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 :سرّه( )قدسخمینی امام

که خودشان یک قشر فّعال در همه  که بانوان عالوه بر این نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ برای این

بماالتر  کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم  ابعاد هستند، قشرهای فّعال را در دامن خودشان تربیت می

خواستند که بمانوان قشمری  خواستند. می است، و از خدمت همه کس باالتر است، و این امری است که انبیا می

 باشند که آنها تربیت کنند جامعه را، و شیرزنان و شیرمردانی به جامعه تقدی  کنند.
 .97، ص 14صحیفه امام، ج 
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 های بزرگ را دره  بشکنند. بست معروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی را جهانی کنند و بن
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  سخن نخست

های واالیی را بررای شرکوفایی و رشرد ان ران ارا ره  بخش اسالم، آموزه مکتب روح
رهنمودهایی است که سعادت زن و خانواده را در تمرام ابعراد نموده که از آن جمله، 

پرا  و سرالب بنرا   ای که بر شرالوده خرانواده کند. اساساً، جامعه نیکویی ضمانت می به
های مختلر  را بره  ها در امان است و م یر سازندگی در عرصه شده، از گزند آسیب

ظاهر کوچر،،  د. این بنیان بهنمای های بلند موفقیت را فتح می شای تگی طی کرده، قله 
آورد و نقرش ب رزایی در  دستاوردهای ب یار بزرگی را برای جامعره بره ارمنران مری

 های ُخرد و کالن هر کشور دارد. معاونت فرهنگری و تبلینری پیشبرد اهداف و برنامه
که در تولید محتوای تبلینری، عنایرت ویربه بره  علمیه قب ۀدفتر تبلینات اسالمی حوز

فرصت مناسربی بررای تبلیرر فرهنر  و  محتوای مورد نیاز خانواده دارد، ماه محرم را
داند. در این راستا اثر معارف اسالمی و تبیین موضوعات مورد نیاز خانواده معاصر می

نامره بره توشه ویبه خانواده تولید و منتشر شرده اسرت. ایرن ویربهحاضر به عنوان ره
ی، هرای اعتیراد اینترنترمباحثی درباره خانواده عاشرورایی، پیامردهای طرالآ، آسریب

تأثیرپذیری فرزندان از رفتارهای متضاد والدین، پیامردهای عردم آشرنایی والردین برا 
ای، بررسی توقعات نابجای زن در خانواده، طالآ توافقی، رابطره کراهش سواد رسانه

برادران و  اثر مورد استفاده نیاست ا دیامپردازد. فرزندآوری با افزایش نرخ طالآ، می
 یارهرای دینری یرآمروزه ریرتبل ریو در عمل، آنان را در م  دریمبلّر قرار گخواهران 
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 .  رساند
سرازی،  در پایان، ضمن تشرکر از نوی رندگان گرامری، از تمرام ک رانی کره در آماده

ویبه از زحمرات کارشناسران  دهی این اثر صادقانه تالش نمودند، بره  ارزیابی و سامان
رضرا اناراری و اب آقای علیاالسالم والم لمین جن علمی گروه تولید محتوا حجت

 .  نمایب جناب آقای محمد علینی سپاسگزاری می
 

 
 سعید روستاآزاد

 دیر مسوؤل م
 



 
 های خانواده عاشورایی ویژگی

*فریده فاطمی مهر
 

 مقدمه
آل، مبتنری برر فردسرازی و  رسالت اولیای الهی برای سراختن جامعره آرمرانی و ایرده

خرانواده . گیرد اساس و زیربنای خودسازی در خانواده شکل می .سازی است خانواده
 ،روابر  گررم و صرمیمی آندر کره  اسرت یخانواده متعرادل ،اسالماز منظر مطلوب 

ساز  زمینه ،تعامالت در خانواده متعادلشود.  موجب پیوند افراد خانواده به یکدیگر می
ای خرانواده  گردد. نمونه برارز چنرین خرانواده جامعه سالب و رو به رشد و متعالی می

های مختل  از جمله برای  در زمینه ی خوبیتواند الگو ماه محرم می .استعاشورایی 
اش، خرانواده عاشرورایی را  و خرانواده ح رینها باشد تا با پیروی از امام  خانواده

همره عرادل های خرانواده مت جا که حق طرفینی است، تمامی ویبگیاز آن شکل دهند.
هرای خرانواده  نوشتار حاضرر برخری از ویبگری در گیرد. اعضای خانواده را در بر می

 شود. بررسی میعاشورایی 

 احترام و تکریم. 1

 آنران حفرش شرود.منان محترمند و باید حرمت ؤپرور اسالم، همه م در آیین شخایت
دارد. احتررام در ویبه در به وجود آوردن صفا در محی  خانه، نقش مهمری  این امر به

چره احتررام بیشرتر  هر .نقش ب یار مهمی در سالمت خانواده دارد ،رواب  خانوادگی
از ایرن  باشد، زندگی خانوادگی از آرامش و لذت بیشرتری برخروردار خواهرد برود.

مورد توجره قررار گرفتره  یار در روایات باحترام متقابل میان زن و شوهر روست که 
                                                           

 تف یر و علوم قرآن.تربیت مدرس گرایش  3دانش آموخته سطح  *

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  

 



 

ره
   

ده(
نوا

خا
ژة 

)وی
ن 

لغا
 مب

ی
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

8 

هر زنری کره بره »فرماید:  درباره احترام زن به شوهر می امام صادآکه است؛ چنان
همچنین دربراره  1.«شوهرش احترام بگذارد و او را آزار ندهد، خوشبخت خواهد شد

مردی که هم ر اختیار کرد، باید او را گرامری و محتررم »فرماید:  احترام مرد به زن می
   2.«بشمارد
مادری کره  در تربیت فرزندان دارد.تأثیر ب رایی از عواملی است که  ،هم ربه احترام 

در خانه، عزیز باشد و مورد تکریب شوهرش قرار گیرد، با روحی سرشار از عاطفره و 
کررد. در حرالی کره تربیت خواهد خوبی آرامش و اح اِس شخایت، فرزندان را به 

تن و تحقیر او در مقابل فرزنردان، موجرب از دسرت رفرهم ر در خانه آزار و اذیت 
در فرزنردان شود. اضطراب و نگرانی او که حاصل از این رفترار اسرت،  آرامش او می

باید مرورد تکرریب و احتررام هم ررش نیز در طرف مقابل مرد . تأثیر خواهد گذاشت
رعایرت احتررام و تکرریب  شرود.قرار گیرد تا جایگاه پدری وی نزد فرزنردان حفرش 

دربراره  علریشرود. امرام  عرادل میگیری خانواده مت موجب شکل ،متقابل هم ران
به خدا سوگند! هرگز کاری نکرردم : »فرماید می حضرت زهراچگونگی برخورد با 

خشمگین شود و او را به هیچ کاری مجبور نکردم...، او نیرز هرگرز مررا  که فاطمه
 3«.تخشمگین نکرد و برخالف میل باطنی من، قدمی برنداش

در سریره  4و تکریب شخایت آنان است.های طبیعی فرزندان، احترام  یکی از خواهش
 ؛ مانندگرفت های مختل  صورت می تکریب و احترام کودکان به شیوه ،معاومان

ها به مجلس، سالم کردن بره کودکران، برا احتررام  استقبال از فرزندان هنگام ورود آن
ُكوْ أ» باره فرمروده اسرت: در این خدا رسول 5. ... صدا کردن کودکان و ََ َا ْْ ْكِرُموا أأَ

َ
أأأأ َْ

َبُه أ ََ
َ
ْحِسُنا أأ

َ
امرام  .«فرزندان خرود را احتررام نماییرد و آنران را نیکرو تربیرت کنیرد 6؛أ

؛ برای مثال فرمود: باالترین حّد تکریب را ن بت به هم ر و فرزندان داشت ح ین

                                                           

 .۲۵3، ص ۱۰3؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجل ی؛ 1

 همان.. 2

 .363، ص ۱؛ ج . علی بن عی ی اربلی؛ کش  النمه فی معرفة اال مه3

 .3۱4؛ صسیمای خانواده در اسالم .  جمعی از نوی ندگان؛4

 .78؛ ص بیت و اهل سیره تربیتی پیامبرزاده؛  . محمد داوودی و سید علی ح ینی5

 .۲۲3؛ ص مکارم االخالآ. فضل بن ح ن طبرسی؛ 6
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خترم و رباب هم رم ه رتند. آنران را ای را دوست دارم که در آن سکینه د من خانه»
 1.«کرنب بخشب و به سرزنش ک ی توجه نمی دوست دارم و عمده اموالب را به آنان می

صردیقه خرانب  و هم رشران نیرز برقررار برود.میان امام خمینری ،این احترام متقابل
گذاشتند. رفتار  امام به هم رشان احترام خاصی می»گوید:  می ، دختر امامماطفوی

تررین  ب ریار محترمانره برود. مرا کره اوالدشران برودیب، کوچر، ،شان ایشان با خانب
 2.«دادند ترین دستوری به مادرمان نمی کوچ، .احترامی یا تندی از امام ندیدیب بی

 نیازهای منطقی اعضای خانواده ها و توجه به خواسته. 2

 و فرزنردان هم رربه خواست، عالقه و انتخاب آزادانره ، معاومدر سیره امامان 
گراهی برا انتقرادات اصرحاب و دوسرتان خرود  است تا جایی کرهشده خاص توجه 
 فرمود:  درباره سیره امام ح ین امام باقر. شدند رو می روبه

هرای  قیمرت و پشرتی هرای گرران فرش و وارد شدند ای بر امام ح ین عدهروزی 
ردنرد: ای فرزنرد فاخر و زیبرا را در منرزل آن حضررت مشراهده نمودنرد. عرر  ک

کنیب که ناخوشایند ماسرت  خدا! ما در منزل شما وسایل و چیزهایی مشاهده می رسول
ُ أ»حضررت فرمرود:  .دانریب!  مناسب نمی ،در منزل شمارا )وجود این وسایل  ّْ وَو ََ إّنو أَن

أ ریَنأِبه أم أِشئَن،أَلیَسأَلن أفیِهأشوءء  أَفَیشََ أُمُهاَرُهنَّ س َءأَفُنعطیِهنَّ در ازدواج، مهریه زنران  ما3؛ لنِّ
کنند. هیچ  ها هر چه دوست داشتند، برای خود خریداری می کنیب و آن را پرداخت می

 .«ی، از وسایلی که مشاهده نمودید، از آِن ما نی ت
 هایی را برداشت کرد که عبارتند از: توان نکته می از این کالم امام ح ین

بنابراین مرد بای تی مقداری را به عهده  مهریه ِدینی است که به عهده مرد است. الف.
بگیرد که در حد توان و استطاعت او باشد. زن نیز بایرد مقردار متعرادل و معقرولی را 

شان سر و سامان مناسبی بدهد و در آرامش  تعیین کند تا با گرفتن آن بتواند به زندگی
 و امنیت، خانواده متعادل تشکیل دهند. 

