بررسی مهمترین عوامل قبحزدایی طالق در جامعه معاصر
دکتر راضیه علیاکبری

*

اشاره

خانواده تا زمانی که مستحکم است ،میتواند بـه اعضـای خـود احسـاس
خوشبختی دهد و همه را به سوی موفقیت هتدهی کند؛ امـا متأسـاانه
این کوچکترین نهاد ا تماعی ،برخی اوقات دچار ضعف شده ،عـواملی
چند سبم فروپاشی آن میشوند .طال تا چند سال قبل امـری بـهشـدت
م موم بود و خانوادهها از انجـام آن هـراس داشـتند؛ بهانـدازهای کـه هـر
ســختیای را تحمــل میکردنــد؛ امــا نمــیتوانســتند یــا بهتــر بگــوییم،
نمیخواستند نام طال را بیاورنـد .اگـر زنـی حرفـی از ـدایی مـیزد،
خانوادهاش مله معروفی به او میگاتند« :با لباس عروس رفتهای و فقـ
با کان برخواهی گشت».
در گ شته طال معموال وقتی اتاا میافتاد که استحکام رابطـه زناشـویی
از بین میرفت و میان زو ین ناسـازگاری و تـنش و ـود داشـت؛ 9امـا
امروزه مشاهده میشود ایـن مبغـوضترین حـالل الهـی ،بـا پـیشآمـدن
* دانشآموخته دکترای کالم اسالمی و مدرس حوزه و دانشگاه.

 .9علیمحمد اسماعیلی ،ن

نرم در همین نزدیکی،
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کوچکترین مسئلهای ،بهآسانی انجام میشود و روزبـهروز هـم در حـال
افزایش است .حال این سؤال طرح میشود که امروزه چه عـواملی سـبم
قب زدایی از طال شده است؟ در این نوشتار به بررسی مهمترین عوامـل
قب زدایی طال در امعه معاصر میپردازیم.
 .1کاهش معنویت

معنویت یکی از مؤلاههای مهم خانواده است .بر اساس آموزههای دینـی،
خانه باید محل تربیت و علمآموزی و کانون نماز ،قرآن و حکمـتآموزی

باشد .بدین دلیل اسالم بر خوانـدن نمـاز در خانـه تأکیـد داردَ :و ْ
اج َعلهوا
َّ َ َ َ ِّ
ُ َ ُ
َ
ُ
ًَ َ ُ
نین ؛ 9خانههای خود را رو به قبلـه
ؤم
بیوتکم ِقبلة وأقیموا الصال وبش ِر الم ِ

قرار دهید و نماز را بر پا دارید و مؤمنان را بشارت ده.
آنچه امروزه خانوادههای غربـی را بهشـدت آسـیمپ یر نمـوده ،دوری از
معنویت است .بیل مایزر ـ روزنامهنگار و محقـو آمریکـایی ـ میگویـد:
«مردم در سراسر هـان ،از مـادیگرایی و ماتریالیسـم خسـته شـدهاند و
بهسرعت به سوی معنویت بازمیگردند و این بازگشت ،چندی است کـه
آغاز شده است .دین و پیروی محض از اصول آن ،بار دیگر مـورد تو ـه
قرار گرفته است».

2

در خانوادهای بدون حاکمیت معنویت ،حرمت الهـی شکسـته میشـود و
طال که مبغوضترین مسئله است ،قبحی ندارد و زن و شوهر بهراحتـی
دا میشوند.
 .9یونس :آیۀ .15
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 .2فضای مجازی و رسانهها

استااده از فضای مجازی ،فرصتها و تهدیـدهای بیشـماری بـه و ـود
آوده است؛ گرچه فضای مجازی بهویژه شبکههای ا تمـاعی ابـزاری بـر
توسعه و پیشرفت محسوب میشود و در صورت استااده صحی و ماید،
آثار و برکات ارزشمندی داردّ .اما چنانچه از آن استااده ناصحی به عمـل

