!ﻃﻼق ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﺳﯿﺐ اﺳﺖ

 monazereh.irﻋﮑﺲ:
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﺎنآوری ﻣﺮدان و ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری زﻧﺎن ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،ﮔﺮوه ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوزه ﮔﺮوهﻓﺮارو ﺳﭙﯿﺪه اﮐﺒﺮﭘﻮران ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
در اﯾﺮان در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ”ﺧﺎﻧﻮاده“ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪﻣﻮﺟﻮد ﮔﻤﺎن ﻣﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان از آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮدِ
آﺳﯿﺐ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ از درد را در ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد درد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮐﺒﺮﭘﻮران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﺎنآوری ﻣﺮدان و ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری زﻧﺎن،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ زن ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺼﺪ دارد وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از زن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺷﮑﺎل و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﮔﺮ زﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺷﮑﺎل اﻣﺮوزﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﭘﯿﺸﯿﻦ آن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﻼق ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ارزشﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﻧﯽ از ﻃﻼق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﻓﺮد ،آﺳﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﮕﺎه زن وﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪ آﺳﯿﺐﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺠﺎد ﻣﯽ ”ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ“ ﻧﺎم
ﻣﺮد ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد.
اﮐﺒﺮﭘﻮران ﮔﻔﺖ :ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮ روی زوﺟﯿﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﺑﺮای ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ازدواجﻫﺎی ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮات را دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ و ازدواج و ﻃﻼق اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.

اﮐﺒﺮﭘﻮران ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ
ازدواج ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﮏﻧﻔﺮه( را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل اﻣﺮوزی و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﻢ .ﻧﻘﺶ زن و
ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل و ﺗﺼﻮرات ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺧﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻬﺎرت ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎطﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و آن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.