تمرام و کمرال آن را بپردازنرد. ایرن  بتواننردقبول کنند کره  ای را مهریهمردان باید  ب.
                                                           

 .۱47؛ ترجمه غالمح ین انااری؛ ص هایی از اخالآ امام ح ین آموزه. عبدالعظیب مهتدی؛ 1

 .۵9؛ ص ؛ قدس ایران، بانوی بزرگ انقالب۱امام خمینی نشر آثار. مؤس ه تنظیب و 2

 .476، ص 6؛ ج اصول کافی کلینی؛ . محمد بن یعقوب3
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بابرت مرردان ، تاور اشتباهی است کره «مهریه را کی داده کی گرفته»تاور عرف که 
از عمرر و جروانی خرود در  را طوالنیهای  سالو چه ب ا   آن، هزینه سنگینی پرداخته

 اند. زندان گذرانده
هریه آشنا باشند. آنان باید توان هم ر خرود به حقوآ خود در دریافت مباید زنان  ج.

هرای جردی و اساسری در  را در پرداخت مهریه در نظر بگیرند تا زمینه برای چرالش
تواند مران  جردایی هم رران شرود؛ چره  نمیشان فراهب نشود. مهریه سنگین  زندگی
 شان را ببخشند. برای جدایی حاضرند تمام مهریه ی کهزنان ب یار

زمان طالآ و جدایی نی ت. بنابراین نباید دستاویزی بررای تهدیرد بره مهریه برای  د.
 جدایی باشد.

تعیرین مهریره در حرد وسر  و  ویبه درباره به ،اگر به سیره و روش پیشوایان دین
های  ضرمن اسرتحکام پایره ؛ازدواج مهریه هم رپرداخت شرود ، و پس ازتوان توجه

تر  برای خانواده هم رر ب ریار راحرت زندگی، تهیه وسایل ی، زندگی آبرومندانه نیز
   شود. می

هرگراه  پیرامبر خردا اسرت.حق انتخاب هم ر از دیگر حقوآ مطرح در خانواده، 
: فرمرود از پشرت پررده بره او مری ،اش را شوهر دهرد خواست دختری از خانواده می
زیرا هیچ کس  و؛فالنی از تو خواستگاری کرده است. اگر دوستش نداری بگ ،دخترم»
)نشرانه  موافقرت  شرم کند و اگر هب دوستش داری، سرکوت ترو «نه»ید از گفتن نبا
1«.تاس

 

حجب و حیای دختر اقتضرا مری آن چه از این روایت برداشت می شود آن است که 
. و دختر نیز آزادانه دارای حق انتخاب باشرد خواستگاری شودمحترمانه  کند که از او

نباید با کنار نهرادن شررم و حیرا و برا بری دختران و پ ران همچنین گفتنی است که 
به والدین که دل وز حقیقی آنان ه تند به انتخراب هرای عجوالنره و  ن بت احترامی
مروارد متعرددی از  ز،بر خرالف ایرن روایرت در جامعره امررو بزنند. دست نادرست

که گاه به فجای  زیانباری منتهی مری  انتخاب های نادرست و خیابانی را شاهد ه تیب
   ردد.گ

                                                           

 .۱۰3؛ ص تحکیب خانواده از نگاه قرآن و حدیثشهری؛  . محمد محمدی ری1
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های خاص جوامر  سرنتی وجرود  اجبار دختر و پ ر به ازدواج که اغلب در ساختار 
هرایی کره  امرروزه تنش 1.اسرت شده تقویت مینیز به عنوان امر بهنجار داشت، گاهی 
تمایل ن ل گذشته به حفش باورها و دهد، گویای  ها در این زمینه رخ می میان خانواده

اگر دختر یرا پ رری است. ه داشتن هویت م تقل رسوم پیشین و تمایل ن ل جدید ب
احتمرال ناسرازگاری و  ،به ازدواج شرودمجبور بر خالف میل و رضایت درونی خود 

با عنایت به تأکید اسرالم برر میان او و هم رش بیشتر خواهد بود. بنابراین کشمکش 
ی از یک ها ، لزوم توجه و احترام به حق انتخاب آنحق پ ر و دختر در انتخاب هم ر
دیگرر مانند پدرم : »گوید می دختر شهید بهشتی 2راهکارهای تحکیب خانواده است.

گراه بررای پرذیرش  و هریچ رفت موضوعات زندگی، از راه بحث و استدالل پیش می
کرد. مرن بره عنروان دخترر خرانواده در همره مروارد از جملره  آرای خود تالش نمی

برودم. پردر همرواره مرا را راهنمرایی هرای اجتمراعی آزاد  تحایل، ازدواج و فعالیت
 3«.گذاشتند مان وقت کافی می کردند و برای پاسخ به سؤاالت می

 محبت و موّدت. 3
َ ل َب: »استخانوادگی الزمه زندگی ، مهر و محبت َن َْ َوبَرب  ً بَولََّ لَکْم ن ْن ََ ب ََ برر ایرن  4«.َجَعل

رأفت و مهربرانی نشاط و توأم با آرامش و آسایش، در پرتو محبت،  اساس، زندگی با
که دربراره آید؛ چنان به وجود مین بت به همدیگر  ویبه هم ران اعضای خانواده و به

ووِهأ»چنررین نقررل شررده اسررت:  خدا رسررول أ َأأكوو َ أَرُووواُلأ ل َّ َْ سوو ِءأ أِب لنِّ ِِ وو  ْرَحووَ أ لنَّ
ْبی ِ أ عبیرداّل  برن  «.ترین مردم ن بت به زنان و کودکان برود مهربان خدا رسول5؛ لصِّ
، امام امام ح ین .بودم که فرزندش وارد شد نزد امام ح ین» :گوید مینیز عتبه 
را صدا زد و او را در آغوش گرفت و به سینه چ بانید و میان دو چشرمش  سجاد

                                                           

 .۱۲۵- ۱۲4؛ ص شناسی خانواده بر جامعه ای  مقدمه. باقر ساروخانی؛ 1

 .۱77؛ ص خانواده با نگاهی به مناب  اسالمیشناسی  جامعهح ین ب تان؛ . 2

؛ ماهنامره «و شنود شاهد یاران با ملرو  سرادات بهشرتی  شهید بهشتی در قامت ی، پدر، در گفت». 3

 .7۲ - 73، ص ۱38۵شاهد یاران؛ شماره هشتب، تیر

 .۲۱روم: . 4

 ..886، ص ۲؛ ج الخرا ج والجرا حالدین راوندی؛  اّل  قطب . سعید بن هبة5
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 1«.بو و زیبایی چقدر خوش !پدرم به فدایت باد :را بوسید. سپس فرمود

 برای یکدیگر دوسرتبر رواب  زوجیت، افزون زن و شوهر موفق، ک انی ه تند که 
هرا  برا آناشرند و دوسرت ب نیرزها باید با فرزندان خرود  باشند. آن دل وز و با محبت 

رفتار پدر و مرادر برا  .گرم و عاطفی همراه با دل وزی و مهربانی برقرار کنند ای رابطه
را با والدین  ابتدا آنها مشکلی داشتند،  فرزندان باید به قدری صمیمی باشد که اگر آن

موجرب سرالمت محری  خرانواده کره چنین رفتاری افزون بر ایرن خود مطرح کنند.
ثرواب و ارزش   کنرد،  های اهل خانه را بر طررف مری شود و معضالت و گرفتاری می

 نیز به دنبال دارد.معنوی فراوانی 
ابیااتا ااتایاایگا باای م اباای  ی 

 

ا2کها تا تگهازا بی م ا مت ی  
 

فروپاشری  میان هم ران یا میان والدین و فرزندان، سرببکمبود محبت در خانه، چه 
محبت و عاری از رأفت و مهربانی، افرراد ناسرالب و  شود. خانواده بی نظام خانواده می

دهد کره قرادر  میتحویل جامعه به بیماری روحی و روانی دارای پرخاشگر و افرادی 
از . یکری حتی پیشرفت مرادی نخواهنرد برود به پیشرفت و تعالی روحی و معنوی و

های زبانی و گفتاری اسرت. بره  های محبت و تکریب در زندگی، جلوه ه  ترین جلو مهب
ثیر أمشرورت کرردن، تر و وگو نش رتن زبان آوردن عشق، دوستی و محبت، به گفت