آید ،تهدیدها و آسیمهای متعددی به دنبال دارد که از مله ایجاد تزلـزل
در بنیان خانواده است .بر این اساس امروزه فضای مجازی غیرمسـتقیم و
در واق در نقش شتابدهنده گرایش بـه طـال عمـل میکنـد .افـزایش
فردگرایی به واسطه حضور شبکههای ا تماعی در امعه ایـران ،افـزایش
رواب خار از شرا با نـامحرم و تسـهیل آن ،افـزایش مصـرفگرایـی و
تجملگرایی و همچنـین روا سـبک زنـدگی غیرایرانـی و غیراسـالمی،
افزایش گرایش به اعتیاد و مواردی از این قبیـل ،ارمغـان فضـای مجـازی
برای خانواده ایرانی است و در بسیاری از موارد زو ین را به نقطه طـال
رسانده است.
رسانههای معی با پخش برنامههایی در زمینـه طـال  ،در بیشـتر مـوارد
سبم قب زدایی از آن میشود؛ برای مثال در برخی فیلمها ،زنان مطلقـه را
قهرمانی به تصویر میکشد که خودش یـکتنـه از پـس تمـام مشـکالت
برمیآید و به عنوان نقش ّاول فیلم ،محبوب بینندگان قرار میگیـرد؛ اینهـا
تأثیر الگوسازی برای خانوادهها به دنبال دارد و برای خانمهایی کـه زمینـه
طال دارند ،ایجاد انگیزه میکند که طال  ،امری قبی نیست و مسـئلهای
فراگیر در امعه است!
همچنین بهتازگی برنامههای رسانهها به کاهش فضای گاتگو و در نتیجـه
ایجاد فاصـله عـاطای و هیجـانی و نیـز فاصـله شـناختی میـان اعضـای
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خانوادهها شده است .این روند به افزایش فردگرایی و کاهش مـ گرایی
میانجامد که خود عامل مهمی در فروپاشی خانوادههاســت 1.از ســوی
دیگر ارتبا های اینترنتی بـهراحتـی بـه طـال منجـر مـیشـود .امـروزه
اتاا هایی که در اینباره بـه وقـوا میپیونـدد ،کـم نیسـت؛ بـرای مثـال
آشناکردن همسر با اینترنت و فضـای مجـازی سـبم شـد مـرد در سـن
33سالگی درخواست طال کند .ما را از زمانی شروا شد که او اینترنت
تلان همراه خانمش را فعال کرد .او به مشاور دادگاه خانواده گات :روزی
همسرم مشغول پختن غ ا بود و خیلـی اتاـاقی گوشـیاش را برداشـتم و
وارد فضای چت شدم .فهرست را که باز کردم ،اسم چنـد مـرد غریبـه را
دیدم .ناس در سینهام حـبس شـده بـود .یکییکـی همـه را بـاز کـردم و
خوانــدم .چیــزی را کــه میدیــدم ،بــاورم نمیشــد .او بــا چنــد مــرد از
شهرستانهای مختلف ،رابطه اینترنتی برقرار کرده و با یکـی از آنهـا قـرار
گ اشته بود که به تهران بیاید تا با هم به سینما بروند .با قیافـه بهـتزده و
رن پریده از همسرم خواستم در اینباره توضی دهد .ابتدا انکار کرد؛ امـا
وقتی گاتم قرار است با یکی از آنان به سینما بروی ،گریـه کـرد و گاـت:
«همه چیز ،از ایمیل و چت شروا گردیده و کار به قرار گ اشـتن کشـیده
2
شده» .بعد از این اتاا  ،تصمیم گرفتم همسرم را طال دهم.
 .3ماهواره

ماهواره گرچه از مصادیو رسانه و فضـای مجـازی اسـت؛ امـا بـه دلیـل
تأثیرگ اری بیشتر این پدیده در طال  ،آن را داگانه بررسـی مینمـاییم.
امروزه شبکههای مـاهوارهای بـا تأثیرگـ اری بـر افکـار مخاطبـان خـود،
 .9ر .پورحسین ،رسانههای معی و مشکالت خانوادگی؛ تقویت نظـام خـانوادگی و
.35
آسیمشناسی آن،۲ ،
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بهآسانی نوا دیدگاه و سالیو و حتی توقعات آنها را متحول میکنند .ایـن
واقعیت را نباید نادیده گرفت که ارزشهای غیراخالقی بهراحتـی از ایـن
طریو در قالم قواعد و هنجارها و نمادهـا قابـل عملـیشـدن در محـی
9
خانواده است.
ماهواره با پخش برنامهها و آگهیها ،ناهنجـاری متاـاوتی چـون :فرهنـ
برهنگـی ،مصـرفگرایــی ،تجمـلپرســتی ،تـروی بــیمبـاالتی اخالقــی،
فردگرایی و آزادی را به نمایش میگ ارد و رفتهرفته فرهن وقـار ،عاـت
و گ شت در زندگی خانوادگی به فراموشی سـپرده میشـود .هنجارهـا و
ارزشهایی که در فرد درونی شده ،بهتدری از ارزشگـ اریهای دیـد
ماهوارهای متأثر شده و افراد بـرای عقـمنمانـدن از ارزشهـای پیشـرفته
وام غربی ،ارزشهای دیگری مغایر با ارزشهای اسـالمی را بـا خـود
همراه میکنند 2.از طرفی تضعیف ارزشهای مورد تأکیـد اسـالم ،سـبم
تضعیف پیوندهای عاطای میـان اعضـای خـانواده میشـود و در نهایـت
طال افزایش مییابد .از سوی دیگر ،با نمایش برنامههایی درباره افـزایش
طال  ،این مسئله را عادیسازی میکند تا قب طال از بین برود.
 .4آزادی روابط جنسی

