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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻃراحی الگوﻯ بومی پيشــرفت كشور و تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت بايد با
مشــاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشــمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي و
جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشته ،پيشرفتي همه جانﺒه و پايدار
خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتضاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
با توجه به ﺿرورﺕ توليد دانﺶ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعی در اين حوﺯه ،مركز الگوي اسالمي ايراني
پيشــرفت در نﻈر دارد آثاري را در ﻗالﺐ تکنگاشــتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد .تکنگاشت
نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يک پﮋوهشگر خﺒره در يک موﺿوﻉ خاﺹ
مرتﺒﻂ با الگوﻯ اسالمی ايرانی پيشرفت نگاشته ميشود .تکنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد
فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و
افزودن يافتههاي پﮋوهشي جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه
مورد بررسي ميگشايد.
سلسه تکنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراستاري ،تدوين و انتشار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
اســت و در اختيار ﺻاحﺐنﻈــران ﻗرار میگيــرد .در پايان اﺯ مســاعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده
نويسﻨدگان تکنگاشتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشي كه ما را در تهيه ،تدوين و
انتشار اين سلسه ياري رساندند ،تقدير و تشکر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق
هاي نو و روشــﻨي را در پيﺶ ﭼشــﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي
مسير تدوين و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
معاون علمی و تقسیم كار ملی
مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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چکیده
جامعه سالم در گرو وجود خانواده سالم است و خانواده سالم انسانهای سالم تربیت میکند.
توجه به خانواد ه در ایران مهم و اساسی است .چرا که هم در اسالم از جایگاه ویژهای برخوردار
است و هم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به آن تأکید شده است .از سویی دیگر
خانواده در ایران هدف تهاجمات فرهنگی غرب قرار گرفته است ،و هدف آن آسیب به خانواده
است .آسیب بر خانواده پیامدهایی دارد .پیامدهای آن شامل مشاجره ،جدایی ،بیراهه روی،
طالق ،خودکشی و دگرکشی است .میزان هزینههایی که آسیب خانواده برای فرد ،خانواده و
جامعه تحمیل میکند بسیار زیاد است .لذا تدوین مؤلفههای تحکیم و تعالی خانواده در الگوی
اسالمی ایرانی ،امکان ارزیابی و آسیبشناسی روند گذشته و تحلیل وضعیت موجود خانواده را
فراهم میسازد .و این گام اساسی در مصونسازی در مقابل تغییرات اجتماعی و فرهنگی،
استحکامبخشی و تدوین هر گونه برنامههای ملی و منطقهای درباره خانواده است .بنابراین
مجموعه حاضر با تدوین مؤلفههای تحکیم و تعالی خانواده ،درصدد است وضعیت خانوادهها را
از نظر اهداف ،نوع روابط ،عملکرد ،انسجام و استحکام ،قواعد و ارزشها ،نقشها و ساختار و
عملکرد ،تهدیدات ،آسیبها ،نقاط قوت ،ویژگیها ،عوامل و موانع مورد بررسی قرار دهد.
همچنین درصدد تدوین مؤلفههای ازدواج پایدار ،عوامل استحکامبخش خانواده ،مؤلفههای رشد
و پویایی خانواده ،عوامل آسیب و تخریب خانواده ،نقش تحوالت اجتماعی بر خانواده و منابع
حمایتی خانواده در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است .در این مجموعه که به سفارش
اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین شده است ،ابتدا مفهوم خانواده
در الگوی اسالمی ایرانی مطابق مبانی و شاخصهای مورد پذیرش اندیشکده آورده شده است و
سپس مباحث در  7محور دیگر و هر فصل شامل چندین موضوع مورد بحث قرار گرفته است.
محورها و موضوعات مورد بحث در این مجموعه به شرح زیر است -1 :ازدواج پایدار؛ -2
استحکامبخشی خانواده؛  -3رشد و پویایی خانواده؛  -4عوامل تخریب خانواده؛  -5نقش
تحوالت اجتماعی بر خانواده؛  -6منابع حمایتی خانواده و  -7طالق به عنوان شکست در
ازدواج .همچنین در این مجموعه سعی شده است تا مجموعهای از متغیرها ،مفاهیم ،مؤلفهها و
عناصر مر تبط و اثرگذار بر خانواده مورد بحث قرار گیرد .مباحث مزبور از منابع پژوهشی،
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نظریهای و کتب استخراج شده است .اطالعات این مجموعه میتواند مورد استفاده اندیشمندان،
محققان و تمامی مدیران و دستاندرکاران حوزه خانواده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :خانواده ،تعالی خانواده ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

مقدمه
جامعه سالم در گرو وجود خانواده سالم است و خانواده سالم انسانهای سالم تربیتت متیکنتد.
خانواده مرجع حل و فصل استرسهای فردی و استرس های جامعه است .خانواده همچون یت
موجود زنده ،دارای مراحل تولد ،رشد و افول؛ و همچون جامعه دارای ستاختار ،قتدرت ،قواعتد،
قوانین ،ناظر ،رهبر و زیرمجموعه؛ و همچون هر سیستم طبیعی دارای اعضاء ،عملکترد ،ستاختار
و مرز است و از قوانین سیستم همچون تضایف ،هم ایستایی و بازگشتپذیری پیروی متیکنتد.
باالخره این که خانواده سیستمی بیهمتا است ،شکلهایی از آن ،از ابتدای آفرینش انسان بوده
و در تمامی قبایل و جوامع وجود داشته و تا انسان هست خانواده نیز خواهد بود.
توجه به خانواده در ایران مهم و اساسی است .چرا که اوالً در قانون اساستی جمهتوری استالمی
ایران آمده است که« :خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعتالی انستان استت و
توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکتت تکتاملی و رشتد یابنتده
انسان است ،اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانتات جهتت نیتل بته ایتن مقصتود از وظتایف
حکومت اسالمی است» (مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا .)1358 ،و نیز «از آنجایی که ختانواده واحتد
بنیادی جامعه اسالمی است ،همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهتای مربوطته بایتد در جهتت
آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایته حقتوق
و اخالق اسالمی باشد» (اصل دهم قانون اساسی ج.ا.ا .)1358 ،ثانیاً در شرایط کنونی به دالیتل
زیر توجه به خانواده در ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است -1 :خانواده در ایتران از قتدیم
از غنای فرهنگی و ارزشی و قداست برخوردار بتوده استت -2 .نظتام جمهتوری استالمی ایتران
الگوی ویژه و متفاوتی از خانواده را ارائه داده است که دارای ارزشها و فلسفه وجودی مبتنی بر
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سلسلهتک

شدن ،تحول عظیمی را تجربه میکند -4 .خانواده در ایران هدف تهاجمات فرهنگی غرب قترار
گرفته است .توجه به این نکته ضروری است که اولین مرکز بروز و ظهور هر نوع آسیب بتر فترد
و جامعه ،خانواده است .ناامیدی نسبت به آینده ،دوری از معنویات ،گرایش بته ابتتذال ،سستت
شدن بنیانهای خانواده ،ایجاد شکاف بین والدین و فرزندان ،بحتران هویتت ،گستترش اعتیتاد،
تجملگرایی ،تغییر الگوها و نهایتاً بحران ارزشی ،هم عامل و هم معلول این تحتوالت استت .در
اثر این تغییرات تأثیر تهاجم فرهنگی دشمن حتمی است (احمدی.)1383 ،
آسیب بر خانواده پیامدهایی دارد .پیامدهای آن در ابعاد فردی (جستمی و روانتی) ،ختانوادگی،
اجتماعی و معنوی قابل بررسی است .همچنین پیامدهای آستیب ختانواده را متیتتوان در سته
زیرمنظومه (زوجین ،والدین و فرزندان) و حداقل در سه نسل (والدین بزرگ ،والدین و فرزندان)
مورد مطالعه قترار داد .در اینجتا  ،پیامتدهای آستیب بتر ختانواده بتر استاس ماهیتت و فراینتد،
طبقهبندی شده و مورد مطالعه قرار میگیرد:
 -1مشاجره :وقتی تعارض بین زوجین حل نشود ،یا استرس زوجین کنتترل نشتود ،مشتاجره
رخ میدهد .در مشاجره ،هر ی

از زوجین تالش دارند تتا استترس ختود را روی دیگتری رهتا

کنند .مشاجره شامل داد زدن ،توهین ،تهدید و برخورد فیزیکی است .مشاجره انفجتار هیجتان
در زوجین است .مشاجره میتواند هیجانات ترس ،خشتم و نفترت را در زوجتین و در فرزنتدان
فراخوانی کند.
 -2جدایی :مشاجرات بیپایان و خسته کننده ،به ویژه اگر تترسآور و تهدیدکننتده باشتد ،بته
جدایی منتهی میشود .جدایی ابتدا ممکن است با فاصله عاطفی شروع شود .قهر کردن و عدم
پاسخ کالمی به همدیگر از مراحل اولیه جدایی است .تداوم وضعیت به فقتدان پاستخ هیجتانی
مستقیم به همدیگر منجر میشود .این وضعیت سردی عاطفی هم نامیده میشود .در برختی از
زوجین سردی عاطفی به جدایی فیزیکی منتهی میشود.
 -3بیراهه روی :سردی عاطفی در زوجین و همچنین جدایی فیزیکی آنها ،شترایطی را فتراهم
میسازد تا احتمال بیراهه روی افزایش پیدا کند .بیراهه روی به هر رفتاری گفته میشتود کته
در آن قواعد اصلی ازدواج و تعهدات اساسی خانواده زیرپا گذاشتته متیشتود و شتامل :فترار از
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خانه ،اعتیاد و خیانت میباشد .بیراهه روی نوعی مکانیسم جبران نقایص شخصی و یا انتقتام از
همسر است .بیراهه روی آثار مخربی بر زوجین و فرزندان دارد.
 -4طالق :طالق پایان دادن عمتدی بته ازدواج استت .زن و شتوهر زمتانی تصتمیم بته طتالق
میگیرند که از تداوم ازدواج و بهبود شرایط ناامید متیشتوند .طتالق نقتش زناشتویی را فستخ
میکند؛ ولی نقش والدینی همچنان تداوم پیدا میکنتد .طتالق پیامتدهای دیگتری هتم بترای
خانواده دارد از قبیل :مشکالت تربیتی فرزندان ،زندگی مجردی ،ازدواج بازسازی شتده ،روابتط
خارج از ازدواج و آسیبهای اجتماعی.
 -5خودکشی :شرایط بحرانی در خانواده اگر کنترل و مدیریت نشود ،ممکن استت در افترادی
که از نظر روانی و شخصیتی زمینههتای الزم را دارنتد منجتر بته خودکشتی شتود .خودکشتی
عضوی از خانواده ممکن است به دنبال ناتوانی از حل مشکل و احساس در بنبستت بتودن ،در
تله افتادن ،قرار گرفتن در بحران ،احساس آبروریزی ،احستاس گنتاه ،نبتود امکتان جتدایی یتا
طالق ،خشم درونی معطوف به خود یا برای تهدید و انتقام باشد.
 -6دگرکشی :گاهی خشم ناشی از وضعیت آسیب در خانواده ممکن است بته کشتتن همستر،
فرزند یا والدین منجر شود .دگر کشی ممکن است به دنبال بیراهته روی عضتو ختانواده اتفتاق
بیفتد .هم خودکشی و هم دگرکشی میتواند ناشی از آسیبهای تربیتی و روانشناختی قبلتی
فرد رخ دهد .گاهی به دنبال دگرکشی ،خودکشتی هتم انجتام متیشتود .گتاهی ممکتن استت
دگرکشی ناشی از تحت تأثیر مواد یا الکل بودن و نیز ناشی از عشق جنونی باشد.
هر ی

از موارد فوق ،میتواند در زمره پیامدهای آسیب خانواده قرار گیرد .مالحظه میشود که

میزان هزینههایی که آسیب خانواده برای فرد ،خانواده و جامعه تحمیتل متیکنتد بستیار زیتاد
است .این میزان قابل محاسبه استت .تتدوین مؤلفتههتای تحکتیم و تعتالی ختانواده در الگتوی
اسالمی ایرانی ،امکان ارزیابی و آسیبشناسی روند گذشته و تحلیل وضعیت موجتود ختانواده را
فراهم میسازد و این گام اساستی در مصتونستازی در مقابتل تغییترات اجتمتاعی و فرهنگتی،
استحکامبخشی و تدوین هر گونه برنامههای ملتی و منطقتهای دربتاره ختانواده استت .بنتابراین
مجموعه حاضر با تدوین مؤلفههای تحکیم و تعالی خانواده ،درصدد است وضعیت ختانوادههتا را
10
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عملکرد ،تهدیدات ،آسیبها ،نقاط قوت ،ویژگیهتا ،عوامتل و موانتع متورد بررستی قترار دهتد.
همچنین درصدد تدوین مؤلفههای ازدواج پایدار ،عوامل استحکامبخش خانواده ،مؤلفههای رشد
و پویایی خانواده ،عوامل آسیب و تخریب خانواده ،نقش تحوالت اجتماعی بتر ختانواده و منتابع
حمایتی خانواده در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
ضرورتهای «تدوین مؤلفههای تحکیم و تعالی خانواده در الگوی اسالمی ایرانی» را میتوان بته
شرح زیر نام برد:
 -1خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است ،لذا در نظام جمهوری
اسالمی ایران هر گونه تالش برای شکلگیری و استحکام خانوادهها جزء اهم وظایف حکومت و
سازمانهای دولتی است.
 -2مطابق منشور اندیشکده خانواده ،تدوین سند خانواده الگوی اسالمی ایرانی نیازمند ارزیتابی
و آسیبشناسی از روند گذشته کشور و تحلیل وضعیت موجود در حوزه خانواده میباشد.
 -3مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری« :باید بدانیم در حوزهى نظریهپردازى ،کجتا جلتوئیم،
کجا عقبیم .ی

جاهائى واقع ًا ما جلو هستتیم ،در یت

متواردى هتم واقعت ًا عقبتیم .در همتین

زمینهى مسئلهى زن ،این همه منابع و تعالیم اسالمى در دستترس متا استت :آیتات کریمتهى
قرآن؛ چه آیاتى که مستقیماً به این مسئله ارتباط پیدا میکند ،و چه آیاتى که با کلیتت ختود،
با عموم و اطالقِ خود شامل این مورد میشود ،در اختیار ما است؛ اینها را باید تئتوریزه کنتیم؛
به شکل نظریهها و مجموعههاى قابل تشعب ،قابتل استتفاده و قابتل استتنتاج دربیتاوریم و در
اختیار همه بگذاریم».
 -4همچنین مقام معظم رهبری فرموده است که ...« :مسئلهى خانواده ،مسئلهى بسیار مهمتى
است؛ پایه ى اصلى در جامعه است ،سلول اصلى در جامعه است .نه اینکه اگر این ستلول ستالم
شد ،سالمت به دیگرها سرایت میکند ؛ یا اگر ناستالم شتد ،عتدم ستالمت بته دیگرهتا سترایت
میکند؛ بلکه به این معنا است که اگر سالم شد ،یعنى بدن سالم است .بدن که غیر از سلولهتا
چیز دیگرى نیست .هر جهازى ،مجموعهى سلولها است .اگر متا توانستتیم ستلولهتا را ستالم
کنیم ،پس سالمت آن جهاز را داریم .مسئله اینقدر اهمیت دارد» (سومین نشست اندیشههتای
راهبردی با موضوع زن و خانواده).
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 -5نه تنها در ایران ،بلکه در جهان نیز در حوزه خانواده وضعیت گذشته ،حال و روند آینده بته
طور کامل و جامع تعیین نشده است .در حوزه خانواده ،تقریباً ی

کار نتوین و زمتینمانتدهای

است.
 -6نتایج حاصل از این بررسی میتواند در زمینههای زیر مورد بهرهبرداری قرار گیرد:
الف .شناخت اولویتهای ارائه خدمات بهداشت روانی و فرهنگی به خانوادهها.
ب .برنامهریزیهای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت برای خانوادهها.
ج .کم

به پیشگیری از آسیبهای خانواده؛ تقویت و استحکامبخشی خانوادهها و ترسیم نظتام

جامع خدمات بهداشت روانی.
بر اساس مقدمه و ضرورتها میتوان اهداف وضعیت سنجی خانواده را به شرح زیر بیان کرد:
 .1تعیین آسیبهایی که خانواده در عصر حاضر با آن مواجه است.
 .2تعیین خألهای دانشی ،مدیریتی و اجرایی در حوزه خانواده.
 .3تعیین تغییرات و تحوالت موجود در خانواده.
 .4تعیین چالش و نیازهای خانواده در آینده.
مجموعه حاضر به روش تحلیلی انجام شد که ترکیبی از روش مرور سیستماتی  ،تحلیل محتوا
و مرور ادبیات است .برای این کار دو گروه از منابع ،متورد استتفاده قترار گرفتت .یت

گتروه از

منابع ،مشتمل بر کتتب و مقتاالت چتاد شتده در زمینته ختانواده بتود کته در آن ،یافتتههتا و
دیدگاههای مربوط به خانواده مورد بررسی و فیشبرداری قرار گرفت .گروه دیگر از منابع ،کتتب
و رسالههای مربوط به منابع اسالمی بود .در این زمینه دیدگاههتای متخصصتان استالمی متورد
مالحظه قرار گرفت .برای این منظور از مدل ارائه شده برای تحلیل محتوا استفاده شتد .تحلیتل
محتوا ،به پژوهشگر کم

متیکنتد تتا ترکیتب مناستبی از نتتایج کیفتی ،مطالعتات متضتاد و

غیرمتضاد در گذشته به دست دهد ،تناقضهتا را توضتید داده و متغیرهتای ستاختاری تعتدیل
کننده در نتایج مطالعات گذشته را شناسایی کنتد .تتا بته نتتایجی درستتتتر و معتبرتتر از آن
چیزی دست یابند که در ت ت

مطالعات میدانی یا بررسی کیفی مجمتوع مطالعتات گذشتته،

حاصل شده است .از این طریق محقق به نتایجی فراتتر از اطالعتات موجتود دستت یافتته و بتا
12
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فرضیههای مطالعات آینده ارائه دهد .برای این منظور متغیرها بر اساس طبقهبندی مقولتههتای
پژوهشی مورد توصیف قرار گرفت تا امکان تحلیل جامع تمامی مقولههای پژوهشی فراهم شود.
در عین حال برای افزایش اعتبار اطالعات از روش مستندسازی و بررسی فرایند مطالعه ،ثبتت و
طبقه بندی؛ و برای افزایش روایتی درونتی از روش ارزیتابی مستتندات؛ و بترای افتزایش روایتی
بیرونی از روش مطالعه تمامی مستندات موجود و قابل دسترس استفاده شد .برای ایتن منظتور
فرایند زیر انجام شد -1 :تعریف مقولهها بر اساس اهداف مطالعه -2 ،طبقهبنتدی مقولتههتا بتر
اساس ی

نظام منطقی و دانشی -3 ،توسعه مقولهها تا تمامی ابعتاد موضتوع را پوشتش دهتد،

 -4تعیین واحد یا واحدهای تحلیل منطبق با اهداف -5 ،استفاده از درجهبندی و ارزیابی اعتبار
تحلیلها -6 ،تعیین روایی نتایج با استفاده از تمتامی مستتندات قابتل دستترس -7 ،تحلیتل و
تدوین نهایی .در این زمینه گردآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل و تفسیر یافتهها تقریبتاً هتمزمتان
صورت میگرفت تا نتایج به ی

تئوری منسجم درباره موضوع منجر شود.

معیارهای مسئلهشناسی برای آسیبشناسی و وضعیتشناسی عبارت بودند از:
 .1عمیق باشد
 .2مسئله باشد
 .3معلول نباشد
 .4جامعیت داشته باشد
 .5معطوف به آینده باشد
 .6منشأ علّی داشته باشد
 .7ملی ،منطقهای و جهانی باشد
 .8مبتنی بر یافتههای علمی باشد
 .9متناسب با الگوی پیشرفت باشد
 .10مبتنی بر اجماع نسبی متخصصان باشد
 .11ناشی از سوء مدیریت و شیوههای اجرائی نباشد
 .12در قالب یکی از دستهبندیهای پنهان ،در حال ظهور ،جاری و یا نهادینه شده باشد
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در این مجموعه که به سفارش اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانتی پیشترفت تتدوین
شده است ،ابتدا مفهوم خانواده در الگوی اسالمی ایرانی مطابق مبانی و شتاخصهتای متورد
پذیرش اندیشکده آورده شده است و سپس مباحث در  7محور دیگر و هر فصل شامل چنتدین
موضوع مورد بحث قرار گرفته است .محورها و موضوعات مورد بحث در این مجموعته بته شترح
زیر است:
 )1ازدواج پایدار
 )2استحکامبخشی خانواده
 )3رشد و پویایی خانواده
 )4عوامل تخریب خانواده
 )5نقش تحوالت اجتماعی بر خانواده
 )6منابع حمایتی خانواده
 )7طالق به عنوان شکست در ازدواج
در این مجموعه سعی شده است تا مجموعهای از متغیرها ،مفاهیم ،مؤلفهها و عناصتر مترتبط و
اثرگذار بر خانواده مورد بحث قرار گیرد .مباحتث مزبتور از منتابع پژوهشتی ،نظریتهای و کتتب
استخراج شده است .اطالعات این مجموعه متیتوانتد متورد استتفاده اندیشتمندان ،محققتان و
تمامی مدیران و دستاندرکاران حوزه خانواده قرار گیرد.
در پایان الزم میدانم از مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که فرصتت کتار را فتراهم آوردنتد،
صمیمانه تشکر کنم .همینطور از اعضای اندیشکده خانواده که در سته نوبتت مباحتث گتزارش
شده را با دقت بررسی و مورد نقد عالمانه خود قرار دادنتد و اصتالحات و اشتکاالت را مشتخص
نمودند ،سپاسگزاری مینمایم .از استاد گرامی جناب آقای دکتر افروز ،رئیس محترم اندیشکده
که فرصت نقد و بررسی در اندیشکده و نکات اصالحی فراوانی را ارائه دادند و بسیار مشوق کتار
بودند؛ سرکار خانم دکتر نوابینژاد که همواره استتادم بودنتد و جنتاب آقتای ستاجدینیتا دبیتر
اندیشکده خانواده که همواره پیگیریهای و هماهنگیهای الزم را بهخوبی انجام دادند و نظرات
اصالحی و تکمیلی ارائه دادند ،تشکر ویژه دارم.
14
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فصل اول:
مفهوم خانواده در الگوی اسالمی ایرانی
خانواده در بافت فرهنگی اجتمتاعی کشتورمان نهتادی مقتدس ،ارزشتمند و پراهمیتت تعریتف
میشود که کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و پاسداری از قداست و استواری آن از حقوق
و اصول اساسی اسالم محسوب میشود .تعالیم اسالمی برای سالمت ،تعالی و سعادت دنیتوی و
اخروی انسانها برنامههایی را قرار داده که از جملته مهتمتترین آنهتا تشتکیل ختانواده استت و
بیشترین توجه خود را به بعد خانوادگی معطوف کرده استت (مطهتری1372 ،؛ جتوادی آملتی،
 .)1391در نگرش اسالمی ،افراد در خانواده عمیقترین و نزدی ترین روابط عاطفی و اجتماعی
را تجربه میکنند و همین روابتط ،عامتل بستیار متؤثری در کتاهش نگرانتیهتا ،اضتطرابهتا و
آشفتگیها است؛ به طوری که خانواده منبع مهمی برای تتأمین حمایتت روانتی و اجتمتاعی در
مقابله با تنشها شناخته شده است .پرورش نستل ،تتأمین نیازهتای اساستی ،رشتد اجتمتاعی،
جامعهپذیری اعضاء و مهمتر از همه تأمین سالمت و رشد جامعه از کارکردهای اساسی ختانواده
است .در فرهنگ اسالمی و مبتنتی بتر قترآن معیارهتای مهتم ستعادت ختانواده عبتارتانتد از
دینداری (بقره ،)221 :مهرورزی به همسر (واقعه ،)36 :مسئولیتپذیری (قیامتت )36 :تعهتد و
وفاداری (مائده ،)24 :اهمیت دادن به رابطه جنسی (آلعمتران )14 :پرهیتز از تجمتلگرایتی و
تفاخر به داشتههای مادی (احزاب 28 :و حدید ،)20 :اجتناب از تحقیر و بیاحترامی (حجترات:
 ،)11صبر و بردباری (انفال )46 :و بخشش و گذشت (نتور .)22 :وجتود ایتن عوامتل در کتانون
مقدس خانواده سعادت و تعالی اعضاء را تضمین میکند.
خانواده تنها نهاد فطری ،طبیعی ،بیبدیل و جاودانه بشری است .خانواده حلقه پیوند نستلهتا و
اصلیترین پل انتقال میراث فرهنگی و ارزشهای دینی و اخالقی است .ختانواده مطلتوبتترین
بستر تکوین ،خمیرمایه شخصیت و شکوفایی وجود است .ختانواده به سان باغی استتت کته در
آن زنها و مادرها باغباناند ،شوهرها و پدرها سنگربان و امنیت آفرین این باغ و فرزندان گلهتا
و میوههای این باغاند .1خانواده ،سرچشمه همه زیباییها ،جاذبهها ،دل آرامیها و کانون حُستن
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 .1الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ،سوره نساء ،آیه .34شوهرها سنگربان همسران خود هستند.
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تأمین همه نیازهای زیستی ،عاطفی ،روانی و تجربه همه ارزشهای اخالقی و جلوههتای زیبتای
تعامالت خوشایند بر پایه محبت ،ایثار و فداکاری است .ختانواده ،ترستیمگر افتق و چشتمانتداز
فردای جامعه بشری و چگونگی حاکمیتت ارزشهتای فرهنگتی و اخالقتی استت .از همتین رو،
اساسیترین مؤلفتههتای ستالمت و تعتالی جوامتع بشتری را متیبایستت در حتریم ختانواده و
ارزشهای حاکم بر آن جستجو نمود .ختانواده بتا ازدواج زن و متردی آگتاه و مختتار ،متعهتد و
مسئولیتپذیر ،با اندیشه نیل به آرامش ماندگار و تجربه خوشبختی تأسیس میگتردد .ختانواده
الزمه بقا ،دوام ،سالمت و پیشرفت جوامتع انستانی استت .بتدون تردیتد در گستتره جهتان ،در
جوامعی که با ازدواج به هنگام داوطلبان ازدواج خانوادههای بیشتری تأسیس میگتردد ،میتزان
آسیبهای اجتماعی و ناامنیهای روانی و پریشانیهای فکری به طور قابتل مالحظتهای کتاهش
مییابد.
در ی

گام از حرکت اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانتی پیشترفت ،مبتانی ختانواده

(افروز )1395 ،تدوین شد .خالصه این مبانی به عنوان ی

سند مهم اندیشکده و مبنای تدوین

شاخصهای خانواده به شرح زیر است:
 )1فلسفه خلقت بر کفویت و زوجیت استوار است.1
 )2زوجیت الزمه مصونیت روانی و نفسانی زن و مرد و استقرار در مسیر کمال است.
 )3غایت زوجیت نیل به آرامش ماندگار است.
 )4خانواده محبوبترین و برترین بنای هستی است.
 )5میثاق زوجیت و بنای خانواده بر مودّت و رحمت استوار است.
 )6خانواده مطلوب و مطهر با کفویت و زوجیت مرد و زن طیّب و طیّبه بنا میگردد.
 )7خانواده مطلوبترین بستر برای بقتای نستل ،فرزنتدآوری ،فرزنتد پتروری و پویتایی حیتات
اجتماعی است.
 )8مسئولیت حُسن مدیریت و تأمین هزینههای متعارف خانواده بر عهده شوهر است.
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 . 1أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ کَمْ أَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ .سوره شعراء ،آیه .7
وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ االَرضَ وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ و اَنهَارًا وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِیها زَوجَینِ اِثنَینِ یُغشِی الّلَیلَ النَّهَارَ اِنَّ فِی
ذلِ َ لَایاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ ،سوره رعد ،آیه .3
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 )9خانواده کاملترین و زیباترین بستر برای حسن تتأمین نیازهتای زیستتی ،روانتی ،اخالقتی،
معنوی و حقوق عاطفی زوجین و فرزندان است.
 )10خانواده محور اصلی سالمت و پیشرفت در جامعه متعالی است.
مبتنی بر همین مبانی میتوان گفت که:
 .1ازدواج بر اساس کفویت است.1
 .2هدف خانواده نیل به آرامش است.
 .3خانواده محبوبترین بنای هستی است.2
 .4خانواده بستر رشد و شکوفایی انسان است.
 .5غایت زوجیت نیل به آرامش ماندگار است.3
 .6فلسفه خلقت بر کفویت و زوجیت استوار است.
 .7خانواده تنها نهاد فطری و طبیعی هستی است.
 .8زن و شوهر تنپوش روانی و نفسانی همدیگر هستند.4
 .9موّدت و رحمت اصل اساسی در تعامل زن و شوهر است.
 .10تعامل شوهر با همسر و رعایت عدالت در حق او الزم است.5
 .11میثاق زوجیت و بنای خانواده بر مودّت و رحمت استوار است.
 .12خانواده محور اصلی سالمت و پیشرفت در جامعه متعالی است.
 .13زن و شوهر لباس 6و مصونیت بخش روانی و نفسانی همدیگر هستند.
 .14بعد از خداوند نزدی ترین و محرمترین کَس برای انسان همسر است.1

 .1نهجالفصاحه
 .2نهجالفصاحه
 . 3وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِ َ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ
یَتَفَکَّرُونَ ،سوره روم ،آیه .21
 .4هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ،سوره بقره ،آیه .187
 . 5ا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ ال تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِالَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَةٍ
مُبَیِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً ،سوره نساء ،آیه .19
 .6هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ،سوره بقره ،آیه .187
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 .15خانواده با پیمان عرشی ازدواج و میثاق همسری زن و مرد شکل میگیرد.
 .16خانواده پل انتقال ارزشها ،میراث فرهنگی و شالوده استوار جوامع بشری است.
 .17زوجیت الزمه مصونیت روانی و نفسانی زن و مرد و استقرار در مسیر کمال است.
 .18خانواده مطلوب و مطهر با کفویت و زوجیت مرد و زن طیّب و طیّبه بنا میگردد.
 .19مسئولیت حُسن مدیریت و تأمین هزینههای متعارف خانواده بر عهده شوهر است.
 .20زوجیت در همه مخلوقات هستی در جمادات ،نباتات و حیوانات امری قهری است.
 .21زوج آفرینی فلسفه خلقت و نشانه توحید و آیت بقا و مایه تفکر و اندیشه بشر است.
 .22مسئولیت سنگربانی و تأمین نیازهای همسر و هزینههای زندگی بر عهده شوهر است.2
 .23فرزندآوری و فرزندپروری مایه روشنی چشتم و روشتنگر طریتق حیتات جاودانته ختانواده
است.3
 .24همه نطفهها در درون رحمها با اراده و حکمت خالق زوجآفترین هتمزمتان ،دختتر و پستر
آفریده میشوند.4
 .25شوهر فرمانروا و سنگربان آرامش و امنیتت روانتی همستر و زن فرمتانروا ،متدیر و باغبتان
طراوتبخش کانون خانواده است.5
.26خانواده کاملترین و زیباترین بستر برای حسن تتأمین نیازهتای زیستتی ،روانتی ،اخالقتی،
معنوی و حقوق عاطفی زوجین و فرزندان است.
 .27مطلوبترین رویکرد تشکیل خانواده با ازدواج زن و مردی صورت میپذیرد که بتا پتاکی و
طهارت نفسانی از آلودگیهای نفسانی به دور بودهاند.1
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 .1در نگاه آموزه های دینی ،پدر و مادر مکرّمترین انسان ها هستند و بوسیدن صورت و دست ایشان امری است پرثواب،
اما همسر نزدی ترین و محرمترین کَس به انسان است.
 .2الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
 .3وَ الَّذینَ یَ قُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً قرآن کریم سوره فرقان آیه .74
 . 4لِلَّهِ مُلْ ُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ ،سوره شورا ،آیه .49أَوْ
یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقیماً إِنَّهُ عَلیمٌ قَدیرٌ ،سوره شورا ،آیه .50
 .5نهجالفصاحه
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 .28خانواده مطلوبترین بستر برای بقای نسل ،فرزندآوری ،فرزندپروری ،تربیت نسلی ستالم و
پویایی حیات اجتماعی است.
 .29رعایت عدل و انصاف و روش نیکو و پرداخت حقوق حقه زنان همراه با گذشت و متروّت و
حمایتهای مالی ،روانی و اجتماعی به هنگام طالق و جدایی مورد تأکید است.2
مبتنی بر این مبانی ،خانواده و ازدواج به شرح زیر تعریف شده و عناصر آن متورد بررستی قترار
میگیرد:
تعریف خانواده:
«خانواده مجموعهای است از والدین و فرزندان متعلق به هم که با ازدواج شکل میگیرد و
با مودت و رحمت برای تأمین نیازهای رشدی ،امنیت و هویت با هم سکونت دارند».

معیارهای تعریف خانواده:
 -1خانواده با ازدواج شکل می گیرد :ازدواج فرایندی شامل :آمادگی و انتخاب ،خواستتگاری،
عقد ،عروسی و زندگی مشترک است .مهمتترین آمادگی الزم ،بلتوغ جستمی و روانتی ،قتدرت
انتخاب ،اشتغال ،احساس مسئولیت و تعهد استت .الزمته انتختاب مناستب آشتنایی ،ستنجش
کفویت و آزادی در تصمیمگیری است .خواستگاری بته معنتای درخواستت ازدواج بتهصتورت
شفاف در شرایط امکان انتخاب است .عقد مشروعیت دادن به انتخاب و قانونی ستاختن ازدواج
است .و مراسم عروسی ی

اعالم عمومی ازدواج است .خانواده بدون ازدواج شکل نمتیگیترد.

هر نوع زندگی مشترک زن و مرد که فاقد مالکهای مذکور باشد خارج از حدود ازدواج است.
 -2خانواده مجموعهای از والددین و فرزنددان متعلدق بده هدم اسدت :ازدواج بته عنتوان
عمیقترین تعهد انسانی ،آغاز شکلگیری ختانواده استت .ختانواده بتا مجموعتهای از والتدین و
فرزندان تکمیل میشود .وجود نسلهایی از والدین و نسلهایی از فرزندان وسعت و گستتردگی
خانواده را تعیین میکند .خانواده سه نسلی (والدین بزرگ ،والدین و فرزنتدان) نتوع کالستی

 . 1الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِ َ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ ،سوره نور ،آیه .26
 .2آیات  236 ،232و  237سوره بقره ،آیه  49سوره احزاب و آیه  1سوره طالق
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خانواده ،خانواده دو نسلی (والدین و فرزندان) نتوع هستتهای ختانواده استت .اعضتای ختانواده
متعلق به هم هستند .تعلق ،ویژگی تعیین کننده و احساس تعلق عامل تشکیل دهنده ختانواده
است .تعلق از طریق خونی ،شیری یا فرزندخواندگی حاصل میشود.
 -3هدف خانواده تأمین نیازهای رشدی ،امنیت و هویت است :ختانواده رشتد همته جانبته
برای اعضاء فراهم میسازد .رشد جسمانی ،عاطفی ،شناختی ،عقالنتی ،اجتمتاعی و معنتوی در
خانواده تعیین میشود .جهانبینی ،نگرشها ،سب

زندگی ،بصیرت ،هویت و باورها در خانواده

شکل گرفته و به عملکرد تبدیل میشود .هویت شاکله و شخصیت آدمی و امنیت الزمته رشتد
اوست.
 -4مودت و رحمت تسهیل گر خانواده است :ویژگتی یت

ختانواده ستالم و مطلتوب وجتود

مودت و رحمت در آن است .وجود مودت و رحمت در خانواده تجلی صتفات خداونتدی استت.
مودت یعنی وجود حمایت ،انسجام و یکپارچگی ،تعلق ،پیوند ،جداییناپذیر استت .رحمتت بته
معنای سپاسگزاری ،قدردانی ،بخشش و نعمت است.
 -5خانواده محل سکونت است :سکونت اوج آرامش همراه بتا احستاس امنیتت کامتل استت.
آرامش موجب رفع استترسهتا و نگرانتیهتا و رشتد امیتد و توکتل و تجدیتد قتوا و شتکوفایی
استعدادها و امنیت موجب رشد عاطفی و هیجانی و ظهور و بروز فطرت آدمی میشود.
تعریف ازدواج
ازدواج مصدر باب افتعال و حروف اصلی آن «ز -و -ج» است .از نظتر لغتوی «زوج» بته معنتای
جفت (در مقابل فرد) عبارت از دو چیز همراه و قرین است .بتر ایتن استاس بته هریت

از زن و

شوهر ،زوج و به هر دوی آنها زوجین اطالق میشتود .چنتان کته در قترآن آمتده «و انته خلتق
الزوجین الذکر و االنثی» (نجم 45-و  .)53به کار بتردن دو واژه زوج و زوجته (متذکر و مونتث)
صحید است .قرآن در مورد زن همه جا «زوج و ازواج» به جای «زوجه و زوجات» به کتار بترده
است (بقره240،234 ،102،35،2 ،؛ احزاب( )59،50،28،33،اسدی.)1382 ،
ازدواج مهمترین رویداد خودآگاه زندگی و مرحله انتقال به بزرگسالی و قویترین پیوند و تعهد
20
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است .ازدواج به عنوان بنیان خانواده ،ی
ی

تعهد قانونی ،عرفی و دینی است که در آن ی

مرد با

زن (به طور دائم یا موقت) پیوند پیدا متیکنتد (ستاروخانی .)1393 ،ازدواج در مقایسته بتا

دیگر ارتباطات انسانی دامنه وسیعتر برای رفع نیازهای آدمی در تمتامی ابعتاد زیستتی ،روانتی،
اجتماعی و معنوی به طور کامل و ی

جا دارد .همچنین تقدس زوجیت مهمترین وجته تمتایز

آن است (نوابینژاد .)1395 ،هیچ فردی در این دنیا وجود نتدارد ،مگتر اینکته متعلتق بته یت
خانواده است .ازدواج ،در هر جامعه از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار بوده و تابع قتوانین
و آداب و رسوم خاص آن جامعه میباشد.

بنابراین:
«ازدواج (محکمترین) پیمان (عقد) شرعی ،قانونی و عرفی زندگی زناشویی است کده بدر
اساس آن زن و مرد به همدیگر متعهد میشوند تا (در روابط جنسی) به همددیگر وفدادار
بوده و تربیت نسل داشته باشند».

از طریق ازدواج است که انسان هم نیازهای جستمانی و عتاطفی ختود را رفتع متیکنتد و هتم
نیازهای وجودی و بقای خود را تکمیل ساخته و به پختگی میرستد .در ازدواج حقتوق طترفین
تعیین میشود مثل :مهریه ،نفقه ،وفاداریها ،داراییها و محل سکونت.
ویژگیهای خانواده
جامعه ایرانی جامعهای است با بنیانهای قوی فرهنگی و ستنتی کته در آن دیتن استالم نقتش
مهمی در سب

زندگی مردم ایفا میکند .سب

دارد .این سب

زندگی عالوه بر هدایت فرد به سمت تعالی و ارتقای درجتات معنتوی ،ستالمت

همه جانبه فرد را نیز در بر میگیرد .در سب

زندگی اسالمی به همه ابعاد زندگی فرد توجته
زندگی اسالمی نهاد خانواده همواره مورد تکتریم

و توجه بوده است و از جایگاه بسیار مهمی برخوردار استت .دیتن استالم دربتاره ابعتاد مختلتف
زندگی خانوادگی دستورات و آموزههای سودمندی ارائه کرده است (مطهتری .)1372 ،ختانواده
محبوبترین نهاد بشری در نزد خداوند است که پایه و اساس آن محبتت و متودّت استت (روم:
 )21و کانونی مقدس برای پذیرش نسل آینده و تأمین سعادت دنیوی و اخروی استت (جتوادی
آملی .)1391 ،مجموعهای از افراد با رابطههای ستببی (ازدواج) و نستبی (والتدینی– فرزنتدی و
خواهر و برادری) تعریف میشود .سنگ بنای این کانون مقدس و مهتم ازدواج استت .ازدواج بته
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واقعه ارزشمند و مهم در نظر گرفته میشود کته بیتانگر تعهتد بته زنتدگی استت .از

ازدواج به عنوان پیمانی فطری و محکم تعبیر میشود (نساء .)21 :و محکمترین رابطه و قرارداد
اجتماعی است که ناشی از دوستی و رحمت متقابل زن و شتوهر استت (طباطبتایی .)1375 ،از
نشانههای مهم خداوند در خلقتت انستان جذبته روانشتناختی در وجتود مترد و زن استت کته
میپذیرند از نزدیکان جدا شوند و فرد ناآشنایی را به همسری برگزینند تا مایه آرامش یکتدیگر
شوند .این رابطه امری ور ای ارضای جنستی استت و اطمینتان زن و مترد بته یکتدیگر بتیش از
اطمینان افراد به هم در هر رابطه دیگر انسانی است ،به گونهای که عمیقترین و قویترین تأثیر
و تأثر متقابل را زن و مرد بر یکدیگر دارند (فتحتی آشتتیانی و احمتدی 1383 ،و ستاالری فتر،
 .)1392با تشکیل خانواده عمیقترین و نزدی ترین رابطته عتاطفی میتان زن و شتوهر برقترار
میشود و همین رابطه به عنوان ی

عامل بسیار مؤثر حمایتی در کاهش نگرانیها ،اضطرابهتا

و آشفتگیها نقش دارد به طوری که خانواده منبع مهمی برای تأمین حمایت روانی و عملی در
مقابله با تنش شناخته شده است (احمدی1386 ،؛ احمدی ،فتحی آشتیانی و عربنیا 1385 ،و
عاشوری.)1393 ،
خانواده همچون هر نظامیزنده و پویا دارای ویژگیهایی است .مهمتترین ویژگتیهتای ختانواده
عبارتاند از:
 -1وظیفه خانواده حراست از اعضاء ،رفع نیازهای آنها و پرورش فرزندان است .حراست از اعضاء
به معنی تأمین امنیت جسمانی و روانی برای هر ی

از اعضاء است ،به صورتی که افراد بتوانند،

استرسهای خود را به راحتی در خانواده مطرح کنند و در صورت وجتود و بتروز مشتکل بترای
عضوی از خانواده سایر اعضاء در کاهش اثر یا حل آن شراکت نمایند.
 -2خانواده حالت خود ابقایی دارد .وقتی تغییری بر خانواده تحمیل می شود ،در این صتورت یتا
خانواده باید وضعیت جدید را بپذیرد که نوعی انطباق با وضع موجتود استت و یتا بتا آن مقابلته
کند .در هر دو حالت سیستم خانواده این ویژگی را دارد که به دنبال بروز عدم تعادل ،به حالتت
تعادل برگردد.
 -3خانواده رشد میکند .رشد خانواده مراحلی دارد که به آن چرخه خانواده هم گفته میشتود.
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تغییراتی را ایجاب می کند که الزمه تحول در آن مرحله است .شتروع آشتنایی ،عقتد ،عروستی،
تولد فرزند و گسترش خانواده ،مدرسه رفتن فرزنتدان ،جتوان شتدن فرزنتدان ،ازدواج فرزنتدان،
بازنشستگی ،سالمندی و تجربه فقدان برای خانواده از جمله مراحل تحول خانواده است.
 -4خانواده همواره به موازات تغییرات اجتماعی دچار تغییراتی می شود .زیرا که یکی از وظتایف
خانواده در قبال جامعه ،اجتماعی کردن اعضتای ختانواده استت .بنتابر ایتن ختانواده دو وظیفته
متفاوت ایفا می کند :یکی نقش داخلی برای حمایت روانی -اجتماعی و دیگتری نقتش ختارجی
یعنی انتقال فرهنگ ،ارزش ها و قوانین جامعته بته اعضتاء .بنتابراین وقتتی فرهنتگ ،ارزش هتا و
قوانین جامعه تغییر پیدا می کند این تغییرات به تدریج و با گذر زمتان روی ختانواده نیتز تتأثیر
میگذارد .البته این تغییرات برای برخی خانوادهها خیلی کند و برای برخی دیگر سریع است.
 -5خانواده اولین جایی است که هویت فرد در آن رشد می کند احستاس هویتت دو رکتن دارد:
یکی حس تعلق (وابستگی) و دیگری حس تفرد (استقالل) .ختانواده محلتی استت کته ایتن دو
عنصر هویت با هم ترکیب شده و همگرا میشوند .حس هویت هر فرد متأثر از احساس تعلتق او
به خانواده است .حس استقالل از راه مشارکت فرد در امورات برون خانگی و اجتماعی (همچون
اشتغال) حاصل میشود.
 -6در بعضی مواقع خانواده در مقابل تغییرات مقاومت می کنتد و تتالش متی کنتد تتا الگوهتای
موجود را تا حد ممکن حفظ کند ،اما هر نوع استرسی که میزان آن از آستتانه تحمتل ختانواده
باالتر رود ،باعث میشود تا مکانیسمهای مقابلهای فعال شده و وضتعیت قبلتی را دوبتاره برقترار
سازد .وقتی خانواده دچار عدم تعادل می شتود اعضتای ختانواده معمتوالً ایتن احستاس را پیتدا
میکنند که سایر اعضاء به وظایف خود خوب عمل نکردهاند و آنگاه همدیگر را متهم میکنند.
 -7وقتی تغییر جدی در خانواده ایجاد شود ،آنگاه خانواده باید مجدداً بر حسب شترایط جدیتد
بازسازی یا تحول پیدا کند .برخی از تغییرات جدی که خانواده به دنبتال آن نیتاز بته بازستازی
دارد ،عبارت است از :فقدان عضوی از خانواده ،جدایی عضتوی از ختانواده ،اضتافه شتدن عضتو،
رشد و تغییر در وضعیت فرزندان ،تغییرات اجتماعی از قبیل بیکاری ،تغییر شغل یا بازنشستگی
سرپرست خانواده.
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 -8در سیر تحول خانواده ،مقاطعی وجود دارد کته تجدیتدنظر در برختی از شترایط ختانواده از
جمله :نوع روابط ،قواعد و مقررات ،وظایف و نقش اعضای خانواده ضروری استت .از جملته ایتن
تحوالت فوت پدر است .وقتی پدر فوت می کند ،باید تغییرات جدیدی در خانواده به وجود آیتد،
نقش و وظایف اعضای خانواده تغییر یابتد ،در چنتین وضتعیتی بتروز تعتارض در بتین اعضتای
خانواده اجتناب ناپذیر است .ایدهآل این است که تعارضات خانواده از راه متذاکره و گفتگتو حتل
شود و خانواده با شرایط تازه تطابق پیدا کند .اگر این قبیل تعارضات رفتع نشتود ممکتن استت
استرس و فشار موجود در خانواده منجر به بروز مشکالت بیشتری شود (احمدی.)1386 ،
در فرهنگ اسالمی و مبتنی بر مضامین قرآن کریم ،معیارهای مهم سعادت خانواده عبتارتانتد
از :دین داری (بقره ،)221 :مهرورزی به همسر (واقعه ،)36 :مسئولیتپذیری (قیامت ،)36 :تعهد
و وفاداری (مائده ،)24 :اهمیت دادن به رابطه جنسی (آلعمران ،)14 :پرهیز از تجمتلگرایتی و
تفاخر به داشتههای مادی (احزاب 28 :و حدید ،)20 :اجتناب از تحقیر و بیاحترامی (حجترات:
 ،)11صبر و بردباری (انفال )46 :و بخشش و گذشت (نتور .)22 :وجتود ایتن عوامتل در کتانون
مقدس خانواده سعادت و تعالی اعضاء را تضمین میکند.
برخی از کارکردها و ویژگیهای خانواده مطلوب از نگاه اسالم عبارت است از:
 .1خانواده کانون آرامش :قرآن کریم رابطه زن و شوهری و تشتکیل ختانواده را مایته ستکون و
آرامش زن و مرد میداند (روم.)21 ،
 .2خانواده پایگاه پرورش فرزندان :خانواده ،مهم ترین عامل در تکوین ساختار جسمی ،روحتی و
روانی فرزندان است .قرآن کریم اهمیت خانواده را از این بُعد آن چنان اساسی متی دانتد کته در
مواضع متعدد بر مسئله خانواده پاک و فرزندان پاک تأکید میکند (هود.)71 ،
 .4خانواده سپری در برابر انحرافات و لغزش ها :قرآن کریم با تعبیر زیبایی ،زن و شوهر را نسبت
به یکدیگر همچون لباس می داند (بقتره )187 ،کته آنتان را در برابتر عوامتل ختارجی محفتو
میدارد.
 .5خانواده زمینه ساز سعادت اخروی :قرآن کریم در مواضع متعددی از آیتات (غتافر 8 ،و طتور،
 ،)21پیوندهای خانوادگی را زمینهساز ورود به بهشت معرفی میکند (رعتد )23 ،و متیفرمایتد:
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آنها» .این آیه بیانگر بشارتی است که به اهل بهشت داده می شود و آنتان را بتا ملحتق ستاختن
پدران ،مادران ،همسران ،فرزندان و دیگر خویشان صالد و بتا تقتوای شتان ،خشتنود متی ستازد
(طباطبایی1375 ،؛ مکارم شیرازی.)1395 ،
 .6خانواده کانون مودت و رحمت :از مسائل مهمی که قرآن درباره روابط زن و مترد در ختانواده
مطرح ساخته است ،مودت و رحمت میان زوجین است .متودت در لغتت بته معنتای محبتت و
دوست داشتن است .تفاوت مودت با محبت آن است که محبت ناشی از حکمت و اندیشه استت
اما مودت ناشی از میل طبیعی و درونی می باشد .رحمت به معنای تجلی دوستی و مهربتانی در
عمل است که بر اساس خیر و مصلحت می باشد .گاه ممکن استت رحمتت در نوشتاندن داروی
تلخ به مریض تجلی یابد (مصطفوی.)1360 ،

 .7ویژگیهای جنسیتی و الگوی تعاملی :آنگونه که از مفاهیم اسالمی استنباط میشود ،دو
نکته مهم روانشناختی در برخورد با زن مطرح شده است  .اولین نکته به تفاوت روانی زن و
مرد برمیگردد .ویژگیهای روانی و شخصیتی زن با مرد متفاوت است .نکته دوم توصیف
زن به ریحانه است .این کلمه به لطافت ،آسیبپذیری ،عاطفی و احساسی بودن زن اشاره
دارد .پس مالک مطلوبیت روابط شوهر و زن بر اساس معاشرت به معروف است که در قرآن
بارها کلمه «معروف» برای جنبههای مختلف روابط خانوادگی به کار رفته است (بانکیپور،
.)1385
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فصل دوم:
ازدواج پایدار در الگوی اسالمی ایرانی
ماهیت ازدواج پایدار
خانواده سنگ زیربنای جامعه و تنها سیستمی است که به طور رسمی در همه جوامع پذیرفتته
شده است .این اهمیتت بته چنتد دلیتل استت؛ اول اینکته ختانواده از نظتر جمعیتتی و زمتانی
فراگیرترین نهاد است .به گونهای که زندگی افراد را از آغاز تا انجام دربتر متیگیترد .دوم اینکته
خانواده کانون تربیت انسانها و مرکزی است کته سرنوشتت دنیتا و آخترت آدمتی در آن رقتم
میخورد .سوم اینکه جامعه از خانوادهها تشکیل یافته است .از این رو ،سرنوشت فرد و جامعه با
سرنوشت خانواده پیوند خورده است .مهمتر آنکه ازدواج و تشکیل ختانواده در مکتتب استالم از
قداست برخوردار است .خانواده محیطی مقدس ،با صفا و به زیبتاترین تعبیتر قرآنتی «لتستکنوا
الیها» محل سکون و آرامش به معنی واقعی است (فتحی آشتیانی و احمتدی .)1378 ،یکتی از
وظایف مهم جوانان انتخاب همسر است و نیز یکی از راههای پیشگیری از طالق انتخاب مناسب
همسر است .اینکه بیشترین طالقها در  5سال اول ازدواج اتفاق میفتد ،نشتان دهنتده انتختاب
نامناسب و عدم تفاهم اولیه است (حسینخانی نایینی.)1389 ،
در منابع اسالمی معیارهایی برای انتختاب همستر مطترح شتده استت .مهتمتترین آن ایمتان و
باورهای دینی و شامل اموری از این قبیل است :ایمان به خداوند و زندگی پس از مرگ ،تکیه و
توکل بر خداوند ،داشتن صبر ،تقوا و دوری از گناهان ،رعایت عفتاف و پتاکدامنتی .کستی کته
پایبند دین نیست ،تضمینی وجود ندارد که پایبند رعایت حقوق همسر و ادامه زندگی مشترک
باشد .بر اساس این معیار ،مردان و زنان مؤمن از وصتلت بتا افتراد بتیایمتان ،حتتی در صتورت
برخورداری از سایر معیارهای همسر مطلوب ،نهی شدهاند« .زنان مشرک را تا ایمان نیتاوردهانتد
به زنی مگیرید و کنیز مؤمن بهتر از زن مشرک آزاد است .هر چند زیبایی او شما را به شتگفت
آورد و به مردان مشرک تا ایمان نیاوردهاند ،زن مؤمن ندهید و برده مؤمن بهتر از مترد مشترک
آزاد است .هر چند شما را به شگفت آورد ،آنها شما را به سوی آتتش فترا متیخواننتد» (بقتره؛
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ایمان و باورهای دینی ،به عنوان ی

نگرش اصلی و محوری بر تمامی جنبتههتای زنتدگی فترد

نظیر هدف زندگی ،رفتتار اجتمتاعی ،امتور اقتصتادی ،اشتتغال ،ازدواج ،تحصتیل و حتتی نتوع
تفریحات او تأثیر متیگتذارد (مصتباح یتزدی و استکندری .)1378 ،همچنتین از ایتن دیتدگاه،
شایستگی فردی برای ازدواج موفق کافی نیست و الزم است عالوه بر دختر و پسر ،خانواده آنان
نیز از صالحیت برخوردار باشند .اثرات خانواده پدری بر استحکام خانواده و تربیتت فرزنتدان بته
عنوان ی

رکن مهم در تربیتت و پترورش آنهتا شتناخته متیشتود .ختانواده عتالوه بتر انتقتال

خصوصیات از طریق وراثت ،نوع تربیت خانوادگی به عنوان یکی از مهمتترین عناصتر در تربیتت
فرزند تأثیرگذار است .از سوی دیگر ازدواج تنها زندگی با ی

فرد نیستت ،بلکته پیونتد بتا یت

خانواده و فامیل و نسل است (مظاهری.)1391 ،
یکی از مشکالت ازدواجها نفوذ باورهایی است که فاقد ریشه دینی و علمی هستند .ایتن باورهتا
ریشهدار بوده و مانع از ازدواج پایدار هستند .در زیر برخی از این باورهای غلط آمده است:
 .1انتخاب همسر باید سریعتر انجام شود .زمان ،ازدواج و انتخاب فرد مورد نظر بترای ازدواج را
محدود میکند .در تالش برای پیدا کردن فرد مناسب نباید زیاد وقت گذاشت .بررسی دقیتق و
کامل فرصت انتخاب را از شما میگیرد .این فکر غیرمنطقی است زیرا هر نوع افتراط و تفتریط
در طول مدت زمان صرف شده برای تصمیمگیری ،انتخاب را دچار مشکل میکند.
 .2تنها عشق برای انتخاب کافی است .این که تنها وجود عشق نسبت به یکتدیگر بترای غلبته
کردن بر تمام مشکالت زندگی زناشویی کافی است .این بتاور غیرمنطقتی استت ،زیترا زنتدگی
عالوه بر عشق و بیش از آن ،نیازمند داشتن آمتادگیهتا ،مهتارتهتای زنتدگی و تتالش بترای
سازگاری است.
 .3بعد از ازدواج زن و شوهر از همدیگر خوششان میآید .اگر در زمان انتخاب از هم خوشتتان
نیاید ،نگران نباشید ،بعد از ازدواج و پس از مدتی زندگی ،به مرور از همدیگر خوشتتان خواهتد
آمد .این فکر غیرمنطقی است و بعید است دو نفری که در اوایل آشنایی از همدیگر خوششتان
نمیآید ،بتوانند به همدیگر عالقهمند شوند.
 .4اعتقاد به اینکه من فقط میتوانم عاشق ی
گمان میکند که تنها ی

نفر باشم .شخصی که دارای این عقیتده استت

نفر در دنیا برای ازدواج با او مناسب است .این تفکر بسیار شبیه این
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عقیده است که ما جایی در دنیا همزاد و یا نیمه دومی داریم که با ازدواج بتا او همته چیتز بته
تکامل میرسد .این افکار غالباً غیرمنطقی هستند .چرا که انتظار غیرفعالی باشد بترای رستیدن
به دقیقه اعجاز برانگیزی که چشمانداز ی
ساختن ی

ازدواج خوب را نوید میدهد .نه تالش ماهرانه برای

زندگی پایدار.