شرود.  میدر جلب اعتماد هم ر دارد و سبب برطرف شدن مشکالت زندگی ب زایی 
َقوْاُلأ»فرمروده اسرت:  خدا که رسرول؛ چنانمحبت خود را به زبان بیاوردمرد باید 

ِكأَاأَیْذَهُبأِمْنأ ِحبُّ
ُ
يأأ ِةأِإنِّ

َ
ُجِلأِلْ َمْرأ اگر مرد به هم رش بگویرد ترو را دوسرت  3؛َقْ ِبَه أَ َبد  أأأ لرَّ

 «.رود گاه از قلب او بیرون نمی آمیز هیچ دارم، اثر این کالم محبت
محبرت بره فرزنردان را از نیازهرای  ،به عنروان الگروی تربیتری کامرل امام ح ین

گاه با در آغروش کرد؛  آن را ابراز میهای گوناگون  در قالبدان ت و  میضروری آنان 
گرفتن و به سینه چ بانیدن خردساالن، زمانی با بوسیدن آنان و گاه با به زبران آوردن 

                                                           

 .46، ص ۱9؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجل ی؛ 1

 .۱۵34؛ غزلیات، غزل شماره دیوان شمسالدین محمد مولوی؛  . جالل2

 .۲3، ص ۲۰؛ ج وسا ل الشیعه. محمد بن ح ن حر عاملی؛ 3
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، ابرراز عالقره انواده امرام ح رینویبگی بارز در خ 1آمیز. کلمات شیرین و محبت
برانگیرز مرورد  بزرگواران همواره یکدیگر را با تعرابیر عاشرقانه و اح راس است. این

 کردنرد. اسرتفاده می «بِنف ی انت»دادند و در موارد ب یاری از عبارت  خطاب قرار می
له باید به عنوان الگویی در سب، زندگی ح ینی مورد توجه باشد و اعضرای أاین م 
فرزنرد عالمره  2خطراب کننرد.آمیرز  نشین و محبرت دلیکدیگر را با عناوین خانواده 
بره مرادرم  ،هنگامی که خواستیب از تبریز به قب عزیمرت کنریب»گوید:  می طباطبایی

خواهیب بررویب!!  گفتب: شب عید که وقت م افرت نی ت. در این هوای سرد کجا می
زیبرا کرد، این شعر  چشمانش را پا  میمادرم نگاهی به من کرد و در حالی که اش، 

 را خواند: 
اگا ن  ا کبدایدانت ا اااا یاب اگشته

 

اجتاکهاختط خو دا ت  اکشیاه امی 
 

امه یا   اگشتهاب اگ ننا ها زابی
 

ا3گشتهاعشقا   اب گ ننا بو   
 

 گوید:  درباره محبت استاد می هم ر شهید مطهری
بودنرد  ،دادند و آنقدر صرمیمی و نزدیر ها اهمیت می به آسایش و راحتی من و بچه

میشره همران مهرر و محبرت روزهرای اول ه ننرد.کرنج مرا تحمرل توان تند  نمیه ک

بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته برودم  ،یادم ه ت ی .زندگی بین ما برقرار بود

بره خانره  که سحر بود ،نزدی. ی از دوستان به تهران برگشتبکو بعد از چند روز با ی

چرای را  .ولی آقرا بیردار اسرت ؛ها خوابند دیدم همه بچه ،بیوقتی وارد شد  .سیدیبر

دیردن ایرن منظرره  دوستب از. و منتظر من بودند اند شیرینی چیده میوه و  ،ردهکحاضر 

 4.متعجب شد و گفت: همه روحانیون اینقدر خوبند!

                                                           

 .۲3۵؛ ص کفایة االثر فی النص علی اال مة االثنی عشر. علی بن محمد خزاز قمی؛ 1

؛ «سب، زنردگی ح رینی، معیرار خوشربختی و سرعادت خرانواده اسرت»آنالین؛  . پایگاه خبری قدس2

۰9/۰8/۱39۵                                                      .http://www.qudsonline.ir/news/469979 

 –دان ایرانری بیروگرافی اندیشرمن». سامانه هوشمند ترجمه و نشر معارف اسرالمی و علروم ان رانی؛ 3

 https://cotp.ir/content/1039              .    ۰4/۰۲/۱398؛ «اسالمی: عالمه سید محمدح ین طباطبایی

 . ۰۵/۱۲/۱396؛ «رفتار استاد شهید مطهری با هم رش»رسانی و فرهنگی تبیان؛  . پایگاه اطالع4
https://article.tebyan.net/413202 



 

ره
   

ده(
نوا

خا
ژة 

)وی
ن 

لغا
 مب

ی
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

14 

 همکاری و همراهی. 4

ولری سپرده است، زن به عهده به عهده مرد و کار خانه را را کار بیرون از منزل اسالم 
هرایی ماننرد  در مواردی نیز به جهت ضرورت و یا عالقه، زن بیرون از خانه به شرنل

مشرارکت و همکراری  ،.. اشتنال دارد. آنچه مهب اسرت. معلمی، پزشکی، پرستاری و
ارزش  ،د در خانرهدر تعالیب اسالمی کار زن یا مر زن و شوهر در کارهای منزل است.

شود. انجرام کارهرای  دارد و موجب اجر و پاداش در پیشگاه الهی میب یاری معنوی 
از وظرای  الزامری زن  ،... پختن غذا، ش تن لبراس، تمیرز کرردن منرزل ومانند  خانه

دارای پراداش  ،انجام چنین کارهایی از سوی زنران بیت در فرهن  اهلنی ت، اما 
: اسرت  اشتنال زنان در خانه فرمودهباره در پیامبر کهچناناست؛ و اهمیت ب یاری 

 1.«زنانی که در خانه خود اشتنال دارند، پاداش و ثواب مجاهدان را خواهند یافت»
ک انی ه تند که بتواننرد در تمرام م را ل زنردگی خرود اح راس  ،هم ران متعادل

در سرریره  ماررداآ همکرراری مرررد در منررزل را 2مشررارکت و سررهیب بررودن نماینررد.
 پرارگی پیرراهنش را پیرامبر اکررمبه خوبی می توان مشراهده کررد.  پیامبراکرم

 امرام صرادآ 3دوشید. گوسفندان را میشیر  زد و را وصله می اش دوخت، کفش می
آورد  هیرزم و آب مری منانؤامیرم»فرماید:  می در خانه درباره سیره امیرالمؤمنین

در برخری روایرات  4.«پخت کرد و نان می آرد و خمیر می کرد و فاطمه و جارو می
در امر نگهداری از فرزنردان  فاطمهحضرت به  علیامام هایی از کم،  به نمونه

حضررت و  علریامرام اشاره شده است. الگوی تق یب کرار خرانگی در خرانواده 
 ، الگوی مناسبی برای زنان و مردان م لمان است. فاطمه

بعرد از »گویرد:  مری آمیز شرهید در خانره درباره رفتار محبرت هم ر شهید مطهری
همان مهر و محبت روزهای اول زندگی ازدواج برین مرا برقررار  ،چندین سال زندگی

ترین رفتاری کره در ذهرنب  هشاید اگر بگویب محترمان» گوید: ایشان نیز میدختر  5.«بود
                                                           

 .۲8، ص 9؛ ج الفااحه نهج. ابوالقاسب پاینده؛ 1

  .۲48؛ ص نظام خانواده در اسالم. ح ین انااریان؛ 2

 .۱۱۵، ص ۱؛ ج ارشاد القلوب الی الاوابالح ن دیلمی؛  . ح ن بن ابی3

 .۱69، ص 3؛ ج من ال یحضره الفقیه کتابُ . محمد بن علی صدوآ؛ 4

 .۱۰7علما و بزرگان دین  ص جمعی از نوی ندگان، هم ران همراه )سیره خانوادگی هم ران .  5
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زنری  ،مرادرم .ام اآ نکرردهاغرر است؛ ، رفتار متقابل پدر و مادرم بودهاست نقش ب ته
کرده و نیز اهل علب و معرفرت و شرعر بودنرد. برا تمرام وجرود  تحایل ،کوشا ،فهیب

آمیرز و  کردند و متقراباًل پردرم نیرز رفتراری ب ریار محبرت موقعیت پدرم را در  می
 :گوید می نیز یفرزند عالمه جعفر 1.«صمیمی با ایشان داشتند

ولی از معرفت براالیی برخروردار برود و  ،نداشت که مادرم سواد چندانیعلیرغب این

این را فهمیده بود که کارهای فکری و خدمات علمری و اجتمراعی عالمره جعفرری 

برای مردم مفید است و به عنوان ی، زن باید ب تر زندگی را چنران فرراهب کنرد کره 

دوش  ها و رتق و فتق امور خانره برر دغدغه خاطر نداشته باشد. بنابراین فشار ما بچه

   2شد. دید، مجذوب او می مادرم بود. وقتی عالمه این فداکاری را می

از بایرد فرزندان در کارهای منزل کم، کننرد، ویبه  بهو خانواده  که همه افرادبرای آن
ها ایجاد کرد و کارهای خانواده را  ن بت به کارهای خانه برای بچه یابتدا دیدگاه مثبت

همراهی برا هم رر در کارهرای خانره، زی درآورد. به صورت تفریح و سرگرمی و با
لبخند زدن به هم ر و تشکر از او بابت همکاری در کارهای خانه، شاد بودن هنگرام 
تمیز کردن خانه و ... فرزندان را مشتاآ همراهی با والردین در انجرام کارهرای خانره 

گی و برگرزاری جل رات خرانواد ،هرای مختلر  با تشویق فرزندان به شریوه کند. می
 ،گیری در مرورد کارهرا و تق ریب مناسرب کارهرای منرزل دخالت فرزندان در تامیب

