگزاری مراس��م هایی همچون جش��ن تعیین 
جنس��یت جنین، جش��ن های زایمان، تزئین اتاق 
عم��ل و زایم��ان در بیمارس��تان های خصوصی و 
هتل بیمارستان ها، جش��ن و برگزاری مراسم های 
تجمالتی برای درآوردن دندان، جش��ن نامگذاری 
کودک، جشن برای ورود بچه به مهدکودک و خروج 
از آن ، جشن و برگزاری مراس��م برای ورود بچه به 
مدرسه ، جشن برای نوشتن و مواردی از این دست 
رفتار هایی اس��ت که خانواده های نوکیس��ه و تازه 
به دوران رس��یده تحت تأثیر شبکه های اجتماعی 

انجام می دهند.
بر این اساس شاهد هس��تیم که عماًل در بین این 
قبی��ل خانواده ها نوعی رقابت ناس��الم و چش��م و 
هم چشمی های نامطلوب شکل گرفته است . نکته 
چالش برانگیزتر ماجرا اینجاس��ت ک��ه کم کم این 
ویروس فرهنگی به سایر اقشار جامعه هم سرایت 
می کند به شکلی که حتی خانواده های دچار تنگنای 
مالی از این گونه تشریفات دست بردار نیستند و با 
تمام فشار ها و سختی ها، آنها هم دل شان می خواهد 

تا چنین مراسم  هایی را برگزار کنند.
از س��وی دیگر خانم ها در این گون��ه رفتار ها نقش 
قابل توجهی دارند و گاهی اوقات برای رس��یدن به 
تصویری که از زن موفق و خوش��بخت در رسانه  ها 
و ش��بکه های اجتماعی در ذهن شان شکل گرفته 
اس��ت، همسرش��ان را تحت فش��ارهای اخالقی و 
رفتاری قرار می دهند تا بتوانند آنها هم مراسم هایی 
همچون جشن تعیین جنسیت یا جشن نامگذاری 

و مسائلی از این دست را برگزار کنند.
این رفتار ها و تالش برای دستیابی به چنین اهدافی 
می تواند زمینه س��از ب��روز آس��یب های اجتماعی 
و همچنین اختالفات در زندگی مش��ترک ش��ود. 
همچنان که ریش��ه برخی آس��یب های اجتماعی 
را باید در همین ش��کاف های فرهنگی و اجتماعی 
جس��ت وجو کرد چراکه وقتی مردی ت��وان مالی 
تأمین توقعات همس��ر و فرزندش را ندارد، ممکن 
است برای رسیدن به ش��رایط مالی بهتر و مرفه تر 
دست به رفتارهای نادرست زده و به مسیر تخلفات 

و آسیب های اجتماعی کشیده شود.
راهکار مقابله با این تجمالت و نیازهای کاذبی که 
مسیر ازدواج و فرزندآوری را ناهموار کرده و به یکی 
از موانع جدی آن تبدیل ش��ده ، بازگشت به سبک 
زندگی اسالمی ایرانی است . عالوه بر این خانواده ها و 
به خصوص بانوان ما باید تالش کنند در مسیر رقابت 
و چشم و هم چشمی های این چنینی قرار نگیرند و 
از این رفتار ها پرهیز کنند.  در این راستا رسانه  ها و 
به ویژه صدا و سیما رسالت بسیار بزرگ و خطیری 
بر عهده دارند و باید با اصالح تصویر خوشبختی و 
موفقیت در فیلم ها ، سریال ها و آگهی های بازرگانی 
و همچنین آگاهی بخش��ی به جامعه و به خصوص 
نسل جوان ، در مسیر اصالح ناهنجاری های رفتاری 
شکل گرفته در جامعه هم چون همین مراسم های 
زائد در حوزه فرزندآوری نقش آفرینی کنند و الزم 
است اقدامات جدی و اساسی برای فرهنگ سازی 

صحیح و اصالح این رفتار ها داشته باشند.
مجموعه این اقدامات فرهنگ��ی و اصالح رفتار ها و 
ناهنجاری هایی همچون نمایش دارایی خانواده های 
نوکیس��ه در ش��بکه های اجتماع��ی و به خصوص 
اینستاگرام و همچنین مشوق های مالی و اقتصادی 
از جمله عواملی هستند که می تواند فرزندآوری را 
به مجرای واقعی هدایت کرده و فشار مالی را از روی 

دوش خانواده های جوان و نوخانمان بردارد.
 *رفتار شناس 
و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

یادداشت

چند سالی می شود بدعت های تازه ای در سبک زندگی وارد شده که 
مسیر بچه دار شدن و فرزندآوری را ناهموارتر کرده  است.