 .5باید با همسر کامل ازدواج کنم .اعتقاد به این تفکر کته :تتا زمتانی کته فتردی کامتل بترای
زندگی پیدا نکنم ،نباید ازدواج کنم .کسی که این اعتقاد را داشتته باشتد شتاید بترای تصتمیم
گرفتن برای ازدواج دچار محدودیت شود چرا که هیچ فردی کامل نیستت و شتاید بترای پیتدا
کردن چنین فردی باید زمانی طوالنی صرف شود.
 .6تکامل خود .کسی که اینگونه فکر میکند و میگوید« :تا زمانی کته نتتوانم بته ختودم بته
عنوان ی

همسر اعتماد کنم ،نباید ازدواج کنم» .این اعتقتاد نیتز محدودکننتده و غیرمنطقتی

است از آن جهت که هیچ کس کامل نیست و احساس کامل بتودن بته عنتوان یت

همستر را

نخواهد داشت .احساس آمادگی برای ازدواج ضروری است و این آمادگی میزان حداقلی است.
 .7ارتباط کامل .صاحب این عقیده این چنین میاندیشد« :ما باید قبتل از ازدواج ثابتت کنتیم
که ارتباط مؤثری خواهیم داشت» .یا این عقیده که« :اگر من و همسر آیندهام قبل از ازدواج بتا
هم زندگی کنیم ،شانس و خوشبختیمان را افزایش خواهیم داد» .توجه به عوامتل پتیشبینتی
کننده ازدواج موفق مانند ارتباط خوب و مهارتهای حل مشکل و تشابه و همانندی ارزشهتا و
عقاید بسیار عاقالنه است .با این وجود ،اوالً سنجش عوامل روشهایی دارد و از جمله مشاوره با
متخصص .بنابراین ارتباط کامل نه الزم است و نه کافی برای شناخت و تضمین .ثانیاً بخشتی از
تضمین موفقیت ازدواج به تالش زوجین بعد از ازدواج بستگی دارد .بنابراین هتیچ راهتی بترای
تضمین خوشبختی پیش از ازدواج میسر نمیباشد.
 .8تالش بیشتر .این اعتقاد با این تفکر شکل میگیرد که «با هر کسی که برای ازدواج انتخاب
کنم خوشبخت خواهم شد به شرط آنکه به قدر کافی تالش کنم» .تالش دو همسر بترای حتل
مشکالت و مؤثر ساختن ی

ازدواج الزم است ولتی زمتانی کته طترف مقابتل فاقتد هتر گونته

زمینههای الزم یا توافقات اولیه باشد ،هر تالشی برای بهبود و موفقیت با مانع مواجه متیشتود.
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 .9فرد مکمل و متضاد .در این نگرش شخص اینگونه میاندیشد« :متن بایتد بتا کستی ازدواج
کنم که خصوصیات شخصیتی او متضاد با خصوصیات من باشد» .اگرچه تفکر رایتج مبنتی بتر
آنکه افراد با خصوصیات کامالً متفاوت میتوانند کامل کننتده ضتعفهتا و قتوتهتای یکتدیگر
باشند ،اما عوامل پیشبینی کنند موفقیتت در ازدواج نشتان متیدهنتد کته قتویتترین عامتل
خوشبختی ،همسانی و کفویت در ارزشها ،نگرشها و خصوصیات شخصیتی است.
 .10انتخاب باید آسان باشد .این عقیده که انتخاب همسر باید ساده باشد چون انتخاب حاصل
ی

شانس و یا اتفاق است .بنابراین فرد شاید تصور کند که برای انتخاب همسر به جای تتالش

باید در انتظار ی

شانس بماند .چنین فردی در انتظار شانسی بترای دیتدار و عشتق در اولتین

نگاه است بدون آنکه از آمادگی الزم یا تالش برای بررسی مالکهای انتخاب و نزدی تر شتدن
عقاید و ایجاد قواعد ازدواج کم

برخوردار باشد.

عوامل ازدواج پایدار
 -1استحکام در خانواده اصلی (وجود سازگاری در خانواده پدری و نبود مشاجره ،جدایی،
طالق ،اعتیاد ،بیماری مزمن در آن و نیز نبود تک والدی ،ازدواج مجدد ،خیانت،
چندهمسری و خودکشی در استحکام خانواده زوجین مؤثر است)

خانواده ابتدا از ی

زن و شوهر شروع میشود که آنها نیز در خانواده پدری خود یعنی (خانواده

اصلی) رشد یافته و تربیت شدهاند .چگونگی خانواده پدری تأثیر مستتقیم در چگتونگی زنتدگی
آینده زوجین میگذارد (اعزازی .)1387 ،زوجینی که به خانواده جدید پا میگذارند ،هتر کتدام
حامل الگوهای رفتاری و تربیتی هستند که برگرفته از ختانواده پتدری آنهتا استت و هتر گونته
حادثه ،کنش و واکنشی که درخانواده اتفاق میافتد الگویی برای فرزندان است و منجر به تقلید
یا رفتارهای مشابه می گردد .زوجین الگوهای رفتتاری از قبیتل :شتیوه تعتامالت ،فرزنتدپروری،
عشق ورزیدن ،مدیریت ،تصمیمگیری ،سلسله مراتب ،تعارض و حل تعارض را از ختانواده ختود
الگوبرداری کرده و به باز تولید آنها میپردازند .تصور متیرود کته آستیبهتای شتدید از قبیتل
مشاجرات فیزیکی ،خیانت و طالق نیز در مواردی الگوی اخذ شده از خانواده پدری باشتد .ایتن
پدیده به عنوان «انتقال بین نسلی» نامیده میشتود (گلتدنبرگ و گلتدنبرگ ،ترجمته براتتی و
همکاران.)1397 ،

29

مولفههایتحکیموتعالیخانوادهدرالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


وضعیت مغشوش خانواده ،اختالف و تعارض بین پدر و متادر و رفتتار خشتونتآمیتز والتدین ،از
عوامل مهمی است که ازدواج فرزندان را دچار نگرانی و ناامنی می کند .این وضعیت های دشتوار
در خانواده پدری ،در برخی موارد ازدواج زودرس یتا زنتدگی مجتردی را بترای فرزنتدان شتکل
می دهد .گاهی اوقتات ختانواده هتایی کته در آن پتدر و متادر از هتم جتدا نشتده انتد ،همچتون
خانواده های گسسته اثر مخربی روی فرزندان دارند ،بدین معنی که اگر اولیتا بتا هتم تجتانس و
توافق نداشته و همیشه در حال نتزاع و مشتاجره باشتند ،فرزنتدان احستاس حقتارت و نتاامنی
شدیدی خواهند کرد .و این ناامنی به ازدواج آنها سایه خواهد انداخت .در مجموع میتوان گفت
که ناسازگاری زناشویی والدین با ناسازگاری زناشویی فرزندانشان در سالهای بعدی رابطه دارد.
 -2پاکدامنی (نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج)
از نظر لغوی پاکدامنی به معنای پارسایی ،پرهیزکاری و خودداری از رفتارهای انحرافتی استت.
پاکدامنی در اصطالح به معنای دوری از آلودگیها و روابط نامشروع جنستی ،خویشتتنداری و
مقاومت در برابر وسوسهها و نداشتن سابقه رفتار و روابط غیراخالقی استت (لغتتنامته دهختدا،
 .)1389در واقع پاکدامنی یعنی داشتن چارچوب اخالقی برای رفتار و بته یت

معنتا «حیتا و

عفاف» است .عفت یعنی حفاظت نفس از تمایالت و شهوت نفسانی است .عفت حالتت نفستانی
به معنای رام بودن قوه شهوت و تحت تأثیر قوه شتهوانی نبتودن استت .هتر چنتد واژه عفتت و
پاکدامنی بیشتر درباره زنان استفاده میشود ولی شامل مردان هم میشود.
یکی از مالکهای انتخاب همسر پاکدامنی است .افراد پاکدامن کسانی هستتند کته پتیش از
ازدواج روابط جنستی ختارج از ازدواج ندارنتد .روابتط جنستی را فقتط در قالتب ازدواج تعریتف
میکنند .آنها در برابر آسیبهای اجتماعی و نیز بیمتاریهتای مقتاربتی ،ایتدز و اعتیتاد بیشتتر
مصون هستند .عفاف و پاکدامنی باعث افزایش اعتماد به نفتس در افتراد متیشتود .همچنتین
بیاعتمادی بین زوجین و در نتیجه خطر طالق در آنهتا کمتتر استت .داشتتن رابطته ختارج از
ازدواج از عوامل مخرب پاکدامنی است .چرا که تعهد فرد را از بین میبرد .چنین فردی ممکن
است هرگز عشق واقعی را تجربه نکند .همچنین اعتیاد از عوامل مهم تخریب پاکدامنی استت.
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مهمترین پیامدهای عفت و پاکدامنی در ازدواج و تشکیل خانواده عبارتاند از:
 حفظ تمامی انرژی روانی فرد برای ازدواج و خانواده نداشتن آسیب عاطفی مرتبط با عشق و دلبستگی کاهش احتمال خیانت در زندگی افزایش میزان اعتماد در رابطه زوجین وجود شفافیت و صداقت در رابطه زوجین داشتن احساس اعتماد به نفس فردی و خانوادگی داشتن سالمت جسمانی مرتبط با روابط جنسیپاکدامنی ویژگی فطری است کته در سرشتت و نهتاد بشتر بته ودیعتت گذاشتته شتده استت.
همچنین پاکدامنی از فضایل آدمی است .در قرآن کریم هم چند مورد به آن اشاره شده استت
(بقره273 ،؛ نساء6 ،؛ نور  .)23به همین خاطر است که پاکدامنی حتی بترای افتراد غیرعفیتف
هم ی

ارزش تلقی میشود (مطهری.)1357 ،

رعایت پاکدامنی یکی از شاخصهای استحکام خانواده و از وظایف مهم زن و شوهر در زنتدگی
زناشویی است .در دوران کنونی نگاه به پاکدامنی در حال تغییر است .نسل جدید لذتطلبی و
رفع نیازهای جنسی را به پاکدامنی ترجید میدهد .البته در این موضوع غلبه نیازهای جنستی
به دنبال دشواریهای ازدواج و افزایش دوران تجرد بسیار مؤثر بوده است .به نظر متیرستد کته
پس از ی

دوره هرج و مرج اخالقی و جنسی ،در آینده و در نسل بعدی افراد بخواهنتد دوبتاره

به فطرت بازگشت کنند ،آنها میخواهند سب

زندگی و نگرشهای ختود را تغییتر دهنتد و بتا

خویشتنداری ،زندگی عفیفانهای را در پتیش بگیرنتد و روابتط صتمیمی و جنستی را متدیریت
کنند.
متأسفانه در دوره کنونی روابط جنسی قبل از ازدواج هم از نظر فراوانتی ،هتم از نظتر جستورانه
بودن و هم از نظر تنوع رو به افزایش است .حدود و کیفیت روابط پیش از ازدواج بسیار متفاوت
است و از داشتن روابط عاطفی بدون تماس جنسی تا زندگی بدون ازدواج را شامل میشود .هر
نوعی از این روابط بستگی به میزان و چگونگی آن ،بر زندگی پس از ازدواج فرد تأثیر میگذارد.
مهمترین الگوهای روابط قبل از ازدواج عبارتاند از:
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 -1عشق رمانتی  :برخی از این روابط ،منشأ عاشقانه دارد .عشق رمانتی

و بدون تعهتد میتان

دختر و پسر خصیصه مهم این رابطه است .چنین رابطهای عمدتاً بته دالیتل جاذبته جستمانی،
کشش عاطفی و نیاز جنسی شکل میگیرد .این رابطه اغلتب از دیتد ختانواده پنهتانی استت و
عموماً بر مبنای الگوی مکملیت (نقطه ضعف یکی نقطه قوت دیگری است) رخ میدهد .چنین
روابطی به دلیل وجود فرصتهای خلوت ممکن است بته رابطته جنستی هتم منجتر شتود .در
چنین صورتی هیجان رابطه به صورت خشم یا نفرت زنتدگی بعتدی فترد را تحتت تتأثیر قترار
میدهد.
 -2نیاز اقتصادی و هویتی :برخی از این روابط غیرعاشقانه است .در چنین مواردی ممکن است
لذتطلبی ،انگیزه اقتصادی ،نیازهای هویتی ،ضعف اعتماد به نفس ،تحتت تتأثیر شترایط قترار
گرفتن یا اعتیاد عامل برقراری رابطه جنسی قبل از ازدواج شتود .احتمتال منتهتی شتدن ایتن
روابط به ازدواج ،بسیار کم است و در صورت ازدواج هم پایدار نخواهد بود.
 -3نیاز جنسی :در این الگو افراد تنها به دنبال ارضای نیازی جنسی ختود هستتند .ایتن افتراد
عمدتاً تنوعطلبی بسیاری دارند و با انتخاب شرکای جنسی متعدد ،تالش متیکننتد تتا روابتط
جنسی متفاوتی را تجربه کنند؛ لذا رابطه عاشقانهای در این میان وجود ندارد .وجود اختتالالت
جنسی و یا تجارب قبلی از سوءاستفاده جنسی یکی از عوامل مهم در اینگونه رفتارها است.
 -4تنهایی :زندگی مجردی و احساس تنهتایی یکتی از عوامتل ایجتاد روابتط جنستی پتیش از
ازدواج است .برخی از این موارد به شکل زندگی مشترک بدون ازدواج و نامشتروع وجتود دارد.
در این نوع رابطه زوج بدون آنکه ازدواج کرده باشند ،با هم زندگی متیکننتد و رابطته جنستی
دارنتتد .ایتتن نتتوع رابطتته ناشتتی از عللتتی همچتتون تنهتتایی ،مشتتکالت متتالی ،و عتتدم پتتذیرش
مسئولیتهای ازدواج دائم است .این رابطته نامشتروع ،عمتدتاً مبتنتی بتر هتمزیستتی استت و
طبیعتی آزمایشی ،موقت و فاقد تعهد دارد.
 -5روابط فریبکارانه :تظاهر و وانمود میشود که رابطه عاشتقانه و در راستتای ازدواج استت .در
حالی که در هدف اصلی رابطه پنهانکاری صتورت گرفتته استت .پتس از دستتیابی بته هتدف
پنهانی و اجرای نیت اصلی ،رابطه به بهانههایی کمرنگ شده و یا کتالً قطتع متیشتود .در ایتن
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 -6دوستی اجتماعی :این روابط شبه عاشقانه است .عامل رابطه بیشتتر همراهتی و همکتاری و
وقتگذرانی است .این روابط ممکن است به وابستتگی عتاطفی هتم منجتر شتود ولتی معمتوالً
صمیمیت شدیدی با یکدیگر پیدا نمیکنند و روابط جنستی هتم در حتد محتدودی بتین آنهتا
برقرار است .خصیصه مهم آن تنوع ،ضعف تعهد یا رقابت اجتماعی با همستاالن استت .در ایتن
نوع رابطه ،انگیزه های اقتصادی مدنظر نیست و رابطه جنسی با پول خریداری نمیشتود ،بلکته
بیشتر هدایایی رد و بدل میشود که نشاندهنده ابراز عالقه به فرد مقابتل استت .محتیطهتای
کاری ،تحصیلی ،آموزشگاهی بیشتر این روابط را ایجاد میکند.
رابطه جنسی پیش از ازدواج نه تنها بر روابط فعلی ،بلکه بر روابط آینده افراد اثرگذار است .ایتن
افراد به احتمال زیاد در آینده نیز به همسر خود خیانت میکننتد (علتی تبتار .)1393 ،تمایتل
افراد به ازدواج دائم و مسئولیتپذیری را کاهش میدهد .بعضی چنین رابطهای را مقدمتهای بتر
ازدواج دائم میدانند و آن را یکی از مراحل همسریابی تلقی میکنند ،درحالی که تجربه چنتین
رابطهای انگیزه ازدواج را کاهش داده و عامل تأخیر در ازدواج استت .هیجانتات ناشتی از رابطته
جنسی قبل از ازدواج چه از نوع لذت و چه خشم و تنفتر باشتد ،بته رابطته زناشتویی در بعتد از
ازدواج منتقل میشود و رابطه زوجی را تحت تأثیر قرار میدهد .مهمترین اثتر آن بتروز ستردی
عاطفی در بین زوجین است .در سردی عاطفی زوجین نمیتوانند بتا شتور و هیجتان کامتل بتا
همدیگر ارتباط داشته باشند ،چرا که بخش قابل توجه از هیجان آنها درگیر رابطه قبلتی استت.
سردی عاطفی معموالً از شکایت و گله گذاری زوجها نسبت به هم شروع میشود .انتظاراتی که
گفته میشود ولی برآورده نمیشود .به مترور ستکوتهتای درازمتدت ،برخوردهتای آزاردهنتده
کالمی و جسمی ،فاصله گرفتن عاطفی و جسمی از یکدیگر ،ناخشتنودی جنستی و فرستودگی
زناشویی بروز پیدا میکند .در سردی عاطفی زوجین پس از ی

دوره طوالنی دعوا ،کشتمکش،

به مرحله دشمنی ،تنفر و سپس به وضعیت بیتفاوتی میرسند .در بیتفاوتی که آخرین مرحله
روابط بین زن و مرد است ،بود و نبود یکی فرقی برای دیگری ندارد و شاید تنها مسائل جتانبی
زندگی باعث ماندن در کنار هم میشود.
در مجموع میتوان گفتت کته -1 :روابتط پتیش از ازدواج ،انگیتزه ازدواج را کتاهش متیدهتد؛
 -2دشواریهتای ازدواج (از قبیتل :انتظتارات بتاال ،نبتود اشتتغال ،مشتکالت متالی و مشتکالت
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انتخاب) عاملی در گسترش روابط پیش از ازدواج است -3 .راهها ،روشها و فرصتهای برقراری
روابط پیش از ازدواج متنوع ،زیاد و راحتتر شده است (نظیر :فضتای مجتازی ،محتیط شتغلی،
مؤسسات آموزشی و محیط اجتماعی).
 -3نداشتن رفتارهای پرخطر (رفتارهای پرخطر جنسی ،اعتیاد ،بزهکاری ،خشونت)
داشتن رفتارهای پرخطر ازدواج را تهدید و در معرض خطر قرار میدهد .رفتارهتای پرخطتر بته
مجموعه رفتارهایی مانند مصترف الکتل ،مصترف متواد مختدر ،تجتاوز ،خشتونت ،خودکشتی و
دگرکشی گفته میشود .عواملی از قبیل :وجود سابقه رفتارهای پرخطر در ختانواده ،ناستازگاری
زناشتتویی والتتدین ،نبتتود نقتتش والتتدینی ،غفلتتت ،سوءاستتتفاده در دوران کتتودکی و نوجتتوانی،
شکستها و ناکامیها ،بحرانها و تروماهتا ،اختتالالت روانتی و شخصتیتی (بته ویتژه اختتالالت
شخصیت مرزی و تکانشی) در سوق دادن افراد به سوی رفتارهای پرخطر نقش دارند .رفتارهای
پرخطر بیشتر در دوره نوجوانی و جوانی شایع است .اگرچه بزرگساالن هم رفتارهای پرخطر را
مرتکب میشوند ،اما نوجوانان و جوانان بیشتر آنها را انجام میدهند به طتوری کته شتیوع ایتن
رفتارها در این دوران در باالترین حتد قترار دارد .تغییترات ستریع زیستتی ،اجتمتاعی ،روانتی؛
انتظارات فردی ،خانوادگی و اجتماعی؛ ضعیف تجارب ،مهارتهای کم ،ابهام در هویتت؛ فشتارها
و تنشهایی را برای نوجوانان و جوانان بته وجتود متیآورد و آنهتا را در صتورت عتدم آمتادگی،
نداشتن منابع حمتایتی ،در دستترس نبتودن ختدمات مشتاوره ،و وجتود زمینتههتای فتردی و
خانوادگی و اجتماعی ممکن است به سوی رفتارهای پرخطر سوق دهند (رحمتانی و همکتاران،
 .)1395همچنین ازدواج ناموفق والدین و ارتباط ناسازگارانه آنها ،فقدان والدین ،اعتیاد والتدین،
حمایت کم و عدم نظارت بر فرزندان به ویژه در زمینته ارتباطتات دوستتی ،عتدم شتکلگیتری
اخالق و ارزشهای انسانی ،غفلت و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن در دوران کتودکی و نوجتوانی
افراد را در معرض رفتارهای پرخطر قرار میدهد (رضازاده و همکاران.)1394 ،
رفتارهای پرخطر کیفیت زندگی کنونی و هم بزرگسالی و سالمندی افراد را کتاهش متیدهتد.
همچنین پیامدهای رفتارهای پرخطر خانواده و جامعه را نیز درگیتر متیکنتد .کتاهش ضتریب
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پرخطر جنسی ،حتاملگی و ستقط جنتین در پتیش از ازدواج ،بتروز خشتونت ختانگی از جملته
پیامدهای رفتارهای پرخطر است (اسلوسکی2004،؛ سلیمانینیا و همکاران.)1384 ،
 -4استقالل و مسئولیتپذیری (استقالل روانی ،تعهد ،خودباوری)
داشتن استقالل روانی برای تصمیمگیری و انتخاب همسر ضروری است .استقالل روانی موجتب
مسئولیتپذیری میشود .هر دو اینها از جمله عناصر اصلی آمتادگی بترای ازدواج هستتند .ایتن
آمادگیها زمانی ارزشمند است که به ازدواج به موقع منجر شود .آنچه در زندگی زناشویی مهتم
و اساسی است ،نقشهایی است که هر ی

از دارند و نیز تکالیف و مسئولیتهایی است که آنها

به تبع این نقشها بر عهده میگیرند.
جدایی موفقیتآمیز از خانواده اصلی اولین مرحله ورود زن و شوهر به زندگی است .وقتتی یت
فرد از ی

خانواده پرتنش قبل از تمایز یافتگی و استقالل و به صورت نابهنگام ازدواج متی کنتد

در واقع ازدواج او ی

فرار است .در چنین صورتی به دنبال پیدا کردن اساس ستالمتتری بترای

زندگی مشترک میگردند که تالش سختی در پیش خواهند داشتت .یت

توجیته دیگتر بترای

چنین ازدواجهایی آرزوی پیدا کردن پناهگاه عاطفی است که به عنوان جانشین ختانواده اصتلی
میباشد .خانوادههایی که خود را برای بلوغ فرزندان آماده میکنند و آمادگیهای الزم را در آنها
ایجاد میکنند؛ با به بلوغ رسیدن فرزندان ،خانواده نیز به بلوغ میرسد .خانواده در شرایط بلتوغ
باید بتواند حمایت ،استقالل و نظارت را با هم تلفیتق کنتد .الزم استت مرزهتای ختانواده بترای
استقالل فرزندان قابلیت و انعطافپذیری الزم را داشته باشد .چرا که استقالل فرزندان فرایندی
به طول دوران تربیتی آنها است.
مسئولیتپذیری و قابلیت اعتماد از ویژگیهتای شخصتیتی نستبتاً پایتدار میتان فتردی و درون
فردی افراد است .فردی کته دارای احستاس مستئولیت بتاالیی استت ،نیازهتای ختود را در راه
نیازهای جمع فدا میکند .این قبیل افراد پیامدهای رفتارهای خود را می پذیرند و قابتل اعتمتاد
و اطمینان هستند .مسئولیتپذیری ی

الزام و تعهد درونی از سوی فترد بترای انجتام مطلتوب

فعالیتهایی است که بر عهدهاش گذاشته شده است و این از درون فرد سرچشمه میگیترد .بته
عبارت دیگر مسئولیت تعهدی است که انسان در قبال امتری متی پتذیرد .از یت

نظتر مشتکل

انسان ها و ناهنجاری های آنها از مسئولیت نپذیرفتن آنها است؛ زیترا آنهتا نمتی تواننتد نیازهتای
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اساسی خود را بر اساس وضعیت صحید انسان دوستانه ارضاء کنند .انسانهای مستئولیتپتذیر،
همواره در پی کسب موفقیتهای ارزندهتر ،انجام کارهای مهمتر و احراز موقعیتهای اجتمتاعی
باالتر هستند .این افراد اگر در کاری شکست بخورنتد یتا در زنتدگی زناشتویی دچتار اشتتباهی
شوند ،به جای تکیه بر اسنادهای بیرونی درصدد اصالح آن بر می آیند (گالسر ،ترجمه تبریتزی،
 .)1394ضمن اینکه بین مسئولیتپذیری و رضایت و سازگاری زناشتویی رابطته مثبتتی وجتود
دارد.
همچنین تعهد به روابط زناشویی حیات میبخشد .چنانچه هر کدام از زوجین رهتایی و فترار از
تعهد ازدواج را در ذهن داشته باشند ،ازدواج دچار مخاطره متیشتود .تعهتد زمینتهای را ایجتاد
میکند که زوجین بتوانند روی موانع کار کنند و زمانی را برای تالش اختصاص دهند .تعهد بته
عنوان «تمایل فرد برای پایداری دائمی روابط» تعریف میشود .میزان تعهد زوجین بته یکتدیگر
یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر طتول متدت ازدواج استت .بتر همتین استاس تعهتد نتوعی
آیندهنگری درباره وضع ازدواج است.
تعهد نسبت به ازدواج با عواملی همچون مثبت بودن ،مثبت اندیشی ،باز بودن ،اعتمتاد و انجتام
وظایف همسری ارتباط مثبتی دارد .همچنین تعهد نسبت به روابط همسری دلیتل اولیته بترای
تداوم ازدواج به ویژه در شرایط دشوار زندگی میباشد .در پایتداری ازدواج حتتی میتزان نقتش
تعهد از میزان نقش عشق بیشتر است .همچنین میزان تعهد با میزان اعتقادات متذهبی رابطته
همبستگی دارد (کاسلو و رابینسون .)1996 ،افرادی که بته عقایتد متذهبی پایبنتدی بیشتتری
دارند ،نسبت به ازدواج خود نیز بیشتر متعهد هستند (احمدی .)2008 ،الزمه داشتن تعهتد بته
ازدواج ،اعتماد به خود و اعتماد به همسر استت .اعتمتاد شتامل احتترام متقابتل بته همتدیگر و
پذیرش تفاوتها است .اعتماد بین دو نفر نیازمند زمان و نیز نیازمنتد همتاهنگی بتین زوجتین
است.
 -5اشتغال (داشتن مهارت شغلی ،داشتن شغل و درآمد ،مدیریت مالی)
اشتغال نشانهای از بلوغ و بزرگسالی و بارزترین شتاخص آمتادگی بترای ازدواج استت و انتظتار
36
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و هویت آنها است و نیز اشتغال به ویژه اشتغال مرد ،عالوه بتر تتأمین مختارج زنتدگی ،موجتب
خودکفایی ،عملکرد فطری نقشهای زن و شوهری ،رشد و پختگی فردی و اجتماعی ،متدیریت
مالی ،افزایش تعهد و مسئولیتپذیری و سالمت جسمانی و روانی متیشتود کته بترای تشتکیل
خانواده بسیار اساسی است .در ازدواج مواردی از قبیل نوع شغل ،جایگاه شغلی ،میتزان امنیتت
شغلی ،مدت زمان و انرژی مورد نیاز ،شیفتهای کاری ،مأموریتهای شغلی ،فرصتهای شغلی،
میزان حقوق و درآمد و مزایای شغل ،شیوه مدیریت هزینهها و اشتغال زن و مستائل مترتبط بتا
آن اهمیت دارد.
اشتغال یکی از اساسیترین نیازهتای جوانتان و بیکتاری یکتی از موانتع مهتم ازدواج و یکتی از
آسیبهای جدی بر خانواده است .اشتغال موجب افزایش امید ،نشاط ،احستاس هویتت ،انگیتزه
زندگی و بر عکس بیکاری موجب افزایش اعتیاد ،فستاد ،فحشتا ،دزدی و خودکشتی متیشتود.
هنگامی که پسران بیکار باشند و قدرت تأمین هزینههای مراسم عقد و عروسی و تأمین هزینته
زندگی را نداشته باشند ،نمیتوانند به موقع ازدواج کنند و ناچارند ازدواج را تا پیدا کردن شتغل
و درآمد و توان تأمین زندگی به تأخیر بیندازند .بنابراین شغل از دو جهت حتائز اهمیتت استت:
 .1از بُعد اقتصادی که وضعیت مالی فرد را برای تشکیل ختانواده فتراهم متیستازد؛  .2داشتتن
شغل تعیین کننده پایگاه اجتماعی و هویت اجتماعی فرد است.
توزیع عادالنه شغل در میان افراد هم موضوع مهمی است .وجود افراد بیکار و از ستویی افترادی
که دارای شغلهای متعدد هستند ،گرایش به بهکارگیری بازنشستگان به جای جوانان ،گترایش
به بهکارگیری دختران تا پسران از جمله مواردی است که نیاز به توجه دارد .امیتد بته اشتتغال
هم میتواند مانند اشتغال واقعی عمل کند؛ یعنی امید به اینکه برای آنها شغل وجود دارد ولتی
هنوز شغل خود را پیدا نکردهاند.
بیکاری و نداشتن امنیت شغلی از جمله عواملی است که نقتش اصتلی در افتزایش ستن ازدواج
دارد .در گذشته به علت وجود فرصتهای شغلی در جامعه ،بسیاری از خانوادهها بدون در نظتر
داشتن اینکه پسر آنها شاغل است یا خیر برای وی زن میگرفتند و به طبع خانواده دختتر نیتز
نسبت به شاغل بودن یا نبودن خواستگار کمتر توجه داشت و مهم این بود کته فترد آمتادگی و
انگیزه اشتغال را داشته باشد ،چرا که به هر ترتیب فرصت شتغلی در جامعته وجتود داشتت امتا
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امروزه با توجه به محدود بودن فرصتهای شتغلی و عتدم امکتان اداره ختانواده بتدون درآمتد،
ازدواجها با تأخیر انجام میشود یا اصالً انجام نمیشود .بر همین استاس ستاالنه شتاهد افتزایش
سن ازدواج و به تبع آن افزایش روابط خارج از ازدواج در بین جوانان هستیم .و روابط ختارج از
ازدواج نیز به نوبه خود موجب کاهش انگیزه ازدواج میشود و جامعه درگیر این چرخه معیتوب
میگردد (کاظمیپور.)1383 ،
در ضرورت اشتغال مرد میتوان گفت که :استقالل ،هویت و پختگی اجتماعی مردان با اشتتغال
تعریف میشود .جوانان شاغل خودکنترلی بیشتری در مواجهه بتا انتواع آستیبهتا دارنتد .رواج
بیکاری در جامعه رشد شخصیتی جوانان را با نقصان مواجه میکند .داشتن شتغل و مهتمتتر از
آن امنیت شغلی ،موجب میشود که فرد در سایه رفع نیازهای ختانواده ختود بته یت

آرامتش

روانی و رضایت درونی دست پیدا کند .اشتغال یکتی از زوجتین یتا هتر دو اثترات مختلفتی بتر
زندگی زناشویی و خانواده دارد .امروزه شمار زوجینی که هر دو اشتتغال بته کتار دارنتد ،رو بته
افزایش است و بسیاری از ازدواجها به خاطر دالیل مرتبط به کار ،شکست میخورد .مهتم استت
که زوجین بدانند چگونه بین ازدواج و شغل خود تعادل ایجاد کنند .انتظارات بیان نشده اغلتب
منجر به ناامیدی و سوءتفاهم میشود و اولین قدم در ی

ازدواج ستالم خصوصتاً وقتتی هتر دو

زوج شاغل هستند ،بیان انتظارات و به توافتق رستیدن در متورد وظتایف روزانته و نحتوه وقتت
گذراندن با یکدیگر است .همچنین زوجین باید در مورد موضتوعاتی مثتل مستافرت ،نگهتداری
فرزندان و مدیریت پول انتظارات خود را مطرح کنند .در زمانی کته مشتکالت اقتصتادی وجتود
دارد و انتظارات از سطد زندگی باالتر است ،هر فرد به طور متوستط بتیش از  8ستاعت در روز
مشغول کار است و بعضاً در بیش از چند شغل حضور دارد .و نیز اینکه فترد بتوانتد بته صتورتی
برنامهریزی کند که برای همسر و خانواده خود وقت بگذارد .از سویی دیگر شناخت محیط کتار
و همکاران همسر نیز موجب به وجود آمدن اعتماد بیشتر و درک متقابل زوجین میگردد.
پدیده اشتغال زن موضوع تازهتری در جامعه ایرانی است .در اشتغال زن هم ،موارد فوقالذکر (و
احتماالً پررنگتر) مطرح میشود .مسائلی از قبیل نحوه هزینه کرد درآمد زن و شتوهر ،متدت و
محل اشتغال زن ،تحصیالت و آموزشهای مورد نیاز برای اشتغال زن و تأثیرات آن بتر ازدواج و
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ا رتباطات فتامیلی و اجتمتاعی بته تبتع اشتتغال زن ،نظتام سلستله مراتتب قتدرت در ختانواده،
استقاللطلبی ،میزان توقعات از سطد زندگی ،تعادل بین ازدواج و اشتغال ،نحوه گتذران اوقتات
فراغت و روابط زناشویی به دنبال اشتغال زن مطرح و قابل بحث میشوند .وجتود مشتکالتی در
اشتغال مرد میتواند مسائلی از جمله متوارد زیتر را بترای ازدواج و ختانواده فتراهم آورد :عتدم
استقالل ،تأخیر در ازدواج ،مشکل در انتخاب ،ضعف قدرت ،ضتعف هویتت ،بزهکتاری و بیراهته
روی .همچنین عناصر اشتغال که برای ازدواج اهمیت دارد شامل :حرفهآموزی ،امکتان اشتتغال،
امید به اشتغال ،داشتن شغل ،ثبات شغلی ،امنیت شغلی ،جایگاه شغلی ،میزان درآمتد و آینتده
شغلی میباشد.
در دوران کنونی ،عمدتاً زنان شاغل هستند و حتی است امنیت شغلی ،جایگاه شتغلی و درآمتد
بیشتری نسبت به شوهر داشته باشند .در چنین شرایطی مردها توقع دارند تا زن از نظتر متالی
در زندگی مشارکت کند .نحوه مدیریت درآمد زن یکی از مشتکالت اساستی در متدیریت متالی
خانواده شده است .هر چند مواردی همچون نوع شغل ،محل اشتتغال ،میتزان درآمتد ،ستطد و
جایگاه شغل هم بسیار مهم هستند .قوانین نیز در این زمینته حقتوق و تکتالیفی را بترای زن و
شوهر در نظر گرفته اند .طبق ماده  1117ق.م «شوهر می تواند زن خود را از حرفته یتا صتنعتی
که منافی مصالد خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشتد منتع کنتد» .متاده  18قتانون حمایتت
خانواده مصوب  1353نیز مقرر میدارد« :شوهر میتواند با تأیید دادگاه ،زن ختود را از اشتتغال
به هر شغلی که منافی مصالد خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند .زن نیز متی توانتد
از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید .دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجتاد
نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند» ضتمانت اجترای تخلتف از چنتین حکمتی
طبق بند  7از ماده  8همین قانون جواز طالق برای شوهر یا زن استت .متأستفانه قتانون متدنی
ضابطه روشنی در اینکه چه شغلی با مصالد خانواده منافات دارد را ارائه نداده استت و داوری را
به عرف ارجاع داده است .در هر حال این موضوع یکی از مناقشات رایج در خانوادهها شده است
و نیازمند بررسی و بازسازی است.
از دیرباز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همستر ختود بته متدیریت منتزل
میپرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و ایتن مصتداق بتارز یت
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خانواده مطلوب محسوب میشد .در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام امتورات خانته و تربیتت و
نگهداری فرزندان بود تتا در آغتوش مهتر متادری پترورش یابنتد و مترد نیتز بته امترار معتاش
میپرداخت و هزینه خانواده را تأمین میکرد .از طرفی در دنیای کنونی الزمة گرایش زنتان بته
کسب دانش و آشنایی با فنون علمی و فنّاوری روز ،اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط
حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است .در حال حاضر به نظر متیرستد میتزان تمایتل
دختران جوان به اشتغال و استتقالل متالی و اقتصتادی ،امکتان مانتدن در زنتدگی مجتردی را
افزایش داده است .مشکالت اشتغال خصوصاً برای مردان که وظیفه اصتلی تتأمین معتاش را در
ازدواج به عهدهدارند از مطلوبیت تأهل میکاهد و نتوعی مقاومتت منفتی در برابتر ایتن جریتان
طبیعی زندگی پدید میآورد.
یکی از مسائلی هم که باعث میشود زنان ،از خانه و ختانواده غفلتت کننتد افتراط و تفتریط در
زمینه اشتغال زنان است .نظام اقتصادی در بحث سیاستگذاری ،قتانونگتذاری و برنامتهریتزی،
آن چنان که باید در راستای حمایت از خانواده عمل نمتی کنتد .اگتر اشتتغال زنتان در ختانواده
متعادل اسالمی باید فرع بر وظایف اصلی زن به عنوان مادر و همستر و محتور عتاطفی ختانواده
باشد ،نظام اقتصادی باید فرصت های شغلی ویژه زنان و متناسب با شرایط آنتان را فتراهم کنتد
(آزادارمکی .)1377 ،تحقیقات نشان داده است که اشتتغال زنتان موجتب افتزایش آستیبهتای
روانی ،اجتماعی و اخالقی فرزندان و افزایش نارضتایتی زناشتویی متی شتود (احمتدی.)1389 ،
برخی از مشکالت احتمالی در اشتغال زنان را میتتوان چنتین نتام بترد :اشتتغال تمتام وقتت و
فرسودگی ،اشتغال در مشاغل مردانه ،اشتغال در محیطهای ناستالم ،تعتارض در وظتایف کتار و
خانه ،بروز مشکل در وظایف همسری و مادری ،عدم رفع نیازهای فطری زنان ،خارج شدن زنان
از رفتارها و نقشهای وابسته به جنستیت ،مشتکالت مربتوط بته مهتاجرت تحصتیلی و شتغلی،
افزایش زندگی مجردی ،دوری از خانواده و منابع حمایتی .همچنین است :خستتگی جستمی و
روانی زن ،کمبود فرصت تربیت فرزندان ،خطر رقابت با همسر ،همسو نبودن برخی از مشاغل با
روحیه زنان ،تعارض نقش خانه با نقش شغلی ،فشار کاری روی زنان ،استتثمار شتغلی ،کتاهش
نقش اقتصادی مرد ،تعارض مدیریت اقتصادی خانه ،افزایش تعارضات متالی در روابتط زوجتین،
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نقش بین زن و مرد و افزایش مزاحمت برای زنتان (بتاقری1385 ،؛ بتاقری و همکتاران1388 ،؛
ندری ابیانه)1385 ،
 -6ازدواج به موقع (سن ازدواج ،نیاز به ازدواج ،علت و انگیزه ازدواج)
ازدواج همچون تولدی است از وضعیت مجردی به وضعیت متأهلی .بنابراین به موقتع بتودن آن
مهم است .به موقع بودن ازدواج میتواند یکتی از عوامتل استتحکامبختش ازدواج باشتد .ازدواج
زودرس و یا تأخیر در ازدواج میتوانتد نقتش ازدواج در زنتدگی آدمتی را کتاهش دهتد .ازدواج
ممکن است زودرس باشد .ازدواج قبل از حداقل آمادگی (ازدواج قبل از بلوغ جنستی ،یتا ازدواج
قبل از درک مسئولیت و تعهد) زودرس تلقی میشود .ازدواج زودرس میتواند موجب نتاپختگی
در تعامالت ،عدم حل تعارضات ،نارضایتی و در نهایت عتدم استتحکام و پایتداری ازدواج شتود.
همچنین ازدواج ممکن است دیررس باشد .ازدواج بعد از تثبیت زندگی مجردی (الگوی زندگی،
روابط ،اهداف و برنامهها) دیررس تلقی میشود .تأخیر در ازدواج میتواند موجب از دست رفتن
فرصتهای ازدواج مناسب ،از بین رفتن شادابی ،فاصتله ستنی زیتاد بتا فرزنتدان یتا عتدم درک
متقابل در آینده و مشکالت مربوط به بچهدار شدن شود .ازدواج به موقتع را متیتتوان از منظتر
سن ،نیاز به ازدواج و علت و انگیزه ازدواج مورد بحث قرار داد:
سن ازدواج بر اساس شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوت است .مهم این است که دختتر و پستر
در چه سنی به بلوغ میرسند و از نظر جسمانی و روانی آمتادگی ازدواج پیتدا متیکننتد .آنچته
زمینه را برای ازدواج آماده میکند ،امکانات اولیه مادی (اشتغال) ،بلوغ شرعی و جنسی ،توانایی
فکری ،استقالل روانی ،رشد تعهد و مسئولیتپذیری است .نیاز بته ازدواج معمتوالً بعتد از ستن
بلوغ است امتا زمتان ظهتور آن متفتاوت استت .ازدواج و گتزینش همستر پاستخی مناستب بته
عالیترین نیاز فطری انسان یعنی وصول بته پختگتی و کمتال استت .ازدواج بته وجتود آورنتده
مطمئنترین و آرامشبخشترین رابطهها و آغازگر زندگی همراه با طراوت ،مودت و ایثار استت.
ازدواج عالوه بر آرامش روانی و ارضای نیازهای جنسی ،تعهد و تکامل اجتماعی را در پی دارد و
زمینهساز بروز استعدادها و توانمندیهای نهفته درونی میشود.
در گذشته بیش از خود دختر و پسر ،خانوادهها بودند که در مورد انتخاب همسر و مراستمات و
سایر موارد با هم به توافق میرسیدند .پسرها بعد از ازدواج ،زنتدگی مشتترک ختود را در خانته
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پدری آغاز میکردند و به دلیل وابستگی زوجین به خانواده اصلی قدرت نفتوذ و تصتمیمگیتری
آنها بیشتر بود .به تبع آن مدیریت خانواده و مدیریت مالی و اقتصادی تتابعی از ختانواده شتوهر
بود .بنابراین سن ازدواج به خصوص در دختران پایینتر بتود .کتارکرد ازدواج عمتدتاً اجتمتاعی،
اقتصادی ،رفع نیاز جنسی و تربیت فرزند بود در صورتی که امروزه جستتجوی عشتق و محبتت
جای آنها را گرفته است.
در سالهای اخیر ازدواج و خصوصاً سن ازدواج دستخوش تحوالتی جدی شده استت .جمعیتت
جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند در برابر خود مشتکالت و تهدیتدهایی را متیبیننتد کته
موجب کاهش اطمینان و رغبت آنان به ازدواج شده استت .تتأخیر در ازدواج نتوعی آستیب بته
خانواده است .مهمترین علل و عوامتل تتأخیر ازدواج عبتارتانتد از :تغییتر نگترش بته ازدواج از
مرحلهای از زندگی به نوعی از زندگی؛ آزادی روابط جنسی خارج از ازدواج؛ افزایش ازدواجهتای
ناموفق و ترس از طالق؛ دشواری و نگرانی از انتخاب؛ محول شدن انتخاب به خود پسر و دختتر
و ضعف آنها در انتخاب؛ تغییر کارکرد ازدواج به رابطه عاشقانه؛ رشد اجتماعی زنان و باال رفتتن
انتظارات از ازدواج؛ کاهش تعهد و مسئولیتپذیری؛ افزایش رفتارهای پرخطر؛ مشکالت اشتتغال
پسران و هزینه سنگین جشن عقد و عروسی ،اجاره ،رهتن یتا خریتد مستکن .بنتابراین امتروزه
ازدواج ی

بحران خانوادگی و اجتماعی با خود به همراه آورده است.