 توان فرهن  همکاری را در خانواده و با مشارکت همه اعضای آن فراهب آورد. می

 گیری نتیجه
های اسالمی برگرفتره از  خانواده متعادلی است که بر اساس آموزه ،خانواده عاشورایی
های خانواده عاشورایی ماننرد  معاومان شکل گرفته است. ویبگیآیات قرآن و سیره 

احترام و تکریب، توجره بره حرق انتخراب آزادانره، محبرت و مرودت و همکراری و 
رواب  گرم و صمیمی بر کانون خانواده و اعضرای آن ساز حاکب شدن  زمینه ،همراهی

واده امرام ویربه خران برهو  ینالگو و سرمشق خانواده عاشورایی، معاروم شود. می
                                                           

 .48؛ ص مشق عشق. مهدی محمدی صیفار؛ 1

 . ۱۵/۰7/۱396؛ «هایی از عالمه محمدتقی جعفری ناگفته»رسانی حوزه؛  . پایگاه اطالع2
https://hawzah.net/fa/Discussion/View/46001 
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توان سرعادت و خوشربختی واقعری را  است که با تم ، به سیره آنان می ح ین
خاروص از خرانواده اباعبرداّل   رقب زد. خانواده عاشورایی برا الگروگیری عملری بره

منتظر حقیقی باشد و معنای واقعی خانواده مهدوی را به نمرایش تواند  می الح ین
   بگذارد.

 فهرست منابع

 کتب:
؛ تاحیح هاشب رسولی محالتی؛ کش  النمه فی معرفة اال مهعلی بن عی ی؛ اربلی،  .۱

 آ.۱38۱هاشمی،  چاپ اول، تبریز: بنی

 ش.۱384هاجر،  :قب ؛نظام خانواده در اسالم ؛انااریان، ح ین .۲

 ش.۱39۰قب: پبوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ؛شناسی خانواده جامعه ؛ب تان، ح ین .3

 آ.۱3۲4 سازمان انتشارات جاویدان،تهران:  ؛الفااحه نهج ؛پاینده، ابوالقاسب .4

 ش.۱394 مؤس ه بوستان کتاب،قب:  ؛سیمای خانواده در اسالم ؛جمعی از نوی ندگان .۵

؛ چاپ اول، قب: البیت آل ؛ تاحیح مؤس هوسا ل الشیعه بن ح ن؛ حر عاملی، محمد .6

 آ.۱4۰9 ،البیت آل مؤس ه

بیدار،  : نشرقب ؛علی اال مة االثنی عشرکفایة االثر فی النص  ؛خزاز قمی، علی بن محمد .7

 .آ۱4۰۱

پبوهشگاه قب:  ؛بیت و اهل سیره تربیتی پیامبر ؛زاده ح ینیعلی  و داوودی، محمد .8

 آ.۱397 حوزه و دانشگاه،

 ش.۱37۱ رضی،؛ قب: نشر ارشاد القلوب الی الاواب الح ن؛ بن ابی ح ن دیلمی، .9

 ش.۱38۱سروش، تهران:  ؛خانوادهشناسی  بر جامعه ای مقدمه ؛ساروخانی، باقر .۱۰

،  نیرهم رران علمرا و بزرگران د یخرانوادگ رهیهم ران همراه )س  ندگان،یاز نو یجمع  .۱۱

 .ش۱39۵، چاپ اول، زم تان هیعلم یحوزه ها تیریانتشارات مرکز مد

 آ۱4۱3 قب: انتشارات جامعه مدرسین، ؛من الیحضره الفقیه کتابُ  محمد بن علی؛، صدوآ .۱۲

 .ش۱37۰شری  رضی،  نشر ؛ قب:مکارم األخالآ ؛ح نفضل بن  طبرسی، .۱3

؛  سعید بن هبة، یراوندالدین  قطب  .۱4 ، س ره امرام مهردیؤم؛ قرب: الجررا ح الخرا ج واّل 

 آ.۱4۰9
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 ش.۱37۵ تهران: انتشارات اسوه،  ؛اصول کافی ؛کلینی، محمد بن یعقوب .۱۵

 آ.۱4۰4روت: مؤس ه الوفا، یب ؛بحاراألنوار ؛مجل ی، محمدباقر .۱6

؛ ترجمره حمیدرضرا تحکیب خرانواده از نگراه قررآن و حردیث ؛شهری، محمد ریمحمدی  .۱7

 ش.۱388مشعر، نشر  شیخی؛ قب:

 ، قرب، نیربزرگران د یخرانوادگ رهیخاطره از سر۱۵۱) ؛مشق عشق ؛محمدی صیفار، مهدی .۱8

 .۱393هیریسازمان اوقاف و امور خ یو اجتماع یمعاونت فرهنگ

قدس ایران، بانوی بزرگ انقالب؛ تهران: مؤس ره ؛ مؤس ه تنظیب و نشر آثار امام خمینی .۱9

 ش. ۱39۲، ۱تنظیب و نشر آثار امام خمینی

 .۱38۱، تهران: صدای معاصر،۱الدین محمد؛ کلیات شمس تبریزی؛ ج مولوی، جالل .۲۰

؛ ترجمره غالمح رین اناراری؛ هایی از اخالآ امرام ح رین آموزه ؛مهتدی، عبدالعظیب .۲۱

  ش. ۱389 الملل، چاپ و نشر بین تهران:

 ها مجالت و پایگاه
، ۰۵/۱۲/۱396؛ «رفتار استاد شهید مطهری با هم ررش»رسانی و فرهنگی تبیان؛  پایگاه اطالع .۱

 .4۱3۲۰۲کد مطلب: 

، کرد ۱۵/۰7/۱396؛ «هایی از عالمره محمردتقی جعفرری ناگفتره»رسانی حوزه؛  پایگاه اطالع .۲

 .46۰۰۱مطلب: 

معیرار خوشربختی و سرعادت خرانواده سب، زنردگی ح رینی، »آنالین؛  پایگاه خبری قدس .3

 .469979، کد خبر: ۰9/۰8/۱39۵؛ «است

بیوگرافی اندیشمندان ایرانری »سامانه هوشمند ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم ان انی؛  .4

 .۱۰93، کد مطلب: ۰4/۰۲/۱398؛ «اسالمی: عالمه سید محمدح ین طباطبایی –

؛ «شاهد یاران برا ملرو  سرادات بهشرتیو شنود   شهید بهشتی در قامت ی، پدر، در گفت» .۵

 .7۲ - 73، ص ۱38۵ماهنامه شاهد یاران؛ شماره هشتب، تیر

 





 
 بررسی پیامدهای منفی طالق در فرزندان

* نرگس شاعری
 

 مقدمه

ترین ب تر رشد همه جانبه ان ان است کره از دیربراز  ش، خانواده، نخ تین و مهب بی
شناسان و متخااان تعلریب و  ها و کارکردهایش مورد توجه روانشناسان، جامعه نقش

پدید آمده از این نهاد اجتماعی، آسیبی بره نرام تربیت بوده است. یکی از وجوه منفی 
شرود. در سرایه  هرای اجتمراعی ب ریاری می طالآ است که موجب برروز ناهنجاری

را دارنرد و  هاکه نه توان در  آنشوند   طالآ، فرزندان ناخواسته درگیر تضادهایی می
ز انحرالل ها را. محرومیت فرزندان از سرپرستی مشتر  پس ا نه تاب کنار آمدن با آن

کنرد و اثررات  ها را از ب یاری مواهرب و مزایرای خرانوادگی محرروم می خانواده، آن
گذارد. در این مقاله برخی آثار و پیامدهای طرالآ برر  ها باقی می ناپذیری بر آن جبران

 شود. بررسی می را کودکان و نوجوانان

 چرایی اهمیت توجه به فرزندان طالق 
ای  گ لد، پدر و مادر هویرت جداگانره هنگامی که طالآ، زنجیره خانواده را از هب می

جدایی پدر و مادر ی، اثر آنری و که دیگر پناهی ندارد، فرزند است.  یابند؛ ولی آن می
 مراحل زندگی فرزندان اثرات منفی و زیانبراری را برر بلکه در تمامی  ؛زودگذر نی ت

 پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، ر فرآیند جامعهکودکان د. جای خواهد گذاشت
هرا، هنجارهرا و  هرای انتقرال ارزش تررین شریوه تقلید و همانندسرازی را کره از مهرب

                                                           

 .فقه و اصول جامعةالزهرا 3طلبه سطح  *

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442 الحرامـ محرم 1399تابستان  
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 آموزنرد چره میفرزندان گیرند. در خانواده است که  های اجتماعی است، یاد می سنت
   .ستچیزی بد ا  چیزی خوب یا چه  و چه ،چیزی غل   چیزی درست یا چه 

فرزنردان دارد. گیری شخاریت و رفترار  در شکلتوجهی  خانواده نقش قابلدر واق  
در محی  گررم و دوسرتانه خرانواده کره در آن پردر و مرادر دارای روابر  خروب و 

یابنرد  پرورش میسالب، با شخایتی مثبت و فعال  فرزندان ای ه تند، معموالً  صمیمانه
ه صرورت کرار و کمر، بره دیگرران نشران که بازتاب عشق و عالقه خانوادگی را ب

هررای  ویبه خانواده و برره هررای ناب ررامان خررانوادهد. ایررن در حررالی اسررت کرره دهنرر می
ساده شرروع های  اریک   ها و شلوغ از شیطنتمشکالت فرزندان  ،دیده از طالآ آسیب
دادن اعمرال منرافی عفرت و دزدی   هرا، انجرام ها، طنیران شود و به انواع بزهکاری می