پیش از این انحصار کارکرد تأمین نیاز نسی به نهاد خـانواده ،همـواره از
پشتوانههای اصلی ثبات و اسـتحکام نهـاد خـانواده بـود؛ امـا امـروزه بـا
شکستهشدن این انحصار در امعه ،به طور طبیعی باید در انتظـار کـاهش
تعهد افراد به حاظ خانواده و در نتیجه قب زدایـی از طـال بـود .برخـی
امعهشناسان باور دارند نگرش عمومی گ شته بـه فعالیـت نسـی ،بـه
 .9دیوید اولسون ،رسانهها و نماد :صورتهای بیان ،ارتبا و آموزش،
 .2مرتضی منادی ،امعهشناسی خانواده،

.52

.14
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عنوان عملی تنها برای تولید مثل ،به نگرشی دید تغییر یافته و این یکـی
از عواملی است که با افزایش بیبندوباری نسی در قالم روابـ خـار
از چارچوب ازدوا  ،به عادیسازی طال انجامیـده اسـت؛ 9زیـرا آزادی
ارتباطات نسی خار از رواب زناشویی به شیوههای گوناگون ،ابیت
نسی هر یک از زن و شوهر را برای دیگری تقلیل میدهد و زشتی امـر
2
طال را که با همبستگی نسی طرفین ،نسبت معکوس دارد ،میشکند.
همچنین اختال ناسـالم زن و مـرد در فعالیتهـای ا تمـاعی ،از دیگـر
زمینههایی است که در قب زدایی از طال  ،نقش محـوری دارد و در کنـار
ضعف کنترل درونی و بیرونی افراد و امکان برقراری رواب آزاد ،با تو ـه
به و ود محرکهای قوی و پر اذبهای که دو نس به طور طبیعی بـرای
ورود به دنیای یکدیگر دارند ،در مرحلـه ّاول بـه ضـعف انگیـزه تشـکیل
خانواده و در مرحله بعد بـه ضـعف انگیـزه حاـظ آن و در نتیجـه ،زوال
تدریجی موقعیت خانواده در سط کالن و بـروز تـنش ،اخـتالف ،سـوء
معاشرت ،خیانت ،طال و تجدید فراشهای مکرر در سط خرد خواهد
انجامید.
 .5افزایش سطح توقعات

زن و مرد در گ شته زندگی را با سادگی و صمیمیت آغاز میکردنـد و در
طول زندگی مشترک ،بـا فرازونشـیمهای روزگـار میسـاختند و پایبنـد
خانواده بودند؛ اما در امعۀ امروز ،شاهد رویآوردن به زندگی تجمالتـی
و ایجاد مصرفزدگی بین خانوادهها و در نتیجه افزایش طال هسـتیم .در
 .9حسین بستان ،اسالم و امعهشناسی خانواده،
 .2محمدتقی مصباح یزدی ،امعه و تاری ،

.۲48
.3۲6
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این مسئله هم مشاهده میکنیم که بیشترین تالش دشمن ،در تغییر روحیه
زنان و متوق نمودن آنها بوده است؛ زیرا آنان هستۀ اصلی خانواده را شکل
میدهند و بر نوا نگـرش همسـر و فرزنـدان بسـیار اثرگـ ار میباشـند.
همچنین همین مسئله خود از دالیل اصلی رویآوردن به اشتغال بیـرون از
منزل است .به هر حال این مسئله به خودی خـود ،سـبم بـه و ودآمـدن
انحرافهای فراوانی در زندگی فردی و ا تماعی افراد میشود.
امروزه افزایش توقعات غیرواقعی زو ین از یکدیگر ،بـر روابـ عـاطای
آنان مؤثر است و عامل بسیاری از ناسازگاریهاسـت .ایـن توقعـات کـه
ممکن است در زمینههایی چـون مـالی و عـاطای باشـد ،غالبـا ناشـی از
نازپروردگی ،چشموهمچشمیها ،نگاهکردن به زندگی دیگران و کوچـک
به حسابآوردن همسر است و حاصل آن ز ناکامی و پریشـانی نیسـت.
مردی به قصد خودکشی ،خودش را حلوآویز کرد .وقتی به هـوش آمـد،
گات« :من شاگرد راننـدهام و سـه سـال اسـت کـه ازدوا کـردهام .زنـم
توقعات خار از حد دارد و چون نمیتوانم توقعـاتش را بـرآورده کـنم،
مرتبا مرا سرزنش میکند .سرزنشهای او بـاألخره مـرا بـه سـتوه آورد و
تصمیم به خودکشی گرفتم».