 -7انتخاب مناسب (اراده در انتخاب ،شناخت و پذیرش همدیگر ،کفویت)
ازدواج یکی از رویدادهای مهم برای انتقتال بته مرحلته بتزرگستالی استت و زوجیتت یکتی از
مهمترین انتخاب زندگی آدمی است .انتخاب مناسب شامل اراده در انتخاب ،شناخت و پتذیرش
همدیگر و داشتن کفویت است .در ازدواجهای پایدار مجموعتهای از نیازهتای روانتی زوجتین از
قبیل عشق و محبت و امنیتت بترآورده متیشتود .انگیتزه ازدواج مهتم استت ،وقتتی ازدواج بتا
انگیزههایی همچون رشد و پختگی و تکامل و تأمین آرامش جسم و روان صتورت گیترد زمینته
موفقیت را فراهم میکند .ازدواجهایی موفق هستند که در آن شناخت و پذیرش همدیگر وجود
داشته باشند و کفویت رعایت شده باشد (فتحی و احمدی.)1383 ،
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الزمه ی

انتخاب مناسب ،وجود اراده و آزادی در انتخاب است تا زوجین مستئولیت انتختاب را

خود بر عهده گیرند .الزمه انتخاب ارادی ،داشتن آمادگی ،آگاهی ،شناخت و مشورت است .هتر
چند آزادی مطلق نه امکانپذیر است و نه الزم .ولی شاخص مهم نبود الزام و اجبتار در انتختاب
است .ازدواج اجباری ی

معضل جهانی است و بیشتر معطوف به زنان بوده و آسیبهای زیادی

را به دنبال دارد .ازدواجهای اجباری احتمال رفتارهای پرخطر از قبیل :جدایی ،طالق ،خشونت،
خودکشی ،همسرکشی ،فرار و خیانت را افزایش میدهد .ازدواجهای اجبتاری بیشتتر در میتان
مهتتاجرین ،زنتتدگی قبیلتتهای ،اقشتتار طبقتته پتتایین (فرهنگتتی ،اجتمتتاعی و حاشتتیهنشتتینان) و
خانوادههای آشفته رخ میدهد (شیخی .)1382 ،تعیین برخی از ازدواجهای اجباری و تحمیلتی
دشوار است مانند :پسر و دختری که به دلیل افشای رابطه یا حتاملگی ختارج از ازدواج بتا هتم
عقد متیکننتد  ،دختتری کته بته دلیتل افتزایش ستن و تترس از عتدم ازدواج بته هتر شترایط
خواستگارش پاسخ مثبت میدهد ،فردی که برای خروج از شرایط نتامطلوب ختانواده پتدری بتا
اولین گزینه ازدواج میکند ،ازدواج برای جلب رضایت والدین ،ازدواج برای کستب یت
(مانند اقامت در کشوری) یا فرار از ی

فرصتت

دردسر (مالی یا قانونی).

انتخاب مناسب بر اصل همسان همستری (کفویتت) مبتنتی استت .وجتود کفویتت مربتوط بته
ارزشهای دینی و اخالقی ،ویژگیهای روانی و طبقه فرهنگی و اجتماعی میشود .به طور کلتی
عوامل مؤثر بر انتظارات زناشویی که در انتخاب اثر میگذارد عبارتاند از خانواده مبدأ ،فرهنگ،
فرصتها و روند اجتماعی (هاریس و همکاران.)2012 ،
در رابطه با چگونگی انتخاب همسر مدلهایی مطرح شتده استت .یکتی از آن دیتدگاه همستان
همسری است که بر اساس آن ،افراد در انتخاب همسر عمتدتاً بته شتباهتهتای موجتود میتان
خودشان توجه میکنند .همسانی مابین آنها ،آنها را به سوی هم جذب میکند و موجب قتوام و
دوام پیوند با همدیگر میشود .همسانی میان دو نفر نه تنهتا آنهتا را بته ستوی یکتدیگر جتذب
میکند بلکه پیوند و وصلت میان آنها را استوار میسازد .مدل دیگر مکملیت است .مطتابق ایتن
مدل افراد جذب اضداد میشوند .آنها همسری انتخاب میکنند تا نقتصهتای آنهتا را بپوشتاند.
آنان انتظار دارند که همسر آنها تمام خألهایی که در دوران قبل از ازدواج داشتتند را بتر طترف
کند (کیمیایی و همکاران .)1394 ،مطابق مدل مکملیت ،افراد مایلاند همسری را برگزینند که
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نیازهای آنها را برآورده سازد و تمایالتشان را تکمیل نماید .ایتن نته شتباهت و همستانی ،بلکته
بیشباهتی و به ویژه صفات تکمیل کنندگی است که افراد را به وصلت با دیگری سوق میدهتد
(مهرابیزاده هنرمند و داوودی .)1379 ،سومین مدل انتخاب تصادفی یا ناخودآگاه است .بر این
اساس انتخاب همسر همانند سایر تصتمیمات اصتلی زنتدگی بیشتتر بتر استاس خواستتههتای
ناخودآگاه اما در ی

مجموعه محدود از افراد که عمدتاً شتبیه بته ختود فترد هستتند ،صتورت

میگیرد (لیکن و تیلگن.)1993 ،
به نظر میرسد توجه به کفویت و آزادی در انتخاب ،در گذشته کمتر از زمان حتال بتوده استت
اما به دلیل کمتر بودن رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد ،روابط خارج از ازدواج ،انتختاب راحتتتتر
بوده است .در دوره کنونی انتخاب مناسب با دشواریهایی مواجه است .عدم شتناخت صتحید و
کافی از خود و طرف مقابل ،تحوالت اجتماعی ،آمیختگی فرهنگی ،تحوالت ارزشی و اخالقتی از
جمله عوامل افزاینده این دشواریها است (هنریان و یونسی .)1390 ،به همتین دلیتل مشتاوره
ازدواج به عنوان ی

خدمت رشد و توسعه یافته و ضرورت پیدا کرده است .بنابراین در انتختاب

مناسب ،نقش مشاوره و آموزش مهم شده است .ارزیابی آمادگی برای ازدواج ،ستنجش پتیش از
ازدواج ،آموزش مهارتهای زندگی خانوادگی و آموزش غنیستازی ازدواج از جملته مهتمتترین
برنامهها و خدمات مشاوره برای ازدواج است.
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فصل سوم:
استحکامبخشی خانواده در الگوی اسالمی ایرانی
استحکام خانواده بر استواری ساختار و سازمان ،ریشهها و منابع حمتایتی ختانواده داللتت دارد.
خانواده استوار و مستحکم در برابر مشکالت و فشارها مقاومت میکند ،با موفقیتت و سترافرازی
از بحرانها عبور میکند و دارای پویایی ،رشد ،اهداف متعالی ،نظام انگیزشی و کارکردهای قابل
مالحظهای است .خانوادهای که استحکام دارد دچار رکود و افول و زوال نمیشود.
بر اساس آیات قرآن کریم میتوان اساس استحکام خانواده را به شرح زیر برشتمرد :مساوات :از
آیات الهی این است که از جنس خودتان همسرانی برایتتان آفریتد( 1روم  .)21آرامدش :تتا در
کنار او آرامش یابید و با هم انس گیرید( 2روم  .)21مودت :و میان شما مودت برقترار ستاخت

3

(روم  .)21مهربانی :وُ رُحمه ،و میان شما مهربانی برقرار ساخت (روم  .)21خوشرفتاری :و بتا
آنان با انصاف و خوشرفتار باشید( 4نساء  .)59عددالت :و روا نیستت کته آنتان را بته آزار نگتاه
داشته تا بر آنها ستم کنید (تعدی به حقوق و کابین آنها کنید) هر کس چنتین کنتد بتر ختود
ستم کرده است( 5بقره  .)231میثاق الهی :و زنان از شما پیمتانی ستخت گرفتتهانتد( 6پیمتان
ازدواج) (نساء )20تقوی :ای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه ملتها و
قبیلههای بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید .مسلماً گرامیتترین شتما نتزد
پروردگار ،با تقویترین شما است( 7حجرات .)49
در اینجا به مهمترین مؤلفههای استحکامبخش خانواده اشاره میشود:

 .1وُ مِن آیاته ان خَلق لَکُم من اَنفُسکُم ازواجاً (روم )21
 .2لِتَسکنوا اِلَیها
 .3و جُعل بینکُم موِده
 .4و عاشروهن بِالمُعروفِ
 .5وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِ َ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
 .6وُ آخَذن منکم میثاقاً غلیظاً
 .7انا خَلَقناکُم من ذَکَر و اُنثی و جُعلناکُم شُعوباً و قَبائل لِتَعارُفوا ان اَکرمُکُم عِندا ...اَتقیکَم

45

مولفههایتحکیموتعالیخانوادهدرالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


 -1شکلگیری زوجیت (تحول به تأهل  ،تنظیم روابط با خانواده پدری و اقوام و دوستان،
تعارضات دوره نامزدی تا عروسی ،اختالف خانوادهها)
آغاز زندگی مشترک ،تشکیل خانواده جدید و پدر و مادر شدن اتفاقتاتی استت کته هتم از نظتر
روحی و روانی و هم از نظر اجتماعی تأثیرات عمیقی در زندگی فرد دارد .در ازدواج ،مترد و زن
از زندگی مجردی خود فاصله گرفته و وارد زندگی متأهلی میشوند .پس از ازدواج ،این سیستم
دوتایی وارد گسترهای از ارتباطات اجتمتاعی متیشتود .ازدواج زمینته را بترای پیونتد و اتصتال
نسلهای متوالی فراهم آورده و موجب تثبیت و انتقال بین نسلی میشتود .الزمته شتکلگیتری
زوجیت تحول به تأهل ،تنظیم روابط با خانواده پدری و اقتوام و دوستتان ،حتل تعارضتات دوره
نامزدی تا عروسی ،و کاهش اختالف بین خانوادهها است.
زوجین موفق برای نیل به سازگاری تالش میکنند .سازگاری به خودی خود ایجتاد نمتیشتود.
زوجین در اوایل ازدواج با شماری از تکتال یف زنتدگی رو بته رو هستتند .آنتان بایتد بترای ایتن
تکالیف ،امیدوارانه تالش کنند .خوشبختانه این فرآیند قابل آمتوزش استت و متیتتوان در دورة
نامزدی و اوایل ازدواج آنها را یاد گرفت .برخی از این تکالیف عبارتاند از :بترونستازی متقابتل،
کسب استقالل و تمایز ،برقراری الگوهای متراودهای ،آمتادگی بترای حضتور فرزنتد در ختانواده،
سازش با جامعه متحول و ارتقاء از نقش فرزندی به نقتش همستری و والتدینی .در ازدواجهتای
موفق ،زن و شوهر میدانند که در نهایت خودشان مسئول اعمال و رفتار خود هستند و زنتدگی
فرایند حرکت از حمایت محیطی به حمایت خود از خویشتن است .آنها هم از تواناییها و هم از
محدودیتهای خودآگاه هستند و هراسی از شناخت محتدودیتهتای ختود ندارنتد .زیترا بنتای
زندگی آنها تکامل بخشیدن و رشد دادن ضعفها و کاستیهتا استت .آنهتا از بته وجتود آمتدن
مشکل در خانواده نمیترسند زیرا میدانند چنانچه مشکلی در زندگی یا ارتباط آنها ایجاد شتود
می توانند به کم

همدیگر دنبال حل آن باشتند .بنتابراین محتدودیتهتای ختود و مشتکالت

زندگیشان را پنهان نمیسازند .عواملی وجود دارد که ازدواج را به ستوی عتدم موفقیتت ستوق
میدهد :برخی مواقع ،همسران به درستی با هم جتور نشتدهانتد ،یتا همستران ستب

و شتیوه

رفتاری خود را تغییر میدهند یا یکی از زوجین دچار مشکالت روانشناختی میشود .همچنین
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مشکل ،محیط اخالقی آلوده ،ازدواجهای رؤیایی و سمبلی  ،واژگونی نقشها از جملته عتواملی
هستند که در عدم موفقیت ازدواجها نقش دارند (فتحی و احمدی.)1383 ،
در ازدواج ،دو سیستم خانواده تحول یافته و ی

سیستم جدید از درون آن تکوین پیدا میکنتد

(گلدنبرگ و گلدنبرگ ،ترجمه براواتی و همکاران .)1397 ،معموالً هر ی

از زوجتین الگوهتای

موجود در خانواده پدری خود را به خانواده جدید منتقل متیکننتد .ایتن الگوهتا شتامل ستب
دلبستگی ،قواعد ،نقشها ،وظایف ،سلسله مراتب و انتظتارات مربتوط بته ازدواج استت .از آنتان
انتظار میرود بتوانند سیستم جدید را شکل دهند ،تعامالتشان را با هر دو سیستم قبلی و سایر
سیستمها تنظیم کنند به گونهای که این ارتباطات از شفافیت کافی و حدود مناستب برختوردار
باشد.
به دالیلی ممکن است رابطه هر ی

از زن و شوهر با خانواده پدری ،خویشاوندان و یا با زنتدگی

مجردی همچون قبل از ازدواج ادامه و در مواردی حتی افزایش یابد و جایگزین رابطه با همستر
شود .تغییر نقش از تجرد به تأهل و از تفرد به زوجیت با وجود همه نوع خوشایندیها ،یکتی از
پیچیدهترین و سختترین مراحل انتقالی مربوط به چرخه زندگی خانوادگی محسوب متیشتود.
نقش همسری در زن و شوهر به طور یکسان و همزمان شکل نمیگیرد و ممکن است در یکتی
یا هر دو با تأخیر مواجه شود.
سالهای اول ازدواج ،مهمترین و حساسترین چرخه زندگی خانوادگی است .در این دوره سطد
تعارض زوجین باال است .علت آن ضرورت تغییرات چندگانه از قبیل الگوهای رفتاری ،نقشهتا،
قواعد ،انتظارات ،روابط قبلی ،وضعیت شغلی از ی

سو و کمبود مهارتها بترای ایتن تغییترات،

مدیریت استرسها و حل تعارضات و به خصوص تشکیل ی

واحتد زناشتویی جدیتد از ستویی

دیگر است .به همین خاطر اگرچه دوران نامزدی تجربیات رشدی ،هیجانی و حمتایتی بتاالتری
برای زوجین جوان به وجود میآورد ،ولی اغلب زوجها به ختاطر شترایط ایتن دوران در معترض
تعارض بیشتری قرار دارند .پس این دوره نیازمند مراقبتت و محافظتت بیشتتری استت (الستن،
.)2000
تعارض جزء الینف

و گریزناپذیر روابط انسانی است .حتی اگتر روابتط صتمیمانهتتر باشتد ،بتاز

احتمال وجود تعارض بین فردی هست .تعارض حل نشده ،سازگاری زناشتویی را دچتار آستیب
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میکند .روابط زناشویی زمانی پویا باقی میماند که این تعارضات به موقتع حتل شتوند .مشتکل
هنگامی رخ میدهد که تعارضات به هر دلیلی حل نشده باقی بمانند ،رضایت یکتی ،محرومیتت
دیگری را به دنبال داشته باشد ،نیازهای حداقل یکی از زوجتین بته طتور طتوالنی رفتع نشتود،
تعهدات و مسئولیتها انجام نشوند .تعارض ممکن است از زمان آشنایی و نامزدی شروع شده و
در تمامی دورهها و چرخههای زندگی خانوادگی ادامه داشته باشد .هر چنتد انتظتار متیرود در
دوره عقد ،اوایل ازدواج و دوره فرزندآوری بیشتتر دیتده شتود .برختی از منتابع بتروز تعارضتات
عبارتاند از :مخالفت اولیه خانواده با ازدواج ،عدم پذیرش خانواده همستر ،مفتاد قترارداد ازدواج
مانند مهریه و محل سکونت ،چگونگی مراسم ازدواج ،موضوعات مالی ،میتزان توجته و محبتت،
نوع و وضعیت اشتغال مرد یا زن ،روابط با اقوام و دوستان ،روابط جنسی ،نقشهتای جنستیتی،
شیوه گذران اوقات فراغت ،سلیقههای شخصی ،مسائل مذهبی و فرزنتدپروری .در صتورت عتدم
حل تعارضات ،روابط زوجین بتا یکتدیگر کتاهش یافتته و رابطته هتر یت

بتا ختانواده پتدری،

خویشاوندان ،دوستان و محیط کار افزایش مییابد و این روابط بته تتدریج جتایگزین رابطته بتا
همسر میشود .در برخی موارد هم ممکن است تنها شدن را به دنبال داشته باشد.
یکی از عوامل موفقیت در زندگی خانوادگی ارتباط مناستب بتا ختانواده و خویشتاوندان همستر
است .این ارتباط به گسترش منابع حمایتی ،احساس امنیتت و ایجتاد تعتادل کمت

متیکنتد.

میزان ارتباط و تعامل با خانواده همسر (به ویژه شوهر) در دهههای اخیر برای کسب استقالل و
تمامیتخواهی و به بهای از دست دادن منافع ناشی از آن به ویژه منابع حمایتی و الغتر شتدن
ازدواج رو به کاهش نهاده است (ثنایی .)1395 ،بخشی از این کاهش ارتباط بته بهانته اشتتغال
زن و کمبود فرصت ،ترس از دست دادن عشق و صمیمیت دوتایی ،داشتن استقالل همه جانبه
و عدم دخالت دیگران در زندگی ،حفتظ توجته تتام و کامتل همستر نستبت بته ختود ،کمبتود
مهارتهای ارتباطی و یا ازدواج بدون موافقت والدین است .هر چند ممکن است کاهش یا قطتع
ارتباط با خانواده همسر (شوهر) در اوایل ازدواج برای زن (عروس) خوشایند جلوه دهد ولتی در
گذر زمان حتی اگر با توافق شوهر هم باشد موجب آسیب و ناسازگاری بین زوجتین متیشتود.
هم وابستگی شدید زن و مرد به خانوادههای پدری خود و هم قطع ارتباط با خانواده همتدیگر و
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 .)1395همچنین برخی دیگر از مشکالت رابطه با اطرافیان شامل توقع بیش از حتد از ختانواده
همسر ،دخالتهای خانواده پدری ،اختالف زوجین در میزان و چگونگی رفت و آمد بتا ختانواده
پدری ،شرکت نکردن در مهمانی اقوام ،مهمان نکردن و بیاحترامتی بته اقتوام استت .آنچته در
روابط زوجین با خانواده همسر اهمیت فوقالعاده دارد ،توجه بته تفتاوتهتای فرهنگتی ،آداب و
رسوم خانوادگی و سب
نادرست هر ی

زندگی آنان است .عدم آگاهی نسبت به شیوه صحید ارتباط و عملکرد

از خانوادهها در ارتباط با یکدیگر مانند مرزبندی نامناستب ،انتظتارات ،توقعتات

بیجا و بیش از حد ،وابستگی و عدم تمایز یافتگی ،عدم توازن قدرت میتواند به روابط زوجتین
و خانواده همسر آسیب وارد کند (احمدی .)1387 ،بنابراین خانوادههای پدری نقش مهمتی در
کیفیت و پایداری روابط زوجین ایرانی ایفا میکنند .آنها نه تنها نقش مهمی در انتخاب همستر
برای فرزندانشان دارند ،بلکه تأثیر بسزایی در کیفیت رضایت زناشویی آنها در آینتده نیتز دارنتد
(مظاهری .)1391 ،هر چند که این نقش در دوره کنونی رو به کتاهش استت .در ایجتاد رابطته
مطلوب با خانواده همسر نقش هر دو همسر بسیار مهم و پررنگ است.
در دوران گذشته در ایران انتخاب همسر بیشتر وظیفه والدین و بر عهده خانواده و گاهی قتوم و
قبیله فرد بوده و فرزندآوری انگیزه مهمی تلقی میشده استت .در انتختاب همستر نیتز داشتتن
نسبت فامیلی و عقد دختر عمو و پسرعمو اهمیت داده میشتد .ازدواجهتا بیشتتر درونگروهتی
بود .اگر ازدواج برونگروهی صورت میگرفتت ،مرزهتای شناستایی و هتدایت جمعتی آن گتروه
مخدوش میشد .این که افراد در چه سنی و با چه کسی و چگونه ازدواج کنند ،از قبل مشخص
بود .به طور کلی اداره امورات ازدواج با جمع بود و نه با زوجین؛ به صورتی که گتاهی ازدواجهتا
بر اساس منافع مالی و سیاسی گروه و قبیله شتکل متیگرفتت .امتروزه تغییتر اساستی و حتتی
معکوس در این رویه صورت گرفته است .در حال حاضر سن تجرد قطعی برای زن و مترد فترق
کرده و تحمل اجتماعی برای عدم ازدواج دختر و پسر افزایش یافته است .حتی شتیوه و معیتار
همسرگزینی نیز تفاوت کرده و کنش عقالیی معطتوف بته هتدف ،و هتدف عمتدتاً متمرکتز بتر
نیازهای فردی شکل گرفته است .شکل آشتنایی و همسترگزینی از جمتعگرایتی بته فردگرایتی
تغییر پیدا کرده است .عشق به عنوان یکی از مالکها و معیارهای مهم تلقی میشود و شترایط
همسرگزینی گزینههای زیادی را پیش روی افراد قرار میدهد .این فضاها میتوانتد دانشتگاه یتا
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فضاهای شغلی ،فضای عمومی جامعه و نیز فضاهای مجازی باشتد (احمتدنیا .)1396 ،شتناخت
طبیعی از همدیگر که ماهیت ازدواجهای درونگروهی است ،به نیاز به دوره شناخت دو تتایی و
معموالً پنهانی تبدیل شده که فاقد نظارت و بیشتر آسیبزا شده است .این وضتعیت مشتکالتی
را در فرایند انتخاب و ازدواج ایجاد کرده است که برخی از آنها شامل :طوالنی شتدن انتختاب و
افتزایش ستن ازدواج ،رفتع نیازهتتا در روابتط ختارج از ازدواج ،انتختتابهتای متعتدد و تردیتتد و
شکستهای متعدد در انتخاب است.
به طور خالصه ،برای اینکه خانواده به خوبی شکل بگیرد باید فرایندی را طی کند .ایتن فراینتد
پیشرونده است .زوجین باید برای رسیدن به سازگاری مطلوب تالش نمایند و تکالیفی را انجام
دهند .مهمترین این تکالیف عبارتاند از:
 )1افزایش مهارت حل مسئله
 )2توافق در زمینه ارزشهای مذهبی
 )3افزایش توانایی درک روحیه همدیگر
 )4تنظیم دخل و خرج و مدیریت مالی خانواده
 )5شکلگیری الگوهای محاورهای و هم صحبتی
 )6تحکیم روابط زن و شوهری و ارتقاء رابطه صمیمانه
 )7تنظیم برنامههای شغلی و اوقات فراغت و با هم بودن
 )8افزایش صبر و توان مواجهه با وضعیتهای دشوار زندگی
 )9توافق روی نحوه برخورد با عدم توافقها و اختالفنظرها
 )10تنظیم روابط با خانواده پدری ،دوستان ،محیط کار ،همسایهها و اقوام
 )11تنظیم میزان نزدیکی ،سلستله مراتتب ،حتریمهتای خصوصتی و نحتوه همکتاری و شتیوه
تصمیمگیری
 )12ایجاد تغییر در توقعات و سلیقههای خود برای هماهنگی با سلیقههای همسر و امکانتات و
شرایط زندگی
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 -2کسب مهارتهای زندگی (صبر ،توکل ،گذشت ،قدردانی ،حل تعارض ،تعامل ،صداقت،
شفافیت)
مهارتهای زندگی مجموعهای از تواناییها ،دانشهتا ،نگترشهتا و رفتارهتایی استت کته بترای
شادمانی و موفقیت در زندگی آموخته میشود .این مهارتهتا ،انستان را قتادر متیستازد تتا بتا
موقعیتهای زندگی سازگاری پیدا کند ،با دیگران زندگی کند ،در روابط خود احستاس امنیتت
نماید و به زندگی عالقه پیدا کند .اهداف آموزش مهارتهای زندگی ،توانمندسازی افراد ،تحقتق
تواناییها ی بالقوه ،انطباق بتا تغییترات زنتدگی ،ارتقتای بهداشتت روانتی و پیشتگیری اولیته از
آسیبهای اجتماعی است .محورهای مهارتهای زندگی عبارتاند از )1 :تصتمیمگیتری و حتل
مسئله )2 ،تفکر خالق و انتقادی )3 ،مهتارت هتای ارتبتاطی و بتین فتردی )4 ،جرئتتمنتدی و
همدلی )5 ،مدیریت هیجانات و استرس )6 ،شناخت ویژگی ها و توانایی هتای ختود )7 ،داشتتن
هدف و شیوه زندگی سالم (سازمان بهداشت جهانی.)2017 ،
مهارتهای زندگی احساس فرد را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قترار متیدهتد و موجتب
ارتقای تواناییهای روانی اجتماعی همچون عزت نفس ،ابراز وجود و مسئولیتپتذیری و ارتبتاط
مطلوب بین فردی میشود ،برای برخورد مؤثر با چالشهتای زنتدگی یتاری متیدهتد و کمت
میکند تا در ارتباط با سایر افراد ،جامعه ،فرهنگ و محیط خانواده به طور ستازنده و ستازگارانه
عمل کند .بسیاری از مشکالت زوجها در روابط متقابل کمبود مهتارتهتای زنتدگی و از جملته
کمبود همدلی ،ارتباط مؤثر و پذیرش تفاوتها استت .همچنتین مهتارتهتای زنتدگی موجتب
ارتقای والدینی میشود ،افتراد را در فرزنتدپروری و ارتبتاط متؤثر بتا فرزنتدان یتاری متیدهتد
(احمدی.)1386 ،
در گذر زمان تغییرات زیادی در مهارتهای زندگی به ویژه در زمینه پایبندی به اصول و قواعتد
زندگی و میزان آگاهی نسبت به ازدواج و زندگی زناشویی به وجود آمده استت .اصتول و قواعتد
ثابت در زندگی گذشته باعث تغییرات اندکی در سب

زندگی افراد شده است .ایتن امتر باعتث

شده که ازدواج امری ساده و قابل پیشبینیتر از امروز باشد .اصول اساسی درون خانواده ثابتت
بود و افراد تعریف مشخصی از اهداف ،برنامههای زندگی ،وظایف ،رابطه زناشویی و فرزنتدپروری
داشتند .بنابراین مفاهیم متداول پاسخگوی آنها بود .امروزه پایبندی زوجین به اصتول ختاص و
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ثابت رو به کاستی گراییده است و همین امر باعث کثرتگرایی و تنوع در ستب

زنتدگی شتده

است .افراد تعریف ثابتی از خود ،تعامالت زناشویی و فرزندپروری نداشتته و همتین امتر زمینته
بروز مشکالت بسیاری در خانواده شده است .کثرتگرایی در اصول و قواعتد ختانواده ،در زمتان
آینده باید پاسخ داده شود و افراد به تعریفی ثابتت از زنتدگی زناشتویی ،ختانواده ،همسترداری،
فرزندپروری دست یابند .در این صورت است که میتوان امیدی به پایداری زناشویی و ختانواده
سالم داشت.
یکی از مهمترین عواملی که به زوجین کم
مهارتهای زندگی است .الزمه ی

میکند تا زندگی بهتر و سالمتری داشتته باشتند،

عمتر ارتبتاط زن و شتوهری تبتادلنظتر بتا همتدیگر ،حتل

مشکالت زندگی ،برقراری ارتباط با یکدیگر و انجتام امتورات و وظتایف زنتدگی استت (یانتگ و
النگ .)2007 ،مهارتهای ارتباطی به منزله آن دسته از مهارتهایی هستند کته بته واستطهی
آن افراد میتوانند درگیر تعامالت بین فردی و فرایند ارتباط شوند .فرایندی کته افتراد در طتی
آن اطالعات ،افکار و احساسهای خود را از طریق مبادله پیامهای کالمی بتا یکتدیگر در میتان
میگذارند (هاریجی و دیکسون .)2004 ،از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان ،وجتود تعامتل
سازنده میان انسانها و برقراری عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همتدلی بته یکتدیگر استت
(عدالتی و ردزوان  .)2010از جمله مهارتهای مورد نیاز برای زن و شوهر عبارتانتد از تربیتت
فرزند ،انجام امورات داخلی خانواده ،رفق و مدارا ،صبر و توکل (کرمی و همکاران.)1391 ،
یکی از مهمترین عوامل مشتکلزا کته موجتب کتاهش ستطد کیفتی زنتدگی و رضتایتمنتدی
زناشویی میشود ،اختالل در ارتباط یا به عبارتی اختالل در فرایند تفهیم و تفتاهم استت .از آن
جایی که هدف اصلی ازدواج ارتباط است .ارتباط بین زن و شوهر این امکان را میدهتد کته بتا
یکدیگر به بحث و تبادلنظر بپردازند و از نیازهای هم آگاهی یابند ،زیرا روابط زوجتین در واقتع
با هدف ارضای تمام سطوح نیازها صورت میگیرد(النگ و یانگ  .)2007یکی دیگر از مهمترین
آنها مهارتهای رابطته جنستی استت .مهتارت جنستی عبتارت استت از مجموعته معلومتات و
توانمندی عملی فرد در مورد جنسیت و مسائل جنسی از جمله جنبتههتای فیزیولتوژی ،تولیتد
مثل ،عملکرد و رفتار جنسی فردی و بین فردی (پورافکاری .)1382 ،داشتن مهارت نستبت بته
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باشند .همچنین مهارت گفتگو قلب روابط صمیمی انسانی است و پایه و اساس است کته ستایر
جنبههای روابط انسانها بر آن بنا نهاده میشود .گفتگتو راهتی استت کته انستان از طریتق آن
معانی را خلق میکند و به صورت کالمتی و غیرکالمتی آن را بتا دیگتران در میتان متیگتذارد.
توانایی گفتگو یکی از معدود مهارتهایی است که افراد اگر بخواهنتد از روابتط صتمیمانه لتذت
ببرند باید بر آن تسلط یابند .از سویی دیگر برخی از مهارتهای الزم در روابط زناشتویی وجتود
دارد که جنبه ارزشی دارند و بسیار اساسی هستند .از جملته آنهتا عبتارتانتد از داشتتن صتبر،
توکل ،گذشت ،بخشش ،صداقت و شفافیت در روابط .وجود این مهارتها ،ارتباطات زناشتویی را
تسهیل میکند ،گرههای ارتباطی را میگشاید و آرامش و اطمینان را در روابط افزایش میدهد.
 -3توانمندی در مدیریت خانواده (مدیریت مالی ،تصمیمگیری ،رعایت سلسله مراتب،
تقسیم وظایف ،ایفای نقشهای فطری)
مدیریت یعنی هماهنگی اجزا و اعضاء برای استفاده از توانمندیها و امکانات موجود بترای نیتل
به اهداف سیستم است .مدیریت خانواده شامل مدیریت استرس در خانواده ،مدیریت تعارضتات،
مدیریت هیجانات ،مدیریت تصمیمگیریها ،متدیریت برنامتههتا ،متدیریت روابتط و ارتباطتات،
مدیریت مالی و اقتصادی و مدیریت اوقات فراغت است .خانواده باید نیازها و توانمندیهای هتر
ی

از اعضای خانواده را بداند .با استفاده از آنها و بر اساس نیازهای طبیعتی و فطتری ،اعضتا را

متعهد و مسئولیتپذیر بار آورد و محبت و صمیمیت را بین اعضتای ختانواده تقویتت کنتد .بتا
وجود مدیریت اثربخش خانواده است که سلسله مراتب رعایتت متیشتود ،وظتایف و عملکردهتا
انجام میشود ،مشکالت حل میشود ،نظارت ،مراقبت و کنترل بین اعضای خانواده وجود دارد.
دستیابی به کارکردهای خانواده متعادل ،مستلزم وجود ساختاری استت کته بتر استاس تفتاوت
نیازها و استعدادهای افراد خانواده و به منظور نیل به سعادت حقیقی انسان از ستوی آفریتدگار
طراحی شدهاند .لذا نه تنها تابعی از تغییرات اجتماعی نیست ،بلکته تغییتر شترایط اجتمتاعی و
هماهنگ ساختن سایر نظامهای اجتماعی را برای تحقق ی

خانواده ستالم طلتب متیکنتد .در

این نظام ،زن محور خانواده «اداره داخلی ،تربیت فرزند» ،مرد قتوامبختش ختانواده« 1تتأمین و
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مراقبت» است .بر این اساس ،مسئولیت حُسن مدیریت و تأمین هزینههای متعارف ختانواده بتر
عهده شوهر است.
شوهرها میبایست سنگربان دل آرامی و آرامش همسران خود باشتند و ایتن ستنگربانی بتدون
حمایت مستمر و تأمین بهینه نیازهتای زیستتی ،عتاطفی ،روانتی و اقتصتادی همستر مقتدور و
میسور نمیگردد .به سخن دیگر نفقه زن یعنی حُسن تأمین نیازهای حیتات ختانوادگی همستر
مانند؛ مسکن ،معیشت ،بهداشت ،دانشافزایی بر عهده مرد میباشد .به عبارتی زن ،هتیچ گونته
مسئولیتی برای تأمین هزینههای زندگی همچون مسکن و مخارج خانواده و هزینههای فرزندان
ندارد .زن مکلّف به کار کردن خارج از خانواده با نیت تأمین هزینههای زنتدگی نمتیباشتد .زن
باغبان خانواده است ،میبایست همواره آسوده ،دل آرام ،با نشتاط ،پتر طتراوت و منبتع آرامتش
باشد و هنگام بارداری و فرزندآوری از بیشترین رضامندی زوجیت و دل آرامی برختوردار باشتد.
بنابراین ،زن نه تنها هیچ گونه مسئولیتی در تأمین هزینههای زنتدگی مشتترک نتدارد و همته
هزینههای معقول و بایسته زندگیاش نیز در حد متعارف بر عهده شوهر میباشد ،بلکه به طتور
کامل از استقالل مالی برخوردار بوده و شوهر نمیتواند بدون تمایل و خواست قلبی همسرش از
تمکّن مالی وی بهرهمند شود .این بدان معنا است که همواره بایتد توجته داشتت ،تمکّتن قابتل
توجه و استقالل مالی زن نمیتواند کمترین بهانهای برای سستی و کم رغبتی شوهر در حُستن
تأمین بهینته نیازهتای معیشتتی همسترش باشتد .هنگتامی کته بته دالیتل ختاص و بته رغتم
مشاورتهای الزم امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجین مقتدور و امکتانپتذیر نمتیباشتد و
خانواده در معرض انحالل قرار میگیرد ،از منظر آموزههای دینی شایسته و بایسته آن است که
حقوق حقه زن به نحو مطلوب و با نگاه حمایتی و خیراندیشی ،به روش مقبول و نیکتو تتوأم بتا
جلب رضایت و به دور از کینه تأمین گردد (افروز.)1380 ،
 -4استحکامبخشی مرزهای خانواده (تعیین ،استحکامبخشی و شفافیت مرزهای درون و
بیرون خانواده)
مرزهای ی
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زیرمنظومهها شامل :زن و شوهری ،والدین ،خواهرها و برادرها هستند .استتحکام زیتر منظومته
زن و شوهری جنبة کلیدی دارد و ثبات خانواده به میزان زیادی به استتحکام آن بستتگی دارد
(حسینی بیرجندی .)1390،مرزبندی 1نتوعی حدفاصتل ،حائتل و حتدود استت کته فترد ،زیتر
منظومه ،یا کل خانواده را از محیط اطراف آن مجزا میسازد .مرزبنتدیهتا کمت
حیطه هر ی

متیکنتد تتا

از اعضای متعلق به هر زیر منظومه مشخص شود .عالوه بتر آن موجتب تفکیت

زیر منظومهها از یکدیگر و در کل زیر منظومه با دیگری میشود .اینکه حریم ختانواده از قتاطی
شدن با دیگران حفاظت و حراست شود .در نظام خانواده ،مرزبندیها موجتب ترستیم حتدود و
حفاظت از وحدت نظام میشوند ،و تعیین میکند چه کسی ختودی 2و چته کستی غیرختودی
است (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،ترجمه حسین شاهی برواتی و همکاران.)1397 ،
به ی

معنا مرزبندی در خانواده همان «حیا» و «حریم» در دیدگاه اسالمی استت .عملکترد یتا

نقش «مرز» حراست از سالمت خانواده است .مرزها میتوانند از لحا خشکی و انعطافپذیری،
شفافیت ،ابهام و نفوذپذیری 3گوناگون باشند .میزانتی از انعطتافپتذیری در مرزهتا بترای رشتد
خانواده الزم است .اگر مرزها خیلی انعطافپذیر یتا خیلتی خشت

و ستخت باشتد ،آستیب بتر

خانواده وارد میشود .اولی موجب انحراف و دومی موجب عدم رشد خانواده میشود و در هر دو
وضعیت ساختار و عملکرد خانواده آسیب میبیند .برای عملکرد صتحید والتدین بایتد مرزهتای
زیرمنظومهها به وضوح مشخص باشتد .مرزهتا بایتد طتوری مشتخص باشتد کته بترای اعضتای
زیرمنظومه ،امکان اجرای نقشهایشان را بدون مزاحمت بیجا فراهم کند ،و در عین حال اجتازة
تماس اعضای زیرمنظومه با سایرین را هم بدهد .مرزهتا میتزان دسترستی بته هتر زیرسیستتم،
ماهیت و فراوانی ارتبتاط و تمتاس میتان اعضتای ختانواده را تعیتین متیکنتد .مرزهتای کتامالً
مشخص 4بین زیر منظومههای خانواده ،به حفظ جدایی افتراد کمت

متیکنتد و هتمزمتان بتر

احساس تعلق به کل نظام خانواده صحه میگذارد.

1. Boundary
2. Insider
3. Permeability
4. Clearly Defined
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در خانواده سالم ،مرزها روشن است ،هر عضو فردیت خود را حفظ میکند ،هتمزمتان احستاس
تعلق به خانواده وجود دارد ،روابط اعضا و زیر منظومهها با یکدیگر روشن است ،ارتباط هر یت
از اعضا با عضتو یتا افتراد و ختانوادههتای دیگتر از وضتوح و حتدود مشخصتی برختوردار استت
(مینوچین و چارلز ،ترجمه بهتاری و ستیا .)1396 ،در ختانوادهای کته مرزهتا ،حتریم و حتدود
مشخص نیست و به سادگی میتوان از آن عبور کرد ،احترام وجتود نتدارد ،اقتتدار پتدر و متادر
خاصیتی ندارد ،احساس فردیت از بین رفته است ،اعضا نسبت به همدیگر بسیار گوش به زنتگ
و حساس و یا همدیگر را رها کردهاند ،هر ی

از اعضا راه خودش را متیرود ،احستاس وفتاداری

اعضا به خانواده اندک است ،اعضای خانواده احساس وابستگی نسبت بته یکتدیگر ندارنتد یتا در
صورت لزوم نمیتوانند از دیگران تقاضای حمایت کنند و فاصله بین فردی در آنها زیاد است.
از سویی دیگر مرزها و حریم خانواده با دیگران هتم بستیار مهتم استت .مرزهتای یت

ختانواده

جایگاه هر خانواده را با دیگر خانوادهها مشخص کرده و میزان و حدود روابط اعضای ختانواده را
با دیگران تعیین میکند .از ی

طرف الزم است این مرزها از میزانی انعطتافپتذیری برختوردار

باشد که بتواند با اقوام و دوستان و جامعه ارتباط برقرار کند .از سوی دیگر مرزها باید به میزانی
سخت باشد تا خانواده را آسیب ناشی از نفوذ دیگران به حریم خانواده محافظت کنتد .نبتود یتا
سستی مرز ،امنیت و هویت خانواده را زیر سؤال برده و باعث تجاوز به حتریم ختانواده از ستوی
دیگران میشود .از سویی دیگر سختی بیش از حد در این مرزها موجتب عتدم رشتد و پویتایی
خانواده میشود.
 -5سازگاری و تعهد (پذیرش همدیگر ،هماهنگی ،وفاداری ،مراقبت ،همراهی ،همکاری،
حمایت ،توجه به نیازها ،خانوادهمحوری ،رعایت حقوق همدیگر ،محبت و صمیمیت ،تسکین و
آرام بخشی)
واژه «سازگاری» موافقت در کارها ،حسن سلوک ،توافتق و بتر ستر مهتر بتودن و در مقابتل آن
ناسازگاری به عنتوان بدستلوکی و بتدرفتاری تعریتف شتده استت (لغتتنامته دهختدا.)1389 ،
سازگاری رابطه ای است که هر ارگانیسم نسبت به وضع موجود با محیط خود برقترار متی کنتد.
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وقتی با چیزی سازگار می شویم ،آن را یا خودمان را به طریقی تغییر میدهیم کته متناستب بتا
نیازهای ما باشد (احمدی .)1392 ،سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و تنظیم مجتدد ارتبتاط
بین خود و محیط ضمن رعایت واقعیات بیرونی است به نحوی کته حتداکثر خویشتتنستازی و
سالمتی و آرامش را امکانپذیر سازد .البته سازگاری به معنی همرنگی نیست .رضایت از زندگی
و سازگاری زناشویی در آغاز ازدواج باال است و در زمان تولد فرزندان تا بلوغ آنها کاهش مییابد
و سپس دوباره افزایش پیدا میکند.
سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احستاس خوشتبختی و
رضایت از ازدواج و از یکدیگر دارند .روابط رضایتبخش بتین زوجتین از طریتق عالقته متقابتل،
میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل ارزیتابی استت .ستازگاری در ازدواج
شامل احساس شادمانی ،رضایت و ارضای نیازهایی است که به طور متقابل بترآورده متی شتوند.
سازگاری به عنوان پایه استحکام ازدواج است .ازدواج برای بعضی ها ی

جعبته رمانتیت  ،یت

حصار و محدود کننده آزادی ،صندوق راحتی ،جعبه جادویی و حل کننده مشکالت ارتبتاطی و
برای بعضی دیگر به عنوان فعالیتی مهیج ،شتیوه زنتدگی جدیتد ،بته دستت آوردن استتقالل و
آزادی و راهی برای رشد و تعالی و کمتال تلقتی متی شتود .زوجتین ستازگار ،زن و شتوهرهایی
هستند که توافق زیادی با همدیگر دارند .از نوع و ستطد روابطشتان راضتیانتد .نتوع و کیفیتت
گذران اوقات با هم بودن برایشان لذتبخش است و متدیریت ختوبی در زمینته وقتت و مستائل
مالی دارند.
عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین عبارت اند از :عوامتل زمینه ای -فتردی از قبیتل ختانواده اصتلی
(وضعیت ازدواج والدین ،وضعیت بهداشت روانی والدین ،وضع کارکرد ختانواده پتدری) ،عوامتل
اجتماعی -فرهنگی (میزان حمایت والدین ،سن ازدواج ،آمتوزش و تحصتیالت ،شتغل و درآمتد،
طبقه و گروه اجتماعی و نوع جامعه) ،وضعیت فعلی زندگی (منابع حمایتی ،فشارهای درونتی و
بیرونی) ،ویژگی های فردی (سالمت جسمانی و روانی ،شخصیت ،مهارت های بین فردی ،انطباق
با آداب و رسوم)؛ عوامل ارتباطی -دوجانبه ای از قبیل همگنی (همسانی در مذهب ،در وضتعیت
اجتماعی -اقتصادی ،در ویژگی های شخصیتی) ،فرایندهای بین فردی (میزان شناخت همدیگر،
روابط قبل از ازدواج ،حاملگی و تولد فرزند ،مهارتهای ارتبتاطی) .ستازگاری زناشتویی نتیجته
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فرایند زناشویی و شامل عواملی مانند ابراز محبتت و عشتق همستران ،احتترام متقابتل ،روابتط
جنسی متقابالً رضایتبخش ،تشابه نگرش است (احمدی.)1388 ،
سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی آدمی تأثیر متی گتذارد .در واقتع
سنگ زیربنای عملکرد خوب خانواده است و نقش والدینی را تسهیل می کند ،عمر زن و شتوهر
را زیاد می کند ،باعث افزایش سالمتی ،توسعه اقتصادی ،رضایت بیشتر از زندگی (ناک،)1995 ،
کاهش مشکالت روان شناختی ،مدیریت بهتر تعارض ،مهارت های ارتباطی و حل مستئله و حتل
بهتر تعارضات میشود .سازگاری زناشویی به سازگاری کلی فرد کم

میکند ،همسرانی که از

ستازگاری زناشتویی بتاالیی برخوردارنتد ،عتزت نفتس بیشتتری دارنتد و در روابتط اجتمتاعی
سازگارترند .در صورتی که سازگاری وجود نداشته باشد ،این جنبه های مثبت از بین می رونتد و
باعث مشکالت عدیده ای هم در زمینه فردی و هتم اجتمتاعی متی شتود (مهرابتیزاده هنرنتد و
همکاران .)1379 ،این اثرات منفی فقط برای همسران نیست بلکه طیف وسیعی از مشتکالت را
در فرزندان آنان ایجاد می کند که از میان آن می تتوان بته گوشته گیتری ،افستردگی ،ضتعف در
عملکرد اجتماعی ،تحصیلی و مشکالت ارتباطی اشاره کرد.
نگرش مذهبی میتواند در سازگاری زناشویی مؤثر باشد ،زیرا مذهب شامل رهنمودهتایی بترای
زندگی و ارائه دهنده سامانه باورها و ارزشها است که این ویژگیها میتوانند زنتدگی زناشتویی
را تحت تأثیر قرار دهند (هانلر و گنچوز .) 2005 ،در اسالم آفترینش زن و مترد از یت

خمیتر

مایه است و آیات قرآن نشان میدهد بین این دو پیوندی الهی وجتود دارد کته در ستایه ازدواج
این همبستگی به صورت تعهدی محکم در میآید (نساء )21 ،و آن دو مایته آرامتش (روم)21 ،
یکدیگر میشوند.
صمیمیت یکی دیگر از عناصر سازگاری زناشویی است .مهر ورزیدن و محبت دیدن ،از نیازهایی
است که میتوان تجلی آنها را به صورتهای گوناگون در همه انسانها دید .تأمین نیاز عتاطفی،
یکی از اهداف مهم روابط زن و شوهر می باشد و پس از ازدواج تجلی متی یابتد .برقتراری رابطته
محبتآمیز و عاطفی میان زن و شوهر ،مبتنی بر دو عامل است :تشتابه در جنبتههتای روانتی و
تفاوت در جنبههای جسمانی (خدایاریفرد.)2007 ،
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تعهد نیز یکی از عناصر سازگاری زناشویی است .تعهد نوعی احساس بنیادین هدفمند یتا حتس
به هم پیوستگی است که ضروری ترین و جتامع تترین منبتع مقاومتت در برابتر هتر نتوع تتنش
می باشد .تعهد زناشویی به سه نوع  )1تعهد شخصی( 1عالقه و تمایتل فترد بترای تتداوم رابطته
زناشویی)؛  )2تعهد اخالقی( 2وفاداری اخالقی فرد به ازدواج)؛ و  )3تعهد ستاختاری( 3التزام بته
ماندن در رابطه و موانع موجود در ترک رابطته زناشتویی و تترس از پیامتدهای طتالق) تقستیم
می شود .تعهد به همسر برای موفقیتت یت

ازدواج ضتروری استت (اعتمتادی .)1384 ،تعهدد

زناشویی قویترین و پایدارترین عامل پیشبینی کنندة کیفیت و ثبات رابطده زناشدویی

است .هر گونه آشنایی معطوف به ازدواج ،در صورتی که پس از مدتی به تعهد پایتدار و دائمتی
منجر نشود ،در واقع ،آشنایی ناکامکنندهای خواهد بود.
تعهد زناشویی بر احساس وفاداری اخالقی به ازدواج و رابطته زناشتویی و نیتز ایتن عقیتده کته
ازدواج ی

نهاد مقدس می باشد ،مبتنی است .دین داری و اعتقادات مذهبی عمتدتاً همبستتگی

باالیی با تعهد اخالقی زوجین دارد .وظیفه شناسی و وجدان گرایی باال به خوبی متی توانتد تعهتد
زناشویی افراد را پیش بینی کند .در جامعه ما (ایران) به سبب اعتقتادات متذهبی ،بافتت ختاص
فرهنگی و ارزشهای اخالقیِ شایع و حاکم ،نقش اعتقادات مذهبی در تعهد زناشویی متیتوانتد
پررنگتر باشد .از آن جمله است« :ای کسانی که ایمان آوردهاید به همه قراردادها و پیمانهتای
خود وفا کنید( »4مائده .)1 :در عقد ازدواج که از جمله عقود شرعی و عرفی است ی

طرف بتر

قبول امری که مقبول طرف دیگر است خود را متعهد میسازد .بنابراین ،عقد ازدواج بترای زن و
شوهر تعهداتی ایجاد میکند تا طرفین خود را به مفاد آن پایبند بدانند .هر چه میتزان متذهبی
بودن زوجین بیشتر باشد ،تعهد خانوادگی بیشتر می شود و منازعات زناشویی کاهش می یابتد و
رضایتمندی زناشویی بیشتر میشود .بنابراین رابطه معناداری بین نگرشهای متذهبی و تعهتد
زندگی وجود دارد (احمدی.)2008 ،

1. Personal Commitment
2. Moral Commitment
3. Commitment Structural

 .4یا ایها الذین آمنو أوفوا بالعقود ...
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 -6باورهای دینی و معنوی (مذهبی بودن ،نداشتن تعارض مذهبی بین زوجین و خانوادهها)
از جمله عواملی که بر استحکام و دوام خانواده تأثیر می گذارد معنویت است .معنویت به معنای
هدف زندگی ،روشی برای بودن و تجربه کردن است کته بتا آگتاهی از بعتد غیرمتادی و قتدرت
مذهبی به وجود میآید .مذهب و معنویت ارزشهای حاکم بر خانواده همچون جایگاه ختانواده،
فلسفه ازدواج ،حقوق همسر و فرزنتدان ،قواعتد ،الگوهتای تعتاملی ،نگترش بته ازدواج و طتالق،
انتظارات ،نقشها ،وظایف ،شیوه برخورد با مشتکالت و از جملته گذشتت و ایثتار و فتداکاری را
تعیین میکند.
باورهای معنوی هم بر چگونگی شکلگیری ارتباط و هتم بتر تتداوم آن اثتر دارنتد (پارگامنتت،
 .)2002باور به اینکه ی