اگر تا پیش از این مادران باردار و خانواده های ش��ان تنها باید در فکر 
خرج و مخارج بیمارستان و تدارک سیسمونی بودند ، حاال رسم های 
دس��ت و پاگیر ت��ازه ای همچون جش��ن تعیین جنس��یت جنین و 
فیلمبرداری و تزئین اتاق زایمان هم به آنها اضافه شده است. طبقات 
مرفه جامعه که قطعاً برای برپایی چنین مراس��م هایی مشکل ندارند 
اما وقتی این قبیل مراس��م ها از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام به 
نمایش عمومی درمی آید، در طبقات ضعیف تر هم این نیاز کاذب ایجاد 
می شود و برای برآورده کردن آن یا باید به قرض و زحمت بیفتند یا از 
خیرش بگذرند اما ناتوانی از تجربه چنین مواردی می تواند با احساس 
تبعیض و نابرابری همراه باش��د و حتی در مواردی زن و ش��وهرهای 
جوان را از بچه آوردن پش��یمان کند! زیرا احس��اس می کنند وقتی 
بچه ای داش��ته باش��ند که نتوانند هیچ کدام از آرزو ها و خواسته های 
خودشان و فرزندشان را تأمین کنند، بهتر است اصاًل بچه دار نشوند! 
از س��وی دیگر تصویری که از زن خوش��بخت و موفق در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشته شده ، زنی است که در چنین 
فضا هایی قرار دارد. در نقطه مقابل اما در طبقات مرفه هم مادرانی که 
از وقتی متوجه بارداری خود می شوند در صفحات اینستاگرام به دنبال 
این هستند که ببینند دیگران جشن تعیین جنسیت را چطور برگزار 
می کنند و برای دیزاین اتاق زایمان سراغ کدام دیزاینر ها بروند و کدام 
تم را انتخاب کنند، آن قدر حواس شان به حواشی تجمالتی بارداری 
پرت می ش��ود که نمی توانند از دوران بارداری و مادر شدن شان لذت 
ببرند . این مادران تمام لحظات این 9 ماه و حتی روزهای بعد از آن،  به 

جای آنکه نوزادشان را در آغوش بکشند و از نفس هایش انرژی بگیرند، 
 دغدغه لباس و تزئینات و فیلمبرداری و بقیه موارد جشن های نظیر 

تعیین جنسیت را دارند.
 موانعی از جنس تجمل گرایی در مسیر فرزندآوری 

آمارهای جمعیتی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد و رشد جمعیت 
به ۰/6درصد رسیده و نرخ باروری برای هر زن حدود 1/6 دهم است. 
سونامی سالمندی در راه است و طبق پیش بینی ها تنها در عرض ۲3 
سال، یعنی از سال 1398 تا س��ال 14۲۰، جمعیت سالمندی ایران 
از 1۰ درصد به ۲۰ درصد می رس��د و اس��تمرار این رشد، باعث عبور 
جمعیت سالمندان ایران از یک سوم جمعیت کشور )یعنی 33 درصد( 
در حدود سال 1435 خواهد شد. در چنین شرایطی روز به روز با اضافه 
شدن تشریفات و تجمالت دست و پا گیر و انتشار این رفتار ها در بین 
مردم از طریق شبکه های اجتماعی موانع تازه ای بر سر راه فرزندآوری 
قرار می گیرد و با هزینه های زائدی همچون جش��ن تعیین جنسیت ، 
حضور در آتلیه برای عکس بارداری، تزئین اتاق زایمان و جشن  های 
الکچری شبیه مراسم های عروس��ی پرزرق و برق برای به دنیا آمدن 
بچه همه و همه ده ها میلیون تومان خرج روی دست زوج های جوان 
می گ��ذارد و در نهایت آنها را مجاب می کند به هم��ان یکی دو فرزند 

اکتفا کنند و به داشتن فرزندان بیشتر فکر نکنند.
از س��وی دیگر اکثریت جامعه که پول برگزاری چنین مراس��م هایی 
را ندارند،  با این تصور که آرزوهای خودش��ان و فرزندشان به دل شان 
می ماند به این نتیجه می رس��ند که وقت��ی نمی توانند زندگی خوبی 
برای فرزندشان درست کنند و وقتی بچه شان بزرگ شد نه تصاویری 
از جشن تعیین جنسیت دارند که به او نشان بدهند و نه جشن زایمان 

و چیز هایی از این دست؛ به این نتیجه می رسند که بهتر است از خیر 
پدر و مادر ش��دن بگذرند. خالصه اینکه حواشی تحمیل زندگی های 