هایی که برا طرالآ والردین  از این رو ضروری است پیامدها و آسیب 1شود. منتهی می
هرای  شود، بررسی شود تا والدین ن بت به این خطرات آگاهی گریبانگیر فرزندان می

 تری بگیرند. بیشتری داشته باشند و در شرای  سخت زندگی، تامیمات عاقالنه

 پیامدهای منفی طالق بر فرزندان
مدهای منفی ب یاری بر فرزندان دارد. فقدان پدر و مرادر غیرر از مشرکالت پیا  طالآ،

آورد، از نظر تربیتی و عاطفی نیز ضربه سختی بره  مادی که برای فرزندان به وجود می
قربانی اشتباه پدر و مرادری   کند. در حقیقت فرزندان طالآ، روح و روان آنان وارد می

اند. برخری از ایرن  از یکدیگر جردا شردهان آنه تند که بدون توجه به حق و حقوآ 
 ها و پیامدها عبارتند از: آسیب

 های روحی و روانی. ایجاد بحران1

فرموده اسرت:  خدا جاست که رسولاهمیت سالمت روحی و روانی فرزندان تا آن
هُأأأَلَعَنأ» َلَدُهَم أَعَ ءأأَْ ِلَدْیِنأأأ ل َّ َْ از رحمت خدا دور باد آن پدر و مرادری کره  2؛ُعُقاِقِهَم أأَحَمََلأ

شان موجبات بدکاری فرزندان خود و نارضایتی خویشرتن را  با رفتار و گفتار نادرست

                                                           

 .۲9/۱۱/۱398  ؛«های طالآ و تبعات ی، جدایی بچه». ر. : خبرگزاری جمهوی اسالمی؛ 1
https://www.irna.ir/news/83676075 

 .37۲، ص 4؛ ج من الیحضره الفقیه کتابُ . محمد بن علی صدوآ؛ 2
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 «.کنند از وی فراهب می
فرزندان طالآ به مرور زمان با بروز حرکات اح اسی، تررس، خشرب و عردم تعرادل 

آمیز پدر و مرادر  رفتارهای خشونتشوند؛ زیرا آنان  روانی هنگام عابانیت مواجه می
ها و رفتارهای آنان باید به صورت منفری  واکنش کنند  فکر میو  اند را در خانواده دیده

در سرنین براالتر وقتری برنرد،  و پرخاشگرانه باشد. فرزندانی که خشب خود را فرو می
بیننرد؛ مرتکرب اعمرال  قدرت و توانایی بیشرتری بررای ابرراز خشرونت در خرود می

 1شوند. آمیزی می شونتخ
آنران  طرالآ تر از کودکان و نوجوانان، مرگ پدر و مادر خود را راحتبه طور طبیعی 

های  فوت پدر و مادر، پیوندهای عاطفی، شخایتی و اح اسی و رشرتهبا پذیرند.  می
مردت  در حالی که آثار طوالنی ؛شود شود یا کمتر س ت می ارتباط روانی گ  ته نمی

ها در تشکیل زندگی دچار مشکالتی باشند.  شود آن ینده هب سبب میطالآ حتی در آ
هرای شردید روحری و  به دنبال طالآ و از هب گ یختگی خانواده، فرزندان برا بحران

تحت تأثیر فشار هم االن خود ممکن است از جدایی پردر  و شوند رو می روانی روبه
کودکران  ،هرای متعردد پبوهشبنا برر و مادرشان دچار خجالت و سرافکندگی شوند. 

های عادی، اضرطراب براالتری دارنرد و   های طالآ ن بت به کودکان خانواده خانواده
   2شوند. بیشتر دچار اف ردگی و انزواطلبی می

 گوید:  اند، می ای که پدر و مادرش به تازگی از یکدیگر جدا شده ساله ۱9دختر 
کرردم روزی  دم و گمران میاز خیلی سال پیش همیشه شاهد مشاجره بین والدینب بو

شود. باالخره تمام شد، اما به قیمرت  این دعواها به خاطر من و برادر کوچکب تمام می

نادیده گرفتن سرنوشرت مرن و بررادرم. بعرد از طرالآ پردر و مرادرم و فرروریختن 

                                                           

؛ اولرین کنفررانس ملری «های آن بر کودکران طالآ و آسیب»آبادی؛  راد و زهره علی . سید احمد جلیلی1

مطالعات  اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤس ه آموزش عالی  روانشناسی،  توسعه پایدار درعلوم تربیتی و

 .۱393مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

مقای ه مهرارت »؛ ح ین قمری گیوی و بهنام خشنودنیای؛ ۲۲۵؛ ص پرسمان طالآ. ر. : میثب یاسا؛ 2

  ؛«با والدین مطلقره، متقاضری طرالآ و عرادیاجتماعی، سالمت روانی و عملکرد تحایلی در فرزندان 

 .88ص
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کشب در جم  دوستان حاضرر شروم؛  ساله، دیگر خجالت می ۲۲های ی، زندگی  پایه

وام و نزدیکان برایب سخت اسرت. بیشرتر دوسرت دارم تنهرا حتی حضور در جم  اق

 1باشب.

اعتمراد بره عردم وسواس، ح ادت، سوءظن، سرماجت،   اح اس گناه و سردرگمی،
اسرت های روحی و روانری آسیب نفس و عزت نفس پایین، انکار و تکذیب از دیگر

   2شوند. که فرزندان طالآ گرفتار آن می

 خأل عاطفی. 2

ل که در او شرکاست  یت عاطفیآثار محبت به فرزندان، اح اس امن نیتر از مهب ییک
و  رندانش او را دوست داین و اطرافیه والدکند یند و ببکد اح اس یرد. فرزند بایگ یم

و  یدار به زنردگیمثبت و پا یفرزند نگاه شود ؛ زیرا سبب میدهند  ید قرار مییمورد تأ
فرمروده اسرت:  جاست که امام صادآآن. اهمیت محبت به فرزند تا پیدا کندنده یآ
ِهأ» ِةأُحبِّ ُجَلأِلِشدَّ أَلَیْرَحُ أ لرَّ أَجلَّ َْ أ َهأَعوَّ أ ل َّ خداوند مرد را به خراطر شردت محبرت و  3؛ ِلَاَلِدهأأِإ َّ

 «.دهد دوستی به فرزندش، مورد رحمت خویش قرار می

توانرد جرایگزین مهرر و  فرزند، محتاج و تشنه محبت است و هیچ چیز دیگرری نمی
محبررت پرردر و مررادر شررود. محررروم کررردن فرزنررد از نرروازش و بوسرریدن، موجررب 

های عراطفی نیرز  شود. محرومیت ها می های روانی در آن عقدهگیری کمبودها و  شکل
در به دنبال خواهد داشرت.  های روانی متعددی را برای فرزندان به دنبال خود بیماری

محبرت و نروازش  محرروم از کمبود محبت مانند سرطان در وجرود فرزنردحقیقت 
کره آن گیرد. این افراد بری میجا که همه وجودش را در بردواند تا آن ریشه می، والدین

هرا بیمرارانی ه رتند کره  آن ؛ زیراآیند بخواهند، خطر بزرگی برای جامعه به شمار می
                                                           

 .۰4/۱۱/۱398؛ «فرزندان طالآ و زندگی در شرای  سخت». خبرگزاری پانا؛ 1
http://www.pana.ir/news/989255 

؛ «یفرشناسایی پیامدهای طالآ والدین برر فرزنردان؛ یر، مطالعره کی». ر. : زکیه امانی و همکاران؛ 2
؛ اولرین کنفررانس «های آن بر کودکران طالآ و آسیب»آبادی؛  زهره علی راد و ؛ سید احمد جلیلی78ص

مطالعات  اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤس ه آمروزش  ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی، 
 .۱393عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

 .483، ص 3؛ ج من الیحضره الفقیه کتابُ . محمد بن علی صدوآ؛ 3
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با بیماری خود حوادث شومی را برای خود و جامعه رقرب بزننرد. فرزنردان  توانند می
ویبه کودکان، در عین حال که دوست دارنرد از مهرر و محبرت پردر و مرادر خرود  به

ایرن  .ها نیز یکردیگر را دوسرت دارنرد خواهد مطمئن شوند که آن مند شوند، می بهره
ها یا هرر  مهر و محبت یکی از آنشود و نه تنها از  پس از طالآ ویران می بنای فکری

کنند که پدر و مادر از  خویش اطمینان حاصل می وجودشوند؛ بلکه در  دو محروم می
شرود کره  اند. آگاهی از ایرن حقیقرت تلرخ، باعرث می اول یکدیگر را دوست نداشته

ویبه کودکان خردسال از زندگی، مهر، محبت و نیرز پایره و  استنباط کلی فرزندان و به
هرا نیرز در  ها متزلزل شود و زنردگی زناشرویی آینرده خرود آن بنای روحی آناساس 

   1معر  مخاطره قرار گیرد.