نقش یا رابطه ،ویژگیهای معنوی دارد موجب میشود که آن نقش یا

رابطه ،صفاتی متعالی به خود گرفته و به عنوان جلوههتای از ذات تعتالی و مقتدس تلقتی شتود
(ماهانی و همکاران .)2003 ،جلوههای این تقدس بخشی را میتوان در مبانی دینی و فرهنگتی
بسیاری از ملتها مشاهده کرد (پین .)2010 ،همچنان که در منتابع استالمی ،بارهتا مقتدس و
الهی بودن ازدواج مورد اشاره قرار گرفته استت .از جملته :بهتترین بنتا از نظتر خداونتد1؛ عامتل
آرامش ،محبت و رحمت( 2روم)21 :؛ موجب نزول رحمتت خداونتد( 3مجلستی ،)1385 ،عامتل
حفظ دین 4از مفاهیم مطرح شده اسالم در زمینه ازدواج می باشند .در تعالیم اسالمی بته افتراد
توصیه می شود پیش از اقدام به ازدواج ،در گزینش همسر و انجام مراسم رفتارهتای ختود را بتا
نماز ،دعا و توکل برخدواند همراه کنند .همه این تکالیف و توصیه ها ازدواج را با معنویت همتراه
کرده و به آن تقدس می بخشد تا ازدواج زمینه ای برای تکامل و رشد انسانی باشد (حتر عتاملی،
.)1367
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 .1ما بَنی فِی االِسالم بناء احب الی اهل مِن التَزویج
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معنویت دارای جلوه های متعددی در زندگی خانوادگی است؛ از قبیل :اعطای روحیته شتهامت،
شجاعت و فداکاری؛ اعتقاد به رزاقیت حق تعالی؛ اطمینان قلبی و آرامش روحی؛ برختورداری از
زندگی پاکیزه و بهداشت جسم و روان .در نبود معنویت ،خانواده ممکتن استت اهتداف متعتالی
نداشته باشد ،روابط خارج از ازدواج وجود داشته باشد ،تعهدات زناشویی کاهش یابد ،بتیبنتد و
بار در ارضای هوس های جنسی وجود داشته باشد ،افراد نیتازی بته ازدواج نبیننتد و بتا ارضتای
خارج از ازدواج نیازها از پذیرش مسئولیت اداره خانواده سرباز زنند .تولتد فرزنتدان نامشتروع رو
به افزایش باشد  ،رفتارهای پرخطر از قبیل خشتونت ،اعتیتاد بته متواد و الکتل و خیانتت وجتود
داشته باشد .به این معنا که وقتی کسی تعهدی نسبت بته آفریتدگار ختود نداشتته باشتد ،چته
تضمینی وجود دارد که به همسرش متعهد بماند.
معنویت ضمن آنکه به حیات و زندگی معنتا ،روح و هتدف متی بخشتد انستان را در مستیری از
کمال قرار می دهد که در هیچ موردی متوقف نمی شود .این نوع نگرش ضمن ارائته هتدف هتای
متعالی و مقدس ،افرادی فداکار می سازد ،آدمی را نیز از ستقوط در دره پتو گرایتی و ناامیتدی
نجات می دهد .زندگی که منطبق با معنویت است ،مسیر زندگی و هدف آن مشخص بتوده و در
این مسیر ،بنبست وجود ندارد.
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فصل چهارم:
رشد و پویایی خانواده در الگوی اسالمی ایرانی
خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که با هم در ی

فضای فیزیکی و روانشناختی به

سر میبرند .خانواده رشد میکند و مراحلی را طی میکند .هر ی

از این مراحل ،استرسی را بر

خانواده وارد می کند .استرسی که بر خانواده وارد می شود تغییراتی را ایجاب می کند کته الزمته
تحول در آن مرحله است .شروع آشنایی ،برونسازی و درونسازی زن و شتوهر ،تولتد فرزنتد و
گسترش خانواده ،بزرگ شدن فرزندان ،جوان شدن آنها و باالخره جدایی و تجربه فقتدان بترای
خانواده از جمله مراحل تحول خانواده است.
در هر ی

از مراحلی که خانواده طی میکند ،وضعیت بتا ثبتات قبلتی (در صتورت وجتود) بته

شرایط ناپایدار تبدیل میشود که زوجین باید برای برقراری تعادل مجتدد (ستازگاری و تفتاهم)
تالش کنند .به همین خاطر ،بعضاً این مراحل را «مقاطع بحرانتی» یتا «چرختههتای ختانواده»
میگویند .مراحل رشد خانواده را میتوان با رشد آدمی یا هر ارگانیزم دیگری مقایسه کرد .عقد
با لقاح ،دوره عقد با دوره جنینی ،عروسی با تولد ،ماه عسل با نوزادی ،دوره دو ستال اول ازدواج
با طفولیت ،دوران فرزندآوری با کودکی اول ،دوره مدرسته رفتتن فرزنتد بتا کتودکی دوم ،دوره
نوجوانی فرزند با بلوغ و به همین ترتیب قابل انطباق است .به همین دلیل استت کته متیتتوان
گفت که والدین با تربیت هر فرزند ،ی

بار دیگر تربیت متیشتوند .در ایتن مقایسته متیتتوان

آسیبها ،آسیبپذیریها ،حساسیتها ،عوامل و موانع رشد را با هم تطبیق داد.
از سویی دیگر خانواده همواره به موازات تغییرات جامعه ،دستخوش تغییراتی میشتود .ختانواده
در پاسخ به نیازهای فرهنتگ جامعته ،نقتش حمتایتی و اجتمتاعی کتردن اعضتای ختود را بتر
عهده دارد ،به ی

معنا خانواده دو نقش متفاوت ایفا می کند یکی حمایتت روانتی -اجتمتاعی از

اعضای خود و دیگری برونسازی با فرهنگ جامعه و انتقال آن .خانواده حتتی اگتر ستالم باشتد
ولی پویایی و رشد نداشته باشد همچون آب زالل ولی راکد دچار آسیب میشود .بنتا بتر آنچته
بیان شد ،خانواده هم در ساختار و هم در عملکرد نیازمند رشد و تحول است.
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جنبه دیگری از تحول هر خانواده ،تالش جهت دستیابی به عملکرد مطلوب خانواده و به عبارت
دیگر ایجاد ی

خانواده طبیعی است .باید توجه داشت که ما در جامعتهای چنتدوجهی زنتدگی

می کنیم که در آن تعریف خانواده نمونه یا حتی طبیعی مشکل است .با این همته متالکهتایی
وجود دارد که میتوانیم سالمت خانواده را ارزیابی کنیم .مهمتترین متالک ختانواده ستالم ایتن
است که خانواده بتواند نیازهای مادی ،عاطفی و روانی اعضای خانواده را فراهم ستازد .شتناخت
اینکه چه موقع نیازهای اعضای خانواده بته حتد کتافی بترآورده شتده استت مشتکل استت .در
حقیقت هر گونه مرزبندی در این زمینه قراردادی است .بر اساس مالکهای زیتر ختانوادههتای
سالم را میتوان از خانوادههای ناسالم تمیز داد:
 )1خانواده به سوی هدف یا اهدافی در حرکت است
 )2همه اعضای خانواده با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند.
 )3خانواده از انعطافپذیری الزم و نیز از ثبات نسبی برخوردار است.
 )4هر ی

از اعضای خانواده هم احساس تعلق و هم استقالل الزم را دارند.

 )5روابط بین اعضای خانواده از وضوح و شفافیت الزم برخوردار است و نقشهای اعضتا متبهم
یا معارض هم نیست.
 )6مرزهای بین والدین با فرزندان ،فرزندان با والدین بزرگ ،زوجین یا خانواده پدری ،ختانواده
با دیگران مشخص و شفاف است.
 -1ارتقاء به جایگاه والدینی (فرزندآوری ،تربیت فرزند ،ارتقاء به والدینی ،ارتقاء به والدینی
بزرگ)
موضوع والدینی از گذشته تاکنون جزو موضوعهای اساسی و بنیادین خانواده است .بتا بته دنیتا
آمدن فرزندان ،زوجین به مرتبه والدینی ارتقاء پیدا میکنند ،نقشها و وظایف فراتری بر عهتده
میگیرند .والدین شدن خانواده را فراتر از نسلها توسعه میدهد .والدین روابط زوجین را تحتت
تأثیر قرار میدهد ،آنها را به آرامش میرساند ،سالمت روان و احساس رضایت و امیتدواری آنهتا
در زندگی را افزایش میدهند.
یکی از نیازهای فطری انسان نیاز به بقاء و جاودانگی است .و یکتی از اساستیتترین عامتل کته
باعث میشود انسان احساس جاودانگی داشته باشد داشتن فرزنتد و بقتاء نستل از ختود استت.

63

مولفههایتحکیموتعالیخانوادهدرالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


والدین فرزندانشان را عامل بقای خود میدانند و همین احساس باعتث متیشتود ایتن دوران را
بهتر و شادتر بگذارنند .بهترین زمان برای فرزندآوری زمانی است که زوجین احساس متیکننتد
زندگی یکنواختی دارند .بچه میتواند زندگی را پر از شور و عشتق کنتد .البتته در صتورتی کته
تعارض اساسی در زندگی آنها وجود نداشته باشتد .فرزنتدآوری زنتدگی را پربتار متیکنتد ولتی
نمیتواند مشکالت قبلی زوجین را حل کند .البته در صورتی که تعارضتات کوچت
وجود داشته باشد وجود ی

در زنتدگی

بچته متیتوانتد آنهتا را کمرنتگ کنتد .همچنتین داشتتن فرزنتد،

یکنواختی و ثبات را از زندگی زوجین خارج کرده و آنها را پویا و فعالتتر متیستازد .همچنتین
والدین با تربیت هر فرزند ی

دور خودشان هم تربیت میشوند و به پختگی و تکامل میرسند.

با استنباط از آیات قران ،اهداف و کارکردهای فرزندپروری عبارتاند از:
 .1کم  ،یاد ،حمایت و مراقبت از والدین
 .2نزول نعمت ،عنایت و برکت
 .3دعا و نیکی در حق والدین
 .4رفع نیاز احترام و ارزشمندی والدین
 .5ارتقاء زوجین به نقش والدینی
 .6امتحان و آزمایش الهی
 .7جانشینی و وارث والدین
 .8زینت زندگی
از نظر اسالم ،فرزندان از ارکان مهم خانواده محسوب متىشتوند .در کلمتات و ستیره ائمته (ع)
نگرش مثبت نسبت به فرزند وجود دارد .در روایات از فرزند بتا تعتابیرى چتون :میتوه دل ،نتور
دیده ،مایه خوشبختى ،یاری دهنده ،و نیز مایه ثواب و پاداش اخروى ،و رحمت و غفتران الهتى
یاد شده است .از این رو در روایات به فرزندآورى توصیه جدى شده است .در برخى تعابیر آمتده
است که فرزند داشتن مایه خوشبختى خانواده است و از سعادت افراد این استت کته فرزنتد یتا
فرزندانى داشته باشند که در اخالق و رفتار و شکل ظاهرى شبیه آنها باشند .فرزندان مواهتب و
نعمتهاى الهى براى والدیناند .پدر و مادرها اگر به وظایف خود در قبال آنها به درستتى عمتل
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زندگی با فرزند صالد فواید و آثار مثبتی در دنیتا و آخترت در پتی دارد کته از مهتم تترین آنهتا
می توان در دنیا به برکت در زندگی ،کم

و یار والدین ،ادامه دهنتده و جانشتینی راه والتدین،

احترام و محبت به والدین؛ و در آخرت هم به استغفارگویی و اعمتال نیت

او ستبب آمترزش و

نی بختی والدین اشاره کرد .حضرت ذکریتا (ع) در درخواستت فرزنتد از خداونتد ،او را وارث و
جانشین معرفی میکند .البته فرزند در پناه پرورش و تربیت صتحید نته تنهتا وارث و جانشتین
والدین خود است ،بلکه همواره به والدین خود نیکی می کند و عالوه برانجتام وظتایف انستانی و
شرعی خود نسبت به آنان از انجام هر نوع نیکی دریغ نمی کنتد و همتواره در پیشتگاه خداونتد
متعال برای آنان دعای غفران و رحمت میکند .همچنین فرزندانی نعمتهای الهی هستند.
پیامبر خدا در رابطه با برکت فرزند در زندگی می فرمایند« :خانتهای کته کتودک در آن نباشتد،
برکت در آن نیست( »1کنز العمّال ،ح  .)44425وجود فرزندان در زندگی به تعبیر پیامبر اکترم
(ص) نه تنها موجب سرازیر شدن رحمت و برکت الهی است بلکه از آن جهت کته بشتر بته آن
عالقهمند است ،زیبایی و زینت دنیایی محسوب میشود ،چرا که فرزنتد محصتول ازدواج ،ثمتره
تربیت والدین و عامل بقاء نسل است و از طرفی زوج بی فرزند را شکفته می کند .ازدواج پتس از
بچه دارشدن ،معنای حقیقی خود را به دست می آورد و زوجین را به نقش الهتی پتدر و متادری
ارتقا می دهد .عدم حضور فرزند در محیط خانواده ،یکى از عوامل ناپایدارى در زندگى مشتترک
است .بىفرزندى در ختانوادههتا یت

فضتاى ختالى را بته وجتود متىآورد و باعتث خستتگی و

بىعالقگى به زندگى مشترک مىشود .خانوادههاى بی فرزند بیش از هر نتوع ختانواده دیگتر در
معرض گسست قرار دارند .قرآن کریم یکی دیگتر از کارکردهتای فرزنتدآوری را امتحتان الهتی
معرفی می کند ،و امتحان نشانه ای از لطف و رحمت الهی نسبت به بندگان است و موجب بتروز
و ظهور اسرار درون ،شکوفایی استعدادها ،عامل مهمی برای سازندگی و رشد و تکامل خویشتن
است .در بین آزمایشهای الهی ،آزمایش با فرزند از سختترین آنها است که البتته کستانی کته
در این آزمایش به پیروزی برسند رحمت و هدایت الهی نصیبشان خواهد شد.
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وجود فرزند با عملکرد مناسب ختانواده مترتبط استت و زوجینتی کته دارای فرزنتد هستتند از
فضاى خالى را به وجتود

سالمت روانی بیشتری برخوردارند چرا که بىفرزندى در خانوادهها ی

مىآورد و باعث تضاد مىشود .پدر یا مادر بودن و ارتقا به نقش والدینی پر احساسترین تجربته
انسان است .هیچ کس تا وقتى بچهدار نشود ،نمىتواند معناى واقعى زندگى را درک کند.
بچه دار شدن زوجین نیازمند شرایطی است .الزم است زوجین از مرحله شتیفتگی اولیته ختارج
شده باشند ،استرسهای اولیه زندگی از قبیل مسکن ،تعارضات سازگاری ،فشتارهای اقتصتادی،
قرض و از این قبیل کاهش یافته باشد ،سازگاری الزم در بین زوجین برقترار شتده باشتد ،آنهتا
برای داشتن بچه هماهنگ باشند و برای آن برنامهریتزی کترده باشتند .بتراین استاس چنانچته
تکالیف این دوره به خوبی انجام نشده باشد ممکن است در بچهدار شدن مشکالتی پیش آید.
عمده ترین اختالالت این دوره عبارت است از :افتزایش تعارضتات زناشتویی ،اختتالل در روابتط
جنسی زوجین ،استرس دوران بارداری ،افسردگی پس از زایمان ،اختتالف زوجتین در تعتداد و
زمان بچهداری ،فقدان آمادگی روانی زوجین برای بچه داشتن و ناتوانی زوجین از تغییتر نقتش
همسری به نقش والدینی که به صورت کم شدن نقش یا فقدان نقش همسری ظاهر متی شتود.
برخی از زن و شوهرها ممکن است زوج خوبی باشند ولتی نتواننتد بته والتدینی ختوب منتقتل
شوند .ارتقاء به جایگاه والدینی با وجود عملکرد مناسب زوجیت ی

هنر و عامل پویایی خانواده

استتت .وظتتایف اصتتلی زیتتر منظومتته والتتدین -فرزنتتدان محافظتتت ،حمایتتت و تربیتتت استتت.
تبعیتپذیری فرزند به صورتی که بر استقالل او آسیب وارد نشود و بتوانند فرایند تمایز یافتگی
را طی کند و همچنین اتخاذ الگوی تربیتی مناسب از سوی والدین تا اهداف خانواده فراهم آید،
از موارد مورد توجه در وظایف این زیر منظومه است.
همچنین تعداد فرزندان در نحوه زندگی زوجتین ،روابتط زناشتویی و تتنشهتای والتدین تتأثیر
می گذارد .در واقع منجر به رضایت بیشتر یا کمتر آنهتا از زنتدگی زناشتویی متیشتود .رضتایت
زناشویی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و دستیابی بته اهتداف زنتدگی و تحتت تتأثیر ثبتات
عاطفی زوجین است
یکی از مشکالت مرتبط با فرزندان موضوع ت
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یا گم شدن یکی از والدین ایجاد شود .در چنین خانواده هایی ممکن استت وظتایف والتد غایتب
زمین بماند یا یکی از والدین وظایف دیگری را به همتراه وظتایف ختود انجتام دهتد و استترس
زیادی را متحمل شود .در مورد بخشی از نیازهای فرزندان یا برختی از فرزنتدان غفلتت صتورت
گیرد ،یکی از فرزندان فراتر از نقش خود وظایف والد غایب را عهده دار شود و از نیازهتای ختود
چشم پوشی کند ،خانواده ت

والدی به خانواده اصلی برگتردد و مشتکالت سته نستلی (والتدین

بزرگ ،والد و فرزندان) پیش بیاید .بر حستب اینکته والتد غایتب پتدر یتا متادر باشتد برختی از
مشکالت خانواده متفاوت خواهد بود (احمدی.)1387 ،
 -2تربیت فرزندان (روشهای تربیتی ،هماهنگی در تربیت فرزندان)
خانواده اولین و اساستیتترین کتانون تربیتت و والتدین معمتاران شخصتیت فرزنتدان هستتند.
نگرشهای اساسی ،نوع جهانبینی ،عادات رفتاری ،آرمانها ،آرزوها و اهداف زندگی ،ارزشهتای
بنیادین ،هویت ،نحوه تعامل و سازگاری بتا محتیط ،شتیوه زنتدگی ،چگتونگی ابتراز و متدیریت
هیجانی ،نوع دلبستگیها ،الگوهای ارتباطی ،شیوه تفکر ،شیوه رفتار و عمل در ختانواده شتکل
میگیرد .تربیت فرزندان از قبل از تولد آنها شروع میشود .چگتونگی تربیتت والتدین ،میتزان و
چگونگی سازگاری والدین با همدیگر ،شترایط و چگتونگی دوران بتارداری و زایمتان ،چگتونگی
ارتقاء زوجین بته والتدینی ،میتزان آمتادگی بترای والدشتدن ،ترتیتب تولتد فرزنتدان و شترایط
خانوادگی و اجتماعی در دوره رشد فرزندان بر نحوه تربیت فرزندان تأثیر میگذارد.
موضوع تربیت فرزندان از گذشته تاکنون جزء موضوعات اساسی و بنیادین خانواده است .با ایتن
وجود برخی پدران و مادران در تربیت فرزندان خود دچار اختالف سلیقه متیشتوند .بخشتی از
مشکالت رفتاری نوجوانتان و جوانتان ریشته در اختتالف ستلیقه والتدین در تربیتت آنتان دارد.
همچنین بسیاری از تعارضات دوران جوانی به علت روش تربیتی پدر و متادر و نداشتتن توافتق
آنان در تربیت فرزندان است.
دیدگاههای روانشناسی نیز بر نقش اساسی والدین و همتاهنگی بتین آنهتا در تربیتت فرزنتدان
تأکید دارند .از آن جملهاند :کودک شاهزاده به دنیا میآیتد والتدین ممکتن استت او را تخریتب
کنند؛ تجربیات تلخ ،تنبیههای شدید ،سوء استفاده ،درگیریهای شتدید بتین والتدین ،جتدایی
والدین ،تبعیض و تمسخر ،مقایسهها ،بیماری والدین ،وجود نامادری یا ناپدری و دیگر تجربیتات
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ناخوشایند آسیب روانی شدیدی بر کودک وارد میسازد.؛ موضوع اصلی برای طفل مادر است .و
مادر چنان نقش حیاتی را در زندگی طفل ایفا میکند که طفل قویاً عقیده دارد که مادر بخشی
از وجود او است (هانیز کوهات)؛ مهمترین رابطه اجتماعی برای کتودک ،ارتبتاط بتین والتدین و
کودک است .نیاز به امنیت و رهایی از ترس بر کودک حاکم است .مادامی که کودکان احستاس
کنند مورد عشق و عالقه هستند ،میتوانند به راحتی آنچه را که آسیبزا تصور میشود (ماننتد
از شیر گرفتن ناگهانی ،تنبیههای جسمانی و گاه و بیگتاه و  )...را بته ختوبی تحمتل کننتد .امتا
زمانی که والدین از تبعیض بین فرزندان ،بتدقولی ،تحقیتر ،تمستخر ،منتزوی کتردن کتودک از
همساالن و تنبیه غیرمنصفانه بهره میبرند کودکان خصومت ناشی از این رفتارهتای والتدین را
سرکوب میکنند .احساس درماندگی در کودکان به رفتار والدین بستگی دارد (هورنای)؛ روابتط
اولیه بین مادر و فرزند اساسی است .تالش اصتلی نتوزاد کستب لتذت از طریتق والتدین استت.
ارتباطات بعدی با دیگران ،تا حدودی بر اساس انتظاراتی است که در اثتر تجتارب اولیته شتکل
گرفته است .گذشته در یاد انسان باقی میماند و همواره و به طرق نیرومند بتر زنتدگی او تتأثیر
میگذارد (مالنی کالین) .هر فردی در نوع خود منحصر بفرد است .آدمی هشیارانه تحتت تتأثیر
نیروهای اجتماعی قرار دارد .احساس حقارت به دنبال درماندگی و وابستگی طفل به بزرگسال
و به ویژه والدین ایجاد میشود .عقده حقارت ناشی از ناتوانی ،جبران احساسات حقارت استت و
میتواند در کودکی در اثر حقارت عضوی یا شیوههای تربیتی والتدین بته وجتود بیایتد (آلفترد
آدلر)؛ زمانی که کودکان بهتدریج میدان تجربی پیچیدهتتری را از رؤیاهتای اجتمتاعی پترورش
میدهند خود پنداره آنها شکل میگیرد و کودکان نیاز به توجه مثبت را پرورش میدهند .ایتن
نیاز همگانی است و شامل پذیرش محبت و تأیید شدن از جانب دیگتران و مخصوصتاً از جانتب
مادر در دوران کودکی است (پروچاسکا و نورکراس.)1395 ،
عمده مشکالت تربیت فرزند عبارتاند از :ناتوانی در ارتقاء به والدینی و ایجاد تعادل بین روابتط
زناشویی و والدینی؛ کمبود سواد تربیت فرزند؛ شکاف هیجانی و فکری و رفتاری بتین والتدین و
فرزندان؛ فشارهای ناشی از هزینههای مالی و روانتی تربیتت فرزنتد؛ مشتکالت ناشتی از فقتدان
پویایی روشهای تربیتی همنوا با تحول فنّاورانه؛ تفاوت الگوهای تربیتتی والتدین بتا همتدیگر و
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تربیت و روابط والد -فرزند است .چون یکی از مهمترین انتظارات تربیت ،رشد و انسجام هویتت
در فرزندان است و هویت حرکتی ظریف بین تعلق و تفترد استت .از ستویی دیگتر فرزنتدان در
فرایند رشد ،باید بین خود و خانواده و جامعه تعادل ایجتاد کننتد و ایتن فراینتد در بستیاری از
موارد با تعارض همراه است .و بنابراین تعارض میان فرزندان و والدین دور از انتظار نیست و نیز
همچنان که مشکالت خانواده و روابط زناشویی والدین به تربیت فرزند قابتل انتقتال استت ،بته
همین ترتیب مشکالت فرزندان میتواند روابط زن و شوهری والدین را تحت تأثیر قرار دهد.
در دوره حاضر ،مشکالتی از قبیل :کاهش تعداد فرزندان ،تأخیر در والدینی ،استرسهای تربیت
فرزند ،تعارض الگوهای تربیت والدین ،مشکالت ارتقاء به والدینی ،تعارض والد فرزندی بته ویتژه
در زمینههای ارتباطات اجتماعی ،رفتارهای پرخطتر و تعارضتات فنّتاوری محتور ماننتد فضتای
مجازی ،تعارض ناشی از میزان آزادی و کنترل فرزندان ،میزان حمایت متالی و ازدواج و طتالق
فرزندان رو به افزایش نهاده است .همچنین درگیر شدن والدین در امور تحصیلی فرزندان ،فشار
برای ورود به دانشگاه ،تعارض در نظارت و کنترل فرزندان ،به ویژه در خصوص رفت و آمتدها و
روابط با دوستان و ارتباط با جنس مخالف از مهتمتترین عوامتل ایجتاد کننتده تعارضتات بتین
فرزندان و والدین است .در زیر به چند مسئله اصلی خانواده در ارتباط با موضوع اشاره میشود:
 -1شکاف نسلها :درباره اختالف بین نسلها ،مفاهیم متعتددی بته کتار رفتته استت و گتاهی
صحبت از تفاوت نسلی شده است .وجود تفاوت اندک میتان دو نستل قابتل انتظتار استت .امتا
اختالف بیشتر میان دو نسل با مفهوم انقطاع یا گسست نسلی یا شکاف بین نسلی به کار بترده
میشود و آن عبارت از اختالف در ارزشها یا هنجارها و نگرشهاست که موجب جتدایی نستل
جدید از نسل قبلی و طغیتان در برابتر آنهاستت .و نقتش نستل والتدینی در انتقتال فرهنتگ و
ارزشها و تجارب به نسل جدید کاهش پیدا میکند و یا از بین میرود .رایجترین مفهوم به کار
رفته درباره اختتالف نستلی ،مفهتوم شتکاف نستلی استت .گسستت نستلی بته بتزرگتترین و
گستردهترین اختالف میان نسلها اشتاره دارد ،و شتکاف نستلی وجتود وجتوه نتازلتتر چنتین
اختالفی میان نسلها است .در پدیده شکاف نسلی که ظهور و بروز آن در جوامع جدیتد استت
اختالف نگرشها و میزان توافق والد -فرزندی در عمتوم مباحتث و از جملته مباحتث دینتی و
فرهنگی وجود دارد و هر چه کیفیت روابط والد -فرزندی کمتر باشتد ،توافتق در مباحتث نیتز
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کمتر و انتقال و آموزش ارزشها ضعیفتر انجام میشود .میتوان پیشبینتی کترد در جتوامعی
که در فرایند توسعه قرار دارند؛ یا به حدی از تغییتر گستترده دستت یافتته باشتند کته در آن
پدیده تمایزیافتگی نقشها ،گروهها و نهادها اتفاق افتاده باشد؛ یا در معرض تغییترات فرهنگتی
شدید مانند انقالب قرار گرفته باشند .مسئله شکاف نسلی الاقل تا مدتی اجتنتابناپتذیر استت.
در جامعه ما (ایران) عامل سوم حائز اهمیت است .یکی از مشکالت ،شرایطی است کته از یت
طرف موجب به تأخیر افتادن استقالل آنها از خانواده پدری و به عهده گترفتن مستئولیتهتای
اجتماعی در جامعه و طرف دیگر افزایش میزان آگاهی اجتماعی آنان از جامعه ملتی و جهتانی
شده است.
 -2ناهماهنگی والدین در تربیت فرزندان :بخشی از آسیبهای خانواده در تربیت فرزندان ریشه
در اختالف والدین دارد .این اختتالف ممکتن استت ناشتی از تربیتت متفتاوت والتدین ،وجتود
ناسازگاری و تعارض میان آنها ،میزان و کیفیت حضور و داشتن نقش تربیتی هری

از والتدین

و یا عدم کیفیت آنها در زمینه فرهنگ و ارزشها باشد .تربیت ناهماهنگ و اختالفنظر والتدین
در تربیت فرزند میتواند او را دچار تضاد کند .حتی در بهترین ازدواجها نیز امکان دارد کته زن
و شوهر بر سر تربیت فرزند با یکدیگر اختالفنظر داشته باشند .البته میزانی از اختالف والتدین
در تربیت فرزندان طبیعى است .این موضوع ناشى از فرهنگ و تربیتت متفتاوت زن و شتوهر و
همچنین تفاوت در نقش طبیعی وابسته به جنسیت استت .بتروز اختتالف در حضتور فرزنتدان
باعث نوعى تخریب زن و مرد و در نتیجه فرصت طلبی کودکان در مقابل پدر و مادر متی شتود.
برخى والدین تمایل دارند کمبودهاى دوران کودکى خود را درباره فرزندان خود اجرا کننتد ،در
حالى که ظرفیت طبیعى کودکتان محتدود استت .تضتادهاى رفتتارى و گفتتارى والتدین روى
کودکان تأثیر بسیارى دارد و این رفتارها زمینه ساز اصلى آستیب بتر کودکتان استت .اختتالف
والدین در تربیت کودکان ،گاهى به جایی می رسد که والدین ،فرزند را میدان انتقام جویی ختود
می کنند و مشکالتی از قبیل سپر بالسازی ،انحراف ازدواج ،شکاف ازدواج ،مثلثستازی و عتدم
تمایزیافتگی در فرزنتدان ایجتاد متیشتود .در برختی متوارد شتدید مشتکالت در فرزنتدان بته
شکلهای مشکالت جسمی یا روانشناختی ،فرار از خانه ،رفتارهای پرخطر یا بیراهه روی بتروز
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 -3غفلت و سوء استفاده :طبیعت انسان به هنگام تولد خوب است و این خانواده و جامعه است
که او را آلوده میکند .تجربیات تلخ دوران کودکی از قبیل تنبیههای شدید ،انواع سوءاستتفاده،
درگیریهای شدید بین والدین و یتا جتدایی آنهتا ،تبعتیض و تحقیتر کتودک ،بیمتاری متزمن
والدین ،ت

والدی ،زندگی با نامادری یا ناپدری از جمله مواردی است که در صورت عدم حتل

آنها ممکن است کودک را در سالهای آتی و حتی تمامی عمر زنتدگی دچتار آستیب کنتد .از
نظری دیگر ،نیاز ایمنی بر کودک حاکم است .منظور از این نیتاز ،نیتاز بته امنیتت و رهتایی از
ترس است .مادامی که کودکان احساس کنند مورد محبت و عالقه هستند ،میتوانند به راحتی
عوامل آسیب زا را به خوبی تحمل کنند .چهار نوع سوءاستفاده از کودک ،مطرح است که بترای
حال و آینده کودک بستیار خطرآفترین هستتند  )1ستوء استتفاده جنستی؛  )2ستوء استتفاده
هیجانی (تهدید ،فریاد کشیدن ،سرزنش ،مسخره کردن ،فحش دادن)؛  )3غفلتت (بتیتتوجهی
نسبت به عواطف و احساسات ،برآورده نکردن خواستههتای منطقتی ،عتدم توجته بته نیازهتای
مرتبط با سن ،عدم حضور کافی والدین در منزل و بودن در کنار کودک ،بی توجهی بته عالیتق
مرتبط با سن کودک)؛  )4سوء استفاده بدنی (کت

زدن ،گاز گترفتن ،ستوزاندن و داغ کتردن

اندامهای او و هر گونه صدمه بدنی به کودک) .تمامی شکلهای سوءاستتفاده ،بتر رشتد روانتی
کودک تأثیر میگذارند و اثر سوء استفاده ،ی

عمر باقی میماند .تبعات سوءاستفاده عبارتانتد

از :افت درسی ،خراب شدن رابطه کودک با همساالن ،عصتبانیت و خشتونت ،بتروز نشتانههتای
اختالالت روانی ،تبدیل شدن به فردی سوءاستفادهگر ،احساس ترس و ناامنی نسبت به دیگران
و دنیا ،نفرت و کینه نسبت به والدین و سایر مردم ،ضتعف عتزت نفتس و حتس انتقتامجتویی.
عمدهترین دالیل سوءاستفاده از کودک عبارتاند از مشکالت روانشتناختی و تربیتتی والتدین،
سابقه سوءاستفاده دوران کودکی والدین ،مشکالت زناشویی.
 -4افراط و تفریط در شیوه های تربیتی :گفته می شود که بچتههتای امتروز بتا گذشتته تفتاوت
دارند ،دوره و زمانه عوض شده است و تالش برای تربیت فرزندان «حرف گتوش کتن» و ستالم
روز به روز سخت تر می شود .عده ای هم معتقدند درست استت کته در گذشتته والتدین اقتتدار
بیشتری داشتند اما اشتباهات تربیتی مثل استفاده همیشتگی از تنبیته ،مزایتای آن روش را از
بین میبرد .همواره والدین آسانگیتر بته انعطتافپتذیری بتیش از حتد و والتدین منضتبط بته
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سخت گیری بیش از حد متهم می شوند و داشتن فرزند ایدهآل که والدین تالش می کنند به آن
برسند ،گاه بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
تربیت فرزند سه دوره متفاوت را طی کرده است .در قدیم ،تربیت بر اساس تهدید و تنبیه بود و
در منزل چوب و در مکتب فل  ،نقش اساسی را ایفا می کرد .ضمن اینکه در جامعته و ختانواده
قدرت به تمامی ،دست پدران بود .این شیوه تربیتی در تمتام دوران شتکار و کشتاورزی وجتود
داشت که بیش از ده هزار سال از تاریخ بشری را تشکیل متیدهتد .در دوره فنّتاوری ختانواده و
جامعه دچار تغییرات جدی شد .وقتی درِ مشاغل به روی زنان باز شتد و زن وارد جامعته شتد و
نقش اقتصادی پیدا کرد ،قدرت بیشتری هم یافت .از طرفی جنبش فمینیسم هم متولتد شتد و
زنان تالش کردند حقوق پایمال شده خود را از جامعه مردان بگیرند .بنابراین تغییراتی در شیوه
تربیت فرزندان رخ داد .به این ترتیب مادر بخشی از قدرت خود را به فرزندان بخشید و ختانواده
دچار فرزندساالری شد .چنین شیوه تربیتی ادامه یافت و نسل هایی به وجود آمدند که انتظارات
بیشتری برای بهرهگیری از امتیازات خانواده و اجتماع داشتند .با تغییتر ستاختارهای قتدرت در
خانواده و جامعه ،فرزندان هم قدرت گرفتند و به جای تنبیه ،تشویق متداوم جتایگزین شتد .در
چنین شرایطی پدر و مادرها انعطاف پذیر شدند .شاید شیوع رفتارهتای پرخطتر شتامل اعتیتاد،
خشونت و روابط جنسی آزاد هم ناشی از همان وضعیت باشد.
به نظر میرسد که بازگشت اقتدار و احترام والدینی به عنوان یکتی از ستتونهتای اصتلی نهتاد
خانواده و توزیع متناسب آن در بین فرزندان میتواند الگوی مناسبی بترای پویتایی ختانواده در
آینده شود.
از جمله یکی از وظایف والدین در تربیت فرزندان آمادهسازی آنها برای ازدواج است کته شتامل:
استقالل بخشی ،آمادهستازی و حمایتت از ازدواج فرزنتدان استت .ازدواج فرزنتدان در گذشتته،
توسط والدین انجام میشد و چه بسا که زوجین تا هنگام عقد همتدیگر را نمتیدیدنتد ،امتا در
زمان فعلی خودِ فرزندان هستند که تصمیمگیرنده اصلی هستند .امروزه ،فرزندان معتقدنتد کته
انتخاب خود را انجام داده و چون به سن بلوغ رسیدهاند ،دوست ندارند کته دیگتران بترای آنهتا
تصمیم بگیرند و نظر دادن والدین را نتوعی دخالتت تلقتی متیکننتد و معتقدنتد خودشتان بته
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 -3تجربه بازنشستگی و سالمندی (سازگاری با دوره بازنشستگی ،تنظیم مجدد برنامه
زندگی)
با افزایش امید به زندگی و کاهش فرزندآوری جمعیت ستالمند رو بته افتزایش استت و بترآورد
میشود که در سال  2050میالدی جمعیت سالمندان از جمعیت کودکان زیر  14سال بیشتتر
باشد .مسئله سالمندی در سالهای اخیر به عنوان ی

موضوع اساستی ،اذهتان جهانیتان را بته

خود معطوف کرده است .سازمان بهداشت جهانی در کشورهای در حال توسعه افتراد  60ستال
به باال را سالمند اطالق میکند و به سه گروه تقسیم میکند .افراد  60تتا  74ستال را ستالمند
جوان ،افراد  75تا  90سال را سالمند و افراد بیشتر از  90سال را سالمندان سالخورده مینامند
(موزیری و بهمنی.)1392 ،
ستالمندی پدیتدهای چنتتد بعتدی و شتتامل ابعتاد جستمانی ،اجتمتتاعی ،اقتصتادی ،ختتانوادگی،
روانشناسی و معنوی است .مهمترین مشکالت روانشناختی سالمندی به ترتیب عبتارت استت
از اختالالت افسردگی ،اختتالالت شتناختی ،اضتطراب مترگ ،اعتیتاد و خودکشتی (رحیمتی و
بهمنی .)1393 ،همچنین افت وضع مالی ،از دست دادن شغل و موقعیتت اجتمتاعی ،مترگ یتا
مهاجرت نزدیکان ،دوستان و همساالن و احساس تنهایی .یکتی از مستائل ستالمندی از دستت
دادن شغل و بازنشستتگی و احتمتاالً بته دنبتال آن کتاهش خودکارآمتدی ،احستاس کفایتت و
شایستگی است .چنین شرایط و مشکالتی میتواند آنان را دچار بحران کند .بتر همتین استاس
است که از دوره سالمندی به دوره بحران سالمندی هم یاد میشود.
پیر شدن ی

تجربه شخصی و اجتماعی است و این میتواند برای عتدهای خوشتحال کننتده و

برای عدهای دیگر غمانگیز و کسالتآور باشد ،این به سب

زنتدگی فتردی ،فرهنتگ ختانواده و

جامعهای که فرد در آن زندگی میکند بستگی دارد .عواملی از قبیل :زندگی با خانواده ،روابط و
مشارکت اجتماعی ،وضعیت بهداشت و ستالمت جستمی و روانتی ،رضتایت از شتغل و زنتدگی،
مدیریت مالی ،وضعیت مسکن ،باورهای معنوی ،سب

زندگی (ورزش ،تغذیه ،خواب و پرهیتز از

دخانیات ،مواد و الکل) از جمله شاخصهای سالمندی سالم است .میتوان گفتت کته وضتعیت
سالمندی نمایانگر وضعیت زندگی در تمامی دورههای قبلی زندگی است.
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سازگاری بتا دوره بازنشستتگی از مهتمتترین شتاخصهتای ستالمت در دوره ستالمندی استت
(شتعاریزاده .)1392 ،عوامتتل متتؤثر بتر ستتازگاری بتتا ستتالمندی عبتارتانتتد از :تتتداوم زنتتدگی
رضایتبخش با همسر ،ارتبتاط بهتتر و بیشتتر بتا فرزنتدان و نوادگتان ،فعتال بتودن و احستاس
ارزشمندی ،سالمتی جسمی و روانی ،رضایت از زندگی ،ایمان مذهبی ،توانمندی مالی و روابتط
اجتماعی (رحیمی و احمدی .)1397 ،همچنین خود کارآمدی درسالمند اهمیتت ویتژهای دارد
(رحیمی و احمدی .)1397 ،منظور از خود کارآمدی احساس کفایت و شایستگی استت (جتاین
و داوسون.)2009 ،
در گذشته سالمندان همواره از موقعیتی ممتاز بر مبنتای احتترام و از جایگتاهی واال همتراه بتا
اقتدار برخوردار بودند ،ولی این موقعیت و جایگاه تحت تأثیر گرایشهای عصتر حاضتر در حتال
کاهش است .بنابراین در عصر جدید افراد سالمند ممکن است احساس آسیبپتذیری بیشتتری
داشته باشند .به عنوان ی

قاعده کلی در جوامع قدیم سالمند قدرت و مقام زیادی داشت .آنهتا

ذخایر تجربه و عقل و دانش شناخته میشدند .اما جایگاه و اقتدار سالمند در زمان معاصر تغییر
کرد و کاهش یافت .امروزه در اغلب کشورهای صنعتی سالخوردگان فهمیدهاند کته نمتیتواننتد
در کارهای اساسی جامعه شرکت مؤثر داشته باشند.
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فصل پنجم:
عوامل تخریب خانواده
سیستم خانواده دارای خصوصیات خود ابقایی است .بنا بر این ،وقتی تغییری در ختانواده ایجتاد
میشود خانواده توسط مکانیسمهای خود ابقایی به تغییر واکنش نشان میدهد .خانواده همواره
به موازات تغییرات جامعه ،دستخوش تغییراتی میشود .خانواده در پاسخ بته نیازهتای فرهنتگ
جامعه ،نقش حمایت و اجتماعی کردن اعضای خود را بر عهده دارد ،بته یت

معنتا ختانواده دو

نقش متفاوت ایفا میکند یکی حمایت روانی -اجتماعی از اعضای خود و دیگری برونستازی بتا
فرهنگ جامعه و انتقال آن .خانواده دارای مراحل رشد و تحول است ،ممکتن استت ختانواده در
فرایند گذر از مراحل با استرسها و موانعی مواجه شود ،ممکن است دچتار آستیبهتایی شتود.
آسیب بر خانواده ممکن است ناشی از انحرافات رفتاری و یا مشکل در زیر منظومهها و یا ناشتی
از مشکالت جامعه باشد .آسیبشناسی خانواده میتواند از جنبههای متفاوتی متورد بحتث قترار
گیرد .یکی از ابعاد آن آسیبشناسی فرهنگ خانواده است .آسیبشناسی فرهنگتی ختانواده بته
بررسی آسیبها و آفتهایی از خانواده میپردازد که رنگ و بوی فرهنگی دارد و عناصر ستازنده
ارزشهای خانواده ،قواعد خانوادگی ،عادات خانوادگی ،آداب و رسوم خانواده ،ستاختار قتدرت و
واکنشهای رفتار اجتماعی میباشد  .آسیب بر خانواده بته نتوعی آستیب بتر افتراد و آستیب بتر
جامعه است و سالمتی خانواده تضمین کننده سالمتی افراد و جامعه میباشتد .وقتتی استترس
فردی و اجتماعی افزایش مییابد ،استرس به خانواده نیز افزایش پیدا میکنتد ،بتر ایتن استاس
است که خانواده معموالً در شرایط بحرانی از جمله انقالب ،جنگ یا تهتاجم فرهنگتی در نتوک
حمله قرار دارد .یکی از حمالت وارده بر خانواده ناشی از تهاجم فرهنگی است و یکی از اهتداف
اصلی تهاجم فرهنگی ،آسیب و تخریب خانواده است تا موجتب گسستتگی در آن شتوند .ستایر
عوامل برون خانوادگی که به خانواده آسیب میزند عبارت است از :تغییرات اجتماعی ،مهتاجرت
و تبادالت فرهنگی .بخشی دیگر از عوامل آسیبزای فرهنگی در خانواده عوامل درونی ختانواده
است .اختالل در ساخت ،اختالل در عملکرد خانواده ،اختالل رشتدی ختانواده ،اختتالل در زیتر
منظومهها و ساختار قدرت و اختالل در سیستم حمایتی خانواده زمینتههتای انحرافتی را بترای
خانواده فراهم میسازد .در خانواده دچار اختالل همه چیز دچار مشتکل متیشتود .اختتالل در
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خانواده بر انحراف اجتماعی اعضاء ،انحراف اخالقی ،کاهش اعتقادات دینتی ،کتاهش انگیتزش و
موفقیت شغلی و تحصیلی و میزان رشد شخصیتی اثر میگتذارد .بتر همتین استاس استت کته
آشنایی با عوامل تخریب خانواده ضروری است.
در این قسمت مهمترین عوامل ایجاد آسیب و تخریب در خانواده مورد بحث قرار میگیرند:
 -1خیانت زناشویی
خیانت زناشویی به روابط جنسی خارج از قرارداد زناشتویی اشتاره دارد .تعتاریف معاصتر حتوزه
گستردهای را شامل شده و تعامالت و روابط احساسی و اینترنتتی را نیتز دربتر متیگیترد .ایتن
تعامالت و روابط میتواند شامل ابراز و دریافت صمیمیت عتاطفی ،پورنتوگرافی ،روابتط آنالیتن،
لمس فیزیکی ،نوازش و برقراری رابطه جنسی خارج از زن و شوهری باشد .هستته تمتامی ایتن
موارد ،نقضِ رفتاری آشکار ،ضمنی یا پنهانی تعهد مابین زن و شوهر است .در مجموع ،هر گونه
رفتارهای مرتبط با خیانت زناشویی ،صمیمیت و اعتماد را در رابطته زناشتویی از بتین متیبترد
(فیف و همکاران .)2008 ،اگر فردی رابطه جنسی با دیگری نداشته باشد اما عالقه ،صتمیمیت،
محبت و زمان خاصی را با او صرف کند که در این صورت وفاداری زناشویی رعایتت نشتود و یتا
برای رابطه زناشویی زیان آور و تهدید کننده باشد ،چنین موقعیتهایی را باید به عنوان خیانتت
تلقی کرد (احمدی و جاویدی.)1393 ،
بنابراین دامنه رفتارهای خیانتآمیز از صمیمیت عاطفی تا رابطه جنسی استت ،بته نحتوی کته
منجر به ارتباط دوستانه ،صمیمانه ،عاطفی و عاشقانه و در نهایت جنسی شتود .خیانتت ممکتن
است به دالیل انتقام ،خستگی از رابطه ،جستجو روابط متنوع جنسی ،اعتیاد به رابطته جنستی،
تعارض مزمن یا شدید با همسر و مشکالت روابط جنسی و یا پیامد یت

اختتالل روانتی باشتد؛

همچنین نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی ،سوءظن نسبت به وفتاداری همستر ،تنتوعطلبتی،
تجربه شکست عاطفی ،انتقامجویی از همسر بیوفا ،اختالالت شخصیتی ،وجتود روابتط جنستی
قبل از ازدواج؛ وجود خیانت در بین اعضای خانواده و اقوام؛ داشتن تجربه سوءاستفاده جنسی و
تجاوز در دوران کودکی و نوجوانی؛ در دسترس بودن و وجود فرصت ارتباط بتا دیگتری؛ ضتعف
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وجود تعارض و ناسازگاری زناشویی از جملته علتل اساستی خیانتت در روابتط زناشتویی استت.
همچنین افت اخالق و ارزشهای جامعه ،آسیبهای اجتماعی ،افزایش خیانت ،افتزایش طتالق،
آزادی روابط جنسی ،نیازهای مالی و اقتصادی از دیگر عوامل اجتماعی خیانت استت .دو عامتل
پیشبینی کننده خیانت از قبل از ازدواج شامل -1 :داشتن سابقه رابطه جنستی رضتایتبختش
قبل از ازدواج و  -2تجربه شکست عتاطفی قبتل از ازدواج استت .ایتن عامتل بته ختوبی نشتان
میدهد که روابط قبل از ازدواج چگونه بتر آستیب و تخریتب ازدواج تتأثیر متیگتذارد و باعتث
تخریب ازدواج میشود.
باید اذعان داشت که مردان بیش از زنان رابطه نامشروع دارند .میزان خیانت در شرایط و افتراد
زیر بیشتر است :پایبندی کم به مذهب و ارزشهتای دینتی و اخالقتی ،داشتتن ستابقه طتالق،
سابقه رابطه جنسی قبل از ازدواج ،سابقه قبلی خیانتت ،ستب

دلبستتگی نتاایمن ،اشتکال در

هویتیابی جنسی ،طرز نگرش جنسیتی ،اعتماد به نفس پایین ،مصترف متواد و الکتل ،اختتالل
شخصیت خودشیفته ،اختالل شخصیت مرزی ،اختالل دوقطبی و هیستتری  ،خیانتت همستر،
مشکالت زناشویی و به ویژه نارضایتی از روابط جنسی زناشویی ،ساختار قدرت و عدم تعادل در
قدرت و عدالت در روابط زوجی ،مشکالت در مرزبنتدی ختانوادگی ،وجتود خیانتت در ختانواده
اصلی ،مجاورت طوالنی و خلوت زن و مرد (کشاورز افشار.)1397 ،
احتمال خیانت در مردان در دوران حاملگی همسر تا دو سال پتس از تولتد فرزندشتان افتزایش
مییابد .به ویژه چنانچه فرزندآوری اندکی پس از ازدواج صورت گیرد و هنوز عطتش صتمیمیت
به میزان کافی رفع نشده باشد ،همچنین دهه پنجاه سالگی برای کسانی کته ارزیتابی منفتی از
زندگی زناشویی دارند ،ممکن است شروع ی

رابطه جدید یا ازدواجی دیگر وجود داشته باشتد.