الکچری و نمایش ثروت در ش��بکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، 
 موانع تازه ای بر س��ر راه فرزندآوری و افزایش جمعیت گذاش��ته که 
خانواده ها را دچار آس��یب و اختالف می کند. در این بین هم معموالً 
این خانم ها هستند که به دنبال برگزاری چنین مراسم هایی هستند 
و دل شان می خواهد لحظات مادر شدن شان را به تبعیت از دوستان 
و آشنایان شان ثبت کنند و از این قافله عقب نمانند. اما این مراسم ها 
اغلب چند ده میلیون توم��ان آب می خورد و خیل��ی وقت ها انتهای 
چنین رفتار ها بروز اختالفاتی عمیق در خانواده و ش��کاف هایی است 

که بعدتر ها می تواند بنیان خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.
  جشن هایی پر زرق و برق تر از عروسی 

جشن تعیین جنسیت یکی از نخس��تین مراسم هایی است که مدتی 
است به مدد شبکه های اجتماعی در بین مادران باردار مد شده است. 
در کنار اینها معموالً مادرانی که برای تعیین جنس��یت فرزندشان به 
دنبال برگزاری مراسم های تجمالتی درست شبیه یک جشن عروسی 
تمام عیار هستند محال است از دیگر حواشی الکچری بارداری و مادر 
ش��دن همچون عکس های آتلیه ای ب��ارداری و همچنین تزئین اتاق 
زایمان و فیلمبرداری و ثبت لحظات تولد نوزادش��ان چشم پوش��ی 
کنند. ماجرا به همین جا هم ختم نمی شود و جشن نامگذاری و جشن 
دندان درآوردن و از پوش��ک گرفتن گزینه های بعدی هستند که به 
مدد اینستاگرام از یک مراس��م خودمانی و خانوادگی به مراسم هایی 
الکچری تبدیل ش��ده اند و بخش مهمی از درآمد گروه های طراحی ، 
فیلمبرداری و حتی تاالرها ، باغ ها و عمارت ها بابت برگزاری مراس��م 
ازدواج نیست بلکه برای چنین مراسم هایی است. اما ببینیم برگزاری 
یک جشن تعیین جنسیت یا دیزاین اتاق زایمان چقدر آب می خورد.

هزینه ده ها میلیونی نمایش ثروت در بارداری و زایمان 

در شرایطی که مسائل اقتصادی 
یکی از موانع اصلی خانواده ها 

برای فرزندآوری است، باب شدن 
رفتارهای تجمل گرایانه و نمایش 

ثروت طبقات مرفه از طریق برگزاری 
مراسم های تجمالتی همچون جشن 
تعیین جنسیت ، تزئین اتاق زایمان، 

جشن نامگذاری و مراسم هایی از 
این قبیل و در معرض دید عموم 
قرار دادن این نمایش از ویترین 

شبکه اجتماعی اینستاگرام، نیازهای 
کاذبی را در جامعه و به خصوص در 

میان زنان ایجاد می کند، که بارداری 
و فرزندآوری را منوط به داشتن 

چنین مراسم هایی می دانند و وقتی 
از منظر اقتصادی قادر به برگزاری 
چنین مراسم هایی نیستند دچار 

سرخوردگی می شوند

یک جش�ن باش�کوه در عمارتی زیب�ا و منحص�ر به ف�رد . گل آرایی ، ش�مع آرایی و 
بادکنک آرایی ، رقص ن�ور و دود های تزئینی به گونه ای اس�ت که تص�ور می کنی به 
انیمیشن های معروف والت دیزنی پا گذاشته ای! بخشی از بادکنک ها و عروسک های 
کوچکی که به در و دیوار آویزان است و گل ها و دیگر تزئینات، صورتی رنگ و بخشی 
دیگر آبی اس�ت. همه چیز ش�بیه کاخ پس�ر پادش�اه در انیمیش�ن سیندرالست و 
مهمان های این جشن باشکوه هم لباس ها و سر و وضع شان دست کمی از مدل پوشش 
و آرایش مهمان های کاخ پادشاه افسانه س�یندرال ندارد. انگار اینجا فضایی است تا 
افس�انه ها جان بگیرند! بازیگر اصلی این قصه اما انگار س�یندرال نیس�ت. نقش اول 