فت3
ُ
 تحصیلی . ا

ها  . بر اساس پبوهششروع مشکالت اجتماعی فرزندان است  پایان زندگی زناشویی،
پذیرترند و معضرالت اجتمراعی،  سال نخ ت جدایی والدین، آسریبدو  فرزندان در

دهرد. ایرن در حرالی اسرت کره  ها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می ج ب آنروان و 
های بندگان راستین را توجه خاص به تربیت فرزند و خانواده  خداوند یکی از ویبگی

اح اس م رئولیت  انها برای خود در برابر فرزند جا که آنخویش دان ته است تا آن
ب»کنند:  میسنگینی  َْ ِذيَنبَيْقَّْلََّنب ِقلَْنبَرال  ْ ت  َکابِللن َعلن ٍنبَراجن ْْ َوبَأعن اِتَکابْقر  ي  ِّْ َراِجَکابَرْذ بَأزن بَلَکابِونن َکابَهبن  َ

ه کربه ما از هم ران و فرزنردانمان آن ده  !ند پروردگارایوگ  ه میکاند    انیکو  2؛ِإَواَوا
 «.  زگاران گردانیشواى پرهیه روشنی چشمان ما باشد و ما را پیما

ویبه در  بره ،ذهنی فرزندان و افزایش احتمال ابتال بره اخرتالل یرادگیریکاهش تمرکز 
از تبعات جدایی والدین اسرت. برر اسراس  ؛دروسی که نیازمند تفکر و استدالل است

                                                           

؛ اولرین کنفررانس «های آن بر کودکران طالآ و آسیب»آبادی؛  راد و زهره علی . ر. : سید احمد جلیلی1

مطالعات  اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤس ه آمروزش  ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی، 

سادات شفا ی نا ینی و محمد  ؛ مریب۱393توسعه پایدار، عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به 

؛ همرایش ملری «های رفتاری فرزندان بررسی آثار و پیامدهای زیانبار طالآ بر ناهنجاری»امین کشوری؛ 

  .۱397های اجتماعی و روانشناختی؛ فیروزآباد: اداره بهزی تی شهرستان فیروزآباد،  آسیب

 .74.  فرقان: 2
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ویبه در دروس اسرتداللی، اخرتالل در برقرراری تعرامالت  آمارها، افت تحاریلی بره
مانند اضطراب و اف ردگی ترا  اجتماعی و عاطفی و افزایش احتمال ابتال به مشکالتی

سال پس از جدایی پدر و مادر، بیش از هر زمان دیگری سالمت ذهنری و روانری  دو
کود  دب تانی، گویای آن است که  4۰۰۰کند. نتایج تحقیقی بر  فرزندان را تهدید می

های اول دارنرد، بیشرتر تحرت ترأثیر  شان را در سال کودکانی که تجربه جدایی والدین
 1شود. ها بیشتر مشاهده می ی محیطی قرار گرفته و اختالل یادگیری در آنها آسیب

است کودکان و نوجوانانی که دارای روحیه شاد و از نظر عراطفی   مطالعات نشان داده
و روانی سالب ه تند، به طور طبیعی تالش و کنجکراوی زیرادی بررای در  و فهرب 

تحایلی خوبی نیرز برخوردارنرد.  دهند و معموالً از پیشرفت م ا ل مختل  نشان می
از یکردیگر آنهرا کره والردین  یهای این در حالی است که کودکان و نوجوانان خانواده

هرا کرامالً  ای ندارنرد و افرت تحاریلی در آن اند، به درس و مدرسه عالقره جدا شده
شوند  آشکار است. این فرزندان بعد از طالآ والدین به شدت پرخاشگر و نامنظب می

هرا در  هرای خرود را کنتررل کننرد. آن توانند هیجانات، اح اسرات و رفتار ر میو کمت
تری ن بت به کودکان و نوجوانران  رفتار نامعقوالنه ،مدرسه نیز مانند خانه هنگام بازی

 2.کند ها کاهش پیدا می های عادی دارند و به تب  آن، انگیزه و یادگیری آن خانواده

 گرایش به بزهکاری و اعتیاد. 4

ارانره در کدر برروز رفترار بزه یب و قطعریر م رتقیخرانواده، ترأث یطالآ و گ  تگ 
فرزندان دارد و به عبارتی یر، ضرریب مثبرت و عامرل ب ریار قروی بررای افرزایش 
بزهکاری است. هنگامی که کانون گرم خانواده بر اثرر تعرار  میران زن و شروهر و 

                                                           

آموزان مقط  متوسطه  ی در دانشرآزا ای شیوع کود  بررسی مقای ه»یزه و همکاران؛ . ر. : اورزوال و1

  .۱۵۵؛ ص «بر ح ب جنس، مقط  تحایلی و سابقه طالآ در خانواده

؛ «تأثیر طالآ والدین بر افت تحایلی فرزنردان خرانواده». ر. : محمدرضا طاهری و نرگس عباسیه؛ 2

ه توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسری ایرران؛ تهرران: سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی ب

؛ فضرل اّل  ۱398مرکز همایش های توسعه پایدار ایران، مرکز راهکارهای دستیابی بره توسرعه پایردار، 

هرای مردیریت راهبرردی  فالنامه علمی پبوهشی پبوهش  ؛«پیامدهای روانی طالآ بر کودکان»یزدانی؛ 

 .۲۲9 – ۲4۰، ص ۱38۲، بهار و تاب تان 3۱و  3۰ )بایرت ؛ سال دهب، شماره
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پاشرد، آثرار ب ریار عمیقری برر روان بد و در نهایت از هب وها آشفته ش جدال میان آن
های بعد بره صرورت  که در اغلب موارد نیز در سالخواهد گذاشت  فرزندان به جای

. بررسری وضرعیت خواهرد کرردعایان جوانی و سرکشی از مقررات اجتماعی بروز 
ب یاری از مجرمان، گویای آن است که ایرن افرراد در کرودکی از نروازش مرادری و 

اند. طالآ، منجر به بزهکاری  نده و از این محرومیت رنج بردهمحبت پدری محروم ما
هایی خواهد شد؛ زیرا وجدان اخالقی و شخاریت فرزنرد بره  کودکان چنین خانواده

شدت تحت تأثیر والدین است. کانون آشفته و به هب ریخته خرانواده کره والردین برا 
ی تقریباً غیر قابرل درمران ها ها و نابهنجاری یکدیکر توافق ندارند، عامل ایجاد اختالل

برای فرزندان خواهد بود و عواقب شوم آن در بزرگ الی و جوانی مح وس خواهرد 
جلروی رشرد اح اسرات فرزنردان و   بود. ی، محی  عابی و پر فشار خرانوادگی،

   1گیرد. ای را که ممکن است در وجود آنان باشد، می اح اسات سازنده
وقتری پردر و مرادرم از هرب »گفت:  ده بود، میفردی که گرفتار گرداب مواد مخدر ش

ام داشرتب، نقرش  ام سیاه و تباه شد و تمام آرزوهایی که برای آینده جدا شدند، زندگی
رفت، گویا محبت را برا خرودش بررد. ترا تکران  بر آب شد. وقتی پدرم برای همیشه

انره ام شرده برود چ گفت: سایه پدر باالی سرت نی ت. سرگرمی خوردم، مادرم می می
دسرت مرادرم بره سرتوه از های تکراری. ی، روز کره  زدن با مادر و شنیدن نایحت

خواستب از جهنمری کره مرادرم بررایب  آمدم، چمدانب را ب تب و از خانه فرار کردم. می
ساخته بود فرار کنب، اما در باند فروش مواد مخدر اسیر شدم و خودم نیز کب کرب بره 

 2«.آن مبتال شدم
جدل میان اعضای خرانواده و عردم وجرود روابر  م رتحکب کره از  و  افزایش ستیزه

ویبه نوجوانران را  عوار  طالآ و جدایی است، سالمت روانی و عاطفی فرزندان به
سرازد.  کند و زمینه را برای گرایش به بزهکاری از جملره اعتیراد فرراهب می تهدید می

                                                           

؛ اولرین کنفررانس ملری «های آن بر کودکران طالآ و آسیب»آبادی؛  راد و زهره علی . سید احمد جلیلی1

مطالعات  اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤس ه آموزش عالی  توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی، 

 .۱393دستیابی به توسعه پایدار، مهر اروند، مرکز راهکارهای 

 .۲64؛ ص سیالب زندگیزاده؛  . رضا مؤمنی و مح ن باقی2
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جمله پرخاشرگری، نیازمنرد از خود ویبه پ ران برای تنظیب اح اسات  نوجوانان و به
برقراری ارتباط با بزرگ ال مذکری ه تند که بهتررین فررد، پردر اسرت. وقتری پردر 

های کنترل پرخاشرگری و  تواند با برقراری ارتباط و بازی، راه حضور داشته باشد، می
خشب را از طریق بازی نشان دهد. فرزندانی که در شرای  محرومیت شدید اقتارادی 

کنند، گرایش بیشرتری بره جررم و جنایرت، اسرتعمال داروهرای  می و اجتماعی رشد
زا و اعتیاد دارند. حال اگر اوضاع ناب امان اقتارادی برا طرالآ آمیختره شرود،  بیماری

 1گرایش فرد به اعتیاد بیشتر خواهد شد.