احتمال خیانت در زنان در اوایل ازدواج به ویژه برای کسانی که رابطته قبلتی و ختارج از ازدواج
داشتند ،و دهه چهل زندگی بته دنبتال نارضتایتی از ازدواج و بترای هتر دو در زمتان بحتران و
استرسهای شدید زندگی بیشتر است .تقریباً نیمی از زنان و مردانی که خیانت کردهانتد حتتی
فکر نمیکردند که ممکن است روزی تعهد زناشویی خود را زیر پا بگذارند و تقریباً تمتامی آنهتا
بعد از خیانت عنوان میکنند که کاش اصالً این اتفاق نیفتتاده بتود (نیتومن و نیتومن.)2015 ،
داشتن دوستانی که خیانت کردهاند ،میتواند سبب طبیعی جلوه دادن این رابطته و تبتدیل آن
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انتخاب شود .برخی از افراد رابطه خیانت خود را از محل کار شروع میکنند .بستیاری از

مواقع مردان به سراغ همکاران زن خود رفته و فردی را که بیشتر آنها را تشویق میکند ،نگتران
و مراقب آنها است و تالشهایش را تقدیر میکند انتخاب میکنند .به همتین دلیتل استت کته
تقدیر و قدردانی در کانون خانواده از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
خیانت زناشویی آستیب هتای زیتادی را بترای فترد و ختانواده ایجتاد متیکنتد .پنهتان کتاری،
دروغگویی ،اشتغال ذهنی ،هزینه ،آسیب روانی ،تعارضات زناشویی ،مشاجرات و توهین ،ستردی
عاطفی و ارتباطی ،طالق ،خودکشی و دگرکشی از پیامدهای خیانت است .موضوعی که پتس از
برمال شدن راز خیانت مطرح میشود اعتماد مجدد است .یکی از موانع دوام اعتماد پتس از پتی
بردن به راز بیوفایی و خیانت احتمال تداوم خیانت و یا خیانت مجدد پس از بهبودی استت .بتا
برمال شدن خیانت ،همسر خیانت کرده هم ممکن است دچار شوک روحی بشتود .اگرچته گتاه
این ارتباطات چیزی جز پایانی تلخ برای ی

ازدواج نمیباشد اما در بسیاری اوقات نیز منجر به

طالق نمیشود.
 -2چندهمسری (آشکار یا پنهان بودن ،با رضایت یا بدون رضایت ،تعداد همسر ،موقت یا
دائمی بودن ،رایج یا غیررایج بودن در فرهنگ)
یکی از انواع ازدواج ها پدیده چند همسری است .چند همسری علی رغم شیوع کتم دارای تتأثیر
ویژه در خانواده ها است و در اینجا منظور از چند همسری چند زنی است که در آن مرد بیش از
ی

زن دارد .چندهمسری بر وضعیت اجتماعی و روان شتناختی همستران و فرزنتدان آنهتا اثتر

میگذارد .در بعضی جوامع چند همسری نوعی موفقیت تلقی متیشتود (وایتت ،بترتن.)1988 ،
مذهب یکی از متغیر های مترتبط بتا چنتد همستری استت و ایتن نتوع ازدواج بیشتتر در بتین
مسلمانان رواج دارد (کالمگاه .)1997 ،البته در کشور ایران آمار رسمی در متورد شتیوع ازدواج
موقت یا چندهمسری وجود ندارد و عرف جامعه ایران هم آن را نپذیرفتته استت .وجتود همتان
عدم پذیرش اجتماعی است که موجب انجام مخفیانه آن شده است .البته در جوامع اسالمی نیز
نظرات متفاوتی درباره چند همسری وجود دارد .برخی بر این باورنتد کته اگتر چندهمستری در
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جمعیت و پیشگیری از فحشا باشد ،شاید آسیب قابل توجهی نداشته باشد .اما اگتر مترد نتوانتد
مساوات را بین همسران رعایت کند و به ویژه اگر زنان مجبور به زندگی در کنار هتم باشتند ،از
نظر روانی آسیب زا است .قبل از اسالم و در دوره جاهلیت پدیده چند همسری بدون هیچ حدّ و
شرطی رواج داشت .با ظهور اسالم حقوق زن محترم شمرده شد ،ظلم و ستتم در متورد زنتان و
فرزندان تحریم شد ،هوسرانی امری قبید به شمار رفت و چند همستری دچتار تحتول اساستی
شد .دین اسالم چندشوهری را لغو و چندزنی را با شرایطی محدود کرد .این شترایط عبارتنتداز:
 -1محدود به چهار زن باشد -2 ،عدالت بین همسران رعایت شود -3 ،حقوق همسران از جمله
مهریه و نفقه پرداخت شود -4 ،رضایت همسر اول جلب شود .به لحا حقوقی فلستفه رضتایت
همسر اول این است که وقتی معاملهای میان مرد و زن دیگتری صتورت متیگیترد در حقیقتت
معامله فضولی است ،زیرا کاالی مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد قبالً بته زن اول فروختته
شده و جزء مایمل

او محسوب میشود .پس آن کس کته در درجته اول بایتد نظترش رعایتت

شده و اجازه او تحصیل شود ،زن اول است (صفایی و امامی.)1397 ،
پدیده چند همسری بر ساختار خانواده اثر متیگتذارد .در خصتوص چندهمستری و اثترات آن،
نظرات موافق و مخالف بسیاری وجود دارد .فرزندان خانوادههای چنتد همستری در مقایسته بتا
ت

همسری ،رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه و اختالالت ستلوک و مشتکالت ارتبتاطی و

سازگاری از خود نشان می دهند ،خودپنداره ضتعیفی دارنتد ،میتزان تترس مرضتی ،افستردگی،
اضطراب ،پارانویید و کمبود اعتماد به نفس در بین زنان چندهمسری بیشتتر استت و نیتز آنهتا
رضتتایت زناشتتویی کمتتتری دارنتتد (الکرانتتوی ،استتلونیم .)2008 ،همچنتتین در ختتانوادههتتای
چند همسری روابط والد -فرزندی تضعیف شده و رشد هیجانی کودک کاهش می یابد .در بعضی
موارد ،زنان در ازدواجهای چندهمستری توستط همستر و یتا زنهتای دیگتر همسرشتان متورد
خشونت و سوءاستفاده قرار می گیرند و این گونه از زنان دچتار احستاس تنهتایی و عتزت نفتس
پایین میشوند (آلکرانوی .)2012 ،به همین دلیل زنتان ختانوادههتای چندهمستری بیشتتر در
معرض ابتال به اختاللهای روانی هستند.
البته در ازدواج های چندهمسری میزان رضایت زناشتویی بته میتزان حمایتتهتای همستر نیتز
وابسته است (بااو )2008 ،و آموزش در پذیرش پدیده چند همسری مؤثر متیباشتد .زنتان تت
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همسری وضعیت اقتصادی بهتری در مقایسه با زنان چندهمسری دارند .یکی از عوامتل وابستته
به این امر ،تعداد اعضای خانواده است .در خانواده های چندهمستری تعتداد فرزنتدان بیشتتر از
خانوادههای ت همسری است .البته چندهمسری با توانگری متالی نیتز رابطته مستتقیمی دارد.
مادران خانوادههای چندهمسری از نظر تحصیلی نسبت به خانوادههای ت

همستری در ستطد

پایینتری هستند .به نظر میرسد که یکی از دالیل گرایش به ازدواج چندهمسری نبتود تفتاهم
در ازدواج و وجود تفاوت اساسی در موقعیت تحصتیلی ،شتغلی ،اقتصتادی در ازدواج اول باشتد.
فقدان کفویت در این ویژگیها مرد را برای ازدواجی دیگر که منطبق با خواست واقعی او باشتد،
سوق می دهد .زنانی که پدرشان چندهمسری بوده است احتمال بیشتری دارد کته خودشتان را
در موقعیت های ازدواج چندهمسری قرار بدهند .افراد ممکن است در ختانواده ای چندهمستری
بزرگ شوند و یا ممکن است پدربزرگ و یا مادربزرگشان و یا خویشاوندان نزدی

آنها این گونته

باشند (احمدی .)1390 ،موضوع چند همسری همواره با بروز یتا تشتدید تعارضتات ختانوادگی
همراه است ،به ویژه اگر پنهانی بوده و بعد از مدتی افشاء شتده باشتد .بته دلیتل عتدم رضتایت
همسر اول ،ممکن است چند همسری حداقل برای مدتی به طور پنهانی انجام شود.
یکی از انواع چند همسریها ازدواج موقت است .ازدواج موقت (صیغه) نوعی از ازدواج است کته
ویژگیهایی زیر را دارد:
 -1شرعی است
 -2عرف آن را نپذیرفته است
 -3قانون در برابر آن ابهاماتی دارد
 -4زمان شروع و اتمام دارد (از ی

ساعت تا صد سال)

 -5مهریه آن در ابتدا از جانب مرد به زن پرداخت میشود
 -6ازدواجی به غایت فردی است و صرفاً موکول به توافق و رضایت طرفین است
 -7در این نوع ازدواج هیچکدام از طرفین از یکدیگر ارثی نمیبرند
 -8الزامی در خصوص همزیستی برای آنان به وجود نمیآید.
 -9نیازها و انگیزههای جنسی و اقتصادی با شرع پیوند میخورد.
80

 -10این نوع ازدواج در میان زنان بیوه یا مطلقه رواج دارد.

نگاشتهایالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


سلسلهتک

 -11مردان برای رفع نیازهای جنسی خود به این رابطه گرایش پیدا میکنند.
این رابطه جزو روابط غیرعاشقانه است (آزادارمکتی و همکتاران .)1390،متواردی از ازدواجهتای
موقت هم هست که افراد به دالیلی تمایلی بته ازدواج دائتم ندارنتد و ممکتن استت متدتهتای
طوالنی ،ازدواج موقت آنها ادامه داشته باشد و حتی فرزندانی نیز از این نوع ازدواج حاصل شتده
باشد .البته دختران مجرد کمتر به این نوع رابطه تن میدهند و صتیغه در میتان آنتان تنهتا در
دوران پیش از عقد دائمی و برای آشتنایی بیشتتر رواج دارد .در ایتن شتیوه متردان تعهتدات و
مسئولیتهای عقتد دائمتی را نتدارد و بته گونتهای شترعی بته تتأمین تمتایالت غریتزی ختود
میپردازند.
با وجود اینکه در کشورمان (ایران) ازدواج موقت هتم مشتروع و هتم قتانونی استت ،موافقتان و
مخالفانی دارد و هنوز در بین مردم رواج پیدا نکرده است .عده ای بر این باورند کته رواج ازدواج
موقت باعث شیوع فساد در جامعه میشود و با سرپوش گذاشتتن بتر روابتط نامشتروع ،موجتب
سوءاستفاده مردان متأهل از زنان و کامیابی جنسی از آنان و از طترف دیگتر بته پایمتال شتدن
حقوق زنان و محرومیت از حمایت خانواده منجتر متیشتود .از آنجتایی کته متدت ایتن ازدواج
مشخص است و با پایان مدت ،رابطه قطع متیشتود ،فرزنتدان بته وجتود آمتده از ایتن رابطته،
سرنوشت مبهمی خواهند داشت و از آنجایی که عمدتاً این ازدواج ثبت نمیشود ،افتراد حاضتر
به پذیرش مسئولیت در قبال فرزندان نخواهند بود .عدم مقبولیت عرفی ازدواج موقتت ،موجتب
کجرو شناخته شدن کسانی میشود که ازدواج موقت انجام می دهند .اما بعضتی دیگتر بتر ایتن
باورند که ترویج ازدواج موقت ،ی

راه اساسی در جلوگیری از فساد روزافزون جامعته کنتونی و

جلوگیری از شیوع بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت است که به واسطه رابطته نامشتروع ایجتاد
می شود و تنها راه برای جلوگیری از انحرافات اخالقی زنان بیتوه و مطلقته استت .همچنتین در
مواردی که جوانان به دلیل مشکالتی نمیتوانند تشکیل خانواده دهند ،تنها راه مشتروع تتأمین
نیازهای عاطفی و جنسیشان ،ازدواج موقت است.
در ماده  1075قانون مدنی ،ازدواج موقت بته رستمیت شتناخته شتده استت .شترایط و ارکتان
اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت است از شرایط صحت نکاح دائتم بته اضتافه تعیتین
مدت مشخ ص و تعیین مهر معین برای زن .موانع ازدواج موقتت نیتز همتان موانتع نکتاح دائتم
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هستند .در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است ،امتا در ازدواج موقتت ،عتدم
وجود مهر موجب بطالن عقد میشود .قانون بتر وجتود و مشتخص بتودن مهریته زن در ازدواج
موقت تأکید فراوان کرده و مطابق مواد  1095تا  1098قانون متدنی ترتیبتاتی داده استت کته
مهریه زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به او تسلیم شود .زن پس از جاری شتدن عقتد ،مالت
مهر میشود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج ،عدم نزدیکی شوهر بتا او تتا اتمتام متدت
عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر ،مهتر را ستاقط نمتیکنتد .فرزنتدان حاصتل از ازدواج
موقت ،مشروط بر ثبت شدن قانونی و محضری ازدواج ،حقوقی درست همانند فرزنتدان حاصتل
از ازدواج دائم دارند؛ یعنی فرزندان مشروع پدر شناخته میشوند ،پدر موظتف بته دادن نفقته و
نگهداری آنان است و از پدر ارث میبرند .بنابراین مشخص میشود که حمایتت قتانونی در ایتن
مورد از زنان و فرزندان بیشتر است.
بنابر این ازدواج موقت با هدف پیشگیری از آلودگی ها ،هرج و مرج جنسی ،محرومیت جنستی و
کاهش فشار ناشی از آن و به ویژه برای کسانی که به ناچار مجبورند مدت ها دور از همسر ختود
باشند مطرح شده است .استناد مشروع بودن ازدواج موقت به آیه  24سوره نساء از قترآن کتریم
است .در این آیه آمده است :پرداخت مهریه آن زنانی که با آنان ازدواج موقت میکنید بتر شتما
واجب است ،و ایرادی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیتزی بتا هتم تراضتی کنیتد،
البته خدا دانا و به حقایق امور عالم آگاه است .ازدواج موقت با ازدواج دائم در زمینه هتای تعتداد
زنانی که می توانند به عقد موقت مرد درآیند ،تعیین مدت ازدواج ،قابلیت و ستهولت در فستخ و
انحالل ازدواج از سوی طترفین ،عتده کوتتاه متدت ،ضترورت ذکتر مهتر و نداشتتن تعهتد نفقته
تفاوتهایی دارد (جهانگیری.)1388 ،
با وجود ویژگیهایی که این نوع ازدواج دارد و میتواند موجتب کتاهش نتاامنی جنستی ،تجتاوز
جنسی و روابط نامشروع شود و آسیبهای اجتماعی از جمله فحشاء را در جامعه کاهش دهتد،
می تواند مقدمه ای برای ازدواج دائم شود و برای کسانی که نمی توانند ازدواج دائم داشته باشتند
کم

کند و مهم تر از آن تأییدیه مذهبی در این زمینه وجتود دارد ،ایتن نتوع از ازدواج از نظتر

عرفی مورد پذیرش واقع نشده است و عموماً به صورت پنهانی انجام میشود و موانع فرهنگتی و
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خانوادگی جدی دارد .ازدواج به عنوان ی

رخداد مهم در زنتدگی همتواره بتا محتدودیتهتایی

مواجه است .ولی محدودیتهای ازدواج چندهمسری جدیتر است.
میزان رضایت زناشویی بین زن و مرد در ازدواج چند همسری پایین تر است .نکته این است کته
اوالً هم زن و هم مرد در ازدواج چندهمسری آسیب می بینند و رضتایت زناشتویی هتر دو آنهتا
نسبت به زن و مرد ازدواج ت

همستری پتایینتتر استت .ثانیتاً میتزان آستیب در زنتان ازدواج

چندهمسری بیشتر از متردان در ازدواج چندهمستری استت (نتوابی نتژاد .)1379 ،ازدواج هتای
چندهمسری نسبت به ت

همسری احتمال بیشتری دارد که تحت تأثیر تعارض های زناشتویی

و حسادت و بحران قرار گیرند .در چنین شرایطی احتمتال بیشتتری وجتود دارد کته متادران و
فرزندان آنها دچار مشکالت روان شناختی شوند .اغلب ایتن زنتان ناراحتت و غمگتین هستتند و
دچار استرس می شوند ،که ممکن است به صورت تروما یا تجارب سوءاستتفاده بتروز پیتدا کنتد
(هاسونه .)2001 ،اگر حتی ارتباط بین چند همسر خوب برقرار شود ،بچه هتا دچتار تعتارض دو
سویه نیز می شوند .بنابراین حسادت و رقابت بین چند همسری ها و فرزندانشان امتری متتداول
است (آلکرانوی و همکاران 2006 ،و  .)2011همچنین چندهمسری باعث کاهش ارزش و شأن
زنان و نیز مشکالت روان شناختی برای آنها و پایین آمدن عزت نفتس آنهتا متی شتود .زنتان در
ازدواجهای چند همسری بیشترین میزان اختالالت روانشناختی را نشان دادند که اختاللهتای
جسمانی کردن ،حسادت در روابط بین فردی ،افسردگی ،اضتطراب ،تترس مرضتی ،پارانوییتد و
روان پریشی از جمله آنها است .این عالئم ممکن است با عوامل اقتصادی و شیوه های ارتبتاط بتا
فرزندان و همسر و مشکالت دیگر خانواده مرتبط شوند (آلایسا.)1995 ،
 -3خشونت و تجاوز (خشونت علیه همسر یا فرزندان)
خشونت خانگی عبارت است از هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسیت کته منجتر بته آستیب
جسمی ،جنسی و روانی شده و فرد از آن رنج ببرد (ستازمان بهداشتت جهتانی .)2017 ،شتیوع
این پدیده در ممال

غربی قابل توجته استت (ریچاردستون .)2002 ،در گذشتته بته خشتونت

خانوادگی به عنوان موضوعی خصوصی نگریسته متیشتد .امتا اکنتون بته عنتوان یت

مشتکل

اجتماعی تلقی میشود که مثل تمام جرائم دیگر مشمول تنبیه قانونی است .بتا توجته بته ایتن
تغییر دید ،راههای برخورد با این پدیده نیز تغییر کرده است .به گونهای که اکنون متجتاوزان و
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همسران خشن ،اغلب زندانی یا به طور اجباری درمان میشوند (الستبرگ و همکتاران.)2005 ،
البته اینکه دید افراد به چنین پدیدهای چگونه باشد امری کامالً وابسته به فرهنتگ و اجتمتاع و
نشات گرفته از افکار و ایدئولوژی آنان است .همچنین به ایدئولوژی مردساالری 1آنان نسبت بته
زندگی خانوادگی و همچنین تجربه خشونتهای خانوادگی در دوران کودکی و نوجوانی مربتوط
میشود (هاج و همکاران .)2008 ،با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر ،در مردان استت ،در
این میان نقش عوامل فرهنگی را بسیار برجسته ساخته است .در حقیقت مردان به خشونت بته
عنوان راهحل مشکالت ،متوسل میشوند .در خانواده فرزندان در اثتر مشتاهده حتل تتنشهتای
خانوادگی از طریق خشونت ،یاد میگیرند از همین روش برای حل تنشهتای ختانوادگی ختود
استفاده کنند .طبیعتاً پسران با توجه به ویژگیهای برتری نسبت به دختران بیشتر ممکن است
از الگوی خشونت استفاده کنند.
علیرغم شرایط فرهنگی و تربیتی که منجر به عادی بودن خشونت بین خانوادهها شتده استت،
افزایش قتلهای خانوادگی در دهه گذشته ،باعث شده امروزه خشونت علیته همستر بته عنتوان
پدیدهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد (شریفیان .)1385 ،هر اندازه میزان اعتماد و همکتاری
بین زن و شوهر بیشتر باشد میزان خشونت خانگی کاهش خواهد یافت.
با نگاهی به مطالعات انجام شده ،میتوان علل و عوامل خشونت را در چند دسته نام بترد .البتته
گاهی ترکیبی از عوامل چندگانه باعث بروز آن میشود :در بعد فردی عواملی نظیتر اعتیتاد بته
مواد و الکتل ،بیمتاری روانتی (پنتاغی ،)1385 ،تجربته خشتونت ،پتذیرش خشتونت ،یتادگیری
خشونت؛ در بعد خانوادگی عواملی از قبیل الگوهای آموختته شتده ،تعارضتات رابطته ،خیانتت،
آشفتگی خانواده ،اشکال در مرزهای بین اعضای خانواده ،مرد یتا زنستاالری و تعتارض قتدرت
(مارابی )1384 ،و در بعد اجتماعی عواملی همچون نوع نظامهای اجتمتاعی ،تبعتیض نتژادی و
قومی ،بیکاری ،فشارهای کاری ،فشتارهای اقتصتادی و شترایط و قواعتد اجتمتاعی و قتانونی از
عوامل مؤثر در خشونت خانگی است (احمدی و دوازده امامی)1390 ،
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از سویی دیگر یکی از بحرانهای خانواده تجاوز است .تجاوز تنهتا بترای زنتان نیستت .کودکتان
(جدای از جنسیت آنها) و نیز نوجوانان و جوانان (هم پسر و هم دختر) در معرض تجاوز جنسی
قرار دارند .تجاوز ممکن از سوی گمراهان و منحرفان جنسی یا ی

دوست صمیمی ،خویشتاوند

یا آَشنا باشد و معموالً احتمال بیشتری وجود دارد که فرد متجاوز از آشنایان باشد تا ناآشنا.
تجاوز عبارت است از« :یورش درونی از چندین راه و ترکیبی از چندین شیوه هیجتانی ،بتدنی و
شناختی همراه با تحقیر و خشونت» .به نظر میرسد این تعریف تمام حتوزههتای تجتاوز و نیتز
سایر شتکلهتای سواستتفاده ،بتدرفتاری و آزار جنستی را شتامل شتود .بحترانهتای ناشتی از
سواستفاده و تجاوز جنسی شدیدتر هستند و بته لحتا شتدت و گستتره از دیگتر شتکلهتای
بحرانها تفاوت دارند (گارتنر2005 ،؛ رووان .)2006 ،آسیب روانی تجاوز (هم در کودکی و هتم
در بزرگسالی) رتبه دوم را در اختتالل استترس پتس از ضتربه دارد و بستیاری از رویکردهتای
درمانی تجاوز را بحران چندگانه میدانند (کلویتر و روزنبرگ .)2006 ،از این نظر تجتاوز ریشته
در وضعیت روانی و فرهنگتی جامعته دارد کته در آن رخ متیدهتد و غلبته متردان یت
تأثیرگذار در تمام فرهنگها است .به همین دلیل برخی تجاوز را به عنوان ی

عامتل

پدیده اجتمتاعی

میدانند.
عوامل روانشناختی به مردانی که متجاوز هستند ،هم بر تصمیم آنها برای تجتاوز و هتم شتیوه
عمل آنها تأثیر میگذارد (بیچ و همکاران .)2006 ،ویژگیهای روانشناختی فرد متجاوز (مترد)
عبارتاند از -1 :به صورت خشن ،پرخاشگرانه ،عصبانی و غالب عمل متیکنتد .اغلتب احستاس
ضعف ،اضطراب ،عدم کفایت ،تهدیدشدگی و وابستگی میکند -2 .فاقد مهارتهای بتین فتردی
برای ایفای نقش خود در جامعه و خصوصاً با زنان و کودکان هستند -3 .نیاز به قدرت دارند تتا
به خود و قربانی ثابت کنند که قوی و همه چیز توان بوده و کنترل کامل دارند .4 .ممکن است
الگوهای سادیستی

را نشان دهند .فرد متجاوز سادیستی

مکرراً از خشتونت شتدید استتفاده

میکند و اغلب برای احساس پیتروزی کامتل بتر قربتانی او را اختته متیکنتد یتا او را بته قتتل
میرساند .5 .زنان و کودکان را به عنوان اشیای جنسی میبیند و کشتشهتای جنستی کنتترل
نشده دارند.

85

مولفههایتحکیموتعالیخانوادهدرالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


بازماندگانی که در دوره کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتهانتد عالئتم و آستیبهتای
روانشناختی زیر را از خود نشان متیدهنتد :افستردگی ،اضتطراب ،اختتالل شخصتیت مترزی،
اختالل تجزیه ای و اختالل استرس پس از ضربه؛ شرم ،احساس حقارت ،انگ اجتماعی ،تنفتر از
خود ،کمرویی ،درون گرایی و حساسیت بین فردی شدید؛ شکایتهتای جستمانی و نقتصهتای
سالمت جسمانی در طوالنیمدت؛ مهارتهای والدینی ضعیف و خودکشی.
خانوادههایی که در آنها تجاوز رخ میدهد ،همانند خانوادههای الکلی و خشن پیامها و اصولی را
در مورد انکار ،دو رویی ،فریب ،تعارض نقش ،خشونت و انزوای اجتماعی به اعضای خود به ویژه
فرزندان منتقل میکنند .کودکان این خانوادههتا پیتامهتایی از ایتن قبیتل دریافتت متیکننتد:
احساسات خود به ویژه خشم را ابراز نکن؛ در تمام مواقع خود را کنترل کن ،هیچگاه درخواست
کم

نکن؛ آنچه را که اتفاق میافتد انکار کن و احساسها و برداشتهتای ختود را بتاور نکتن؛

هیچ کس قابل اعتماد نیست؛ راز خود را نگتهدار زیترا در هتر صتورت کستی حترف تتو را بتاور
نخواهد کرد؛ از خودت خجالت بکش ،تو برای همه چیز سرزنش خواهی شد.
درمان بازماندگان تجاوز نیازمند تخصص ،صبر و همدلی باالیی میباشتد .کمت

بته ایتن افتراد

نیازمنتتد متتداخالت روان درمتتانی ،مشتتاوره ختتانواده ،حمایتتتهتتای اجتمتتاعی و در متتواردی
روانپزشکی است.
 -4اعتیاد (اعتیاد والدین ،اعتیاد فرزندان)
وابستگی به مواد و رفتارهای اعتیادی بسیار شایع هستند و همین موضوع زنتگ خطتری بترای
سالمت عمومی جوامع است (زیلبرمن و همکاران .)2018 ،وابستگی و سوء مصرف مواد یکی از
چالشهای اساسی اکثر کشورهای جهان از جمله کشور ایران است که به رشد اقتصادی آستیب
میزند ،توسعه پایدار را ناممکن میسازد ،پیامدهای اجتماعی و نابسامانیهای خانوادگی بستیار
به همراه دارد و بار مالی سنگینی را بر نظام بهداشت و درمان کشور تحمیل میکند .از ایتن رو
در اسناد بینالمللی و قوانین جاری بستیاری از کشتورها و از آن جملته ایتران ،ضترورت انجتام
اقدامات همه جانبه ،فراگیر و قاطع با این معضل اجتماعی و بهداشتی مورد توجته قترار گرفتته
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اثرات و پیامدهای اعتیاد عبارتاند از :در زمینه جسمانی :ابتالی مکرر به بیماری ،سوء استفاده
جسمی .در زمینه روانی :انزوا ،شرم ،ناتوانی در کنترل هیجانات ،افراط در مکانیسمهای دفاعی،
از دست دادن عزت نفس ،افسردگی ،اضتطراب و خودکشتی ،احستاس ازخودبیگتانگی ،تتوهم و
هذیان .در زمینه خدانوادگی :ختود مشتغولی و غفلتت از ختانواده ،از دستت دادن صتمیمیت،
بیاعتمادی ،مشکالت اقتصادی ،خشونت ،ناسازگاری ،جتدایی و طتالق ،تترک زودرس خانته از
سوی فرزندان ،فرار از خانه ،رفتارهای ضد اجتماعی فرزنتدان ،اختتالل در ستاختار ختانواده .در
زمینه اجتماعی :کنارهگیری از اجتماع ،ارتکاب تقلب و تخلف و جترائم ،تجتاوز و سوءاستتفاده،
تخریب ظاهر اجتماعی ،مشکالت اشتتغال .در زمینته روحدی و معندوی :غفلتت از ارزشهتای
صیانتی و مواجهه با تعارضات وجودی زندگی.
کودکانی که در خانوادههای معتاد رشد میکننتد ،بته نتدرت نقتشهتای ترکیبتی را بتر عهتده
میگیرند که برای شخصیت سالم ضروری است .آنها در نقشهای خاصتی غترق متیشتوند کته
الزمه بقا در ی

خانواده آشفته است .کودکان در چنین خانوادههتایی اغلتب مستائلی از قبیتل

خشونت ،غفلت و نادیده گرفته شدن ،سوءاستفاده ،درگیری در مشکالت خانوادگی و مراقبت از
والدین معتاد را تجربه میکنند و معموالً نقشهایی از قبیل :قربتانی ،قهرمتان ،گتم شتده ،ستپر
بالی خانواده را بر عهده میگیرند (اسکافر.)2011 ،
اعضای خانواده معتاد قواعد نانوشتهای را به سرعت یتاد متیگیرنتد .ایتن قواعتد عبتارتانتد از:
صحبت نکن ،هیچ مشکلی نداشتته بتاش ،اعتمتاد نکتن ،احستاس نکتن ،متفتاوت رفتتار نکتن،
وابستگی به مواد را سرزنش نکن ،طتوری رفتتار کتن کته متن متیختواهم ،ستعی کتن بهتتر و
مسئولیتپذیرتر باشی ،خوشی نداشته باش.
از ی

نظر اعتیاد ی

بیماری خانوادگی است و عالوه بر درمتان پزشتکی و روانشتناختی فترد

معتاد ،نیاز به درمان مشترک اعضای خانواده هم دارد .پیامدهای اعتیاد تمامی اعضتای ختانواده
را در بر میگیرد .زمینه خانوادگی میتواند اطالعاتی درباره چگونگی رشد و گستترش اعتیتاد و
آنچه که میتواند تأثیر مثبت و یا منفی در درمان آن داشته باشد ،در اختیتار متخصصتان قترار
دهد (لندر و همکاران .)2013 ،نگرشها ،ساختار و عملکترد نظتام ختانواده یکتی از مهتمتترین
متغیرها در درمان اعتیاد هستند .نکته مهمی که باید در خانواده معتادین در نظر گرفتته شتود
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پیش زمینه فرهنگی خانواده است .مفاهیمی چون «در دام افتادن»« ،قادرسازی» و «وابستتگی
متقابل» که ممکن است در خانوادههایی با پتیشزمینته فرهنگتی متمتایز ،مفتاهیم و واژههتای
متفاوتی هم وجود داشته باشد.
اگر نظام توانمندسازی خانواده به سمت رفتارهای کارآمدتری حرکتت کنتد ،از اعتیتاد ختانواده
پیشگیری میشود و یا در صورت وجود اعتیاد تغییر در فرد معتاد ایجاد میشود .بتا ایتن حتال
گفتن آن نسبت به انجام آن آسانتر است ،اگر فرد معتاد تعهدی برای توقف مصرف داده باشتد،
خانواده ناکارآمد به حد کافی در شرایط تهدید قرار میگیترد تتا تعتادل حیتاتی ادراک شتده از
اعتیاد را شکل دهد .تمایل طبیعی اعضای خانواده تالش برای حفظ ساختار ،تعادل و هماهنگی
در رویارویی با تغییر است؛ حتی اگر این ساختار به حد زیتادی ناکارآمتد باشتد .ایتن مکانیستم
خودابقایی برای نظامهای اجتماعی هم صدق میکند .همان چیزی که در دیدگاههای کارکردی
هم به نوعی بحث میشود.
مشاوره خانوادگی از توقف مصرف به عنوان ی

نقطه شروع برای رویارویی با مسائل اساسی که

وابستگی را شکل میدهند استفاده میکند و هر عضو خانوادهی

نقش کلیدی در حتل مشتکل

یکدیگر و ساختن نظام خانوادگی قوی ،سالم ،و حمایتی بر عهده میگیرد .سته مزیتت مهتم در
کم

به کل خانواده وجود دارد .نخست ،خانواده میتواند با اعتیاد فرد روبهرو شود و متیتوانتد

از تالشش برای بهبودی استفاده کند .دوم اینکه ،خانواده یاد میگیترد کته چگونته سوءمصترف
مواد مرتبط با دیگر الگوهای زندگی خانوادگی است ،مثل نقشها ،قواعد ،و الگوهای ارتبتاطی و
اینکه چگونه آنها نقش معتاد را در این نظام بازی میکنند .سوم اینکه و شاید از همته مهتمتتر،
کودکان همچون بخشی از نظتام ناکارآمتد آمتوزش داده متیشتوند .ختانواده درمتانی محیطتی
حمایتی و ایمن برای رویارویی با مسائل بزرگ خانوادگی مثتل نیتاز بته تغییتر ستب

زنتدگی،

کمال زدگی اعضای خانواده ،عدم تعادل قدرت در خانواده ،رقابتها و روشهای ناکارآمد اعضاء،
فراهم میکند .بسیاری از خانوادهها از تأثیر این عوامل بر عملکرد خانوادهی خودآگاهی ندارنتد.
حتی اگر هم وابستگان متقابل برای تغییر موافقت کنند ،باز باید مفروضههای ضمنی و تلتویحی
و آشکار و گرههای خانوادگی بازبینی شوند.
88

نگاشتهایالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


سلسلهتک

 -5بیکاری (ناتوانی شغلی ،نداشتن شغل ،از دست دادن شغل)
ما تا حدی زیادی با شغلهایمان شناخته میشویم .وقتی با ی

فردی بیگانه مواجه متیشتوید،

پس از آشنایی با نام او و اینکه اهل کجا است ،از شغلشان متیپرستید .حتتی ممکتن استت در
خیلی موارد شغل فرد را قبل از همه چیز جویا شوید .شغل به عنوان هویت افراد چیتزی بتیش
از صرفاً کار و انشعابهای شغلی است .شغل پیوند دهنده فرد ،ختانواده و جامعته استت .شتغل
عالوه بر تعیین میزان حقوق و وضع زندگی مالی و اقتصادی ،افراد را سازماندهتی متیکنتد .از
سویی دیگر ،از دست دادن شغل تحت هر شرایطی میتواند ی

بحران باشد.

برای برخی از افراد تصدی شغل و مسئولیت منبع و منشأ عتزت نفتس ،احتترام بته خویشتتن،
عضویت و وابستگی ساختاری است .افراد و همکاران و همقطاران در کار و شغل به مثابه افرادی
هستند که فرصتهای اولیه را برای رشد و توسعه عواطتف ،و تقویتت و پشتتیبانی ،وابستتگی و
عضویت و روابط و مناسبات انسانی فراهم میکنند .در چنین وضع و محیطی ،اندیشه ترک کتار
و شغل به منزل ه تهدید و از دست دادن امتیازات است که افراد آماده پتذیرش و برختورد بتا آن
نیستند .اعتیاد ،مشتاجره و خشتونت ،سواستتفاده ،طتالق ،خودکشتی برختی از تبعتات منفتی
خانوادگی از دست دادن شغل هستند .از ستویی دیگتر افستردگی ،خشتم ،سترزنش ،فرافکنتی،
فقدان عزت نفس ،بیهویتی ،عزت نفس پایین ،فقدان نظامهتای حمتایتی ،ننتگزایتی ،فقتدان
کنترل ،عدم تعادل خود ،و سالمت ذهنی کم پیامتدهای روانشتناختی بترای قربانیتان فقتدان
شغل هستند .این قربانیسازی ممکن است از سوی دیگران رخ دهد که شخص را ناتوان ،تنبل،
یا وصله ناجور برای این شغل تلقی میکنند .وقتی تولید خاموش میشتود بحتران بیکتاری اوج
میگیرد .تبعات فقدان شغلی میتواند بسیار فراتر و تخریبکننتدهتتر باشتد و فترد و ختانواده و
جامعه را دچار آشفتگی کند.
عموماً شغل ی

عامل حفاظتی در قبال افسردگی ،ناامیدی و خودکشی استت .در افتراد بیکتار

میزان خودکشی باالتر از افراد شاغل است .بررسی موضوع بیکاری نیازمند کند و کتاوی عمیتق
در کل نظتام اقتصتادی جامعته متی باشتد .وجتود بیکتاری و کتم اشتتغالی اصتلی تترین عامتل
ناهنجاریهای اجتماعی در جوامع میباشد که به صورت مستقیم روی خانواده تأثیرگذار استت.
در شرایط بیکاری از دلگرمی افراد کاسته می شود و روحیه آنان تضعیف می گردد .کاهش درآمد
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و بحران اقتصادی جامعه افزایش جرائم و پریشانیهای روانی و در پی آن خودکشی را به دنبتال
دارد .همچنین افزایش اختتالالت روانتی ،کتاهش رضتایت زناشتویی ،افتزایش تعتارض در اداره
زندگی ،تنش در روابط زناشویی ،احتمال گرایش به انجام کارهتای غیرقتانونی از جملته تبعتات
منفی بیکاری در خانواده است.
بیکاری تمامی ابعاد زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی فرد را تحت تأثیر قترار متی دهتد .فترد
بیکار احساس بیارزشی میکند .ارزش هر انسانی به کاری است که عهد دار انجتام آن استت .از
طرفی وقتی فردی کاری نمی کند ،احساس نشاط و شادابی هم ندارد .انسان به هنگام کار شتور
و شوق و انگیزه و نشاط برای ادامه زندگی پیدا می کند و احساس مفید بودن و ستازندگی دارد.
کار باعث افزایش منزلت اجتمتاعی و ارزش فتردی متی شتود .فترد فعتال در ختانواده احستاس
رضایت مندی دارد و افراد ختانواده نیتز در کنتار سرپرستت ختانوار احستاس امنیتت و آرامتش
میکنند .بیکاری در بیشتر موارد باعث بروز تنش در خانواده و برهم خوردن آرامش متیشتود و
مشکالت اقتصادی و فشار مالی وارده بر خانواده اختالف نظر بین زوج ها را تشدید و جایگاه مترد
خانواده تنزل پیدا می کند و توازن قدرت در خانواده به هم می ریزد .ی

پتدر بیکتار نمتی توانتد

الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد و او پس از دستت دادن عتزت نفتس ،قتدرت و اختیتار
کافی را برای اداره خانواده از دست میدهد ،مانعی برای ازدواج فرزندان میشود ،آستیبپتذیری
فرزندان را افزایش میدهد ،همه اینها در کنار هم رضایت از زندگی را کاهش میدهتد و زمینته
بروز اختالالت روانی از جمله افسردگی و مشکالت خانوادگی از جمله جدایی و طالق را تشدید
میکند.
 -6بیماری (بیماری مزمن جسمی و روانی ،معلولیت)
بیماری مزمن به بیماری هایی گفته میشود که ستخت درمتان متیشتوند و یتا ذاتتاً بلندمتدت
هستند (سازمان بهداشت جهتانی .)2017 ،بیمتاری متزمن بیمتاری طتوالنیمتدتی استت کته
تغییرات جسمانی در بدن ایجاد کرده و کارکردهتای فترد را محتدود متیکنتد .بیمتاری متزمن
معموالً دوره درمان طوالنی دارد و مراحل بهبتود آن دشتوار متیباشتد و در برختی متوارد ایتن
90

بیماری صعبالعالج است و درمان قطعی و مشخصی برای آن وجود نتدارد .بیمتار ناچتار استت

نگاشتهایالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


سلسلهتک

برای ی

دوره طوالنی از عمرش و یا تا پایان عمر این بیماری را تحمل کند و با عوارض ناشتی

از آن کنار بیاید و خود را با شرایط دشوار آنها سازگار کند و بپذیرد که دیگر هرگز نمیتوانتد از
نظر جسمانی به وضعیت قبل از بیماری ختود بتازگردد .امتروزه نزدیت

بته نیمتی از جمعیتت

کشورهای توسعه یافته دارای مشکالت مزمنتی هستتند کته نیازمنتد مراقبتت بهداشتتی استت.
اطالعات آماری نگرانکننده به ما هشدار میدهند که همه افراد میتوانند انتظار داشتته باشتند
که در طی زندگی حداقل ی

بیماری جدی و مزمن و یا وضعیتی برای عضوی از ختانواده آنهتا

پیش آید که نیازمند درمان و مراقبت دائمی باشند .بیماریهای مزمن زیادی وجود دارند که بر
تمام حوزههای زندگی فردی و خانوادگی تأثیر میگذارند ،و خانواده باید با توجه به الگوی نقش
با آنها سازگار شود .جهت سنجش مشکالت روانشناختی مجبتوریم کته بیمتاری متزمن را بتر
اساس ابعاد گوناگونی تشخیص دهیم .بعضی از آنها در برگیرندهی عالئم مشخصی هستتند کته
به وضوح قابل درک است مانند آرتریت روماتوئید ،1در حالی که بیماریهای دیگر هنتوز کشتف
نشدهاند .البته بیماریهایی هم هستند که متیتواننتد در ابتتدا موجتب عالئتم ناگهتانی و غیتر
منتظره شوند ،بنابراین به راحتی قابل درک هستند (مانند دیابتت 2یتا تشتنج ،)3در حتالی کته
بیماری های دیگر که ناگزیر در تعامل معمولی قابل مشاهده نیستند ،هنوز میتواننتد نتامطلوب
باشند (مانند ایجاد فیستول در روده یا تهی ساختن روده .)4همچنین مشکالت مختلفتی وجتود
دارند که ناشی از بیماریهای مزمن و خطرناک هستند تا ناشی از متوارد دیگتر (ماننتد عفونتت
ایدز .)5تفاوتهای زیادی بین طول دوره و ویژگیهتای مراحتل متزمن بیمتاریهتا وجتود دارد.
بعضی از آنها بعد از ی

نابودی ناگهانی در ی

سطد معین باقی میمانند و دیگران بته صتورت

دائم بدتر میشوند و با بهبودی نسبی همراه هستند (مانند اسکلروز چندگانه ،)6یا بعضی از آنهتا
نیاز دائمی به مراقبت نیمه وقت یا تمام وقت دارند (مانند سکته مغزی ،معلولیت کامل).

1. Rheumatoid Arthritis
2. Diabetes
3. Epilepsy
4. Ileostomy
5. HIV infection
6. Multiple Sclerosis
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مبتالیان به بیماریهای مزمن جسمی و صعبالعالج ،به دلیل وضتعیت دشتوار و ناکتام کننتده
بیماری خود دچار اختالالت و مشکالت روانی متعتددی متیشتوند کته از جملته مهتمتترین و
شایعترین آنها عبارتاند از :اضطراب ،افسردگی ،احساس خشم ،سوگ و فقدان ،احستاس گنتاه،
افکار خودکشی ،اقدام به خودکشی ،احساس تنهایی ،انزوا و طردشدگی ،اختالل خواب ،اختتالل
اشتها ،اختالل شناختی ،اختتالل جنستی ،تغییتر شخصتیت ،اعتیتاد ،احستاس عتدم کنتترل و
ناامیدی.
شرایط بحرانی و دشوار نگهداری و مراقبت از بیماران مزمن سبب آسیبپذیری اعضای ختانواده
و مراقبین بیمار میشود  .تغییرات ناخوشایند در وضتعیت زنتدگی افتراد ختانواده کته بته علتت
بیماری مزمن فرد بیمار به وجود آمده است موجب افسردگی ،اضتطراب و اختتالالت روانتنتی،
خودبیمارانگاری و به ویژه خستتگی روانتی و فرستودگی در آنهتا متیشتود .در مراحتل دشتوار
بیماری ،خانواده ممکن است از این وضعیت خسته شوند و تمایل داشته باشد کته ایتن شترایط
هر چه زودتر خاتمه یابد .افراد خانواده از طرفی عهدهدار مسئولیت مراقبت و نگهداری از بیمتار
خود هستند و باید استرسها و دشواریهای انجام این مسئولیت را تحمل کنند و از سوی دیگر
باید با این ناکامی کنار بیایند و شاهد باشند که یکی از عزیزان آنها و کسی که مورد عالقه آنهتا
است در بستر بیماری است و با رنجها و ناتوانیهای بیماری دست به گریبان است .البته تحمتل
چنین شرایط طاقتفرسایی ،ممکن است اعضای خانواده را با مشکالت زیادی مواجه سازد.
مراقبت از بیماران مزمن جسمی و صعبالعالج به صبر ،بردباری ،توان باالی جستمی و روانتی و
مهارتهایی نیاز دارد .افرادی که از نظر روانی آسیبپذیر و مستعد ابتال به اختالل روانی باشتند
و آمادگی پذیرش شرایط ناگوار پدید آمده در خانواده را نداشته باشند نمیتوانند بته مراقبتت و
حمایت روانی عاطفی بیمار بپردازند و در این میتان هتم ختود از نظتر روانتی دچتار مشتکالتی
میشوند و هم به دلیل این مشکالت نمیتوانند برخورد انسانی و عاطفی مناسبی با بیمار داشته
باشند و ممکن است از نظر روانی به بیمار آسیب بزنند .بنابراین اعضای خانواده و مراقبین بیمار
نقش بسیار مهمی در بهبود بیماری جسمی بیمار و پیشگیری از اختتالالت روانتی در او دارنتد.
تأمین ستالمت روان اعضتای ختانواده موجتب ستالمت روان بیمتار شتده و هتر دو طترف را از
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اکثر مواقع تحت چنین شرایط بحرانی پیچیدهای ،نیازهتای اعضتای ختانواده کتمرنتگ شتده و
نادیده گرفته میشود و همه اطرافیان بیمار در فکر توجته بته نیازهتای بیمتار هستتند و بترای
مراقبت و حمایت از او تالش میکنند .در چنین شرایطی ممکن است اعضای خانواده ،بیمتاران
بعدی در خانواده باشند و خود به مراقبت نیاز پیدا کنند.
بیماری جسمی مزمن و صعبالعالج برای بیمار و خانواده او به منزله یت

بحتران استت و آنهتا

باید راهکارهای مقابله با این بحتران را بیاموزنتد و بته درستتی بته کتار برنتد .اگتر مشتکالت و
اختالالت روانی بیمار مزمن جسمی به مدت طوالنی ادامه پیدا کنتد موجتب وخامتت بیمتاری
جسمی او میشود و روند درمان را با اشکال مواجه میسازد و مانع از تتأثیر روشهتای درمتانی
میشود .به کارگیری روشهای زیر موجب ارتقاء سالمت روان بیماران مبتتال بته بیمتاریهتای
مزمن میگردد و به آنان کم

میکند تا بتوانند وضتعیت جستمانی ختود را بپذیرنتد و بتا آن

سازگار شوند .انجام اقدامات زیر به بیمار ،خانواده ،اطرافیان و مراقبین بیمتار توصتیه متیشتود:
پذیرش بیماری و درمان؛ ایجاد آرامش؛ انتظارات واقع بینانه؛ مشتاوره و روان درمتانی؛ برقتراری
ارتباط اجتماعی مؤثر؛ انجام فعالیتهای فردی ،شغلی و اجتماعی؛ انجتام فعالیتتهتای هنتری؛
مهارتهای زنتدگی؛ امیتد؛ برقتراری حمایتتهتای اجتمتاعی؛ تعتالیم متذهبی؛ ورزش و انجتام
فعالیتهای جسمانی؛ روحیه مبارزه؛ تفرید و سرگرمی؛ شوخطبعتی و مثبتت اندیشتی ،نشتاط؛
تغییر شیوه زندگی؛ کنترل شرایط بیماری؛ تمرکززدایی از موضوع بیماری؛ اجتناب از استترس؛
پذیرش مرگ؛ ارتباط اجتماعی.
بیماریهای مزمن روانی عالوه بتر مشتکالت رایتج در بیمتاریهتای جستمی را دارد ،مشتکالت
مستقیمی هم برای خانواده ایجاد میکند .ایتن مشتکالت متیتوانتد شتامل ایتن متوارد باشتد:
درگیری مستقیم با اعضای خانواده ،آسیب به خود یا دیگری ،مشکالت کنترل و مدیریت ،شترم
و خجالتی برای خانواده.
عضو بیمار خانواده ،ممکن است نیاز به مراقبت زیادی داشته باشند .بیمتاری متزمن والتدین یتا
همسر یا فرزند مستلزم مراقبت قابل مالحظهای است .وقتی عضتوی از ختانواده دچتار بیمتاری
میشود ممکن است دو نوع استرس خانواده را درگیر کند :یکی خود مشکل بیمتاری و دیگتری
تغییرات ایجاد شده در زندگی خانواده .از سویی دیگر خانواده ،کار ،وضع مالی و روابط دوستتی،
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وقت و انرژی سایر اعضاء دچار تغییراتی میشود .کسی که از بیمار مراقبت میکند ،آنگاه زمتان
کمتری برای سایر اعضای خانواده یا همسرش دارد و چنانچه در ازدواج او مشتکل یتا آشتفتگی
وجود داشته باشد یا چنانچه فرزندان ،مشکالت مالی ،اختالفات زناشویی و یا مشکالتی همچون
تهیه دارو داشته باشند ،به طور قابل محسوسی استرس خانواده افزایش پیتدا متیکنتد .ممکتن
است در چرخه زندگی بین مسئولیتهایی که برای عضو بیمار دارند و مسئولیتهایی که بترای
فرزندان یا همسر خود دارند گیر کنند و در تله بیفتند.
از سویی دیگر وجود بیمار مزمن در خانواده مشابه تجربه مرگ تدریجی و طوالنی است .افرادی
که به ی

بیماری العالج از قبیل سرطان مبتال هستند ،یا کسانی کته در اثتر ستانحه یتا ستایر

حوادث دچار اختالل شدید یا دچار اغماء می شوند .در مواردی که بیمار برای مدت طتوالنی در
حالت اغماء باقی می ماند ،همسر و یا اعضای خانواده او با تردیتد ،ستختی و تنگناهتایی مواجته
می شوند در چنین مواردی موضوعاتی همچون وجتود دردهتای متزمن ،رعایتت حقتوق بیمتار،
مسائل اخالقی پزشکی ،وجود اعتقادات مذهبی و از این قبیل برای اتختاذ تصتمیمات جتدی در
زندگی ،اعضای خانواده را دچار ابهام و سختی می کند حتی در مواقعی که خانواده بترای تتداوم
زندگی نیاز به تصمیمات جدی دارد .بررسی چنین مسائلی که در خانواده هتای بیمتاران متزمن
مطرح میشود بسیار بحث برانگیز است.
در مجموع بیماری مزمن میتواند ساختار و عملکرد خانواده را تحت تأثیر قرار دهد .نقشهتا را
تغییر دهد .خستگی روانی ایجاد کند .خانواده را با مشکالت اقتصتادی مواجته کنتد .ارتباطتات
اجتماعی و وضعیت شغلی را تحت تأثیر قرار دهد .احتماالً بیماری در همسر بیشتتر از فرزنتدان
و والدین خانواده را تحت تأثیر قترار متیدهتد .ضتمن اینکته نتوع بیمتاری و ستن و ظرفیتت و
جهانبینی اعضا نقش مهمی در میزان تأثیر دارد.
 -7فقدان (مرگ همسر ،مرگ فرزند)
همه افراد ،فقدان و داغدیدگی 1را در مراحل مختلف زندگیشان به شکلهتای متفتاوت تجربته
میکنند .این تفکر واقعی و اجتنابناپذیر است که فقدان در زمره مشکلتترین و آستیبزاتترین
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چالشهای آدمی است .داغدیدگی از جنبه های عاطفی ،روانی ،جسمانی و اجتماعی قابل بحتث
است .در اوایل داغدیدگی ،دوره کوتاهی از شوک ،ناباوری ،درجاتی از انکتار و کرختتی عتاطفی
وجود دارد .با وجود اینکه این دوره میتواند به دالیلی طوالنیتر شود ولی معمتوالً کوتتاهمتدت
است .وجود این عالئم در دوره اولیه داغدیدگی معموالً موجب کاهش ناراحتی ،احساس جدایی
یا اضطراب میشود .فرد داغ دیده به شدت تحریت پتذیر استت ،محتیط اطتراف ختود را بترای
شخص از دست رفته جستجو یا وارسی می کند ،حتی آنتان ممکتن استت محتیط را بررستی و
جستجو کنند ،علیالخصوص در زمانی که یقین نداشته باشند که آن فرد مرده است و یتا بتدن
او را شناسایی نکرده باشند.
سوگ عبارت است از مجموعه افکار ،احساسات و واکنشهایی که فرد در مواجهه با ی

فقتدان

بروز میدهد .چرخهای که فرد برای پذیرش فقدان طی میکند چرخه سوگ نام دارد .هنگتامی
که فرد قادر نباشد فرآیند طبیعی سوگ را طی کند و دچار احساستات دوگانته و تعتارضآمیتز
گردد ،سوگ عارضه دار به وجود میآید .در تعریف فقدان میتتوان گفتت کته واکتنش طبیعتی
همراه با اندوه شدید است که در نتیجه عوامل زیر به وقوع میپیوندد :فقدان فردی که به لحا
عاطفی به او وابسته بوده ایم ،فقدان اشیای مادی ،پایان مرحلته ای از چرخته زنتدگی ،رویتدادی
نظیر طالق یا جدایی ،فقدان عضوی از بدن یا یکی از حواس مثل کوری یا کری ،از دست دادن
شغل (استوارت ،ترجمه بوستانی پتور و همکتاران )1386 ،و فقتدانهتای تجربته شتده توستط
قربانیان خشونت .از لحا روانی فقدان فردی محبوب به همان اندازه دردناک است که جراحتت
یا سوختگی شدید از لحا جسمی .زیرا سوگ نمایانگر دور شدن از حالت سالمتی و بهزیستتی
است و درست همانگونه که در زمینه جسمی ،شتفا یتافتن بترای بازگشتت بته حالتت تعتادل
ضروری است ،همین طور هم زمانی مشابه الزم است تا فرد ماتم زده بته حالتت تعتادل برگتردد
(وردن ،ترجمه فیروزبخت .)1374 ،عالئم سوگ عبارت است از -1 :عالئم عتاطفی :غتم دائمتی،
خشم ،احساس گناه ،اضطراب ،خستگی مفرط ،کرختی عاطفی و پریشانی -2 .عالئم جستمانی:
احساس فشار در قفسه سینه ،تنگی نفس ،ضعف عضالنی و تشنگی دهان -3 .عالئتم شتناختی:
نابتتاوری ،تتتوهم و احستتاس حضتتور متتتوفی -4 .عالئتتم رفتتتاری :اختتتالل در ختتواب و تغذیتته،
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حواسپرتی ،بیقراری ،آه کشیدن مداوم ،حفظ اشیای متتوفی ،فراموشتی ،کنتارهگیتری ،گریته
غیرارادی.
سازگاری با فقدان مثل مرگ فرزند ،والد ،همسر یا خواهر و برادر ممکتن استت ستال هتا طتول
بکشد و از دست دادن عزیز ممکن است تأثیر عمیقی بر باقی زندگی فترد داشتته باشتد (لرنتر،
 .)2005فقدانهای دیگری همچون از دست دادن شغل ،مورد سترقت قترار گترفتن ،معلولیتت،
ناتوانی شغلی ،کو اجباری به ی

مکان متفاوت ،ابتال بته بیمتاری متزمن (جستمی و روانتی)،

مهاجرت و تغییر مدرسه ،قطع عضو ،یا از دست دادن خانه یا دارایی هم می توانند اثراتی مشتابه
داشته باشد .هر کسی ممکن است در طول زنتدگی ،برختی از فقتدانهتای کوچت

و بتزرگ را

تجربه کند .آمادگی مواجهه با فقدان های متعدد نقش مهمی را در رشد هیجانی و تعادل روانتی
بازی میکند.
برخی از افراد ممکن است هرگز از فقدان های بزرگی مثل مرگ ی

عضو خانواده بهبود نیابنتد.