این مراس�م زنی باردار اس�ت و تمام این تدارکات از تزئینات گرفته تا اجاره عمارت 
و اس�تخدام عکاس و فیلمبردار و دیزاینرهای حرفه ای ب�رای یک نمایش تمام عیار ، 
برای ای�ن گرد هم آمده اند تا جنس�یت ن�وزاد را اع�الم عمومی کنن�د! لحظه اعالم 
جنسیت جنین فرامی رسد. مادر که لباس و آراستگی اش کم از عروس ندارد در کنار 
همسرش ایستاده تا جنس�یت جنین که از سوی مرکز س�ونوگرافی با برگزار کننده 
جشن هماهنگ ش�ده طی مراسم باش�کوهی اعالم ش�ود. نفس حاضران در سینه 
حبس ش�ده و بادکنک بزرگی را می آورند که معمای جنسیت نوزاد در دل آن است. 
با ش�مارش حضار زن و مرد، بادکنک را می ترکانند و کاغذ ه�ای رنگی صورتی از دل 

بادکنک بیرون می ریزد و دود صورتی و رقص نور صورتی فض�ا را پر می کند . صدای 
کف و جی�غ و هورا کش�یدن حضار به ه�وا می رود. همزم�ان با صدای فریاد ش�ور و 
ش�وق مهمانان ده ها بادکنک صورتی به هوا می رود. این تجم�الت و این همه نمایش 
ثروت اما حکایت از جلوه گری های طبقه نوکیس�ه ای دارد که ب�ا راه انداختن چنین 
نمایش هایی نیازهای کاذب را در س�طح جامعه ایجاد می کنن�د و نابرابری اجتماعی 
و ش�کاف طبقاتی را بی�ش از پیش به تصویر می کش�ند. خروجی ای�ن ماجرا به غیر 
از آس�یب های اجتماعی و احس�اس اجحاف و تبعیض ، س�نگ های تازه ای بر سر راه 
فرزندآوری می اندازد  آن هم در شرایطی که جامعه با ابرچالش جمعیت مواجه است.

در شرایطی که بسیاری از زوج های جوان برای فرزندآوری دچار تنگناهای اقتصادی هستند ، بدعت هایی نظیر جشن های پرهزینه تعیین جنسیت، تزئین اتاق 
زایمان یا جشن نامگذاری نوزاد مسیر فرزندآوری را ناهموارتر می کند

با یک گشت و گذار کوتاه در ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام با انواع و اقسام خدماتی 
که برای برگزاری مراسم هایی نظیر جشن تعیین جنسیت است آشنا می شوم و برای 
قیمت گرفتن و سر درآوردن از چند و چون ماجرا با شماره ای که در یکی از صفحات 
اینستاگرام هست تماس می گیرم. خانم جوانی با خوشرویی از آن سوی خط جواب 
می دهد . به او می گویم می خواهم برای خواهر باردارم جش��ن تعیین جنسیت بگیرم 
و سورپرایزش کنم. وقتی از قیمت طراحی جشن می پرسم می گوید: »ما پکیج های 

مختلفی داریم که از حداقل ۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان شروع می شود.«
کار این گروه تنها طراحی تزئیناتی اس��ت که در این گونه جش��ن ها متداول اس��ت. 
می گوید دو مدل برای تعیین جنسیت وجود دارد؛ یکی با بادکنک و دیگری با جعبه . 
در روش بادکنکی با ترکاندن بادکنک کاغذهای رنگی یا پودر بیرون می ریزد و رنگ 
صورتی نشانه دختر بودن جنین و رنگ آبی نشانه پسر بودنش است. در روش جعبه 
زن و شوهر در جعبه تزئین ش��ده ای را باز می کنند و با طراحی های مختلف دختر یا 
پسر بودن بچه نمایش داده می شود. می گویم روش بادکنکی هیجان انگیزتر و جالب تر 
است. از فیلمبرداری مراسم می پرسم که پاسخ می دهد:  »پکیج های فیلمبرداری مان 
هم فرق می کند و بستگی به محل برگزاری مراسم دارد . اگر مراسم در باغ باشد و روت 
کردن یا هلی شات بخواهید انجام شود گران تر است و فیلمبرداری ساده تر ارزان تر. « 
آن طور که خانم طراح می گوید یک کار معمولی فیلمبرداری از مراسم تعیین جنسیت 

حدود ۲/5 میلیون تومان آب می خورد. خودش هم فیلمبردار سراغ دارد و هم عمارت 
و تاالر و باغ اما می گوید می توانید خودت��ان هم این بخش های کار را انجام دهید و ما 

خدمات طراحی را ارائه کنیم.
با یک دو دوتا چهارتا برگزاری یک مراس��م تعیین جنسیت در خانه حدود 5 میلیون 
تنها برای طراحی و فیلمبرداری آب می خورد و با هزینه های پذیرایی و غیره ش��اید 
نزدیک به 1۰ میلیون تومان شود و البته آنهایی که بخواهند در باغ یا تاالر و عمارت 
مراسم ش��ان را برگزار کنند باید معادل برگزاری یک عروسی برای این جشن هزینه 