9

همچنین زنی وان با مرا عه به دادگاه خانواده ،به دلیل اینکـه شـوهرش
به درخواست وی مبنی بر خرید یک آیپد سر باز زده ،دادخواست ناقـه
خود را به قاضی تسلیم کرد .وی در مقابل قاضی پرونده در اینباره گات:
«از قبل به شوهرم گاته بودم باید وسایل مورد نیازم را تهیه کند؛ وگرنـه از
طریو دادگاه دادخواست ناقه داده و مجبور میشود ماهانـه مبلغـی را بـه
 .9ابراهیم امینی ،آیین همسرداری،

 44ـ .41
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من پرداخت کند؛ ولی او نپ یرفت و تصور کرد شوخی میکنم».
وی با اشاره به اینکه دارای یـک فرزنـد هسـتیم و پـن سـال از زنـدگی
مشترکمان میگ رد ،افزود« :برای نخستینبار از شـوهرم خواسـتم بـرایم
آیپد بخرد؛ ولی او قبول نکرد و بیشترین مسـئلهای کـه باعـث شـد مـن
دادخواست ناقه بدهم ،همین امر است؛ زیرا وقتی حاضـر نیسـت بعـد از
پن سال خواستههای مرا فراهم کند ،باید زور باالی سرش باشد».
شوهر وی نیز که در دادگاه حضور داشت ،با بیان اینکه عاشـو زنـدگی و
همسرش است ،افزود« :ایـن درخواسـت همسـرم ،باعـث مـیشـود کـه
زمینههای مشکالت دیگر و حتی طال فراهم شود .بنابراین میخواهم از
خواستهاش بگ رد و در مقابل من نیز قول میدهـم کـه بهتـرین تبلـت را
برایش خریداری کنم».

9

 .6ترویج سبک زندگی غربی

امروزه غرب با استااده از رسانههای هانی ،به فرهن

ایرانی حمله کـرده

و سبک زندگی غربی را الگوی امعـۀ اسـالمی قـرار داده اسـت .غـرب
مدرن ،عالم دیدی است که نـوعی سـبک زنـدگی را بـا مبـانی فکـری
هستیشناسی و انسانشناسی خود در محوریت سکوالریست ،اومانیست،
فمینیست و لیبرالیست پدید آورده تا مبانی اسالمی را به نـابودی کشـانده،
آنها را تحت سیطره خویش درآورد.
از اینرو امعۀ ایـران اخیـرا در ریـان تحـوالت فرهنگـی و ا تمـاعی
وسیعی قرار گرفته که این تحوالت ،بهویـژه در ازهـمپاشـیدگی خـانواده
مؤثر بوده است .یکی از عوامل قب زدایـی از طـال در امعـه امـروزی،
 .9روزنامه دنیای اقتصاد ،ش  ،3215تاری ،831۲/1/۲8

.۲1

بررسی مهمترین عوامل قبحزدایی طالق در جامعه معاصر



79

) است؛ اندیشـهای کـه هسـتۀ مرکـزی
شیوا افکار اومانیسمی (
امعه را آزادی و حقیقیت انسانی میداند و مناف و لـ تهای بشـری را
به ای اصول م هبی و الهیات اسـتوار میگردانـد 9.ماهـوم اومانیسـم در
مشرب سکوالریسـم ،حاکمیـت امیـال اسـت و پیامـد سـوء آن ،سـقو
2
انسانیت در منجالب اخالقی و نابودی ارزشهای معنوی است.
بنابراین عمده تاکر غربی ،تالش برای دستیابی به ل ت و پرداختن به تـن
و زندگی زمینی است و این سبک در حال تروی است کـه سـعادت نیـز
ز از طریو ل ت ویی امکانپ یر نیسـت و عقـل و منطـو نیـز بایـد در
خدمت حیوانیت بشر و ارضای نیازهای حیوانی او باشد 3.در این آسـیم
نیز تاکرات سکوالریستی غرب غلبه دارد و سبک زندگی انسان دسـتیابی
به مزایا و ظواهر این هان است؛ چراکه طبو مبـانی غربـی ،غیـر از ایـن
0
هان واقعیت دیگری و ود ندارد تا انسان آن را هدف خود قرار دهد.
موضوا دفاا از آزادی زنان ،اندیشۀ دیگری است که غـرب طـرح کـرده و
ازدوا را به «بردگی» تشبیه میکند؛ 5زیرا قانون اطاعتپ یری زن از شوهر،
با همه اصول هان مدرن و نیز با همه تجربههایی که این اصول به کنـدی و
با رن و مرارت فراوان از دل آنها برآمده ،عمیقا در تضاد است .فمینیسـم بـا
این اندیشهها همواره نقش سن ّتی زن به عنوان همسر و مادر را مورد تحقیـر
قرار میدهد 6و طرحی که برای به کمالرسیدن زن دارد ،این است که نقش
 .9مریم صان پور ،مبانی معرفتی اومانیسم،