بنابراین مهم است که انسان ها در طی زمان برای استحکام شخصیتی ،جلوگیری از رنتج شتدید
بحران ،نگه داشتن تعادل روانی و معنوی با بحران هایی روبترو شتوند .از ایتن نظتر ،در مترگ و
فقدان های اصلی همگان بر این نکته باور دارند که منبع اصلی برای مقابله ،بهبود و رشتد ختود
فرد است .لذا متخصصان مداخله در بحران باید به مراجعان سوگوار اجازه دهند تا خودشتان بته
شفا دست یابند ،تا خود را بازیابی کنند .البته این نظر به این معنا نیست که شما باید باورهتای
خودتان را به مراجعان دچار سوگ تحمیل کنید.
اوج نهایی رشد پس از مواجهه با فقدان زمانی پیش میآید که فرد به مرگ خودش میاندیشتد.
فقدان نهایی و مرگ ،مرحله اساسی در تحول ماست .همه افراد ناچاراً از مراحتل تولتد ،رشتد و
مرگ عبور می کنند و مرگ بخشی از مسیر زندگی است .ی

سوگواری مناسب همراه بتا شتفا،

حرکت به سوی اهداف و رؤیاهای جدید و فرصت های ممکن و جدید است که بهار یت

فقتدان

تلقی میشود.
مرگ همسر یکی از استرسزاترین رخدادهای زندگی است .زنان بازمانده (بیوه) بیشتری نسبت
به مردان وجود دارد و همسر تحت سوگ نوعاً به تنهایی با مشتکالت و مراحتل ستوگ روبتهرو
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میشود .بسیاری از بازماندگان عالوه بر شوک و استرس شتدید ،بتا مشتکالت جتدی شخصتی،
هیجانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،شغلی ،خانوادگی و اجتماعی روبهرو میشوند.
بدون توجه به سن والدین یا کودکان ،مرگ فرزنتد همیشته یت

داغ اصتلی استت (ستیلورمن،

 .)2000هر پدر و مادری با توجه به نیازها ،تاریخچه ،شخصیت ،سب

مقابله ،ارتباط با دیگران،

نگرانیهای اجتماعی ،شرایط خانوادگی و حس معنا ،در شترایط مترگ فرزنتد ،آشتفته و دچتار
بحران هستند .به عالوه ،رنج پدر و مادر از فقدان فرزند قدری متفاوت است .مرگ فرزنتد بترای
پدر و مادر بسیار آسیبزا است ،چه این که به دلیل سقط جنین باشد یا سندرم ناگهانی مترگ
نوزاد 1یا به دنبال تصادف یا بیماری در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی .مرگ فرزند ،والدین را غرق
در سوگ ،جراحت روانی ،سردرگمی ،احساس گناه ،ناتوانی ،عدم تحرک روانی و آستیبپتذیری
عمیق و جستجو برای یافتن پاسخ و معنای این حادثه قرار میدهد .برختی از اقتدامات مداخلته
در بحران میتواند اهتداف زیتر را بترآورده ستازد )1( :تستهیل ستوگ )2( ،اطمینتان از اینکته
احساسات آنها طبیعی است )3( ،آشنا کردن آنها با سایر والدین سوگواری که فرزنتدان ختود را
از دست دادند ،و ( )4ارزیابی به منظور اختالل استرس پس از ضربه ،سوگ و واکنشهای غتم و
اندوه پیچیده.
کودکانی که مرگ ی

والد یا خواهر و برادر را تجربه میکنند ممکتن استت عالئتم واضتحی از

سوگواری از خود نشان ندهند .اما ممکن است گاهی ستوگواری آنهتا پنهتان باشتد ،کته حتتی
ممکن است مراقبان را به اشتباه بینتدازد و نداننتد کته آنهتا از فقتدان رنتج متیبرنتد .عالئتم و
نشانههای رفتاری و روانشناختی در بچههتای پتیش از ستنین مدرسته و بچتههتای در ستنین
مدرسه به صورت متفاوتی رخ میدهد .کودکان بتزرگتتر ،بته دلیتل درک مترگ و مترگآوری
خودشان ،اضطراب ،افسردگی و عالئم بدنی بیشتری را نسبت بته بچتههتای کوچت تتر تجربته
میکنند .با این حال بچههای کوچ تتر ،واکتنشهتای عمیتقتتری را در برابتر فقتدان تجربته
میکنند و ممکن است احساس ناراحتی ،خشم ،گریه ،پشیمانی و گنتاه ،بتدنی ستازی عالئتم و
اضطراب جدایی داشته باشند .بچههای سنین  18ماهگی تا  3سالگی درک نمیکننتد کته چته
تفاوتی بین ترک کردن و مرگ وجود دارد .به این دلیل کته آنهتا در یت

دنیتای خودمحورانته

1. Sudden Infant Death Syndrom
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زندگی میکنند ،احساس میکنند که آنها دلیل اصلی این مترگ هستتند .در حتالی کته مترگ
معنای چندانی برای آنها ندارد ،آنها درک میکنند چه زمانی چیزی از دست رفته استت ،و ایتن
فقدان میتواند بسیار رنجآور باشد .حدود  4سالگی ،کودکان درک محدود و نامشخصی از مرگ
دارند .به این دلیل که آنها هنوز خودمحور هستند ،ممکن است تصور کنند که آنها دلیل مترگ
هستند .در حالی که در مورد شخص متوفی و حس فقدان در زندگیشان فهم بیشتتری وجتود
دارد ،با این حال برداشتهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد .در حدود سنین  6یا  7سالگی،
اغلب کودکان رفتن به عالم دیگر و بازگشتناپذیری مرگ را تجربه میکننتد .معنتای مترگ در
این سنین خاصتر ،دقیقتر و واقعیتر است .کودکان سنین مدرسه ابتدایی در مرحلته عینتی از
تحول عمل میکنند .آنها ممکن است قادر باشند ببینند که در حالی که مرگ خواهرشان یت
چیز بسیار ناراحت کننده است ،حاال والدینشان قادر هستند پتول و وقتت بیشتتری را بترای او
اختصاص دهند .کودکان در مرحله عملیات عینی ممکن است «چرا»ی مرگ را به عنتوان یت
رخداد علت و معلولی دریابند ،در حالی که کودکان در مرحله عینی صتوری متیتواننتد نهتایی
بودن و برگشتناپذیری مرگ را درک کنند و انواعی از سؤالها در مورد ایتن «چترا»هتا داشتته
باشند .کودکان عموماً طی دورههای فقدان شدیداً آسیبپذیر هستند بته ایتن دلیتل کته عتدم
تجربه آنها و شخصیتهای رشد نایافته آنها میتواند به آسانی منجر بته گتم گشتتگی و تفستیر
نادرست از رخدادها و فقدان اندوه شود .آنها ممکن است سؤالهای یکسانی را بارهتا و بارهتا در
مورد فقدان بپرسند ،نه برای کسب اطالعات واقعی بلکه برای اطمینان از این که داستان تغییتر
نکرده است .کودکان نیاز دارند تتا بارهتا و بارهتا شتنیده شتوند ،واژههتای ستاده ،بتا اعتمتاد و
پراطمینان از بزرگساالنی دریافت کنند و مطمئن باشند که تا حدی ایمتن هستتند و از طترف
شان مهربانی دریافت کنند .بعضی ها اعتقاد دارند که کودکان باید از رویارویی با مرگ و فقتدان
محافظت و حمایت شوند .از سویی دیگر پژوهشهتا نشتان دادهانتد کته کودکتان ستوگوار اگتر
اطالعات درست و واقعی در مورد فقدان دریافت کنند ،رفتار انطباقی سالمتری نسبت به فقتدان
خواهند داشت .حتی اگر کودکان واکنشهای سوگواری نشان دهند ،باز باید به کودکتان اجتازه
داده شود تا به صورت مناسبی در مسیر تحول گام بردارند و مفهوم خود دربتاره مترگ را رشتد
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نوجوانان امروزی با مرگ و فقدان بیش از پیش روبهرو میشوند ،همچنین بحترانهتای دیگتری
مثل طالق و بیکاری والدین در نوجوانان میتواند احساس بتدبینی ،عتدم امیتد بته آینتده ،گتم
گشتگی ،افسردگی و انزوا ایجاد کند .نوجوانان نیاز دارند تا در سوگ ختانواده وارد شتوند .آنتان
همان زمان به دورههای خلوت نیاز دارند .اغلب نوجوانان ،وقتی مرگ ناگهانی پدر یا متادربزرگ
یا پدر و مادر را تجربه میکنند ،احساس عدم تعلق میکنند .سایر اعضای خانواده ممکتن استت
به اشتباه فرض کنند که ادراک نوجوانان از فقدان ،شبیه بزرگساالن استت .در چنتین متواقعی
نوجوانان ممکن است ندانند چگونه رفتار کنند به این دلیل که فهم کتافی از مترگ ،از شترایط
مرگ ،یا از نقش یا تجربه زندگی و به صورت کلی از نقش ستوگواری ندارنتد .نوجوانتان ممکتن
است سوگ را همراه با حس عمیقی از درد ،ترس ،گناه ،بییاوری ،تجربته کننتد ،بتا ایتن حتال
ندانند چگونه به صورت راحتتر این هیجانها را ابتراز کننتد .آنهتا نیتاز دارنتد تتا در بحتثهتا،
برنامهریزیها ،سوگواری و دفن و یادبودها مشارکت کنند .در نوجوانان عالئتم بتدنی و هیجتانی
ناشی از سوگواری خواهر و برادرها طی زمان نوسان دارد ،بیشترین شدت این عالئم در  6تا 12
ماه بعد از مرگ خواهر و برادر است و دوباره بین  18تا  24ماه برمتیگتردد .دختتران اضتطراب
مرگ بیشتری دارند و مشکالت سالمتی بیشتری نسبت به پسران دارند .واکنشهای ستوگوارانه
نوجوان  3سال بعد از مرگ خواهر و برادر نیز تداوم دارند .مشکل این واکنشها ایتن استت کته
مرگ ی

واقعیت سختی با خود برای نوجوان میآورد که ممکن است وی خشم یتا افستردگی

خود را به شیوه های خطرناک و تهدیدکننده برونریزی کند.
از دی دگاه تحولی ،سوگواری در افراد مستن بتا کتاهش دریافتت حستی ،کتاهش عمتومی وضتع
سالمتی و کاهش توانایی حرکتی ترکیب میشود .عموماً افراد مسن نسبت به همتایان جوانتتر
خود فقدانهای بیشتری را تجربه میکنند :فقدان خویشاوندان و دوستان؛ فقدان شغل ،شترایط
زندگی ،پول؛ فقدان توانمندی بدنی و سایر توانتاییهتا؛ و فقتدان استتقالل و احتترام بته ختود.
عمیقترین و آسیبرسانترین فقدانی که افراد مسن ممکن است بتا آن روبتهرو شتوند ،فقتدان
همسر است .از سویی دیگر با باال رفتن سن راهبردهای مقابلهای هم کاهش مییابد.
هنگامی که مرگ در اثر حوادث آسیبزا از قبیل تصادف با وسیله نقلیه ،قتتل ،و بالیتا و فجتایع
طبیعی یا دستساز انسان روی میدهد ،احتمال ستوگ پیچیتده بته شتدت افتزایش متییابتد.
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بنابراین میزان آسیب فقتدان در متوارد زیتر افتزایش متییابتد )1( :ناگهتانی بتودن و غیرقابتل
پیشبینی بودن )2( ،خشونت ،نقص عضو ،و متالشتی شتدن )3( ،قابتل پیشتگیری بتودن و یتا
اتفاقی بودن )4( ،مرگ و میر تعداد زیادی از افراد ،و ( )5رویارو شدن فترد عتزادار بتا مترگ یتا
شاهد خشونت و یا نقص عضو بودن .بازماندگانی که سوگواری را برای عزیز از دست رفتته آغتاز
نکرده و یا به پایان نرساندهاند احتمال اختالل سوگ ناشی از فقدان برای آنها وجود دارد .زمانی
که ی

سوگ پیچیده مزمن شده باشد ،همزمان با مشاوره سوگ ،درمان اختالل استترس پتس

از ضربه نیز توصیه میشود (فیگلی.)1986 ،
زمانی که ی

فرد در شرایط دلبستگی عمیق ،فقدان را تجربه میکند و نمتیتوانتد آن را ابتراز

کند و یا از سوی دیگران حمایت نمی شود این سوگ تبدیل به سوگ پنهتان متیشتود .ستوگ
پنهان در روابط مخفیانه نیز اتفاق می افتد .در برخی موارد ممکن است ،هنجارهای اجتمتاعی و
فرهنگی مانع از انجام سوگ بین همکاران ،مردان ،شاغلین برخی از حرفهها از قبیل پزشتکان و
مدیران ارشد شود و یا مرگ در موارد خودکشی یا اعدام ممکن است تبتدیل بته ستوگ پنهتان
شود .از نقطهنظر درون روانی ،افراد شاید در مورد اینگونه روابط احستاس شترم کننتد ،از ایتن
بترسند که نشان دادن هیجان میتواند به لحا حرفهای به آنهتا آستیب بزنتد .یکتی از ستوگ
پنهان به ویژه برای کودکان و افراد مسنتر بیشتر ممکن استت رخ دهتد .از ایتن منظتر ،بستیار
مهم است تا به طور صحید همدلی برای دسترسی به هیجانات زیربنایی انجتام شتود و بته ایتن
سوگ گوش داده شود که چنین افرادی نیاز به تخلیه هیجانات خود دارند.
مرگهای ناگهانی مجموعهای از مشکالت را به همراه دارند و در اغلب آنها توانتایی بازمانتدگان
برای استفاده از مکانیسمهای مقابلهای سازگارانه تحتالشعاع قرار میگیرد .مرگ ناگهانی اغلتب
خشن و بیرحم به نظر میرسد ،بدین معنا که اغلب در آن کالبدشکافی ،بازجویی ،بیخبتری از
بسیاری از امورات فرد و برخی اقدامات قانونی وجود خواهد داشت .همچنین رسانههای خبتری
و نظام قضایی میتواند در سوگواری مراجعان مزاحمت ایجاد کند .در مرگ ناگهتانی و بته ویتژه
مرگ سخت ،ناهماهنگی شناختی تقریباً همیشه باال است .ذهن فترد نمتیتوانتد واقعیتت آن را
درک کند .سرزنش ،متهم کردن و یافتن مقصر در فرد سوگوار وجود دارد .در بسیاری از اوقتات
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 -8مهاجرت (رنج دوری ،جراحت ارزشی ،از دست دادن منابع حمایتی)
در بحث حاضر ،منظور از مهاجرت 1نوعی مسافرت طوالنیمتدت استت کته حستب ماهیتت آن
میتواند موقت یا دائمی باشد .منظور از مهاجرت دائمی ،ترک کشور مبدأ (ایتران) بته کشتوری
دیگر و سکونت گزیدن در آن برای ادامه زندگی است .در حالی که مهتاجرت موقتت ،ستفر بته
کشوری دیگر با هدف از پیش تعیین شده و مدتدار نظیر ادامه تحصیل است و فرد مهتاجر بته
طور معمول پس از رسیدن به هدف یاد شده ،برای بازگشت به کشور اقتدام متینمایتد .بنتا بتر
تعریف سازمان ملل متحد ،کسانی مهاجرند که اوالً توریست ،بازرگان یا مستافر عتادی نباشتند،
ثانیاً ساکنان نواحی مرزی نبوده ،و ثالثاً جزو پناهندگان یا جمعیتهای به اجبار جابتهجتا شتده
نبوده باشند (محمدی ،تایلور و فومبون.)1385 ،
سفر و مهاجرت کارکردهای مثبت فراوانی دارند و میتوانند به منبعی برای تغییرات مثبت برای
خانواده تبدیل شوند .با این حال ،در کنار آثار مثبت ،آثتار منفتی آنهتا را نیتز نبایستتی نادیتده
گرفت .در حوزه مبانی نظری ،آسیبهای ناشی از مسافرتهای کاری عموماً به دلیل جدا شتدن
اعضای خانواده از یکدیگر و نیز تنها ماندن افراد است که باعث اضطراب ،نگرانی و طیف وسیعی
از مشکالت فردی و خانوادگی میشود .آسیبهتای مستافرتهتای تفریحتی ختانوادگی عمتدتاً
منتسب به برخوردهای فرهنگی و تفاوتهای فرهنگی استت کته ختانواده ،در متدتی کوتتاه بته
میزان قابل توجهی به آن برخورد میکند و چنانچه نتوانتد ایتن تعارضتات را بته گونتهای متؤثر
مرتفع نموده و آن را حل و فصل کند ،با آسیبهتایی روبتهرو استت .در حتوزه مباحتث نظتری
مهاجرت نیز ،عموماً آسیبهای مهاجرت در همین بستر تعارضات فرهنگی توصیف میشوند که
در قالب فرهنگپذیری قابل بحث هستند .بسته به میزانی که فرد بتواند فرهنگ پیشین خود را
حفظ نموده و خود را با ویژگیهای فرهنگ میزبان وفق دهد ،در این پروسه موفق خواهد بود و
در غیر این صورت این تعارضات میتواند در حوزههای مختلف زندگی ،اعم از روانی و اجتمتاعی
و اقتصادی تأثیرات منفی بر عملکرد و کیفیت زندگی وی داشته باشد.
وطن اصلی همچون زبان مادری بنیادهای شخصیتی انستان را تشتکیل متیدهتد و جتدایی یتا
احساس جدایی از آن میتواند مشکالت هویتی را در پی داشته باشد .مشکالت هویتی میتوانتد
1. Immigration
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از سرگشتگی اجتماعی تا بحران هویتی دامنه داشته باشد .مهاجرت ختانواده ممکتن استت بته
هدف کار یا تحصیل یا اجباری صورت گیرد .در هر حالت ،از دست دادن حمایتهای اجتمتاعی
و منابع حمایتی اقوام ،همساالن و آشتنایان ،ویژگتی اصتلی مهتاجرت استت (زنجتانی.)1367 ،
مهاجرت دارای دو نوع مشکالت آنی و مشکالت بعدی است .مشکالت آنی مهاجرت مربوطه بته
مشکالت اقتصادی ،مسکن و منتابع حمتایتی متیشتود .معمتوالً بختش عمتدهای از مشتکالت
مهاجرین ،مربوط به وضع اسکان آنها میشود .مشکالت بعتدی مهتاجرین مربتوط بته تحصتیل
فرزندان و مشکالت روابط اجتماعی اعضای خانواده و به ویژه مشکالت تربیتی فرزندان است.
گفته میشود که فرهنگپذیری و انتقال ارزشها و فرهنگ بته سته صتورت انجتام متیپتذیرد:
 -1فرا رمتزی؛  -2رمتزی؛  -3فترو رمتزی .در شتیوه فترا رمتزی ارزشهتا و فرهنتگ بته طتور
ناخودآگاه ،غیرکالمی ،غیرارادی و غیرمستقیم از والدین به فرزندان منتقل میشود .فرزندان بته
همان ارزشهایی پایبند میشوند که والدین داشتند .این شیوه کته بیشتتر قبتلهتا در جوامتع
معمول بود نشانگر روابط نزدی

نسلها است .در شیوه رمزی ارزشهتا و فرهنتگ نته از ستوی

والدین بلکه از سوی همساالن بزرگتر تعیین و از سوی فرزندان جتوانتتر دریافتت متیشتود و
باالخره در شیوه فرو رمزی تعیین ارزشها ،فرهنگ و الگوهتای رفتتاری نته از ستوی والتدین و
اجداد و نه از سوی دوستان بزرگتر بلکه از سوی گروههای دوستی و بر حستب شترایط ایجتاد
میشود که هر آن ممکن است تغییر یابد .از این دیدگاه فرهنگپذیری و انتقال فرهنگ در بین
مهاجرین بیشتر از الگوی فرو رمزی پیروی میکند .این پدیده در اصطالح روانشناسی ختانواده
به عنوان شکاف نسلها نام برده میشود و در آن ارتباط تربیتی بین والتدین و فرزنتدان وجتود
ندارد یا در کمترین میزان آن است.
اعضای خانواده مهاجر ممکن است اقدام به اخذ هنجارهای فرهنگی بیگانه و یا حفتظ باورهتای
فرهنگی بومی خود نمایند که این امر به عوامل متعددی همچون سن ،جنستیت ،ویژگتیهتای
شخصیتی ،نظام باورهای شخصی و انسجام خانوادگی بستگی دارد .در صورت بتروز نتاهمخوانی
در روند فرهنگپذیری در بین اعضای خانواده تعارض و جدایی و شکاف قابل پیشبینتی استت.
در صورتی که خود ازدواج و خانواده از قبل منبع تعارض باشند ،تعارضهتای درون فتردی هتم
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مهاجرانی که در محیطهای فرهنگی جدید قرار میگیرند ،نمود داشته باشتند کته باعتث بتروز
سوءتفاهمهایی میان مهاجران و جامعه میزبان شوند.
در اثر مهاجرت ممکن است افراد کارایی قبلی خود را از دست دهند ،بته دنبتال یتافتن معنتای
زندگی و اهداف جدیدی برای زندگی باشند و در مجموع روال عادی زندگیشان را تغییر دهند.
همچنین تحرکهای زیاد موجب از دست دادن حمایتهای اقوام ،کاهش منابع تخلیه استترس،
تغییر پی در پی دوستیها و تجربه تغییرات فرهنگی و ارزشی میشود .تغییرات ارزشتی زمینته
تعارضات یا ابهامات ارزشی را برای فرد به وجود میآورد.
باید توجه داشت که مهاجرت ،تغییرات فرهنگی به دنبال دارد .مهاجرت در برخی موارد استکان
موقت و اقامت ناخواسته در کمپهایی را به دنبال دارد که میتزان آستیب بیشتتری را تحمیتل
خانواده میکند .برای این گروه از خانوادهها اصطالح «مجروحین بیثبتاتی فرهنگتی »1بته کتار
برده میشود .مجروحین بیثباتی فرهنگی میتواند شامل گروههای دیگر همچتون دانشتجویان،
مهاجرین آواره ،نجات یافتگان آواره و خانوادههای بیپناه باشد.
سست شدن ساختار خانواده یکی از تبعات مهاجرت به شمار متیرود .بته همتین دلیتل میتزان
طالق در بین خانوادههای مهاجر ،به طور معنیداری بیشتر استت .برختی از دالیتل آن عبتارت
است از -1 :تغییر ساختار خانواده و تضعیف جایگاه پدر :به دلیل مشکالت اقتصادی ،اجتمتاعی
و فرهنگی ،جایگاه پدر به شدت متزلزل شده و عمالً عنوان سرپرست خانواده در بین بسیاری از
خانوادههای مهاجر معنا و مفهوم ندارد -2 .شرایط جدید فرزنتدان :فرزنتدان در محتیط جدیتد
بحران هویت و تعارض ارزشها را تجربه میکنند و دچار سرگشتگی میشتوند .از مهتاجرت بته
عنوان زمینلرزهای یاد میشود که بنیان بسیاری از اعتقادات و ارزشهای اجتماعی خانوادهها را
تکان میدهد .عواملی همچون تعارض فرهنگی نسل اول و دوم خانواده (پدر ،متادر و فرزنتدان)
سبب بحران هویت در خانوادهها میشود؛ زیرا محیط رشد فرزندان عمالً با محیط رشد فرهنگی
پدر و مادر تناسبی ندارد و عالوه بر این ،فرزندان در فضای خانه با ی

فرهنتگ و در جامعته بتا

فرهنگی متفاوت درگیرند .این بحران هویت در بسیاری از موارد به زوجین نیز سترایت کترده و
چگونگی روابط و تعامالت آنها را تحتالشعاع قرار میدهد.
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یکی دیگر از مشکالت خانوادههتای مهتاجر ،روی آوردن برختی از اعضتای ایتن ختانوادههتا بته
مستتائلی چتتون فستتاد اخالقتتی و اعتیتتاد استتت .همچنتتین سوءاستتتفاده از مهتتاجران ب ته ویتتژه
سوءاستفادههای جستمی ،جنستی و سیاستی از دیگتر آستیبهتای ختانوادگی استت .معمتوالً
گروههای سیاسی معارض با حاکمیت ،اقدام به سوءاستفادههای بسیار زیادی از آنها مینمایند.
 -9رفتار ضد اجتماعی (قتل ،خشونت ،بزهکاری و زندانی شدن)
رفتار ضداجتماعی و بزهکارانه طیف وسیعی از اختالالت رفتاری را در بر میگیترد کته موجتب
نقض قانون و حقوق دیگران میشود .از جمله این اختالالت :پرخاشگری ،خشونت ،دزدی ،فترار
از مدرسه و خانه ،آتشافروزی ،دروغگویی و حمتل استلحه استت کته ممکتن استت منجتر بته
دستگیری و ارجاع بزهکار به مراجع قضایی شود (سادوک و همکتاران .)2017 ،عوامتل فتردی،
خانوادگی و اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میتواند عامل بزهکاری شود .شورشهتا،
جنگها ،فقر و مشکالت اقتصادی هم میتواند اثر مستقیمی روی بزهکاری داشته باشد .از هتم
پاشیدگی خانواده ،طالق و یا جدایی والتدین ،تت

والتدینی ،سوءاستتفاده و غفلتت ،مشتکالت

انضباطی و اخالقی در خانواده ،ازدواجهای تحمیلی از جمله عوامل خانوادگی ناهنجاریها است.
همچنین افسردگی ،افکار به خودکشی ،اختالل عدم توجه و اضطراب باال در آنها دیده میشتود.
برخی از آنها دچار اختالالت شخصیتی نیز میباشند (رسولزاده طباطبائی و همکاران.)1384 ،
از سویی دیگر روابط والدینی نوجوانان و شیوههای انضباطی والدین که بر اساس تنبیته بتدنی و
استبداد باشد ،میتواند منجر به انحرافات اجتماعی شود .روابط با همساالنی که بزهکار هستتند
نیز مؤثر است .عوامل روانشناختی مثل بیماریهای روانی ،اختالالت شخصتیتی ،ضتداجتماعی
بودن ،پائین بودن عزت نفس نیز افراد را به سمت بزهکاری سوق میدهد (بیابانگرد.)1376 ،
ناهنجاری یا کجروی را میتوان ناهمنوایی با هنجار یا مجموعه هنجارها و قوانین جامعه تعریتف
کرد .هیچ جامعهای را نمی توان به سادگی به کسانی که از هنجارها منحرف میشوند و کستانی
که با آنها همنوایی می کنند تقسیم کرد .بیشتر افراد در طیفی از رفتارهتای هنجتار و نابهنجتار
قرار دارند .از نظر قانونی ناهنجاری به جرم و تخلف تعبیر میشود .از این نظر هر فعل یتا تترک
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می شود (ماده دوم قانون مجازات اسالمی مصوب  1361/7/21مجلس شتورای استالمی) .جترم
حاصل سه عنصر است که نبود هر ی

برای نبود جرم کتافی استت :التف -عنصتر قتانونی و آن

عبارت است از اینکه قانون جزا ،عمل معینی را جرم اعالم کرده باشتد .ب -عنصتر متادی و آن
عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع میشود .و ج -عنصر اخالقتی کته در واقتع همتان
قصد مجرم در امر خالف و عمد وی در جرم عمدی و خطتای وی در جترم غیرعمتد استت .در
مجموع فرد نابههنجار اجتماعی به افرادی اطالق میشود کته فاقتد ظرفیتت و قتدرت پتذیرش
معیارهای اخالقی و قانونی جامعه بوده و نمیتواننتد بتا ضتوابط و مقتررات اجتمتاعی و محتیط
فرهنگی خود سازگار شوند ،قوانین و سنتهای اجتماعی را زیر پا میگذارند ،حقتوق دیگتران را
مورد تجاوز قرار میدهند ،سلوک و رفتارشان همواره غیراجتماعی یا ضداجتماعی متیباشتد .از
دیدگاه روانشناسی یکی از اختالالت رفتار آدمی ،اختالل منش است .منش به تمتایلی اطتالق
می شود که طبیعتاً تأثیرپذیر است و واکتنشهتای ختود را متوجته محتیط ختارجی متیکنتد.
همچنین گفته شده است که منش همان شخصیت آرمانی یا عملی است که عوامتل اخالقتی و
فرهنگی در آن سهیم شده و رفتار فردی را به گونهای خاص جهت داده و رهبری میکنتد و در
واقع مجموع انعکاسهای قواعد اخالقی و مذهبی کسب شده در رفتار استت (کتینیتا.)1376 ،
انجمن روانپزشکان آمریکتا در طبقتهبنتدی پتنجگانته رفتارهتای نابهنجتار ،یت

طبقته را بته

اختاللهای منش اختصاص دادهاند ،که شامل چهتار گتروه :انحرافتات اخالقتی (ستایکو پتاتی)،
انحرافات اجتماعی (سوسیوپاتی) و انحرافات جنسی و اعتیادهتا متیشتود .ستایکوپاتهتا افتراد
خطرناک اجتماعی هستند که فراخود در آنها رشد نکرده است .سست شدن مبتادی متذهبی و
اخالقی به ازدیاد سایکوپاتها دامن زده است .این افراد احساس گناه ندارند ،نوع عواطتف را بته
خوبی درک نمیکنند و به خاطر معینی آنها را منحرفات اخالقی مینامند .برخی از عالئتم آنهتا
عبارت است از -1 :عدم پایبندی به اصول اخالقتی -2 ،مغتایرت شتدید بتین ستطوح هتوش و
وجدان اخالقی -3 ،بیقیدی و بیتفاوتی -4 ،خودبینی و عدم احساس مسئولیت -5 ،زندگی در
لذت آنی -6 ،بهرهکشی و استثمار -7 ،دوستی ناپایتدار -8 ،بتیانضتباطی -9 ،دیگتران را علتت
رفتار خود دانستن -10 ،گرفتار ساختن دیگران -11 ،فقدان همانندسازی.
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یکی از عوامل مهم در آسیبپذیری ،مربوط به خانواده استت و اگتر ختانواده نابستامان باشتد و
عوامل خطرزا مثل اختالفات خانوادگی ،طالق و عوامل استترسزای دیگتر در آن وجتود داشتته
باشد می تواند تأثیر مستقیمی بر روی رفتارهتای نابتههنجتار اجتمتاعی داشتته باشتد .ختانواده
کانونی است که اولین انتقال دهنده فرهنگ جامعه استت و اگتر ختانواده دچتار تخریتب شتود
انتقال فرهنگ نیز امکانپذیر نمیباشد .همچنین خانواده عامل اجتماعی شدن است .پتس اگتر
خانواده دارای اختالفات زناشویی عمیق باشد همه این عوامل تحتالشتعاع قترار متیگیترد .بتر
اساس هرم مازلو 1تا احساس امنیت تقویت نشود عوامل شناختی و فراشناختی محقتق نخواهتد
شد .پس تا نوباوگان امنیت احساس نکنند اجتمتاعی شتدن و فرهنتگپتذیری آنتان بته تتأخیر
میافتد .فرزندان ذکوری که در شرایط اختالف خانوادگی تربیت شدهانتد .بیشتتر احتمتال دارد
که در روابط بعدی خود پرخاشگری نشان دهند ،در کنترل خشم خود بیشتر مشکل دارند و در
روابط با همساالن خود رفتار پرخاشگرانه نشان میدهند (کیتنس و کریت  .)2004 ،اختالفتات
خانوادگی باعث افسردگی شدید در مادران شده و سطوح باالیی از عوامل خطترزا را در محتیط
خانواده فراهم میکند ،و افسردگی مادران رابطه نزدیکی با افسردگی جوانان ختانواده دارد و در
مقایسه با مادران غیرافسرده ،افسردگی این جوانان باالتر میباشد (هامن و همکاران.)2004 ،
 -10خودکشی
خودکشی یکی از نگرانیهای عمده در سالمت عمومی 2شناخته شده است (جیمز و همکتاران،
 )2012که تحت تأثیر عوامل روانی اجتماعی ،فرهنگی و محیطی قرار دارد (بتایلی و همکتاران،
 .)2011خودکشی یکی از معضالت اجتماعی است که امتروزه بتا توجته بته پیچیتدهتتر شتدن
تعامالت و ارتباطات در بیشتر جوامع رو به افزایش است .اگر چارهای برای اقدامات پیشگیرانه و
کاهش آن اندیشیده نشود ،آثار سوء آن عالوه بر شخص اقدام کننده ،بر اطرافیتان وی و جامعته
نیز اثرگذار خواهد بود .نابسامانیهای اجتماعی ،نامالیمات زندگی و عدم توانایی یا عدم آموزش
مقابله با مشکالت ،آدمی را در معرض بسیاری از آسیبها قرار میدهد ،به شکلی که بسیاری از
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افراد قدرت مقابله یا سازگاری با شرایط سخت زندگی را نداشته و مرگ را تنها راه نجتات ختود
تلقی میکنند .بزرگترین موج خودکشی بعد از جنگ جهتانی در جوامتع صتنعتی بته دالیلتی
همچون بیکاری و ناکامی ناشی از آن ،کاهش اعتقادات مذهبی ،مشکالت ختانوادگی و افتراط و
تفریطهای تربیتی بین جوانان به وقوع پیوسته است .همچنین اشباع شدن جوانان از هر جهتت
به طوری که دیگر هیچگونه کمبودی در اطراف خود احساس نکنند نیز از موجبتات خودکشتی
در جهان امروزی است.
در ایران به علل مختلف فرهنگی آمار دقیقی در مورد قربانیان خودکشی وجود نتدارد .بتا آنکته
میزان خودکشی در ایران ،در مقایسه بتا ستایر کشتورها (بته ویتژه کشتورهای صتنعتی غربتی)
فاصلهای بسیار دارد و در حد کمتری است ،امّا با این حال در طتی دو دهته اخیتر ،رونتد رو بته
افزایش داشته است و مهمترین عاملی که قضاوتی دقیق را دربتاره میتزان خودکشتی در ایتران
غیرعملی می سازد ،فقدان آمارهایی است که بتواند تمامی نقاط کشتور را دربرگیترد .اطالعتاتی
که از طریق سالنامه آماری کشور (مرکز آمار ایران) انتشار مییابد فقط مناطق شهری را شتامل
میشود و در مورد مناطق روستایی کشور اطالع دقیق و کاملی وجتود نتدارد .عتالوه بتر ایتن از
طریق آمارهای سازمانهای ذیربط نمیتوان به دقت از کل موارد خودکشی (منجر به مرگ یتا
نجاتیافته) آگاهی یافت و بیشتر اطالعات ،به موارد مرگ به علت خودکشی محتدود متیشتود.
عمده ترین علل خودکشی در ایران شامل اختالفات زناشویی ،ناراحتیهای روانی ،گرفتاریهتای
عشقی ،عدم تعادل شخصیت ،فقر ،بیکاری ،اعتیاد ،شرایط نامستاعد اقتصتادی ،شترایط زنتدگی
شهری به ویژه در شهرهای بزرگ و از هم پاشیدگی و جتدایی گتروههتای اجتمتاعی استت .در
میان انگیزه های مختلف خودکشی اختالفات خانوادگی عمدهترین انگیزه و در میتان روشهتای
خودکشی ،مردان بیشتر از روش حلقآویز کردن و زنان از طریق خودسوزی اقدام به خودکشتی
میکنند (احمدی.)1386 ،

به نظر میرسد ازدواج و بچهدارشدن به طور قابل مالحظهای از خودکشی میکاهد .میزان
خودکشی در بین افراد متأهل  11در ی

صد هزار است .افراد مجرد تقریباً دو برابر بیشتر

از افراد متأهل خودکشی میکنند .میزان خودکشی در افرادی که قبالً متأهل بوده و بعد
طالق گرفتهاند ،بسیار باالتر از کسانی است که هرگز ازدواج نکردهاند ( 24نفر در هر یکصد
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هزار نفراز کسانی که همسرشان را از دست دادهاند و  40نفر از افرادی که با طالق از هم
جدا شدهاند .ین رقم در مورد مردها  69در ی صد هزار و در زنهای طالق گرفته فقط 18
در ی

صد هزار است) .ضمن اینکه خودکشی در کسانی که سابقه اقدام به خودکشی یا

خودکشی منجر به مرگ در خانواده آنها وجود داشته شایعتر است .بدون ش

و با احتمال

قریب به یقین اشخاص متأهل ،در کل ،بنیه و ساختار جسمانی و روانی بهتری در مقایسه
با مجردها دارند چرا که اجتماع خانوادگی مانند اجتماع مذهبی ی

نیروی مصونیت بخش

در برابر خودکشی است .خانواده با سازوکارهای وحدت خانوادگی و مدیریت والدین ممکن
است با تنظیم رفتار اعضای خانواده و به خصوص جوانان ،آنها را از خطر ارتکاب به
خودکشی دور نگه دارد .وحدت خانوادگی در میزان خودکشی تأثیر دارد .افرادی که با
خانوادههایشان دارای تعامل بسیار قوی بودند کمتر تسلیم نابسامانیها و عمل خودکشی
می شدند .اگر به زندگی افرادی که خودکشی کرده به طور عمیقتر نگاه کنیم آثاری از
مواردی از قبیل طردشدن در دوران کودکی و نوجوانی ،فاصله بین آرزوها و موفقیتها،
بیثبات ی پیش از دوره نوجوانی ،محروم بودن از عشق پدری و مادری و اینگونه موارد دیده
میشود که نشانگر مشکالت خانوادگی میباشد .هر چه اعضای خانواده به هم نزدی
باشند ،ایمنی فرد نسبت به خودکشی بیشتر است .اینکه نرخ خودکشی در میان مجردها
بیشتر است ،تأیید نقش عامل روابط خانوادگی در خودکشی است .حمایت خانواده ،افزایش
ارتباط صمیمی ،توزیع مسئولیت ،از سرگیری نقش خانوادگی ،همراهی و توجه به شکست
عشق یا تحصیل و  ...میتواند کم
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فصل ششم:
نقش تحوالت اجتماعی بر خانواده
خانواده در دوران حاضر ،دستخوش تغییرات وسیعی شتده کته نته تنهتا نستبت بته قترنهتای
گذشته ،بلکه نسبت به دهههای گذشته تفاوت یافته و بر سطوح مختلتف ختانواده ایرانتی و بته
تبع آن در جامعه تأثیر گذاشته است .تحوالت و جهانی شدن دو فرآیندی هستند که تغییترات
جدیدی را در خانواده به وجود آوردهاند .شدت و میزان و زمان بتروز ایتن تغییتر و تحتوالت در
تمامی جوامع یکسان نیست اما به لحا ارتباطات جهانی ،تحوالت و دگرگونی هتای جوامتع بتر
یکدیگر اثرگذار است .در واقع اکثر این تغییر و تحوالت در نتیجه ورود مدرنیته و جهانی شتدن
است که فرصت بروز و ظهور می یابند که ابتدا در غرب رخ داده است .تغییر و تحتوالتی کته در
غرب به واسطه جهانی شدن ،پیشرفت های فنّاورانه و فرایند مدرنیته روی داده ،پیامتدهایی را از
طریق دنیای اطالعات و ارتباطات بر ستایر نقتاط جهتان انتقتال داده استت .در صتورتی کته در
جامعهای (همچون ایران) برای این تغییر و تحوالت بسترستازی و فرهنتگستازی نشتده باشتد،
زمینه برای بروز بحرانها مهیا میشود.
به دنبال این تحوالت ،ازدواج نیز تحت تأثیر تغییرات ستاختاری و فرهنگتی و متتأثر از جایگتاه
خانواده ،دچار تغییرات چشمگیری شده است .تا جتایی کته امتروزه پدیتده هتایی نظیتر انتقتال
ازدواج به مدل رابطه ای /معاشرتی و افزایش آغتازین ازدواجهتای رابطتهای /معاشترتی در میتان
طبقات اجتماعی باال و متوسط جامعه دیده میشتود .همچنتین بتا افتزایش فردگرایتی و آزادی
فردی در انتخاب همسر همراه بوده است .بر این اساس با تغییر مدل و الگتوی ازدواج ،تغییترات
زیادی در حوزه ازدواج ،مبنا و ماهیت آن ایجاد می شود .در ازدواج به عنتوان بخشتی از فراینتد
زندگی خانواده محور ویژگیهای زیر وجود دارد :نقش خانواده در انتختاب همستر ،تأثیرپتذیری
ازدواج از روابط و قواعد خویشاوندی ،تأکید بر ابعاد اقتصادی ازدواج مانند مالکیت و تقسیم کتار
جنسیتی ،اهمیت بعتد عمتومی ازدواج ،ازدواج بته عنتوان مجموعته ای از روابتط و شتبکه هتای
اجتماعی ،تأکید کمتر بر عشق و تمایالت جنسی متقابتل (دوطرفته) و اهمیتت رابطته جنستی
برای تربیت فرزند .از سویی دیگر در ازدواج به عنوان ی

رابطه ویژگی های زیر دیده متی شتود:

آزادی بیشتر در انتخاب همسر ،جدایی نسبی ازدواج از الزامات خویشاوندی ،تأکید بر عشتق در
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ازدواج ،اهمیت بعد خصوصی ازدواج ،برابری در درون ازدواج ،تأکید زیتاد بتر تمتایالت جنستی
متقابل (دوطرفه) ،اهمیت مسائل جنسی .در نوسازی خانواده اگرچه آزادی و استقالل بیشتتری
را برای افراد به ارمغان آورده ،لیکن آنها را با عدم اطمینتان بیشتتری نستبت بته آینتده مواجته
ساخته است ،ازدواج به تأخیر افتاده است (مکدونالد و همکاران ،)2006 ،طتالق افتزایش یافتته
است ،زندگی مجردی رواج یافته است ،روابط خارج از ازدواج بیشتتر شتده استت و سته متغیتر
کلیدی ازدواج تحول یافته است :دسترسی (قابلیت دسترسی به همسر آینده با توجه بته تتوازن
نسبت جنسی در سنین ازدواج و الگوهای انتخاب همسر) ،امکان (امکان پذیری ازدواج بتا توجته
به شرایط اقتصادی و اجتماعی) و تمایل (مطلوبیتت ازدواج بتا توجته بته هنجارهتا و فشتارهای
اجتماعی و انگیزههای فردی).
واقعیتهای فعلی در ازدواج ،یعنی دشواری در الگوهای ستنی انتختاب همستر و امکتانپتذیری
ازدواج با توجه بته شترایط اقتصتادی و اجتمتاعی و مطلوبیتت ازدواج بتا توجته بته هنجارهتا و
فشارهای اجتماعی و انگیزه های فردی و در نتیجه وجود فاصله زیاد بتین بلتوغ جنستی و بلتوغ
اقتصادی اجتماعی جوانان و به دنبال آن به خطر افتادن بهداشت و سالمت جنستی ،همچنتین
جلوگیری از گناه و فساد ،ارضای غرایز جنسی ،ارتقاء آرامش روحتی و فکتری و فتراهم نبتودن
امکانات الزم برای ازدواج نشان دهنده ضرورت تئوریپردازی و اقدام اساسی برای حل مستئله و
ارائه راهکار در جامعه ایران است.
برخی از این تغییرات ،دارای آثار مثبت و بیشتر آنها دارای تتأثیر منفتی بتر ختانواده بتودهانتد.
عمدهترین این تغییرات عبارتاند از (اعزازی:)1387 ،
 )1کاهش اقتدار مرد
 )2کاهش قباحت طالق
 )3تحصیل و اشتغال زن
 )4اهمیت یافتن عشق در ازدواج
 )5تغییر در مدیریت مالی خانواده
 )6افزایش توجه به حقوق کودکان
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 )8اهمیت یافتن نیازهای عاطفی و روانی
 )9تغییر در نقشها و وظایف فطری زنان
 )10کاهش میزان نفوذ والدین روی فرزندان
 )11روند کلی در جهت انتخاب آزادانه همسر
 )12وابستگی مالی درازمدت به خانواده اصلی
 )13زندگی مجردی طوالنیمدت با خانواده اصلی
 )14کاهش فرزندآوری و کاهش جمعیت خانوادهها
 )15افزایش امید به زندگی و سالمندی طوالنیمدت
 )16تضعیف رعایت اصول اخالقی و ترویج آزادی جنسی
 )17تغییر نگرش به ازدواج از مرحلهای از زندگی به نوعی از زندگی
 )18رسمیت بیشتر حقوق زنان هم از نظر ازدواج و هم تصمیمگیری خانواده
 )19تضعیف روابط صمیمانه و کاهش زمان با هم بودن میان اعضای درون نسلی
 )20افزایش سن ازدواج و سن فرزندآوری و به تبع آن کاهش پیوندهای بین نسلی
با این وجود ،تفاوتها به گونهای نیست که بتوان گسست از خانواده ستنتی بته متدرن صتحبت
کرد .خانواده در ایران از شکل و الگوی خانواده گسترده فاصتله گرفتته و بته ختانواده هستتهای
نزدی

تر شده است؛ اما همچنان بسیاری از عناصر سنتی در خانواده امروزی ایران به قوت خود

باقی است.
در ادامه نقش تحوالت اجتماعی بر خانواده مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد:
 -1تهاجم نظام سلطه و ثروت (تهاجم فرهنگی و گسترش نگرشهای فمینیستی)
حیات بشری همواره با فرهنگ توأم بوده است و ملتی که فرهنگ مخصتوص بته ختود نداشتته
باشد ،بیهویت و مرده محسوب می شود .عالوه بر این ،ی

فرهنگ بالنده برای تکامل خود باید

توانایی تبادل با سایر فرهنگها و جذب عناصر مثبت آن را داشته باشد .هر فرهنگی ستعی دارد
با نفوذ بر سایر جوامع بر قدرت خود بیفزاید .امروزه نظام ستلطه بترای تتداوم اهتداف ختود بته
دنبال استثمار فرهنگی است و امپریالیسم روانی را به خدمت گرفته تا نفوذ خود را جهانشمول
کند (موسوی و حیدری.)1391 ،
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تهاجم فرهنگی از طریق ایجاد شرایط بحرانی ،عدم تعادل ،اغتشاش فکری و کنار نهادن آداب و
رسوم ،اخالقیات ،عرف ،سب