کنند.
 اتاق عمل بیمارستان های خصوصی در خدمت الکچری بازهای پولدار

مراسم بعدی اما تزئین اتاق عمل است. با مرکز خدماتی دیگری تماس می گیرم. این 
بار هم خانم جوانی پشت خط اس��ت و من باز برای سورپرایز خواهرم از وی اطالعات 
می گیرم. او درباره پکیج های ش��ان این گونه توضیح می دهد:  »پکیج خاصی نداریم و 
بسته به آنچه که ش��ما بخواهید خدمات مان را ارائه می کنیم. اما برای یک کار خیلی 
معمولی با توجه به فضای اتاق زایمان و خواست مشتری حدود ۲ میلیون تومان هزینه 

می برد اما یک کار VIP باالی 3 میلیون هزینه درمی آید.«
برای رزرو خدمات تزئین اتاق زایمان باید از حداقل دو هفته قبل اقدام کنیم و نصف 
هزینه اش را هم پیش پرداخت کنیم . اینکه بیمارستان اجازه می دهد اتاق عملش را 

با بادکنک و تور و روبان تزئین کنند برایم عجیب اس��ت و از خانم طراح اتاق زایمان 
می پرسم آیا بیمارستان اجازه می دهد و کم و کیف کارتان چگونه است؟ سؤالم را با این 
سؤال پاسخ می دهد که خواهرتان قرار است در کدام بیمارستان زایمان کند؟ من هم 
نام یکی از بیمارستان ها را می برم که می گوید:  »ما تا حاال خودمان با آن بیمارستان 

کار نکرده ایم اما یکی از همکاران می گفت همکاری خوبی ندارند.«
طبق توضیحات وی گروه طراحان که شامل حداقل دو طراح است از یک روز قبل با 
هماهنگی های صورت گرفته به بیمارستان می روند و اتاق زایمان را تزئین می کنند و 
یک روز بعد هم برای جمع کردن وسایل و تزئین آالت مجدداً به بیمارستان مراجعه 
می کنند. از او درباره چگونگی هماهنگی ها می پرسم که می گوید:  »هماهنگی برای 
تزئین اتاق زایمان با خودتان است و پزشکی که قرار است زایمان خواهرتان را انجام 

دهد باید به مدیریت بیمارستان نامه بزند و برای این کار هماهنگ کند.«
ظاهراً پزشکان متخصص زنان هم در این زمینه همکاری الزم را دارند و حتی برخی 
بیمارس��تان های خصوصی را نام می برد که برای تزئین اتاق زایمان همکاری خوبی 
دارند. به من هم توصیه می کند حتماً از پزشک بخواهم تا برای مدیریت بیمارستانی 
که خواهرم قرار اس��ت وضع حم��ل کند نامه بنویس��د و هماهنگ کن��د چراکه اگر 
مسئوالن و خدمه بیمارس��تان همکاری نکنند بیعانه ای که پرداخت کرده ایم را پس 

نمی دهند زیرا ما عماًل وقت یک نفر دیگر را گرفته ایم!

زیر ذره بین 

زهرا چیذری 

پرونده
 رواج تجمل گرایی

 در بارداری و زایمان

10 میلیون تومان؛ هزینه یک جشن جمع و جور برای تعیین جنسیت

اگر تا پیش از این مادران باردار و خانواده های شان 
تنها بای�د در فک�ر خرج و مخ�ارج بیمارس�تان و 
تدارک سیس�مونی بودند ، حاال رس�م های دست 
و پاگیر ت�ازه ای همچون جش�ن تعیین جنس�یت 
جنی�ن و فیلمب�رداری و تزئی�ن ات�اق زایمان هم 
به آنه�ا اضافه ش�ده اس�ت. طبقات مرف�ه جامعه 
که قطعاً برای برپایی چنین مراس�م هایی مش�کل 
ندارند ام�ا وقتی ای�ن قبی�ل مراس�م ها از طریق 
ش�بکه اجتماعی اینس�تاگرام به نمای�ش عمومی 
درمی آید، در طبقات ضعیف ت�ر هم این نیاز کاذب 
ایجاد می ش�ود و برای ب�رآورده ک�ردن آن یا باید 
به قرض و زحم�ت بیفتند یا از خی�رش بگذرند اما 
ناتوانی از تجربه چنین مواردی می تواند با احساس 
تبعیض و نابرابری همراه باش�د و حتی در مواردی 
زن و شوهرهای جوان را از بچه آوردن پشیمان کند!