 گیری نتیجه
 طالآ، پایان زندگی نی ت؛ بلکه پایان ازدواجی نافرجام است. در این میران قربانیران
اصلی کودکان و نوجوانانی ه تند که با از هب پاشیدگی کانون خانواده، دچار م را ل 

 شوند. به همان میزان که زندگی در ی، خانواده برا ثبرات و ای می و مشکالت عدیده
تواند به رشد و نمو بهتر کودکان و نوجوانران کمر،  به دور از آشفتگی و نا آرامی می

ویبه طرالآ و جردایی آنران از  ف میان پدر و مادر و برهکند، به همان میزان نیز اختال
های ب یاری به ج ب و روان فرزندان وارد کند. تأثیرات ایرن  تواند آسیب یکدیگر می

که فرزندان طالآ در تعامالت اجتماعی، فرهنگری و تحاریل جایی است ها تا  آسیب
چرون  هرای خطرآفرینری شوند و گاه حتی به سوی گرداب دچار مشکالت جدی می

 شوند. کشیده می اعتیاد

 فهرست منابع
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ان

زند
فر

در 
ق 

ال
 ط

ی
منف

ی 
ها

مد
پیا

ی 
رس

بر
 

27 

 های خانواده و طالآ؛ چاپ اول، تهرران: شناسی اجتماعی ستیزه  فرجاد، محمد ح ین؛ آسیب .4

 ش.۱37۲انتشارات مناوری، 

کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تاحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی؛ چاپ چهارم،  .۵

 آ.۱4۰7تهران: دار الکتب االسالمیه، 

محقق داماد، سید ماطفی؛ بررسی فقهی حقوآ خانواده؛ چاپ هفتب، تهران: مرکز نشر علوم  .6

 ش.۱379اسالمی، 

 ش.۱398ده؛ سیالب زندگی؛ چاپ اول، قب: بوستان کتاب، زا مؤمنی، رضا و مح ن باقی .7

 آ.۱4۰۱نجفی، محمدح ن؛ جواهر الکالم؛ بیروت: دار االحیاء التراث العربی،  .8

؛ چاپ اول، اصفهان: دفتر تبلینات اسالمی حوزه علمیه قرب شرعبه پرسمان طالآیاسا، میثب؛  .9

 ش.۱398اصفهان، 

 مقاالت
؛ «یامدهای طالآ والدین بر فرزندان؛ ی، مطالعره کیفریشناسایی پ»امانی، زکیه و همکاران؛  .۱

 – 8۱، ص ۱398، تاب تان 747فالنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛ سال چهاردهب، شماره 

۵9. 

؛ اولرین «های آن برر کودکران طرالآ و آسریب»آبرادی؛  راد، سید احمرد و زهرره علی جلیلی .۲

اجتماعی و فرهنگی، تهران:  مطالعات نشناسی، کنفرانس ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روا

 .ش۱393مؤس ه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

بررسی آثار و پیامردهای زیانبرار طرالآ »شفا ی نا ینی، مریب سادات و محمد امین کشوری؛  .3

و روانشناختی؛ فیروزآباد:  های اجتماعی ؛ همایش ملی آسیب«های رفتاری فرزندان بر ناهنجاری

  .ش۱397اداره بهزی تی شهرستان فیروزآباد، 

ترأثیر طرالآ والردین برر افرت تحاریلی فرزنردان »طاهری، محمدرضا و نررگس عباسریه؛  .4

؛ سومین همرایش ملری راهکارهرای دسرتیابی بره توسرعه پایردار در علروم تربیتری و «خانواده

سعه پایدار ایران، مرکز راهکارهای دسرتیابی بره روانشناسی ایران؛ تهران: مرکز همایش های تو

 .ش۱398توسعه پایدار، 

مقای ره مهرارت اجتمراعی، سرالمت روانری و »قمری گیوی، ح ین و بهنرام خشرنودنیای؛  .۵

فارلنامه علمری   ؛«عملکرد تحایلی در فرزندان برا والردین مطلقره، متقاضری طرالآ و عرادی

 .69 – 9۲ص   ،۱39۵بهار   ،4۵پبوهی؛ سال دوازدهب، شماره  پبوهشی خانواده
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آمروزان مقطر   ی در دانشرآزا ای شریوع کرود  بررسی مقای ره»ویزه، اورزوال و همکاران؛  .6

؛ فالنامه علمری پبوهشری «متوسطه بر ح ب جنس، مقط  تحایلی و سابقه طالآ در خانواده

 .۱4۵ – ۱6۵، ۱387، تاب تان ۱4پبوهی؛ سال چهارم، شماره  خانواده

؛ ا یزدانی، فضل .7 هرای  فالنامه علمی پبوهشی پبوهش  ؛«پیامدهای روانی طالآ بر کودکان»ّل 

 – ۲4۰، ص ۱38۲، بهرار و تاب رتان 3۱و  3۰مدیریت راهبردی )بایرت ؛ سال دهرب، شرماره 

۲۲9. 

 هاسایت

  ؛«دهنررده یرر، دختررر فررراری در مشررهد مرراجرای تکان»پایگرراه خبررری اجتمرراعی نرروداد؛  .۱

 .۱۵۵۱۰4۲۰۰۵.4۱۲3۱۱، کد خبر: ۰6/۱۲/۱397

، کرد مطلرب: ۰4/۱۱/۱398؛ «فرزندان طالآ و زنردگی در شررای  سرخت»خبرگزاری پانا؛  .۲

989۲۵۵. 
 

 

  

 

 

 
 
 
 



 
 پیامدهای اعتیاد اینترنتی

*احمد عابدی
 

 مقدمه
  ها شرده اسرت. در جامعره زنردگی ان ران جداناپذیر امروزه استفاده از اینترنت، جزء

ها،  فروشرگاه هرا، مردارس،  محرل کرار، بان،  در خانره،راحتری کنونی، اینترنرت بره 
بر فوایردی کره  افزون ،های تلفن همراه و ... در دسترس قرار دارد. این قابلیت گوشی

ها، اسرتفاده  هایی نیز به همراه دارد که یکی از این آسیب برای زندگی بشر دارد، آسیب
ها و پیامدهای متعددی را به  است که آسیب« اعتیاد اینترنتی»بیش از حد از اینترنت یا 

 پردازیب. ها می مقاله به برخی از این پیامدها و آسیب در ایندنبال دارد. 

 اهمیت و ضرورت بحث
 زیرادهزینره پرایین دسترسری و تنروع و جرذابیت  دسترسی به اینترنرت، آسان شدن
های فضای مجازی، سبب شده کاربران زمان ب یاری را در این فضرا سرپری  سرویس
یدترین گزارش منتشرشده از آمار دچار اعتیاد اینترنتی شوند. جدبه مرور زمان کنند و 

سراعت و  6طور میانگین  ها به دهد که ما ان ان نشان می ،۲۰۱9دنیای اینترنت در سال 
تررین  اینترنت به عنروان مهب 1کنیب.  دقیقه از وقت هر روزمان را صرف اینترنت می 4۲

نردگان کن  هایی را در زنردگی اسرتفاده هرا و تهدیرد ابزار ارتباطی و اطالعاتی، فرصت
هرا و  جا که نوجوانان و جوانان بیشترین کاربران آن ه تند، ارزشکند. از آن ایجاد می

                                                           
 سنجی. کارشناس ارشد علب *

 . ۲6/۱۱/۱397؛ «همه چیز درباره اعتیاد اینترنتی»باشگاه خبرنگاران جوان؛  .1
https://www.yjc.ir/fa/news/6832958 

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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ها، حلقره اتارال فرهنر   شود. ارزش دستخوش تنییراتی میدر این فضا شان  هویت
تواند جوامر  را برا  مهب میم أله هر قوم و ملتی با ن ل آینده ه تند و غفلت از این 

یرا  هرا روم اند، دنیرای چت کاربرانی که اسیر اینترنت شده 1کند.رو  بحران هویت روبه
های اینترنتی را به راحتری جرایگزین افرراد فامیرل،  و بازی های گفت و گو همان اتاآ

طروری کره بعضری کراربران ایرانری از  اند؛ به دوستان، تحایل، اشتنال و خواب کرده
 4۰ند و به طور هفتگری کن صبح وقت خود را صرف اینترنت می 4شب تا  ۱۰ساعت 

 2گیرند. ساعت با اینترنت ه تند و از دنیای واقعی که در آن ه تند، فاصله می ۵۰تا 

 اعتیاد اینترنتی
اعتیراد بره  ماننردهرای متفراوتی  با عنوان ، نوعی اعتیاد رفتار است کهاعتیاد به اینترنت

عرفی شده اسرت. اعتیراد و سوءاستفاده از اینترنت م اختالل اعتیاد اینترنتی یا 3اینترنت
ای کره کراربر  های استفاده کاربران از اینترنت ب تگی دارد؛ به گونره اینترنتی به ساعت

سراعت  8ک انی که بیش از  ، اماکند ساعت از اینترنت استفاده می 3تا  ۲معمولی بین 
رنتری، اعتیراد اینت ه تند. در واق معتاد به اینترنت  ؛کنند در روز از اینترنت استفاده می

تعریر  اعتیراد البتره ممکرن اسرت  4استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت اسرت.
اینترنتی با توجه به مدت زمان استفاده فرد از آن، تعری  دقیقی نباشد؛ زیرا در مروارد 

کننرد، ولری معتراد اینترنتری  ب یاری افرادی از اینترنت برای مدت زیادی اسرتفاده می
گذارند  تحقیق می که وقت زیادی را در اینترنت برای مطالعه و مانند محققانی نی تند؛

 5کند. و از این فضا برای تحقیقات خود استفاده می
شدن به اینترنت و اح اس نیاز  شیفته »توان به  دارد که از جمله میاین اعتیاد عال می 
اح اس پریشانی، » ،«استفاده نکردن از اینترنتتالش ناموفق برای «  ،«به استفاده از آن

                                                           
 .۲3؛ ترجمه مریب وتر؛ ص تحول فرهنگی در جوام  پبشرفته صنعتی. رونالد اینگلهارت؛ 1
پرور؛ اینترنت در ایران: بررسی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت و وبرالگ در ایرران؛  . حمید ضیایی2

 .۱۱و  ۱۰ص 
3. Young, Kimberly S. (2004), “ Internet Addiction a New Clinic al Phenomenon and Its 

Consequences”, P 1. 
4. Lim, Jin-Sook and et al (2004), “A Learning System for Internet Addiction Prevention,” P1 
5. Grohol, John (2012), “Internet Addiction Guide”, P2 
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به خطرر انرداختن روابر ، شرنل، »، «قراری و نداشتن آرامش بدون وجود اینترنت بی
آمرادگی بررای برر هرب »، «ای مهب به دلیل استفاده از اینترنت فرصت آموزشی یا حرفه

دروغ گفتن به دوستان و نزدیکران صرمیمی بررای از دسرت »، «زدن رواب  اجتماعی
اسررتفاده از اینترنررت برره عنرروان راه فرررار از »و « ینترنررتنرردادن فرصررت اسررتفاده از ا

 اشاره کرد. 1«ها گرفتاری

 پیامدهای اعتیاد اینترنتی
تروان بره  هرا می منفری ب ریاری دارد کره از جملره آن یاعتیاد بره اینترنرت، پیامردها

های ج رمی، دوری و فاصرله  تحرکی، اضطراب، اف ردگی و تنهایی، بروز بیماری کب
انواده، بحران هویت، انزواطلبی، مشکالت اقتاادی و ... اشراره کررد. میان اعضای خ

 توان در سه حوزه بررسی کرد. این پیامدها را می

 پیامدهای فردی. 1

 احساس تنهایی و افسردگیالف. 