زندگی ،زبان ،ارزشهتا و هنجارهتا و تحقیتر داشتتههتا ستعی در

هویتزدایی و ایجاد وابستگی مینماید .ترویج فردگرایی ،لذتطلبی و سکوالریسم منافع آنهتا را
تأمین میکند .در این راستا یکی از اهداف موضوعی گسست خانواده استت .بتا کتاهش انگیتزه
ازدواج ،گستتترش روابتتط ختتارج از ازدواج ،تتترویج خیانتتت ،آزادی روابتتط جنستتی ،گستتترش
شهوترانی ،گسستن دلبستگیهای خانوادگی ،ایجاد شکاف نسلی ،از بین بردن قواعد ختانواده،
درصدد ایجاد زندگی بدون خانواده و از هم پاشیدن خانواده است (سیدنژاد و همکاران.)1393 ،
نظام سلطه به این نتیجه رسیده استت کته بهتترین راه نفتوذ در ستایر ملتل ،نفتوذ فرهنگتی و
استحاله درونی آن است .تهاجم فرهنگی معموالً نامرئی و نامحسوس استت؛ درازمتدت و دیرپتا
است؛ ریشهای و عمیق است؛ همه جانبه است؛ با استتفاده از اصتول علمتی و بتا بهترهگیتری از
فنّاوری است؛ گسترده و فراگیر استت .قربانیتان آن بیشتتر قشتر جتوان هستتند (طباطبتایی و
همکاران.)1391 ،
تهاجم فرهنگی تغییرات زیر را در افراد و خانواده ایجاد میکند:

 -1تجملگرایی :ارزش شدن اشرافیگری 1اوج گترایش بته متادیگرایتی و رفتاهطلبتی استت.
تجملگرایی باعث سخت شدن شرایط ازدواج میشود و موجب میشود تتا هتر کتس در زمتان
خود توانایی اقدام به ازدواج را نداشته باشد .انتظارات پسر و دختر آنقدر نسبت به هم افتزایش
مییابد که هدف امری محال و رؤیایی به نظر میرسد و گزینههایی که واقعتاً متیتواننتد بترای
ازدواج مناسب باشند به دلیل این انتظارات غیرواقعتی رد متیشتوند و از فرصتتهتای تشتکیل
خانواده کاسته میشود (آزاد ارمکی.)1378 ،
 -2لذتگرایی :تمرکز بر لذت و شهوت و پررنگ کردن آن در زندگی و از جمله آسانستازی و
تغییر نگرش به سوی رابطههای بدون تعهد و صرفاً برای دفتع شتهوت و لتذتطلبتی از جملته
برنامهها و اهداف تهاجم فرهنگی است .شهوتگرایی با عنوان «عشق» که ی

واژه بسیار عتالی

و ارزشمند است معرفی میشود .این موجب متیشتود کته تنهتا افترادی کته توانتایی جتذب و
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تحری

جنسی طرف رابطه را داشته باشند بتوانند بته رضتایت ختاطر از ارتبتاط ختویش نائتل

شوند .این وضع موجب همهگیری روابط جنسی قبل از ازدواج ،روابط جنستی ختارج از ازدواج،
خیانت و گسترش طالق میشود .یکی از بارزترین اقتدامات تهتاجم فرهنگتی ،تترویج آزادی در
برقراری رابطه جنسی است .فرهنگستازی روابتط دو جتنس از قبیتل :دوستت پستر و دوستت
دختر ،هم خانگی و هم خوابی تشویق میشود .ارتبتاط ختارج از ازدواج روابتط زناشتویی را بته
شدت تخریب میکند و موجب شتکلگیتری بتیاعتمتادی بتین زوجتین متیشتود (حتاتمی و
همکاران .)1394 ،همچنین است تشویق به شرکت کردن در میهمانیهای شبانه ،مصرف متواد
مخدر ،مصرف مشروبات الکلی ،نمایش وسایل و داراییهای شخصتی ،انجتام رفتارهتای پرخطتر
همگی برای تأکید بیش از اندازه بر نیازهای فردی و لذتطلبی است.
 -3تخریب الگوهای سنتی :یکی از کارکردهای تهاجم فرهنگی تحقیر کتردن دلبستتگیهتا،
سنتها ،ارزشها ،آداب و رسوم ،مراسمات ،باورها ،تعلقات بته ختانواده و الگوهتای بتین نستلی
است .در چنین شرایطی کنار نهادن الگوهای سنتی و آرامشبخش همانند و کنتار نهتادن آداب
و رسوم و فرهنگ خودی ،بیهویتی ،سرگشتگی اجتماعی (آنومی) و از خودبیگانگی را افتزایش
داده و راه را برای وابستگی و پذیرش فرهنگ بیگانه باز میکند (ابراهیمتی .)1378 ،جهتان در
عصر حاضر تحت تأثیر انفجتار اطالعتات ،دستتآوردهتای تکنولتوژی و درهتم شکستته شتدن
مرزهای فرهنگی به سمت افقهای ناپیدایی در حرکتت استت .وستایل تکنولتوژی ارتباطتات و
رسانههای جمعی جهان را به ی

دهکده کوچ

تبتدیل نمتوده استت ،فرهنتگهتا ،ارزشهتا،

هنجارها و آداب و رسوم جوامع در آیینه دید همگان قرار گرفته است .بر این اساس فرهنگهتا
و باورها در معرض پرسش و احیاناً چالشهای جدی قرار گرفته و فرهنگی که در پشت ستکوی
«جهانی شدن »1و یا به تعبیر برخی «جهانیسازی» در پی استیال بتر ستایر فرهنتگهتا استت،
جوامع دیگر را در این عرصه به مبارزه نابرابر میطلبد .جهانی شتدن بته عنتوان فراینتد کته بتا
مفاهیمی چون «دهکده جهانی»« ،نظم نوین جهانی»« ،توسعه تکنولوژی»« ،عصتر اطالعتات»،
«انقالب اطالعات» و  ...همراه است محصول دستآوردهای جهان اطالعات است .برخی جهتانی
شدن را ی

طراحی غربی پنداشته و جهانی شدن را با غربی شدن یکی میدانند و برختی هتم
1. Globalization
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جهانی شدن را ی

روند میدانند که در حیات نظام بینالمللی به صورت خودکار سیر تحتولی

خود را میپیمایند .جهانی شدن بته معنتای گستترش و همته گیتر شتدن روابتط اجتمتاعی و
اقتصادی در سراسر جهان است (وثوقی و نی

خلق.)1388 ،

 -4تأثیر بر ازدواج :از آغاز تاریخ ،همواره ازدواج عالوه بر صمیمیت جنسی پایدار شامل تربیت
و هویتبخشی به فرزندان نیز بوده است که از سوی سنتهای اجتماعی و آئینهای دینی مورد
تأیید و تأکید قرار گرفته است .تشکیل خانواده واحد اجتماعی بنیانی هر جامعه است و ساختار
اصلی نظم اجتماعی بر اساس آن پا میگیرد .همواره در فرهنگ ایرانی چنتین بتوده استت کته
وظیفه اصلی خانواده انتخاب نام نی

برای فرزندان ،تربیتت فرزنتدان و کمت

بته ازدواج آنهتا

میباشد .برای قرنهای متمادی در بستیاری از کشتورهای اروپتایی ،ازدواج در تملت

قبایتل و

خانوادههای گسترده بوده و بعید بود که ازدواجی بتدون توافتق بتزرگترهتا صتورت بگیترد .در
اسالم هم ازدواج دختران باکره بتدون اجتازه پتدر یتا جتد پتدری انجتام نمتیگیترد (وثتوقی و
همکاران .)1388 ،اما امپریالیسم نو غربی با عنوان «جهانی شتدن» ایتن رونتد ازدواج را دچتار
تغییر نموده است .دیگر در ازدواج شرط رضایت والدین نیازی نیست و باید دختر و پسر آزادانه
برای ازدواج خود تصمیم بگیرند .حتی کلیسا رضتایت آزادانته زن و مترد را بترای ازدواج شترط
کافی دانست و این فکر را که رضایت والدین تنها توافق ضروری بترای ازدواج استت را منستوخ
اعالم کرد .و اینکه ازدواج چیزی فراتر از ی

قرارداد مدنی نیست و بته راحتتی متیتتوان آن را

فسخ کرد و کودکان نامشروع هم به اندازه فرزندان زوجهای ازدواج کرده صاحب حتق هستتند.
این تفکر امپریالیستی به تدریج چنان ریشه دواند که ازدواج به جای آنکه مشارکتی باشتد کته
توسط قوانین ،سنتها و خداوند تقدیس میشوند به عنوان قراردادی تلقی شد که بتین دو نفتر
با حقوق فردی خود بسته میشد که در جهان امروز ازدواج به صورتی کامالً غیردینتی و فتردی
و فاقد الزامات قانونی درآمد .عقلگرایی جای اعتقاد دینی را گرفت و حمایت از روند بته وجتود
آمدن کودکان نامشروع در جامعه محبوبیت پیدا کترد .ازدواج هتم بختش عظیمتی از حمایتت
اجتماعی خود را از دست داد و به جای اینکه توسط قوانین و سنت کنتترل شتود اینت

فقتط

توسط زوجین کنترل میشود .ترویج انواع روابط در برابر ازدواج مقدس راهی امپریالیستی برای
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از هم پاشیدن خانواده است .از جمله تترویج ازدواج هتمجتنسهتا ،زنتدگی مشتترک ختارج از
چهارچوب ازدواج و تغییر پیوند خویشاوندی.
تغییر سبک زندگی :تغییر الگوی زندگی جوامع و گرایش دادن آنها به ستب

زنتدگی جریتان

سلطه که در هر حال حاضتر بتر پایته سکوالریستم و مصترفگرایتی بنتا نهتاده شتده استت ،از
اولویت های جنگ نرم در حوزه فرهنگ و خانواده محسوب میشتود بته طتوری کته امتروزه در
قالب های گوناگون ،اهتمام به ترویج سب

زندگی غربی و تخطئه فرهنگتی ستایر جوامتع قابتل

مشاهده است .تغییر الگویی که به طور خزنده و پنهان ،قصد انهدام از درون را در ختانوادههتا و
سوق دادن به سوی سب
تأثیرات این تغییر در سب

زندگی غربی دنبال میکند .اهمیت ایتن مستئله در آنجتا استت کته
زندگی ختانواده بتا توجته بته ویژگتی زیرستاختی بتودن در حتوزه

فرهنگ ،در نهایت بر روی فرهنگ جامعه خواهد بود .جریان سلطه برای اشاعه فرهنگ ختود از
ابزارهای گوناگون چون مصنوعات فرهنگی (سینما ،فیلم و کتاب) ،رسانهها (رادیتو ،تلویزیتون و
فضای مجازی) بهره میجوید .ابزارهایی که با محتوایی چون -1 :برتر و مطلق بودن ،جتذابیت و
گریزناپذیر نشان دادن فرهنگ غربی و  -2تخطئه ،تضتعیف و ناکارآمتد دانستتن فرهنتگهتای
بومی و  -3دعوت به جایگزین کردن سب ها و شیوههای زندگی غربی به جای اشتکال ستنتی؛
 -4تحقیر زندگیهای سنتی ،تخریب نمادها و اسطورههتا و دستتاویزهایی چتون گذشتتهگترا و
مرتجع ،ارائه میدهند .لذا بر ما است که با بررسی ابزارها و محتوایی برنامتههتای کته در حتوزه
خانواده برای استحاله فرهنگی توسط جریان سلطه تهیه و تولید میشود ،در شتناخت هتر چته
بیشتر زوایای این تهاجم خرنده ،کوشتا باشتیم (احمتدی .)1386 ،توستعه خشتونت و ستکس،
بیبند و باری و اباحهگری ،منفعتطلبی ،مدگرایی ،مصرفگرایی شدید ،تنتوعطلبتی افراطتی از
جمله برنامههای تغییر سب

زندگی و ذائقته متردم کشتورهای قربتانی ستلطه استت (صتابری،

 .)1385همچنین یکی دیگر از عوامل مهمی که آینده خانواده ایرانی را تهدید میکند ،ظهتور و
بروز نوعی «فردگرایی» است .این فردگرایی در غرب عاملی پیش برنده محسوب میشود و اگتر
در افراد نهادینه شود روند زندگی اجتماعیشان را آسانتر میکند .اما در جامعه ما (ایران) ایتن
فردگرایی خانواده را دچار بحران کترده استت .تعتدد منتابع تأثیرگتذار فرهنگتی بته واستطهی
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گسترش وسایل ارتباط جمعی ،تأثیرات متفاوت و گوناگون به روی ذهن ت ت
موجب جدایی تدریجی افراد از یکدیگر شده ،و جامعه به ت

افتراد جامعته،

بعدی شدن متمایل میشود.

 -5ترویج تفکرات فمینیستی :فمینیستها همواره منتقتد فلستفه مکتتب ستاختارى در حتوزه
خانواده هستند .آنها ختانواده هستتهاى هتمزیستت را تنهتا شتکل طبیعتى و مشتروع ختانواده
مىدانند .و مدعىاند کته در طبیعتت ،شتکل مشخصتى بتراى ختانواده وجتود نتدارد و مبنتاى
ساختارى و ایدئولوژیکى خانواده را در هر جامعه ،ساختهاى اجتماعى و مفروضات ذهنى افتراد
نسبت به نقش انسانها تشکیل مىدهد .به اعتقاد فمینیستها ،موقعیت زنان در ختانواده بایتد
مورد بازنگرى قرار گیرد ،چرا که خانواده محل عمده ستم بر زنتان در دنیتاى امتروز استت کته
نقش پایهاى در استحکام و تثبیت نابرابرىهاى جنسیتى و قلمداد کردن زن بته عنتوان جتنس
دوم دارد .بنابراین بر لزوم تغییرات اساسى در سیستم و ساختار ارزشى جامعه تأکید مىکننتد.
به عبارت دیگر طبق نظر فمینیستها ،باید براى بهبود روابط خانواده ،قائل به وابستگى متقابتل
میان دو حوزه عمومى و خصوصى بود و حوزه زندگى خصوصى و خانوادگى را بیرون از وظتایف
قانونگذارى در قلمرو عمومى اجتماعى قلمداد کرد (روزنباوم ،ترجمه مهدوی .)1367 ،از نظتر
آنان حوزه خصوصى (خانواده) یکى از جایگاههاى اصلى روابط قدرت و عتدم تستاوى جنستیتى
است که مردساالرى دائماً بازتولید مىشود و از آنجا که قوانین مدنى موجود در حتوزه عمتومى
منحصر به همان حوزه قلمداد مى شود ،حوزه خصوصى خانوادگى همتواره دچتار نتوعى روابتط
قدرتى نابرابر است .موقعیت ارباب بندگى در اثر قوانین مردگرا موجب تستلط متردان بتر زنتان
مىشود .آنها بر اصالح قوانین در حوزه زنان تأکید دارد و معتقدند با اصالح قتوانین ،ختانواده از
ی

کانون خودکامه و استبدادى به کانون برابرىطلب تبتدیل خواهتد شتد .فمینیستتهتا بتر

عرصه هاى شخصى که متأثر از عوامل عمومى همچون قوانین سقط جنین ،تجتاوز و پایگتاه زن
به عنوان همسر و مادر پرداخته و معتقدند در اثر قوانین ،قواعد و سیاستهاى مردساالر حتاکم
در عرصههاى عمومى ،وضعیت خانواده همواره متأثر از این سیاستها ،به استمرار ستم بر زنتان
در خانواده منتهتى متىشتود (برنتاردز ،ترجمته قاضتیان .)1396 ،در حتال حاضتر بستیاری از
متخصصان خانواده ،دیدگاه فمینیستی را برای خانواده قبول ندارند .به دنبال پیروی از دیتدگاه
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سؤال میرود ،نقش والدینی متزلزل میشود ،به نام حمایت از زن جایگاه و هویت او زیر ستؤال
برده میشود.
 -2اشتغال و درآمد زنان (تحصیالت عالی ،اشتغال ،استقالل اقتصادی ،جایگاه اجتماعی)
نبود اشتغال حداقل یکی از زوجین ازدواج را دچار آسیب متیکنتد .همچنتین مهتم استت کته
زوجین بین ازدواج و اشتغال تعادل ایجاد کنند .به ویژه وقتی هر دو زوج شاغل هستتند توافتق
بر سر مدت کار ،وظایف خانه ،وظایف همسری ،رسیدگی به فرزنتدان و متدیریت متالی مهتم و
اساسی است (کلمن و کلمن.)2012 ،
از دیرباز رسم چنین بتوده استت کته زن بعتد از ازدواج در منتزل همستر ختود بته خانتهداری
میپرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و ایتن مصتداق بتارز یت
خانواده آرمانی محسوب میشد .در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهتای خانته و تربیتت و
نگهداری فرزندان بود تتا در آغتوش مهتر متادری پترورش یابنتد و مترد نیتز بته امترار معتاش
میپرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین میکرد .از طرفی در دنیای کنونی الزمتة گترایش
زنان به کسب دانش و آشنایی با فنتون علمتی و فنّتاوری روز ،اشتتغال آنتان در کنتار متردان و
افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است.
در حال حاضر میزان تمایل جوانان دختر به تحصیالت عالی ،اشتغال و استقالل آنان ،تمایل بته
ماندن در زندگی مجردی را افزایش داده است .معموالً ارتباط معناداری بتین وضتعیت شتغلی،
میزان تحصیالت ،وضعیت مسکن ،میتزان درآمتد و استتقاللطلبتی وجتود دارد .هتر چته فترد
تحصیالت بیشتری دارد توقتع بتاالتری از اشتتغال و ستطد زنتدگی دارد .در پستران مشتکالت
اقتصادی و تأمین هزینههتای ازدواج و زنتدگی حتداقلی ،داشتتن یت

شتغل و امنیتت شتغلی

پررنگتر است .به نظر میرسد الگوی رفتاری معاصر به دنبال رفاه است و این امتر توقتع متادی
بیشتری ایجاد میکند .مشکالت اشتغال خصوصاً برای مردان که وظیفه اصلی تتأمین معتاش را
در ازدواج به عهدهدارند از مطلوبیت تأهل میکاهد و نوعی مقاومت منفی در برابتر ایتن جریتان
طبیعی زندگی پدید میآورد (قدرتی.)1394 ،
امروزه شمار زوجین هر دو شاغل رو به افزایش است .متغیرهای اشتغال شتامل داشتتن شتغل،
نوع شغل ،محل شغل ،مدت اشتغال در روز و هفتته ،میتزان درآمتد ،چگتونگی متدیریت متالی،
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سطد شغل ،نحوه انجام امور داخلی خانواده و فرزندان ،نگترش شتوهر در متورد اشتتغال زن از
موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد (کلمن و کلمن .)2012 ،برختی از عوامتل
تعارض زا در بین زوجین زن شاغل عبارتاند از :مدیریت مالی (نحتوه هزینته کترد حقتوق زن،
شیوه سرمایهگذاری و پساندازها ،تبدیل شدن مسائل مالی به الگتوی مترجّد متراودات زوجتی،
چگونگی خریدهای اصلی مانند خانه و اتومبیل)؛ تقسیم وظایف (امورات منزل ،وظایف همسری
و رسیدگی به فرزندان) است.
قوانین نیز در این زمینه حقوق و تکالیفی را برای زن و شوهر در نظر گرفته است کته بته طتور
خالصه به آن اشاره میشود .طبق ماده  1117قانون مدنی «شوهر میتواند زن خود را از حرفته
یا صنعتی که منافی مصالد خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کنتد» .متاده  18قتانون
حمایت خانواده مصوب  1353نیز مقرر می دارد« :شوهر می تواند با تأیید دادگتاه زن ختود را از
اشتغال به هر شغلی که منافی مصالد خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منتع کنتد .زن نیتز
می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید .دادگتاه در صتورتی کته اختاللتی در امتر معیشتت
خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کنتد» .ضتمانت اجترای تخلتف از
چنین حکمی طبق بند  7از ماده  8همین قانون جواز طتالق بترای شتوهر یتا زن استت .البتته
قانون مدنی ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالد ختانواده منافتات دارد را ارائته نتداده
است و داوری را به عرف ارجاع داده است که البته این بحث مفصل و پترداختن بته آن موجتب
دور شدن از موضوع اصلی میشود (افتخار جهرمی و داوودی.)1390 ،
یکی از مسائلی هم که باعث میشود زنان ،از خانه و ختانواده غفلتت کننتد افتراط و تفتریط در
زمینه اشتغال زنان است .نظام اقتصادی در بحث سیاستگذاری ،برنامهریزی و قانونگذاری ،آن
چنان که باید در راستای حمایت از خانواده عمل نمیکند .اگر اشتغال زنان در خانواده متعتادل
اسالمی باید فرع بر وظایف اصلی زن به عنوان مادر و همسر و محور عاطفی خانواده باشد ،نظام
اقتصادی باید فرصت های شغلی ویژه زنان و متناسب با شرایط آنتان فتراهم کنتد (آزاد ارمکتی،
 .)1377تحقیقات نشان داده است که اشتغال زنان موجب افزایش آسیبهای روانی و اجتماعی
و اخالقی فرزندان و افزایش نارضایتی زناشویی میشتود (احمتدی و بیکتدلی1386 ،؛ احمتدی،
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و چند شیفتی ،اشتغال در محیطهای مردانه ،اشتغال در مشاغل مردانه ،اشتغال در محیطهتای
ناسالم اخالقی ،عدم تقسیم وظایف خانه بین زن و شوهر ،تضعیف وظایف اصلی زن (همسری و
مادری) پس از اشتغال ،عدم رفع نیازهای فطری زنان ،خارج شدن زنان از رفتارها و نقتشهتای
وابسته به جنسیت ،الزام اشتغال به تحصیل و مهتاجرت تحصتیلی و شتغلی ،زنتدگی مجتردی،
دوری از خانواده و منابع حمایتی .همچنین برخی از آسیبها و مشکالت اشتغال زن عبارتانتد
از :خستگی جسمی و روانی زن ،کمبود فرصت رسیدگی بته تربیتت فرزنتدان ،خطتر رقابتت بتا
همسر ،همسو نبودن برخی از مشاغل با روحیه زنان ،تعارض نقش خانه با نقتش شتغلی ،فشتار
کار بر روی زنان ،استثمار شغلی ،کاهش نقش اقتصادی مرد ،تعارض متدیریت اقتصتادی خانته،
مادیگرایی در روابط زوجین ،کاهش احساس مسئولیت مرد ،افتزایش تعتامالت زن بتا متردان،
کاهش اقتدار مردانه ،جابجایی نقش بتین زن و مترد و افتزایش مزاحمتت بترای زنتان ،افتزایش
انتظارات از زن ،افزایش سوءاستتفاده از زن ،افتزایش استترس در زن (بتاقری1385 ،؛ بتاقری و
همکاران1388 ،؛ ندری ابیانه)1385 ،
در نظام خانواده اسالمی ایرانی ،تأمین معاش و مدیریت اقتصتادی ختانواده وظیفته مترد استت.
نقش اقتصادی پدر کامالً روشن است .هر چند این نقتش بتا مشتارکت عناصتر اصتلی ختانواده
صورت می پذیرد ،ولی پدر همواره مظهر فعالیت و نان آوری خانواده قلمتداد متی شتود .فرزنتدان
پدر را نشانه ای از تالش و کوشش برای تأمین مخارج زندگی می دانند و همواره انتظار دارنتد بتا
دست پر به خانه برگردد .پدری که در نظام خانواده از عهده نان آوری و تأمین مختارج ختانواده
بر می آید و انتظارات از نقش های خود را به درستی برآورده می سازد ،از دیگتر اعضتای ختانواده
نیز انتظار دارد پاسخگوی انتظارات از نقش خود باشند و از این رو بتر امتور منتزل و رفتارهتای
فرزندان نظارت خواهد داشت .اما در خانوادههایی که پدر بیکار است و نقتش او ضتعیف استت،
پدر به جای ایفای نقش نانآوری ،جایگاه ختانوادگی و پایگتاه اجتمتاعی او دستتخوش اختتالل
میشود و اقتدار او بر امور منزل کاهش مییابد (آقا بخشی.)1377 ،
 -3افت اخالق و ارزشها (رعایت حدود و ارزشها ،محرم و نامحرم)
اولین کارکرد خانواده ،تأمین آرامش جسم و تسکین جان اعضتای آن استت کته البتته مرهتون
امنیت این محیط برای اعضاء است .فضای محدود و امن خانه ،حریمتی بترای ابتراز احساستات

119

مولفههایتحکیموتعالیخانوادهدرالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


بیان اسرار ،ارضای غرایز و تأمین نیازهای جسمی و روحی انسان است .این سکونت و امنیتت را
خداوند به خود نسبت میدهد و میفرمایند« :خداوند از خانههای شما محل ستکونت و آرامتش
برایتان قرار داد( »1نحل .)80 ،واژه سکن به معنای هر چیتزی استت کته انستان بته وستیله آن
تسکین یابد (جوادی آملی .)1382 ،انسان عالوه بر نیاز به ستکونت در خانته ،بته محلتی بترای
تسکین آالم روحی ،رها شدن از برخی قیودات اجتمتاعی ،استتراحت بته نحتو دلختواه ،خلتوت
کردن و راز و نیاز با خدا و محرمان نیاز دارد .اگر خانه تأمین کننده این نیازهتا نباشتد ،مستکن
نخواهد بود.
همچنین خانواده محل ذکر و تالوت آیات الهی است« :به یتاد آوریتد آنچته در خانتههایتتان از
آیات و حکمت تالوت شده است( »2احزاب .)34 ،فضایلی که از خانته و ختانواده نصتیب انستان
می شود ،ارزشمند است و باید برای به کارگیری در زنتدگی حفتظ شتود .ختانواده پیتامبر (ص)
الگویی برای همه خانوادهها است .هر فرد باید حافظ شتئون ،موقعیتت و آبتروی ختانواده ختود
باشد .محیط آرام و مأنوس خانه آن را مکانی مورد احترام و عنایت قرار داده است؛ امتا چنانچته
این محل معبدی برای بندگی و ذکر حق واقع شود ،خداوند آن را رفیتع و عظتیم متیگردانتد،
چنانکه میفرمایند(« :ایتن چتراغ پرفتروغ) در خانتههتایی قترار دارد کته خداونتد اذن فرمتوده
دیوارهای آن را باال برند (تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد) خانههتایی کته نتام
خدا در آنها برده میشود و صبد و شام در آنها تسبید او میگوینتد( »3نتور )36 ،رفعتت و علتو
حقیقی خاص خداوند متعال است؛ خانهای که مسجد خداوند و محل تسبید او باشد ،نیز عظیم
و رفیع است .پس اگر خانه از هر پلیدی منزه بماند و به ذکر خدا و عبادت او مزین شود ،رفعتت
مییابد و از ی

چهار دیواری سرد و بیروح خارج میشود و هر چه صتبغه الهتی و معنتویاش

بیشتر شود ،مقامی رفیعتر که مصداق کامل آن کعبه ،خانه خدا است.
غریزه جنسی یکی از شدیدترین سائقههای انسانی است که همراهی این سائقه با دیگتر نیازهتا،
مثل نیاز به زیباگرایی و نیاز به محبت «عشتق و تعلتق» و نیتز در هتم آمیختتن ایتن نیازهتای
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سهگانه در مظهر واحدی به نام «غریزه جنسی» میتواند گوشهای از فشار جنسی را بیان کنتد.
در قرآن خطاب به زنان پیامبر آمده است« :به گونهای هوسانگیز سخن نگویید کته بیمتاردالن
در شما طمع کنند( »1احزاب .)32 ،تعبیر فوق بسیار گویتا استت؛ زیترا غریتزه جنستی در حتد
تعادل و مشروع عین سالمتی است؛ اما هنگامی که از این حد بگذرد ،نوعی بیماری خواهد بتود
تا آنگاه که به سر حد جنون میرسد و امروزه دانشمندان انواع و اقسام بیماریهای روانی را کته
بر اثر طغیان غریزه جنسی و تن دادن به انواع آلودگیهای جنسی پدید میآید ،نقل متیکننتد
(جمعی از نویسندگان .)1372 ،به همین خاطر است که با ازدواج نصف دین حفظ میشود و به
جوانان توصیه شده است :ای جوانها هر کدام که قدرت دارید همسر گزینید که چشمان شتما
کمتر متوجه زنان نامحرم گردد و دامانتان پاک بماند (عاملی.)1367 ،
در اسالم برای بهداشت روان آدمی دو راه در نظر گرفته شتده استت :راه اول ،اصتل ازدواج کته
بحث آن گذشت؛ و اصل دوم ،اعمال محدودیت در برخورد با نامحرم از قبیل دقتت در ستالم و
احوالپرسی ،حرمت دست دادن و مالقات و دوستی با نامحرمان ،حفظ حجاب و حرمت نگاه به
نامحرم که هر کدام به نحوی تحری

کننده غریزه جنسی است.

نباید فراموش کرد نواهی اسالم مخصتوص مترد یتا زن نیستت ،بلکته هتر دو جتنس را شتامل
میشود .پیامبر اکرم (ص) به امسلمه فرمود« :خود را از پسر ام مکتوم بپوشانید ،اگتر او شتما را
نمیبیند ،شما او را میبینید» .در مورد دیگر با لحن تندی آمتده استت« :بتا متردان در خلتوت
ننشینید» (مجلسی .)1403 ،بنابراین مرد و زن نه تنها از مباشرت با نتامحرم نهتی شتده ،بلکته
حتی از فکر گناه هم نهی شده است .رؤیای بیداری جنستی ایتن استت کته در ارضتای غریتزه
جنسی به وهم و خیال پناه ببرد که این نوعی بیماری است و مانند کسی است که در ی

خانه

آراسته و تزیین شده دود راه بیندازد که اگر این عمل خانه را به آتش نکشتد حتداقل تزیینتات
آن را از بین میبرد (جوادی آملی.)1382 ،
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 -4ظهور گفتمانهای مخرب (مفاهیم و واژههای مخرب در راستای اهداف تهاجم فرهنگی و
مخرب خانواده)
مفاهیم و اصطالحات دارای بار معنایی ،ارزشی و فرهنگی است .مفاهیم ،واژهها و اصطالحات بته
عنوان ی

عنصر اصلی در گفتمانسازی خانواده میباشد .دو وظیفته عمتده در گفتمتانستازی

مفاهیم وجود دارد که عبارتاند از -1 :جلوگیری از نفوذ واژههای نامأنوس بتا فرهنتگ ختانواده
اسالمی ایرانی ،و  -2استخراج و معرفی واژه هایی برای معرفی خانواده اسالمی ایرانی .متأستفانه
به دنبال تهاجم فرهنگی غرب ،واژههای نامأنوس با فرهنگ خانواده اسالمی ایرانی وارد گفتمتان
شده است .این واژها بار معنایی مثبت را برای اعمال آسیبزای خانواده به همراه دارنتد .برختی
از آنها آنچنان رایج شده است که تقریباً همگان و حتی متخصصان خانواده هم به کار میبرنتد
و موضوعات پایاننامه و کتاب و مقاله هم شدهاند .غافل از تأثیری که ایتن گفتمتان در تخریتب
فرهنگ خانواده اسالمی ایرانی به دنبتال دارد .برختی از واژههتای نامتأنوس و گفتمتان مخترب
فرهنگ اسالمی ایرانی به شرح زیر است:
 .1دوستدختری و دوست پسری ( )Boy/Girl Friendکه واژه دوست دارای بار مثبتی است بته
جای روابط نامشروع.
 .2زوج )Couple( :که شامل هر نوع شری

جنسی اعم از همجنس و حیوان و  ...است به جای

روابط زناشویی.
 .3ازدواج سفید ( )Cohabitationکه شامل زندگی غیرشرعی و غیرقانونی در قالب هتم ختانگی
زن و مرد است که نه ازدواج است و نه سفید.
 .4ازدواجهای سنتی در برابر ازدواج مدرن :ازدواجهایی که در آن خانواده پدری نقش اصتلی را
داشتند و تربیت فرزند از جمله کارکردهای اصلی آن محسوب میشد در برابر ازدواجهتایی کته
صرفاً با انتخاب پسر و دختر و مبتنی بر عشق (واقعی یا شور و هیجان و هوس) استت .معمتوالً
عبارت سنتی بار منفی فرسوده و کهنه و قدیمی را در برابر مدرن به همراه دارد.
 .5طتتالق

عتتاطفی (Divorce

 )Emotionalکتته یتت

روانشناسی و به جای سردی عاطفی به کار میرود.
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 .6جشن طالق یا عزاداری برای طالق :که میتواند از طالق قباحتتزدایتی کنتد .منفتور بتودن
طالق در اسالم و عرف عامل بازدارنده از طالق است و همچنین کم

میکند که اوالً افتراد در

انتخاب برای ازدواج دقت و مشورت کافی داشته باشند و هم با هتر تعارضتی بته دنبتال طتالق
نباشند .این در حالی است که پیامدهای طالق مشابه پیامدهای سوگ است).
 .7روابط فرازناشویی ( )Extramaritalبه جای خیانت استفاده میشود و بار مثبتتی دارد .یعنتی
رابطهای که فراتر (فوق و باالتر) از روابط زناشویی است.
.8

درمان فمینیستی (Therapy

 )Feminismکته یت

درمتان ستاختگی و تحمیلتی از نگترش

فمینیستی و مخرب ساختار و کارکردهای فطری زن و شوهری است.
 .9آشیانه

خالی (Nest

 )Emptyبرای زمانی که آخرین فرزند خانواده ازدواج میکنتد .در حتالی

که در فرهنگ اسالمی ایرانی ،والدین اغلب با یا در نزدیکی یکی از فرزندان زندگی میکند و یتا
همواره فرزندان و نوادگان در منزل پدربزرگ و مادربزرگ هستتند و ازدواج فرزنتدان عتالوه بتر
اینکه آشیانه خالی را به وجود نمیآورد موجب گسترش کمی و کیفتی روابتط ختانواده شتده و
خانواده گسترده را تشکیل میدهند .متأسفانه نفوذ زندگی مدرن موجب شده تا فرزندان به نام
استقالل و یا اجبار به مهاجرت شغلی و تحصیلی ،به خانواده هستهای خود پناه بترده و والتدین
را تنها بگذارند.
 .10تمایزیافتگی (تعلق و تفرد)؛ توجه به اینکه در خانواده ایرانی تعلق بتیش از تمتایز کتارکرد
دارد.
 .11درمان فرامدرن درمانهایی که فرهنگ ،ارزشها و قواعد خانواده را به راحتی کنار گذاشته
است.
هر چند که واژههای گفتمان مخرب به این تعداد محدود نمتیشتود ،وظیفته متا در صتیانت از
خانواده اسالمی ایرانی ،شناسایی آنها و گسترش گفتمان سالم برای خانواده است.
به دلیل ساده انگاری ،واژه های نامأنوس با فرهنگ خانواده ایرانی وارد فرهنگ لغت روان شناستی
شده است .در مقابل مفاهیمی از قبیل صله رحم ،حیا و حجاب ،صبر ،تعلتق ،ارث و دوره عقتد،
جزو بهترین واژه های مأنوس با فرهنگ خانواده ایرانی است .عباراتی همچون «طتالق عتاطفی»
جزو فرایند طالق نیست ،ولی در جامعه ما جا افتاده استت و حتتی روانشناستان و دولتمتردان

123

مولفههایتحکیموتعالیخانوادهدرالگویاسالمیایرانیپیشرفت 


هم از آن استفاده میکنند .بهتر است به جای «طالق عاطفی» گفتته شتود «فقتر عتاطفی» یتا
«سردی عاطفی» تا زوجین به این باور برسند کته متی تواننتد در صتورت داشتتن شترایط فقتر
عاطفی با کم

مشاور خانواده به «غنای عاطفی» برسند.

رسانه ها ،متخصصان ،مدیران و افراد عادی ناخواسته این واژهها را به میان خانوادههتا آوردهانتد،
بدون اینکه از آثار مخرب آن آگاهی کافی داشته باشتند .استتفاده از ترکیتب «طتالق عتاطفی»
قباحت طالق را کاهش داده و آن را ی

مسئله عادی جلوه میدهد ،ولی با بررستی محورهتا و

عوامل رسیدن زوجین به مرحله جدایی توافقی یا قانونی ،در مییابیم که «طالق عاطفی» اصوالً
جزو فرایند طالق نیست .همچنین مفاهیمی ماننتد نتامگتذاری روابتط نامشتروع مترد و زن بتا
اصطالح مثبت «دوست پسر و دوست دختتر»؛ نتام گتذاری دوران بستیار شتیرین پتدربزرگی و
مادربزرگی و زندگی با نوهها که در جامعته ایرانتی رواج دارد بتا عنتوان تلتخ «آشتیانه ختالی»؛
نامگذاری خیانت و روابط خارج از ازدواج تحت عنوان مثبتت «روابتط فرازناشتویی»؛ یتا تبتدیل
مراسم سوگمندانه و غمگینی مانند طالق به «جشن طالق»؛ یتا بته کتارگیری اصتطالح جعلتی
«ازدواج سفید» که نه مضامین ازدواج در آن است و نه ستفید استت ،و فروپاشتی خودخواستته
رابطه زوجیت است از طریق هم خانگی نامشروع؛ از جمله گفتمانهای آسیبزا هستند.
الزم است تعریف خانواده ،فلسفه خانواده ،ساختار و عملکرد خانواده ،عوامتل رشتد و استتحکام
خانواده ،آسیب های خانواده ،مداخالت خانواده ،نقشته ختانواده ،اولویتت هتای برنامته ختانواده و
دانش خانواده دارای گفتمان و باور مشترک و وحدت رویته در بتین متولیتان ختانواده و عمتوم
مردم باشد .فقدان انسجام و هماهنگی موجب اقدامات متعارض و آسیب بر خانواده خواهد شد.
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فصل هفتم:
منابع حمایتی خانواده
از ی

سو خانواده تحت تأثیر وضعیت ،تغییرات ،قوانین و نظامهای جامعه است؛ از سویی دیگتر

تحوالت اجتماعی ممکن است برای خانواده آسیبزا باشد .همچنین الزم است جامعه ختدماتی
را برای خانوادههای آسیب دیده فراهم سازد .بر این اساس الزم است نظامی پویا بترای حمایتت
از خانواده فراهم شود .در این زمینه سه نظام حمایتی اجتمتاعی ،حتاکمیتی و تخصصتی بترای
تشکیل و استحکام خانوادهها الزم است
 -1حمایت اجتماعی (حمایت خانواده اصلی ،اقوام و جامعه)
حمایت اجتماعی از ازدواج و خانواده مهم است .حمایت اجتماعی اشاره به دسترس قرار داشتن
مجموعهای از منابع و روابطی دارد که این منابع در موقع لزوم بایتد از ستوی فترد ،ختانواده یتا
جامعه فراهم شده باشد (اروزکو .)2007 ،حمایت اجتماعی موجب میشود که زوجین احستاس
مراقبت ،دوست داشته شدن ،عزت نفس و ارزشمندی کنند .حمایت اجتماعی از طریتق فتراهم
سازی فضای امن ،زوجین را قادر میسازد که فرصتت پیتدا کننتد و توانمنتدیهتای ختویش را
شناسایی و به کار گیرند ،زوجین را بترای مقابلته بتا مشتکالت آمتاده متیکنتد ،باعتث تقویتت
رفتارهای سازگارانه میشود ،آنها را برای مقابلته در برابتر فشتارهای زنتدگی تقویتت متیکنتد.
همچنین حمایت اجتماعی استرسها را کاهش متیدهتد ،احستاس امنیتت و اطمینتان فتراهم
میکند و در شرایط دشوار و بحرانی مانع از آشفتگی میشود (فرالندر.)2003 ،
حمایت اجتماعی ی

نیاز اساسی برای رشد خانواده است .حمایت اجتماعی شامل :فراهمسازی

اطالعات و آگاهیهای مورد نیاز ،کم های مادی و اجتماعی ،خدمات مشتورتی ،فتراهمستازی
اشتغال ،ایجاد نظام خانوادهمحوری ،کاهش استرس و افزایش امنیت اجتماعی ،کم

به تتأمین

مسکن و امکانات اولیته زنتدگی استت ،ایجتاد نهادهتای حقتوق ختانواده ،کتاهش آستیبهتای
اجتماعی ،حمایت از کودکان طالق ،حمایت از موارد بتیسرپرستتی و بدسرپرستتی و حضتانت
فرزند ،حمایت از کودکان و زنان بیسرپرست ،تا از آسیبپذیری بیشتتر ختانوادههتا و بته ویتژه
نسل بعدی جلوگیری شود .همچنین بخشی از حمایت اجتماعی بر عهده آحاد جامعه استت ،از
آن جمله است :ارزش دادن به تأهل ،تشویق افراد به ازدواج ،کم

بته تتأمین منتابع عروستی،
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مسکن و وسایل منزل ،پیشنهاد گزینههایی برای ازدواج ،ارائه مشتورت ،رضتایت ختانواده بترای
ازدواج .البته با تغییر در الگوی خانواده از گسترده به هستهای حمایت اجتماعی نیز تغییر یافتته
است .تأثیر حمایت اجتماعی برای زنان قویتر است ،زیترا زنتان نیتاز بته کستب آن و قتادر بته
استفاده مؤثرتر از آن هستند (خجسته مهر.)1394 ،
به دالیلی حمایتهای اجتماعی از ازدواجها کاهش یافته و منابع حمایتی زوجین و خانواده کتم
و خانوادهها الغرتر شده است .برخی از دالیل این کاهش عبتارتانتد از -1 :در انتختاب همستر
نظر ،رضایت و توافتق ختانواده کتم ارزش شتده و در متواردی بتر ختالف نظتر ختانواده استت؛
 -2ارتباطات و روابط فامیلی کاهش یافته ،صله رحم و رسم و رسومات تعاملی با اقوام مورد کم
توجهی قرار گرفته است؛  -3تأکید بر استقالل زوجین و خانواده هستهای شدیداً افتزایش یافتته
و کم

و حمایت خانواده و اقوام و دیگران با عنوان دخالت تعریتف متیشتود؛  -4فاصتلههتای

فیزیکی چه ارادی و چه غیرارادی به دالیل اشتغال و تحصیل یا مسائل اقتصادی افتزایش یافتته
است؛ حمایت از یکدیگر به عنوان ی

ارزش واالی انسانی کمرنگ شده استت و هرکستی غترق

در امورات و مسائل خود شده است.
 -2حمایت حاکمیتی (قوانین حکومتی و خانواده محور ،ایجاد اشتغال و مسکن)
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تکالیف حکومت در برابر ختانواده تعیتین شتده استت.
مطابق مقدمه قانون اساسی« :خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعتالی انستان
است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکتت تکتاملی و رشتد
یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظتایف
حکومت اسالمی است» و نیز مطابق اصل  10قانون اساسی« :از آنجا که خانواده واحتد بنیتادی
جامعه اسالمی است ،همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن
تشکیل خانواده  ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط ختانوادگی بتر پایته حقتوق و اختالق
اسالمی باشد».
حال از ی
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جامعه خدماتی را برای خانوادههای آسیب دیده فراهم سازد .بر ایتن استاس الزم استت نظتامی
پویا برای حمایت از خانواده در سطد حاکمیتی جامعه فراهم شود.
خانواده نهادی مقدس ،نخستین و پایدارترین نهاد انسانی و ستنگ بنتای جامعته استت .اولتین
مکان برای رشد و بالندگی انسان و بنابراین زمینتهستاز تکامتل جامعته استت .جامعتهای ستالم
خواهد بود که خانوادههای سالمی داشته باشد .از سویی دیگر آسیب خانواده به معنتای آستیب
به تمامی کارکردها و عناصر اجتماعی است .پس وظیفه جامعه است که زمینههتای الزم ماننتد
اشتغال و مسکن را برای ازدواج فراهم سازد ،به آمادهسازی جوانان بترای ازدواج کمت
تشکیل خانواده حمایت کند ،به پایداری خانوادهها کم

کنتد ،از

نماید .به همین منظور مطتابق قتانون

اساسی در نظام اسالمی هر گونه تالش برای شکلگیری و استحکام خانوادهها جزء اهم وظتایف
حکومت و سازمانهای دولتی شمرده شده است.
حکومت مرکب از قانونگذاران  ،مجریتان و نهادهتای مترتبط استت .وظتایف حکومتت در برابتر
خانواده شامل :برقراری نظام خانوادهمحوری (از قبیل :ایجاد گفتمان مشترک ،محوریت ختانواده
و قوانین و برنامههای حمایت از ختانواده) ،ایجتاد دانتش ختانواده (از قبیتل :نظریتهپتردازی در
خانواده ،پایش ،رصد ،آیندهنگاری تحوالت خانواده و آسیبشناسی و توسعه نقشه راه خانواده) و
ارائه خدمات تخصصی بته ختانوادههتای نیازمنتد (از قبیتل استتاندارد بتودن ختدمات ،تربیتت
متخصص خانواده و خدمات تخصصی منصفانه و عادالنه) است.
بنابراین خانواده باید در تمامی قوانین ،برنامهها ،بودجهبندیها ،اقتدامات و تغییترات و تحتوالت
جامعه باید محور توجه و تصمیمات و اقدامات باشد .همه خانوادههتا بته ویتژه ختانوادههتای در
معرض آسیب و آسیب دیده نیازمند حمایتت استت .وجتود قتوانین پویتا در زمینته حمایتت از
خانواده الزم است و مهمترین محورهتای حمتایتی ستالمت و امنیتت ختانواده استت .برختی از
اقدامات میتواند شامل موارد زیر باشند -1 :تمامی قوانین کشور نیاز به پیوستت ختانواده دارد.
 -2استفاده از متخصصان خانواده در مراکز قانونگذاری -3 ،تدوین سیاستها ،نظامتات و ستند
راهبردی خانواده -4 ،یکپارچهسازی و انسجامبخشی قوانین و نهادهای متولی و برنامه در حتوزه
خانواده -5 ،تنظیم قوانین حقوق ،مزایتا ،مالیتات و ختدمات نظتام وظیفته بتر حستب وضتعیت
خانواده -6 ،باور اینکه ی

هدف اساسی تهاجم فرهنگی غرب ،خانواده است -7 ،تنظیم قتوانین
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شهری و شهرستازی بتر محوریتت ختانواده -8 ،تنظتیم قتوانین قضتایی بتا محوریتت ختانواده.
 -9اولویت اشتغال مرد -10 ،حراست از انسجام ختانواده (محتل شتغل ،محتل تحصتیل ،محتل
مأموریت ،مدت مأموریت ،شیفت کاری) -11 ،آموزش ،ستنجش و پتایش عمتومی ختانوادههتا.
 -12ایجاد پناهگاههای مورد نیاز برای خانواده -13 ،گفتمانسازی در خانواده -14 ،همتاهنگی
و یکپارچهسازی برنامهها و متداخالت در حتوزه ختانواده -15 ،نظریتهپتردازی بتومی در حتوزه
خانواده.
 -3حمایت تخصصی (مشاوره ازدواج ،غنیسازی ازدواج ،مشاوره حل تعارض و بحران،
استاندارد بودن و دسترسی به خدمات)
خانوادهها برای آمادگی و برنامهریزی برای ازدواج ،پیشگیری و حل مشکالت ،کاهش تعارضتات،
افزایش سازگاری و گذر از شرایط بحرانی نیاز به ختدمات تخصصتی دارنتد .ختدمات تخصصتی
میتواند ،به شکل حضوری یا غیرحضوری ،مستقیم یا غیرمستقیم ،از طریق ی

عضو خانواده یا

چندین عضو در اختیار خانواده قرار گیرد .مهم این است که ختدمات استتاندارد باشتد ،توستط
افراد متخصص به صورت منصفانه ارائه شود .خدمات تخصصی خانواده زمانی استاندارد است که
مبتنی بر نیاز و فرهنگ مراجعان باشد؛ منافع کل خانواده ،اعضاء و جامعه را به طتور هتمزمتان
لحا کند؛ منطبق با نظریه بومی باشد؛ منطبق با پروتکل علمی و ملی باشد؛ پروتکتلهتا دارای
پیوست اخالقی باشند؛ از سوی متخصص متعهد ارائه شود؛ شیوه ارائه ختدمات ،مکتان و زمتان
آن تأیید شده باشد؛ نظارت رسمی و همگانی بر آن حاکم باشد؛ رضایت آگاهانه مراجعان وجتود
داشته باشد.
به طور معمول ،جامعه باید در زمینههای سالمت خانواده ،آمتوزش ختانواده ،مشتاوره و درمتان
خانواده و مدیریت امور خانواده متخصصتانی را تربیتت کنتد .متخصصتان ختانواده بایتد پروانته
فعالیت داشته باشند .کسانی که به عنوان متخصص ختانواده تربیتت متیشتوند بایتد برحستب
ویژگیهای شخصیتی ،ارزشهای اخالقی و تجارب تحت نظر گتزینش شتوند .در دوران تربیتت
نیز بر تربیت صالحیت و شایستگیهای علمی و شخصیتی تمرکز شود و در هر زمتان کته فترد
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حداقلهای صالحیت خود را از دست دهد ،از ادامه فعالیت در حوزه خانواده منتع شتود .مراکتز
تربیت متخصص خانواده نیز باید دارای شایستگی و صالحیت الزم باشد.
خدمات تخصصی برای خانوادهها باید به گونهای باشد که در تمامی سطوح آمتوزش ،پیشتگیری
و درمان ،برای همگان و به طور عادالنه قابل دسترسی باشد .الزمه آن تربیتت متخصتص بترای
همه سطوح جامعه ،تمرکززدایی در مراکز ارائه خدمات ،برنامههای گستترش عمتومی ختدمات،
بیمه عمومی خدمات ،کاهش هزینههای خدمات و حمایتهای دولتی از خدمات ،افزایش تنتوع
خدمات ،منطبق ساختن خدمات با تنوع نیازهای تمتامی اقشتار جامعته استت .از ستویی دیگتر
خدمات تخصصی خانواده باید به نفع تمتامی اعضتای ختانواده و جامعته و فرهنتگ در کوتتاه و
بلندمدت باشد.
شناسایی ویژگیهای خانواده ایرانی و تولید دانش خانواده مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانتی مهتم
و اساسی است .برای تولید دانش خانواده ،روحیه جهادی خودباوری و جرئت علمی و همچنتین
اقداماتی چون :نظریهپردازی ،رصد و پایش و ترسیم نقشه راه خانواده الزم است .دانش ختانواده
مبتنی بر نظریه است .نظریات موجود در حوزه خانواده با وجتود ارزشتمند بتودن ،متناستب بتا
خانواده ایرانی نیست .انتخاب نظریه مناسب از بین نظریههای موجود ،توسعه نظریته بتر استاس
فرهنگ خانواده ایرانی ،ایجاد نظریه یکپارچه ،و ارائه مدلها و نظریههایی مبتنی بر ویژگیهتا و
وضعیت خانواده ایرانی از جمله متوارد اقتدام استت .مضتامین وحیتانی و منتابع استالمی بترای
نظریهپردازی خانواده در الگوی اسالمی و ایرانی منابع غنی و در دسترس هستند.
همچنین تعیین شاخصهای ختانواده ،پتایش شتاخصهتا بته طتور دورهای و ستاالنه وضتعیت
خانواده ،فرایند تحوالت و اثربخشی برنامهها را نشتان متیدهتد .تعیتین شتاخصهتا متیتوانتد
برنامهریزیهای ملی و محلی در زمینه خانواده را انسجام بخشد .امکان مقایسه وضعیت خانواده
با خود ،با گذشته و با آینده و با اهداف و با وضع مطلوب و با خانواده جوامع دیگر فتراهم شتود.
از سویی دیگر ،رصد و آیندهنگاری در خانواده میتواند وضعیت خانواده را در آینده تعیین کنتد.
بر اساس آن میتوان مشکالت و بحرانهای خانواده را پیشبینی کرد و برای اقدامات پیشگیرانه
برنامهریزی نمود .رصد ،پایش و آیندهنگاری وضعیت خانواده و تحوالت آن کمت