.822

 .2آنتونی آربالستر ،ظهور و سقو لیبرالیسم غرب،
عبدال نصری ،سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتم،
.3
هّ
واژهها،

 .0عبدالرسول بیات و دیگران ،فرهن
.8۲6
 .5ان استوارت میل ،انقیاد زنان،
.62
 .6ویلیام گاردنر ،ن علیه خانواده،
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سن ّتی خود ،یعنی مادری و همسری را رها کند و تنها به دنبال کار اقتصـادی
و تحصیالت باشد؛ چون کار در خانه و همسرداری ،زن را مانند یـک بچـه
نگه میدارد و او را از محی بیرون دا میکند 9.بـه همـین دلیـل همـواره
زنان را برای کسم اسـتقالل و برابـری ،تشـویو بـه طـال میکننـد 2و بـا
حمایت از خانوادههای تـکوالـد ،بـرای رهـایی زنـان از نقـش مـادری و
3
همسری ،برای قب زدایی از طال اقدام میکنند.
در وضعیتی که برابری نسی ارزشی عمومی پ یرفته و تـروی میشـود،
احساس بیعدالتی دربارۀ تقسیم کار خانگی ،رضایت شخصی زنـان را از
زندگی زناشویی کاهش داده ،سبم میشود آنان بیش از مردان بـه طـال
بیندیشند.
 .7بینیازی اقتصادی زنان

از آنچه گ شت میتوان نتیجه گرفت که امروزه بحران فروپاشی خـانواده،
مسئلهای است کـه اندیشـمندان ا تمـاعی نگرانـی خـود را از آن کتمـان
نمیکنند 0.اندیشههای فمینیسم ،بهویژه در موضوا برابری زن و مرد و در
نتیجه اشتغال و استقالل زنان ،سبم شده غالم زنان به دلیل مسائل شغلی
یا هیچگاه تن به ازدوا ندهند یا در صـورت ازدوا  ،بـه دلیـل اسـتحاله
نقشها در خانواده و ازبینرفتن کارکردهای اصلی آن ،غالبا طال بگیرند.
در دورههای گ شته ،یکی از مهمترین دالیل نگـهداری زنـان در ایگـاه
همسر ،کسم امنیت مالی از شوهر بود؛ اما افـزایش بیسـابقه ورود زنـان
 .9پاسنو دایان ،فمینیسم و م هم،

،9

.33

 .2استاان باسکرویل ،بحران خانواده در صنعتی به نام طال ،
 .3مریم فرهمند ،واگردهاى فمینیستی در ازدوا ،
 .0آنتونی گیدنز ،امعهشناسی،

.446
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به بازار کار در دهههای اخیر ،به بینیازی اقتصادی آنان منجر شـده اسـت
و این امر ،چشمانداز طال را برای زنان ناراضـی از وضـعیت زناشـویی
خود ،نویدبخش کرده اسـت .از ایـنرو طبـو پژوهشهـای انجـامشـده،
درخواست طال از سوی زنان شاغل ،بسیار بیشتر از درخواسـت طـال
از سوی زنان غیرشاغل است؛ 9زیرا وقتی زن در بیرون از خانه به فعـالیتی
اشتغال دارد و چندان متکی به مرد نیست ،میتواند معاش خـود را تـأمین
کند و به همین دلیل از طـال بیمـی بـه دل راه نمیدهـد و در منازعـات
خانوادگی ،تا آنجا که بخواهد ،به پیش میتازد و بهتدری قب طـال هـم
2
از بین میرود.

 .9حسین بستان ،اسالم و امعهشناسی خانواده،
 .2محمدتقی مصباح یزدی ،امعه و تاری ،
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