متیکنتد تتا

آسیبهای خانواده شناخته شود ،عوامل آسیبزا معلوم گردد ،اولویت مشکالت از نظر فراوانی و
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شدت آن تعیین شود .بر اساس آسیبشناسی خانواده میتوان اولویتتهتا را بترای هتر زمتان و
مکانی شناسایی کرده و بر اساس آنها و نیز بر اساس مطالعات آیندهنگتاری و وضتعیت مطلتوب
نقشه راه تدوین کرد .نقشه راه مبدأ ،مقصد ،فرایند ،سرعت حرکت برنامههتای ختانوادهمحتور را
همراه با گامهای حرکت مشخص میسازد .نقشه راه خانواده پویا است و بر اساس شرایط زمتان
و مکان توسعه مییابد.
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فصل هشتم:
طالق به عنوان شکست در ازدواج
پیامد تمامی عوامل مورد بحث از قبیل :نبود استحکامبخشی خانواده ،فقدان رشتد و پویتایی در
خانواده ،وجود عوامل تخریتب ختانواده ،تتأثیر تحتوالت اجتمتاعی بتر ختانواده و فقتدان نظتام
پیشگیری و ضعف منابع حمایتی خانواده میتواند بته طتالق منجتر شتود .در چنتین شترایطی
طالق هرچند مذموم باشد به عنوان یت

راهحتل مطترح استت .چنانچته ختانواده آستیبهتا و

ضعفهای مزبور را داشته باشد و راه طالق هم بسته شود ،احتمال بتروز آستیب بتدتر همچتون
خیانت و جنایت و خطر جانی مطرح است .البته هدف تمامی خدمات و برنامهها بترای ختانواده
در جهت افزایش استحکام خانواده و تمامی تالشها برای پیشتگیری از طتالق استت .زیترا کته
آسیب طالق برای فرد و خانواده و جامعه بسیار باال است .طالق موجب افزایش احتمال آستیب
جسمی و روانی ،خانوادگی و اجتماعی برای فرد است؛ ازدواج بعتدی فترد را پرخطتر متیکنتد؛
فرزندان طالق دچار بحران و سرگشتگی و آسیب اجتماعی متیشتوند؛ اختالق و معنویتت را در
فرد کاهش میدهد؛ ناهنجاریها و رفتارهای پرخطر از قبیل گرایش به مصترف الکتل و متواد و
روابط نامشروع را در فرد افزایش میدهد؛ مشکالت شغلی برای فرد ایجتاد متیکنتد؛ ارتباطتات
فامیلی و اجتماعی را دچار آشفتگی میکند؛ اهداف و برنامههای زندگی را دچار چالش میکند؛
ی

شکست و بحران در زندگی محسوب میشود .در عین حال طالق ممکن است برای برختی

ازدواجها تنها راه نجات باشد ،و بسته بودن راه طالق ممکن است خطرات جتانی و آستیبهتای
جدی به دنبال داشته باشد .در این زمینه هدف کم

به خانواده بایتد توجته و رعایتت ایتن دو

راهبرد باشد -1 :پیشگیری از طالقهایی که نباید صورت گیرد ،و  -2نبستن مسیر طالق بترای
مواردی که طالق برای آنها تنها راه زندگی است.
«طالق» در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسالمی طالق ،زایتل کتردن
عقد ازدواج با لفظ مخصوص است .قانون مدنی ایران نیز بته تبعیتت از فقته استالمی ،طتالق و
جدایی زن و مرد را پذیرفته است .از نظر حقوقی ،انحالل نکاح دائم با شرایط و تشریفات ختاص
از جانب مرد یا نماینده او طالق نامیده می شتود .طتالق در اصتل رهتا کتردن از روی پیمتان و
قرارداد است و رها کردن از قید زوجیت نیز طالق نامیتده شتده استت و در اصتطالح شتریعت،
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همان مفهوم عرفی رایج میان عقال را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصی امضتا کترده و
به معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای کته جتایگزین آن باشتد،
چه پیوند زناشویی بالفاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین .و در اصطالح حقتوقی
نیز طالق عبارت است از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگتاه ،زنتی را
که به طور دائم در قید زناشویی اوست رها میسازد.
از منظر دین اسالم طالق بر سه نوع است :طالق بائن و طالق رجعی و طالق عتدی .در طدالق

بائن شوهر بعد از طالق حق بازگشت ندارد خواه زن در عدّه باشد یا نباشتد .الزمته بازگشتت او
تجدید نکاح است .طالق بائن بر  6نتوع استت -1 :طتالق دختتر صتغیر -2 ،طتالق زن یائسته،
 -3طالق در دوران نامزدی -4 ،طالق زن سه طالق -5 ،طتالق خلتع و  -6طتالق مبتارات .در
طالق رجعی مرد می تواند تا وقتی که همسرش در عدّه است به او رجوع کنتد .ایتن طتالق بته
درخواست مرد جاری میشود و در آن مرد موظّف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق ،مهتر،
نفقه ،پوشاک و مسکن برای مدّت صد روز تأمین نمایتد .طدالق عددی در دو مفهتوم بته کتار
میرود :الف) در مورد زنانی که  9بار (سه بار در سه بار) طالق داشته و بعتد از هتر سته طتالق
محللی وجود داشته است ،اینگونه طالق دیگر در هیچ صورتی حق رجوع نتدارد .ب) در متورد
طالق زنی که شوهرش در موقع عده رجوع کرده و پس از هم بستتری دوبتاره او را طتالق داده
باشد .طالق توافقی طالقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینههتای مربتوط بته زنتدگی
مشترک از جمله مهریه ،نفقه ،جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک ،حضانت فرزند توافتق
می کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را تنظیم و به دادگاه تستلیم متی کننتد.
هر چند طالق توافقی در قانون ذکر نشده ،اما قضات دادگتاه ختانواده معمتوالً آن را بته لحتا
قانونی با مواد مربوط به طالق خلع توجیه میکنند .در طالق توافقی زن و مرد توافق متیکننتد
از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شتود و ضتمانت اجترای قتانونی پیتدا
می کند ،ولی از آنجا که بر اساس ماده  1133قانون مدنی حق طالق بتا مترد استت و مترد هتر
وقت که بخواهد می تواند زن خود را طالق بدهد ،معموالً زنان همه یتا بخشتی از حقتوق متالی
خود را میبخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.
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قرآن کریم در آیاتی از سوره طالق و بقره ،نساء و احزاب پیرامون طالق و مسائل مربتوط بته آن
سخن گفته است .در اسالم آنچه دارای اهمیت استت تشتکیل ختانواده استت بته همتین علتت
ازدواج امری مقدس و پسندیده و برای ثبات و پایداری آن تأکیتد فتراوان شتده و طتالق امتری
ناپسند است و برای جلوگیری از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده است و از طالق به عنتوان
منفورترین حاللها یاد شده است .همچنین بدترین خانه ،خانتهای استت کته بته طتالق منجتر
می شود .و هنگامی که طالق رخ می دهد عرش خداوندی به لرزه در میآیتد .امتا در جتایی کته
تحمل زندگی مشترک بر طرفین ،ناممکن می گردد طالق امری الزم می شود به امید آنکته هتر
ی

از طرفین در پیوند بعدی ،سعادت خویش را بیابند .خداوند می فرماید« :تو نمیدانتی شتاید

خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه و وسیله اصالحی فراهم سازد( »1طالق .)1 ،با آنکه طالق در
اسالم در وقت ضرورت مشروع است ولی به مجرد اینکه مردی از همسرش ناخرستند باشتد راه
طالق را نشان نمیدهد بلکه او را به بردباری و شکیبایی دعتوت متیکنتد و بترای جلتوگیری از
طالق راهکارهایی نیز ارائه می دهد؛ اما اگر باز هم تدابیر چتاره ای جتز طتالق و جتدایی نباشتد
میفرماید« :اى پیام بر! هر زمان خواستید زنتان را طتالق دهیتد ،در زمتان عتده طتالق گوئیتد
( زمانى که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکتى نکترده باشتند) و حستاب عتده را
نگهدارید ،و از خدایى که پروردگار شما است بپرهیزید ،نه شما آنهتا را از خانتههایشتان بیترون
کنید ،و نه آنها (در دوران عده) بیرون روند ،مگر اینکه کار زشتت آشتکارى انجتام دهنتد ،ایتن
حدود الهى است ،و هر کس از حدود الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده ،تو نمیدانی شاید
خداوند بعد از این ،وضع تازه و وسیله اصالحى فراهم کند( »2طالق.)1 ،
طالق شیوه رسمى پایان دادن به زندگى زناشویی است که قدمت تاریخى آن بتا قتدمت ازدواج
برابرى مىکند .طالق با صرفنظر از مضمون مشترک آن ،شرایط و مقررات متفاوتى در ادیتان و
فرهنگهاى گوناگون داشته است .بر خالف نظامهاى حقوقى گذشته ،که معموالً بر اراده شتوهر

 .1ال تَدْری لَعَلَّ الّلهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِ َ اَمْر ًا
 .2یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة و اتقوا اهل ربکم ال تخرجوهن من بیوتهن و ال
یخرجن إال أن یأتین بفاحشة مبینة و تل حدود اهل و من یتعد حدود اهل فقد ظلم نفسه ال تدری لعل اهل یحدث بعد
ذل أمرا
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در طالق تأکید داشتند ،نظامهاى حقوقى جدید به دلیتل تتأثیر اندیشتههتاى مستاواتجویانته،
حرکتى به سمت پذیرش «طالق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشتان
مىدهند .اسالم با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طالق ،کوشیده است از ی جانبهگرایى
به نفع مردان ،که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان متىگتردد ،جلتوگیرى کنتد؛
ثبوت حق طالق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شتوهر از پرداختت نفقته ،اعتبتار قاعتده
«عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم ترین این جرح و
تعدیلها هستند با مالحظه چارچوب جتامع «طالق در دیدگاه اسالم» ،متىتتوان بته رویکترد
اوال ،بتر ختالف مستیحیت کاتولیت  ،کته
معتدالنه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى بردً :
به جز در مورد ثبوت زناى زن اصوالً مشروعیتى براى طالق قائتل نیستت ،استالم ضتمن تقبتید
طالق ،مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است .از اینرو ،زن و شوهرى که به هر دلیتل دچتار
ناسازگارىهاى شدید زناشویى مىشوند ،ناگزیر نخواهند بتود بته رابطته بیمارگونته ختود ادامته
دهند .همچنین در فرض نامشروع بودن طالق ،نگرانى از ناکامى و شکست در روابتط زناشتویى،
بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده باز مىدارد و این امر طبعاً گسترش روابط جنسى نامشروع
را در پى خواهد داشت .اما آن دسته از نظامهاى حقوقى ،کته هماننتد استالم بته طتالق جنبته
شرعى و قانونى مىدهند ،با این مشکل روبهرو نیستند .البته این هرگز بته معنتاى کنتار آمتدن
اسالم با طالق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى ،طالق مبغوضترین عمل حالل بته شتمار
ثانیا ،در دیدگاه اسالم ،حق شوهر در امر طالق پذیرفته شده استت .مجموعتهاى از
ً
آمده است.
تفاوتهاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوتهتاى جنستیتى در نقتشهتاى اجتمتاعى
موجب گردیدهاند اسالم حق طالق را براى شوهر قائل شود .به نظر مىرسد بىتتوجهى بته ایتن
تفاوتها ،آنگونه که در جوامع غربى مشاهده مىشود ،تأثیر بسیارى بر افزایش طالق دارد.
نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحتا گردیتدهانتد .بته موجتب متاده
 1133قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طالق دهد» متاده  1129هتم
مىگوید« :در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمته و التزام او
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نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است ،زن متىتوانتد
به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طالق کند .قاعده «اشتراط وکالت زن در طالق» نیز در ماده 4
قانون ازدواج مصوّب سال  1310لحا گردیده است .بر حسب این قاعده ،زن مىتواند در عقتد
نکاح یا عقد الزم دیگرى ،وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طالق شرط کند و ایتن
شرط مىتواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثالً در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و
ناسازگارى کند.
متأسفانه به دلیل مشکالت گوناگون اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى در ایران ،شاهد افزایش قابل
توجه میزان طالق در دهههاى گذشته ،به ویژه در مناطق شهرى بودهایم .در عین حال ،شتروط
متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایتت از زنتان در عقدنامتههتاى
ازدواج درج شده ،با صرف نظر از برختى مناقشتات فقهتى در اعتبتار آنهتا ،در محتدود ستاختن
شوهران ،بىتأثیر نبودهاند .همچنین قبد فرهنگى طتالق ،کته از نگترش منفتى متذهبی متتأثر
است ،تصمیم به طالق را براى بیشتر زوجها دشوار مىنماید .تا زوجین تنها پس از آنکه تمتامى
درها را به روى خود بسته دیدند ،تصمیم به طالق بگیرند.
در جوامع امروزی طالق به عنوان راهی برای بهبود وضعیت شخص ،رهتا شتدن از شتری

آزار

دهنده و ساختن ارتباطی جدید و موفق ،در نظر گرفته میشود .با این حال ،برای اکثریت افراد،
طالق و وضعیت مربوط به طالق با کشمکش ،استرس و احستاس درمانتدگی و تنهتایی همتراه
است .واکنشهای افراد نسبت به طالق ممکن است حتی با گذشت سالها پس از طتالق ادامته
پیدا کند و در نتیجه موجب تغییراتی در رفتار ،وضعیت متالی و موقعیتت زنتدگی ،عتادتهتای
جنسی و حتی نوع پوشش و آرایش فرد بشتود (داداک .)2013 ،طتالق عامتل استتر زای بتین
فردی مهمی است که پتانسیل افزایش خطر طیفی از پیامدهای منفی مربوط به ستالمت بترای
زوجین و فرزندان آنها را دارد (اسبارا و همکاران2012 ،؛ گیرینتاوی و کتالرک2017 ،؛ ییتپ و
همکاران .)2015 ،پس از طالق ،به دالیل مختلفی ممکن است عزت نفس دچتار آستیب شتود.
بسیاری از افرادی که متارکه کرده اند خود را شخصتی ناپستندیده و فاقتد کفایتت بترای ازدواج
مجدد میدانند .مردان و زنان از لحا واکنشی که در برابر طالق از ختود نشتان متیدهنتد ،بتا
یکدیگر فرق دارند .مردان گرایش دارند که طالق را اتفاقی ناگهتانی ادراک کننتد .زنتان بیشتتر
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احتمال میرود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر ی

فرآیند طوالنی قلمداد کنند .طتالق بترای

زنان تنش زاتر و گسلنده تر است تا مردان .ممکن است زن در زمان طالق تردید کمتری دربتاره
نفس طالق داشته باشتد .امتا همتان زن در برقتراری زنتدگی جدیتد و زنتدگی پتس از طتالق
مشکالت بیشتری خواهد داشت.
افراد از لحا واکنشی که در برابر طالق از خود نشان میدهند ،بسیار متفتاوت انتد ،بستیاری از
هم میپاشند ،اما برخی دیگر نوعی رهایی را تجربه میکنند .اگر طتالق را نقطته مقابتل ازدواج
موفق و خوب تلقی کنیم ،در این صورت ،پدیده ای غمبار قلمداد خواهند شد .اما بترای کستانی
که تنها راه نجات شان طالق بوده است ،طالق میتواند بترای آنهتا مفیتد هتم باشتد و حتداقل
فایدهاش اینکه از آسیب جسمی یا روانی دور میشوند .طالق ضربه و بحتران بزرگتی استت کته
تأثیری عظیم بر شخص می گذارد که در آن درگیر است .خیلیها احستاس شکستت ،خیانتت و
سردرگمی می کنند .البته این پایان داستان نیست .برای بسیاری از طالقهتا ستؤال اصتلی ایتن
است که :حاال چی؟ بنابراین طالق انتهای راه نیست .بلکه شروع یت

فراینتد تتازه و در برختی

موارد بسیار سخت و دشوار است .به ویژه در زمانی که ضرورت حتمی طالق مطرح نبوده است.
همچنان که در بیشتر طالقها ممکن است اینگونه باشد .هرچند زوجین خودشان تصور کننتد
که طالق آنها ضروری بوده است.
تصمیم به طالق و فرایند آن اغلب به نگرانی بسیار حادی منجر میشود که افراد تحمل و تتوان
خود را به طور موقت برای انجام امور روزمره از دست میدهند .ممکن است فردی اظهتار کنتد
که دارد دیوانه میشود .حتی برخی طالق را ی

بحران میدانند .این بحران حادثه یا شترایطی

است که در آن شخص احساس میکند همه چیز از کنترل خارج شده و سازگاری و راهحلهای
موجود فراتر از ظرفیت او میباشد (گران وی .)2017 ،مطمئناً اتفاقات همزمان با طالق از قبیل
خشونت ،مصرف الکل ،بیمسئولیتی ،ورشکستگی و یا مشکالت واکنشی فرزندان ممکتن استت
نگرانی شدید و آشتفتگی در افتراد را در پتی داشتته باشتد .بنتابراین امکتان نیتاز فتوری بترای
بهکارگیری فنون مدیریت بحران و برنامه مداخلته جهتت تضتمین ستالمتی و آستایش اعضتای
خانواده احساس میشود .حتی احتمال خودکشی یا دگرکشی مطد میشود.
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بسیاری از آسیبهای طالق بعد از طالق شروع یا تشدید میشود .لذا کم

به ختانواده بعتد از

طالق مهم و ضروری است .سازگاری با طالق به عوامل بسیاری وابسته استت :نگترش در متورد
ازدواج ناموفق ،شخصیت فرد و محیط اجتماعی .برای کنار آمدن با طالق ،کم های بیرونتی از
سوی متخصصان بهداشت روانی و گروه های خودیاری میتواند در دسترس باشد .و هنگامی کته
طالق قطعی شد مشاوره با زوجها و فرزندان میتواند مفید باشد .برخی از فنون مستئله گشتایی
و مهارتهای حل تعارض هم که برای بهبود ازدواجها به کار میروند میتوانتد بترای کمت

بته

حل آسیبهای ناشی از جدایی مؤثر باشد.
فرایند سازگاری با طالق به عوامل زیر بستگی دارد:
 -1موقعیت اجتماعی
 -2داشتن مسکن شخصی
 -3نوع شغل و میزان درآمد
 -4داشتن فرزند و سن آنها
 -5وضعیت حضانت فرزندان
 -6میزان حمایتهای بعدی
 -7میزان آمادگی برای طالق
 -8میزان تعارض در زمان طالق
 -9میزان دشواری فرایند طالق
 -10تجارب قبلی از بحرانهای زندگی
 -11نوع نگاه فرهنگ و جامعه به طالق
 -12میزان درگیری والدین و نگرش آنها به طالق
 -13آسیبهای زندگی زناشویی مانند ابتال به ویروس ایدز یا نقص عضو ناشی از مشاجرات
 -14علت طالق و رفتارهای پرخطر وابسته به آن مانند خیانت و اعتیاد و مشاجرات فیزیکی
گذر زمان در فرایند سازگاری با طالق نقش اساسی دارد .سپری شدن حداقل شتش متاه بترای
حل و فصل هیجانات ناشی از طالق الزم است .برخی از تالشها مانند برگزاری جشتن طتالق و
یا ورود فوری به ی

رابطه دیگر ،فقط میتواند در سرکوب شدن هیجانات ناشی از طالق کم
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کند که این پدیده اثرات مخرب درازمتدتی بتر فترد و روابتط او در آینتده خواهتد گذاشتت .در
مواردی که علیرغم گذشت ی

سال هنوز هیجانتات بحتران طتالق باقیمانتده یتا بعتد از دوره

سازگاری بازگشت داشته ،مشاوره و روان درمانی همچون اختالل سوگ الزم خواهد بود.
برخی از عالئم بحران طالق حل نشده عبارتاند از:
 .1گرایش مصرف مواد
 .2انزوا و کنارهگیری از جامعه
 .3عدم تعادل در ارتباط با افراد غیرهمجنس
 .4عدم شروع اهداف و برنامههای جدید برای زندگی
 .5بیمباالتی جنسی و ورود به رفتارهای پرخطر جنسی
 .6وجود خشم و نفرت شدید و قابل تعمیم از همسر قبلی
 .7واکنشهای شدید در موارد خواستگاری برای ازدواج مجدد
طالق یکی از پیامدهای ناگوار و تلخ زندگی استت کته آستیب درازمتدتی روی فرزنتدان ایجتاد
میکند .اگرچه ممکن است با جدایی والدین دیگر شاهد درگیری روزانه آنهتا نمتیشتوند؛ ولتی
اغلب فرزندان در این راه صدمه دیده و حتی احساس گناه می کنند .تأثیر مستتقیم آن افتزایش
هیجاناتی از جمله ترس ،خشم ،گیجی و بهت زدگی است .اما بایتد اذعتان داشتت کته کودکتان
میتوانند پس از مدتی به حیات طبیعی خود بازگردند .البته در این رابطه نقش والتدین بستیار
اساسی است .آنان باید کودکان خود را زیر چتر حمایت خود قرار دهنتد و هتدایت صتحید را از
آنان دریغ نکنند .طالق به خصوص بر کودکان در دوران ابتدایی تتأثیر عمیتق تتری متیگتذارد.
حس عدم امنیت کودکان را به شدت آزار میدهد و آنها از بازگو کتردن شترایط ختانواده ختود
احساس شرمساری دارند .حتی پس از مدتی ممکن است که بچهها خود را سترزنش کننتد .در
این باره ،واکنش بچهها متفاوت است .برخی غم و درد نهان خود را ابراز میکنند و بعضی دیگتر
آن را پنهان میکنند .ترس و اضطراب به خصوص دامن گیتر بچته هتایی متیشتود کته متدارس
ابتدایی را میگذرانند .طالق با خود حس عدم امنیت را در کودکان میپرورانتد .پتس از طتالق
برخی از بچهها از حس عمیق ناتوانی رنج میبرند .بچههای کوچ تتر گتاه فکتر متیکننتد کته
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استرس و اضطراب بچهها را شدت میکند .امکان دارد که مشکالت جسمانی همچون ستردرد و
دل درد در کودکان دیده شود .واکنش بچههای بزرگتر عموماً انزوا و خلتوتگزینتی استت کته
خود گواه دیگری بر ترس و نگرانی آنها است (احمدی.)1397 ،
میزان آسیب فرزندان بستگی به عوامل زیر دارد:
 -1سن و جنسیت فرزندان
 -2منابع حمایتی مالی و عاطفی
 -3میزان آسیب والدین از طالق
 -4ازدواج مجدد والدین و چگونگی آن
 -5نوع حضانت (پدر ،مادر ،والدین بزرگ یا سایرین)
با وجود افزایش آمار طالق ،اهمیت موضوعی طالق و نگرانیهتا و تتالشهتا بترای پیشتگیری از
طالق ،هنوز جامعه ما فاقد نظریه منسجمی در زمینه آن است .جامعه ایران بته دلیتل اهمیتت
موضوعی نیازمند نظریهپردازی در زمینه طالق است .نظریهای که بتا تکیته بتر مبتانی فلستفی،
مضتتامین استتالمی ،فرهنتتگ ایرانتتی ،دانتتش ختتانواده و یافتتتههتتای پژوهشتتی ،بتوانتتد طتتالق را
مفهومسازی کند ،مدل و فرمول علی را تبیین کند ،فرایند را بازشناسی نماید ،پروتکتلهتایی را
به عنوان روشهای پیشگیری و مداخله ایجاد ،اعتباریابی و عرضه نماید .در این زمینه همچتون
سایر حوزههای مداخالتی ،پیشگیری بهتر است .بته یت

معنتی تمتامی مبتاحثی کته در ایتن

مجموعه آمد از قبیل :عوامل و روشهای استحکامبخشی خانواده ،کم

بته رشتد و پویتایی در

خانواده ،جلوگیری از تخریب خانواده ،مواجهه با تحوالت اجتماعی و ایجاد نظام حمایتی ،تمامتاً
برای پیشگیری از طالق میباشند.
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منابع
قرآن کریم
ابراهیمی ،عبدالجواد .)1378( .تهاجم فرهنگتی :برگرفتته از ستخنرانیهتای استتاد محمتدتقی
مصباح یزدی ،نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
احمدنیا ،شیرین .)1396( .بررسی جامعهشتناختی تتاثیرات شتبکههتای اجتمتاعی مجتازی بتر
مناسبات خانوادگی ،فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم ،مقاله  ،3دوره  ،1شماره  ،1صتص -21
.34
احمدی ،خدابخش .)1386( .آسیبشناسی خانواده ،تهران :سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج.
احمدی ،خدابخش .)1387( .بهداشت روانتی ختانواده ،انتشتارات مرکتز برنامتهریتزی و تتألیف
کتابهای درسی.
احمدی ،خدابخش و بیگدلی زهرا .)1386( .نظتارت بتر فرزنتدان و اثترات آن در ختانوادههتای
کارکنان سپاه ،مجله علوم رفتاری :)1(1 ،صص .89-96
احمدی ،خدابخش و دوازدهامامی محمدحسن .)1390( .آسیبشناسی خانواده ،بررسی تطبیقی
خانوادههای سپاهی و غیرسپاهی ،مرکز تحقیقات زنان ستپاه و مرکتز تحقیقتات علتوم رفتتاری،
گزارش تحقیق.
احمدی ،خدابخش .)1389( .آسیبپذیری فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی در نوجوانتان و جوانتان،
مجله علوم رفتاری ،)3(4 ،صص .241-248
احمدی ،خدابخش ،براری مصطفی ،سیداستماعیلی فتتداهل .)1390( .نگترش متردم بته ازدواج
موقت ،فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی ،)43(11 ،صص .135-156
احمدی ،خدابخش .)1388( .بررستی عوامتل ختانوادگی مترتبط بتا آستیبپتذیری فرهنگتی و
اجتماعی فرزندان کارکنان نظامی ،فصلنامه فرهنگی -دفاعی زنان و خانواده ،شتماره ،15صتص
.7-26
احمدی ،خدابخش ،بیگدلی زهرا ،افسردیر بیتا .)1390( .آسیبشناسی تعدد زوجتات در ایتران
(بررسی مقایسهای رضایت زناشویی دو گروه از ازدواجهای ت
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احمدی ،خدابخش ،فتحی آشتیانی ،علی ،نوابینژاد ،شکوه .)1384( .بررستی عوامتل زمینتهای-
فردی و ارتباطی -دو جانبهای مؤثر بر ستازگاری زناشتویی ،فصتلنامه ختانواده پژوهتی،1384 ،
،)3(1
احمدی ،خدابخش .)1395( .شاخصهای سالمت خانواده در الگوی استالمی ایرانتی پیشترفت،
تهران :انتشارات مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
احمدی ،خدابخش .)1397( .کتاب جامع مشاوره بحران ،انتشارات سمت (آماده چاد).
احمدی ،خدابخش .)1397( .مشاوره طالق ،انتشارات سازمان بهزیستی (آماده چاد).
احمدی ،خدابخش ،جاویدی نصیرالدین .)1393( .اصول ،فنون ،روشها و پروتکلهتای مداخلته
در بحرانهای خانوادگی در خانوادههای نظامی ،گزارش تحقیق ،مرکز تحقیقتات علتوم رفتتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهل (عج).
احمدی ،خدابخش و فتحی آشتیانی ،علی .)1383( .بررسی مقایسهای وضعیت ازدواج مجتدد و
آثار آن در بهداشت روانی همسران شهدا و همسران متوفیان .دانشور رفتار؛  :)7(11صتص -35
.45
احمدی ،خدابخش .)1383( .آسیبشناستی فرهنگتی ختانوادههتای کارکنتان نیتروی مقاومتت
بسیج ،سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج ،مرکز مطالعات ارتش بیست میلیونی.
احمدی ،خدابخش .)1388( .بررستی عوامتل ختانوادگی مترتبط بتا آستیبپتذیری فرهنگتی و
اجتماعی فرزندان؛ فصلنامه فرهنگی دفاعی زنان و خانواده :)15(5 ،صص .7-26
احمدی ،خدابخش؛ فتحی آشتیانی ،علی و عتربنیتا ،علتیرضتا .)1385( .بررستی رابطته بتین
تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی ،فصلنامه خانوادهپژوهی :)5(2 ،صص .67-55
احمدی ،خدابخش و نودهی ،داوود .)1393( .خانواده در دیدگاه مقتام معظتم رهبتری ،گتزارش
پژوهش ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیها( ...عج).
احمدی ،خدابخش .)1389( .آسیبپذیری فرهنگی اجتماعی و تربیتی در نوجوانتان و جوانتان،
مجله علوم رفتاری ،)3(4 ،صص .241-248
احمدی ،خدابخش .)1386( .بررسی وضعیت نظارت بر فرزندان و اثرات آن ،مجله علوم رفتاری،
 :)1(1صص .89-96
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استوارت و .)1389( .دایره المعارف مشاوره ،ترجمه علیرضا بوستانیپتور و همکتاران ،انتشتارات
علمی.
اسدی ،سیدمصطفی .)1382( .دایره المعارف قرآن کریم جلد  ،2مرکز فرهنگ و معتارف قترآن.
قم :نشر بوستان کتاب.
اعتمتتادی ،عتتذرا .)1384( .ایمتتان و معنویتت در مشتتاوره و روان درمتتانی ،فصتتلنامه تتتازههتتای
زواندرمانی ،سال دهم .ش  35و  .36صص .131-146
اعزازی ،شهال .)1392( .جامعهشناسی خانواده با تأکید بر نقش ،ستاختار و کتارکرد ختانواده در
دوران معاصر ،تهران ،روشنگران و مطالعات زنان فصلنامه شتورای فرهنگتی -اجتمتاعی زنتان و
خانواده ،سال پانزدهم ،شماره .59
افتختتار جهرمتتی ،گتتودرز ،داوودی ،مجیتتد .)1390( .اشتتتغال زن و نقتتش اجتتازه شتتوهر در آن،
فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،شماره  ،26صص .9-20
افروز ،غالمعلی .)1392( .روان شناسی خانواده ،همسران برتر ،انتشارات ستازمان اولیتا و مربیتان
کشور ،چاد دهم.

افروز ،غالمعلی .)1392( .زن و شوهر از منظر پیامبر اعظم (ص) ،انتشارات دفتتر نشتر فرهنتگ
اسالمی ،چاد یازدهم.

افروز ،غالمعلی .)1393( .روان شناسی ازدواج و شکوه همسری ،انتشارات دانشگاه تهتران ،چتاد
چهارم.

افروز ،غالمعلی .)1395( .مبانی خانواده در الگوی اسالمی ایرانی پیشترفت ،اندیشتکده ختانواده
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
افروز ،غالمعلی .)1380( .مبانی روانشتناختی ازدواج در بستتر فرهنتگ و ارزشهتای استالمی،
تهران :موسسه انتشارات و چاد دانشگاه تهران.
باقری ،شهال .)1385( .اشتغال زن در ایتران ،بررستی عوامتل اجتمتاعی و اقتصتادی تأثیرگتذار،
فصلنامه بانوان شیعه ،شماره  ،8صص .217-252
امام خمینی (ره) .)1360( .رساله نتوین ،ج  ،4ترجمته :عبتدالکریم بتیآزار شتیرازی از تحریتر
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امیرصوری ،آریتا ،سلیمانی ،حمید .)1386( .پدیده سالمندی در ایران و پیامدهای آن.
امینی ،زهرا .)1392( .جایگاه سالمند در ایران.
انصاریان ،حسین .)1376( .نظام خانواده در اسالم .قم :نشر امّ ابیها.
انوشیروانی ،علیرضا .)1381( .مقاله اصول و نظریههای فمینیسم در غرب (مجموعه مصاحبههتا،
مقاالت و میزگردها همایش اسالم و فمینیسم ،ج  -1دفتر نهاد نمایندگی مقام معظتم رهبتری
در دانشگاه فردوسی مشهد ،دفتر نشر معارف ،چاد اول.
اولیاء ،نرگس ،و همکاران.)1388( .آموزش غنیسازی زندگی زناشویی ،تهران :دانژه.
آزاد ارمکی ،تقی و دیگران .)1390( .سنخشناستی الگوهتای روابتط جنستی پتیش از ازدواج در
ایران ،مجله پژوهی -فرهنگی ،پاییز و زمستان -شماره  -4صص  1تا .35
آزاد ارمکی ،تقی .)1378( .تحلیل جامعهشناختی از راههتای نفتوذ فرهنگتی در ایتران معاصتر،
کتاب سروش ،مجموعه مقاالت رویتارویی فرهنگتی ایتران و غترب در دوره معاصتر ،چتاد اول،
تهران :سروش.
آزاد ارمکی ،تقی ،خادمی ،حسن .)1382( .ترجیهات ارزشی دانشآموزان تهرانی ،نامته پتژوهش
فرهنگی (فصلنامه تحقیقات فرهنگی) ،سال هشتم ،شماره .8
آزاد ارمکی ،تقی .)1377( .بررسی مسائل اجتماعی ایران ،چاد اول ،تهران :موسسه نشر جهاد.
آقابخشی ،حبیب .)1377( .خانواده و اعتیاد ،مجله علوم اجتماعی ،شماره  ،10صص .47-72
باقری ،شهال .)1385( .اشتغال زن در ایتران ،بررستی عوامتل اجتمتاعی و اقتصتادی تأثیرگتذار،
فصلنامه بانوان شیعه ،شماره  ،8صص .217-252
باقری ،معصومه ،ملتفت ،حسین ،شریفیان ،هدایت .)1388( .بررسی تأثیر اشتغال زنان بتر هترم
قدرت در خانواده ،فصلنامه خانوادهپژوهی ،شماره  ،18صص .247-262
باقری ،معصومه ،ملتفت ،حسین ،شریفیان ،هدایت .)1388( .بررسی تأثیر اشتغال زنان بتر هترم
قدرت در خانواده ،فصلنامه خانواده پژوهی ،شماره  ،18صص .247-262
بانکیپور فرد ،امیرحسین .)1385( .کرامت زن در اندیشه های قرآنی پیامبر اعظم (ص)؛ مجلته:
قرآنی کوثر ،شماره 20؛ صص  43تا .49
برناردز ،جان .)1396( .درآمدی به مطالعات خانواده ،ترجمه :حسین قاضیان ،تهران :نشر نی.
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بیابانگرد ،اسماعیل .)1376( .روانشناسی نوجوانان ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
پروچاسکا جیمز آ و نورکراس جتان ستی .)1395( .نظریتههتای روان درمتانی ،ترجمته :یحیتی
سیدمحمدی ،تهران :نشر ارسباران.
پناغی ،ل ،.قهاری ،ش .و یوستفی ،ح.)1385( .خشتونت علیته همستر و عوامتل متؤثر بتر آن از
دیدگاه قربانیان این پدیده ،ی

مطالعه کیفی .فصتلنامه ختانواده پژوهتی ،دوره دوم ،شتماره ،7

صص .268-257
جمعی از نویسندگان .)1372( .تفسیر نمونه ،زیر نظر آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی ،دار الکتتب
االسالمیه.
جوادی آملی ،عبداهل .)1382( .زن در آیینه جالل و جمال ،قم :مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی ،عبداله .)1391( .مفاتید الحیات .قم :نشر اسراء.
جهانگیری ،منصور .)1388( .قانون متدنی جمهتوری استالمی ایتران ،متواد :نشر دوران .تهتران
.1075 ،1123 ،1154 ،1103 ،1104 ،1105 ،1113
حاتمی حمیدرضا ،حاتمی محمد ،حبی محمدباقر ،پرهون هادی ،پرهون کمتال .)1394( .ارائته
راهبردهای مصونسازی بنیان خانواده دربرابر جنگ نرم :با تأکید بر تهدیدات فرهنگی ،فصلنامه
روانشناسی نظامی ،دوره  ،20شماره  ،24صص .35-45
حر عاملی ،م .ح .)1367( .وسائل الشیعه ،قم :مؤسسه آل البیت (ع).
حسینخانی نتائینی ،هتادی .)1389( .معیارهتای انتختاب همستر از دیتدگاه استالم .استالم و
پژوهشهای تربیتی ،)2( 2صص .21-44
حسینی ،سیدمهدی .)1390( .نظریهها و فنون خانوادهدرمانی ،تهران :نشر رشد.
خجسته مهر ،رضا ،رضائی ،فیروزه ،سودانی ،منصور .)1394( .ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای
سنجش سب

زناشویی دینی ،شماره  17مجله علمی پژوهشی حوزه علمیه ،شماره  ،20صتص

.7-26
خدایاریفرد ،محمد .)1379( .کتاربرد مثبتت نگتری در روان درمتانگری بتا تأکیتد بتر دیتدگاه
اسالمی ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،دوره  ،1ش  .60صص .140-164
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دولتی ،غزاله ،حسینی اکبرنژاد هاله ،حوریه .)1388( .بررسی مبانی فلسفی ،اخالقتی ،کالمتی و
آثار علمی فمینیسم ،دفتر نشر معارف ،چاد اول.
رحمانی ،مریم ،قاسمی ،وحید ،هاشمیانفر ،علی .)1395( .تتأثیرات روابتط اجتمتاعی بتر بتروز
رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد ،مجلته جامعتهشناستی کتاربردی ،دوره  ،27شتماره ،1
شماره پیاپی  ،61صص .1-26
رحیمی ،علیاکبر ،احمدی خدابخش ،اصغرنژاد علی .)1397( .تعیتین و ستنجش شتاخصهتای
سالمت روان دوره سالمندی در ایران با تأکید بر نظریه رشد روانی -اجتماعی اریکسون؛ رستاله
دکتری ،رشته مشاوره ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
رحیمی علیاکبتر ،احمتدی ختدابخش ،اصتغرنژاد علتی .)1397( .شتاخص هتای ستالمت روان
سالمندی در فرهنگ ایرانی؛ فصلنامه زن و خانواده .زیر چاد.
رحیمی ،زهرا ،بهمنی ،بهمن .)1393( .اثربخشی مشاوره شتناختی معنویتت محتور بتر کتاهش
دلزدگی وجودی زنان سالمند.
رسول زاده طباطبایی ،کتاظم ،بشتارت ،محمتدعلی ،بازیتاری مهنتاز .)1384( .بررستی مقایسته
ویژگیهای شخصیتی شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فتراری و غیرفتراری ،دانشتور رفتتار
سال ،12ش  ،10صص .34-23
رضازاده ،مجید ،احمدی ،خدابخش ،نقریه ،محمد ،اختوی ،زهترا ،زنگانته ،محمتدعلی ،موعتودی
فرید ،حبیب ،صدقی جالل ،هما .)1394( .ویژگیهای خانوادگی افراد دارای رفتارهتای پرخطتر
جنسی؛ مجله اصول بهداشت روانی ،شماره  ،66صص .151-158
روزن باوم ،هایدی .)1367( .خانواده به منزله ستاختاری در مقابتل جامعته :نقتد مبتانی نظتری
جامعهشناسی خانواده در آلمان ،ترجمه :مهدوی محمدصادق ،مرکز نشر دانشگاهی.
سادوک بنیامین؛ ستادوک ویرجینیتا .)1386( .خالصته روانپزشتکی :علوم رفتاری -روانپزشتکی
بالینی؛ ترجمه :نصراهل پورافکاری ،نشر شهراب ،آیندهسازان.
ساروخانی ،باقر .)1393( .مقدمهای بر جامعهشناسی خانواده ،انتشارات سروش.
ساالریفر ،محمدرضا .)1385( .نظام خانواده در اسالم .قم :انتشارات سنابل.
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ساالریفر ،محمدرضا .)1392( .خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی ،قم :پژوهشکده حتوزه و
دانشگاه.
سلیمانینیا ،لیال ،جزایری علیرضا ،محمدخانی پروانته .)1384( .نقتش ستالمت روان در ظهتور
رفتارهای پرخطر نوجوانان ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتمتاعی ،دوره  ،5شتماره  ،19صتص
.75-90
سیدنژاد سیدعلی ،حاتمی حمیدرضا ،شبابی ،مهترداد ،خلجتی عبتاس .)1393( .رابطته تهتاجم
فرهنگی غرب و کارکرد خانواده ایرانی ،فصلنامه فرهنگی -تربیتتی زنتان و ختانواده ستال نهتم،
شماره  ،28صص .37-62
شجاعى ،محمدصادق .)1388( .تربیت کودک تقابل اسالم و غترب ،ماهنامته ،پیتام زن ،شتماره
 ،214دی.
شریفیان ،الف .)1385( .بررسی عوامل مؤثر بر میزان خشونت خانگی ،پایاننامته دکتترا ،رشتته
جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.
شعارینژاد ،علی .)1392( .روان شناسی رشد بزرگساالن در فراخنای زندگی ،تهران :انتشتارات
پیام آزادی.
شیخی ،محمدتقی .)1382( .جامعهشناسی زنان و خانواده ،تهران :انتشارات شرکت سهامی
طباطبایی ،محمدحسین .)1382( .تفسیر المیزان ،ترجمه :سید محمدباقر موسوی همدانی ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی.
طباطبایی ،سیدمحمدحسین .)1375( .سنن النبی (ص) ،ترجمته :محمتدهادی فقهتی .تهتران:
نشر اسالمی.
طباطبائی امیری ،فائزه سادات ،محمدیان ،اکرم .)1391( .نقش تربیت دینی ختانواده در مقابلته
با تهاجم فرهنگی ،پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده ،شماره  ،)26(12صص .111-136
عاشوری ،جمال .)1393( .سب

زندگی اسالمی راهکار برخورد بتا گسستت نستلی ختانوادههتا.

پژوهشهای اجتماعی اسالمی :)1(20 ،صص .102-81
علی تبار ،هادی .)1393( .بررسی رابطه بین رابطه جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرا
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فتحی آشتیانی ،علی ،احمدی ،خدابخش .)1378( .بررسی عوامل محدود کننده و موانع موجود
در ازدواج دانشجویان ،مجله روانشناسی  ،10شماره ،2صص .121-133
فتحیآشتیانی علی ،احمدی خدابخش .)1383( .بررستی ازدواجهتای موفتق و نتاموفق در بتین
دانشجویان ،دانشور رفتاری ،)7(11 ،صص .9-16
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مصوب .1358
قدرتی ،حسین .)1394( .مقاله فراز و فرود اشتتغال زنتان در ایتران و تفتاوتهتای آن بتا رونتد
جهانی ،فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره نهم ،صص29-52
کارلسون ،جان ،اسپری ،لن و لوئیس ،جودیت .)1395( .خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد،
ترجمه :شکوه نوابینژاد .تهران :انتشارات اولیاء و مربیان.
کاظمیپور ،شهال .)1383( .تحول سن ازدواج در ایران و عوامتل جمعیتتی متؤثر بتر آن ،زن در
توسعه و سیاست (پژوهش زنان) ،دوره  ،2شماره 3؛ صص .103-124
کرمی جهانگیر ،زکایی علی ،میثاقی مصطفی ،خداوردی کتامران .)1391( .رابطته مهتارتهتای
زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی زوجین .فصلنامه مشاوره و روان درمتانی ختانواده.
سال اول ،صفحه .462
کشاورز افشار ،حسین و رجبتی دهنتوی ،احستان .)1395( .تتدوین پروتکتلهتای پیشتگیری و
مداخله ای در خیانت زناشویی (با رویکرد فردی ،ختانوادگی ،ستازمانی)؛ مرکتز تحقیقتات علتوم
رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهل (عج) ،طرح پژوهشی.
کیمیایی ،سیدعلی ،صالحی فدردی ،جتواد ،غفتورینستب ،جتواد .)1394( .اثربخشتی آمتوزش
مهارتهای پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی بر مالکهتای همسترگزینی و هتوش هیجتانی
دانشجویان فردوسی مشهد :پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره ،)1( 5 ،صص .41-51
کینیا ،مهدی .)1376( .روانشناسی جنایی ،انتشارات رشد.
گالسر ویلیام 8 .)1394( .درس برای ازدواج موفق ،ترجمه تبریزی مصطفی ،نشر فراروان.
گلدنبرگ ،ایرنه و گلدنبرگ ،هربرت .)1397( .خانواده درمانی ،ترجمه :حمیدرضا حسین شاهی
برواتی ،سیام

نقشبندی ،الهام ارجمند ،تهران :انتشارات روان.

گیدنز ،آنتونی .)1374( .مبانی جامعهشناسی ،ترجمه :منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
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الرسون .)1992( .باور محدود کننده انتخاب همسر ،ترجمه :اسماعیل اسدپور.
مارابی ،م .)1384( .بررسی عوامل مؤثر بر خشتونت علیته زنتان در شتهر کامیتاران .پایتاننامته
کارشناسیارشد ،رشته مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.
مجلسی ،محمدباقر 1403( .ق) .بحاراالنوار ،موسسه الوفاء ،بیروت ،لبنان.
مجلسی ،محمدباقربن محمدتقی .)1385( .بحاراالنوار الجامعته اخبتار االئمته االطهتار ،مصتحد:
محمدباقر محمودی.
محمدی محمدرضا ،تیلور اری  ،فومبون اری  .)1385( .شیوع اختالالت روانپزشکی در میتان
کودکان و نوجوانان ایرانی مهتاجر بته انگلتیس .مجلته ایرانتی ،روانپزشتکی ،شتماره ،1دوره ،1
صص .12-18
مصباح یزدی ،محمدتقی .)1378( .اخالق در قرآن ،تحقیق و نگارش :محمدحسین استکندری،
ناشر :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مصطفوی ،حسن .)1360( .التحقیق فی کلمات القرآن ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
مطهری ،مرتضی .)1396( .نظام حقوق زن در اسالم ،قم :نشر صدرا.
مطهری ،مرتضی .)1372( .تعلیم تربیت از نظر اسالم ،قم :نشر صدرا.
مظاهری ،محمدعلی .)1391( .خانواده پایدار ،انتشارات آستان قدس رضوی.
مکارم شیرازی ،ناصر .)1397( .تفسیر موضوعی قرآن کریم :برگرفته از تفسیر نمونه ،گردآورنده
کمالی علیرضا ،انتشارات دانشگاه پیام نور.

موزیری ،عباس؛ بهمنی ،بهمن .)1392( .اثربخشی گروه درمانی وجتودی بتر کتاهش اضتطراب
مرضی مرگ در سالمندان .پایاننامه کارشناسیارشد دانشگاه علوم بهزیستی
موسسه لغتنامه دهخدا .)1389( .لغتنامه دهخدا :گنجیه جامع و منحصر به فترد لغتت و ادب
فارسی ،نشر دانشگاه تهران.
موسوی ،سیدمحمدرضا .)1391( .حیدری خدیجه؛ تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابلته بتا آن،
فصلنامه دانش انتظامی زنجان ،سال اول ،شماره چهارم ،صص .56-87
مهرابیزاده هنرمند ،مهناز ،حسینپتور ،محمتد ،مهتدیزاده ،لتیال .)1389( .اثربخشتی آمتوزش
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،)58-2  (پیتاپی1  شماره،2  دوره،)آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
.139-125 صص
 شرکت چتاد و نشتر، باقر ثنایی: ترجم، خانواده و خانواده درمانی.)1395( . سالوادور،مینوچین
.)بینالملل (وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی
 فرشتاد بهتاری: ترجمه. فنون خانواده درمانی.)1396( . چارلز.  ا، سالوادور و فیشمن،مینوچین
. انتشارات رشد: تهران.و فرح سیا
 صتص،9  شتماره، فصتلنامه بتانوان شتیعه، اشتغال و زنان ایرانتی.)1385( . فرشته،ندری ابیانه
.89-117
. انتشارات جامعه ایرانیان، روانشناسی زن.)1379( . شکوه،نوابینژاد
. انتشارات خردمند: تهران، مبانی جامعهشناسی.)1388( . علیاکبر،خلق

 منصور و نی،وثوقی

، خشتایار، مهترداد؛ بیگتی، ترجمته فیروزبختت، مشاوره و درمان ستوگ.)1374( . ویلیام،وردن
.انتشارات ابجد
، بررسی علل طالق در دادگاههای ختانواده تهتران.)1390( . سیدجالل، یونسی، مسعود،هنریان
.)3(1 ،فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی
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