که برا تنییرر خلرق همرراه است های شای  اعااب و روان  یکی از بیماری ،اف ردگی
غرب و انردوه شردید، اح راس گنراه و عال مری ماننرد حالتی هیجانی کره  باشد؛ می
های  گیری از دیگران، کاهش خواب و اشتها و فقدان عالقه به فعالیت ارزشی، کناره بی

های روانری ماننرد  پریشرانی امرروزه سربب برروزاز عواملی کره یکی  2دارد.روزمره 
برا دهرد کره  شود، اینترنت است. اینترنت به کاربرانش این امکران را می اف ردگی می

سراده داشته باشند؛ ارتباطی ای  های اجتماعی گ ترده ارتباطافراد مختل  در تمام دنیا 
ب ریاری از را بیان کننرد. آزادانه افکار و اح اسات خود توانند  می کهو بدون ری ، 

ی کره برایشران اسرترس بره وجرود شررایطفرار کردن از مواق  کاربران اینترنت برای 
برند  به اینترنت پناه می شود، ها وارد می ی که از محی  اطراف به آنیآورد و فشارها می

                                                           
1. Young, Kimberly S. (1996), “Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical 

Disorder”, P237 

اثربخشی درمان میان فردی گروهی برر اف رردگی و اح راس تنهرایی »کار و همکاران؛  . معاومه دانه2

 . 68 صشناختی؛ ش اول، مطالعات روان؛ «دانشجویان دختر اف رده
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 داننرد. میهرای محیطری  گیری از تنش و فضای مجرازی را مکران امنری بررای کنراره
روزمره اجتماعی، دوری کردن از خانواده و دوستان، اختالل  های ارتباطگیری از  کناره

ن و رنج دا می از خ تگی، از جملره در الگوی خواب، تمایل به تنهایی، خجالتی بود
 1های اف ردگی ناشی از واب تگی و اعتیاد به اینترنت است. نشانه

 ب. 
ُ
 فت تحصیلیا

ترین  از پیامدهای اعتیاد به اینترنت، افت تحایلی نوجوانان و جوانان است که از مهب
دی های آموزشی است؛ زیرا از این طریق هر ساله تعرداد زیرا م ا ل و مشکالت نظام

از مرواردی کره سربب همچنین رود.  از استعدادهای بالقوه ان انی و اقتاادی هدر می
های  ای و اینترنتی است که یکری از سررگرمی های رایانه شود، بازی اعتیاد اینترنتی می

های اینترنتی جاذبه ب یار براالیی دارنرد؛ از ایرن  بازی شرای  کنونی است.فرزندان در 
حقیقت کاربران هنگرام کنند. در  ها می گونه بازی را صرف این کاربران زمان زیادیرو 

کنند و برا چشرمان و  میبازی انرژی عابی و روانی خویش را صرف  بازی اینترنتی،
ها زودترر  کشند. حتی برخی نوجوانان و جوانان صربح ذهنی خ ته دست از بازی می

سره یرا دانشرگاه، بره شوند تا پیش از رفتن به مدر از وقت معمول از خواب بیدار می
   2دارند.این افراد، افت شدید تحایلی اغلب بازی مشنول شوند. 

ضرعی  منز هنگام کار برا اطالعرات الکترونیکری ، این است که فت تحایلیعلت اُ 
بندی  تمرکز، تفکرر، تلخریص واژگران، دسرتهتواند عملکردهایی مانند  شود و نمی می

مطالرب را به خوبی انجام دهد. ارا ره مطالب، استدالل و استنتاج، نقد و انتقاد و تخیل 
اگرر چره فضرای شرود.  های منز می در مدت زمان کب، سبب آسیب رسیدن به سلول

لوبی تأثیرات نرامطتواند دارای امتیازهای مثبت از جهت آموزشی باشد، اما  مجازی می
آموزان و  متأسفانه دانش گذارد. میآموزان و دانشجویان  بر عملکرد تحایلی دانشنیز 

هرای خالقانره، بیشرتر در  ترنت و انجام فعالیتیندانشجویان به جای استفاده بهینه از ا
                                                           

؛ «گری نراگویی هیجرانی اعتیاد اینترنتی برا میرانجیارتباط بین اف ردگی و ». شیوا عقبایی و همکاران؛ 1

 .۱77ص

های اجتماعی اینترنت؛ دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی؛ خرداد  . حبیب صبوری؛ بررسی آسیب2

 .۱۰۰، ص ۱386
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های مجرازی اسرتفاده  و از بازی حضور دارند وگو گفتهای  اتاآ ناسالب وهای  سایت
آمروزان و  قات، اسرتفاده آموزشری از فضرای مجرازی میران دانشکنند. بنا بر تحقی می

خاوص در  جایی که بیشترین استفاده از این فضا بهدانشجویان ب یار کب است. از آن
گرایانره ماننرد چرت، ارتباطرات  هرای لذت بره فعالیتمربروط تر،  میان کاربران جوان

است، به طرور طبیعری های غیر اخالقی  اجتماعی، وبگردی، بازی و مراجعه به سایت
   1افت تحایلی نیز در میان کاربران شدیدتر است.

ور کرنکالس کپ رم بعد از مدرسه به »گفت:  پدری درباره افت تحایلی فرزندش می
ور دارد، جهرت اطرالع از احروالش از کنکالس که کرفت. اجازه دادم تا روزهایی  می

هرا  السکمتوجره شردم انگرار  ورکرنکبه  شدن ،ند؛ اما با نزدیکتلفن همراه استفاده 
اش به این وسیله بیشرتر  اش نداشته و فق  واب تگی ای در بهبود وضعیت درسی فایده

نرد ترا برین ک جرا کره هرر روز مردل گوشری جدیردی طلرب مریشده اسرت ترا آن
 2«.ورش سرآمد باشدکنکالس کهای مدرسه و  السیکهم

 تغییر سبک زندگیج. 

یکی از پیامدها و مشکالت استفاده بیش از حد از اینترنت، تنییر سب، زندگی است. 
های فضای مجازی بیدارنرد.  از سرویساستفاده های شب برای  کاربران زیادی تا نیمه

زمینه را بررای  ،قیمت و ...  هایی همچون اینترنت رایگان شبانه، مکالمه ارزان سرویس
معتادان اینترنتی سه تا پنج سراعت دیرترر از  معموالً  کند. آماده میبیداری کاربران  شب
خوابنرد و کمبرود خرواب دارنرد. ب ریاری از معترادان بره  می ،خوابشان معمول زمان

 3کننرد. دار اسرتفاده می هرای کرافئین ها بیدار بمانند، از قرص که شباینترنت برای این
خواب شرده و از نشراط و ها دچار اختالل در  شود آن بیداری کاربران موجب می شب

ساعت در هفتره و یرا  38شادابی فاصله بگیرند. کاربران واب ته به اینترنت با میانگین 
مشرکالت دچرار تردریج  خروابی به کب ه سرببو ب 4کنند می بیشتر، از اینترنت استفاده

                                                           

 .84 – 89حقیقت مجازی؛ ص   . گروهی از مؤلفان؛1

 .۰4/۱۰/۱39۵؛  «مجازیمدرسه در سایه فضای ». خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران؛ 2
https://www.irna.ir/news/82358190 
3. Young, Kimberly (n.d), “Assessment of Internet Addiction”, in: http://netaddiction.com 

4. Koc Mustafa (2011), “Internet Addiction And Psychopatology,” P2 
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 شوند. میج می، خانوادگی، آموزشی و شنلی ب یاری 

 پیامدهای خانوادگی. 2

 بط زناشوییمشکالت رواالف. 

منفی آن بر رواب  زناشویی است. اعتیاد بره اثرات یکی از پیامدهای اعتیاد به اینترنت، 
سبب از دست دادن زمان و انجام ندادن وظای  مهب حضور در فضای مجازی اغلب 

در ابعراد مختلر  از  یوظای  متعددبرای فرد جا که زندگی زناشویی از آنشود.  می
های اقتاادی، مراودات عاطفی، مراقبت از هم ر و فرزندان و توجه به  جمله فعالیت

به دنبال دارد، حضرور بریش از انردازه در فضرای مجرازی سالمت روانی و ج مانی 
و زمینه رفتار انحرافی و عردم تعهرد بره شود  میتنییر در سب، زندگی زوجین سبب 

را تنییرر  هرا ارزشفضای مجرازی کند.  ا برای فرد مهیا میوظای  زندگی زناشویی ر
دگرایی، گرایی و ُمرر ماننررد فرهنرر  برهنگرری، مارررفهررایی  دهررد و ضررد ارزش می

کاربران نیز برای عقب  کند. ها می آنپنداری را جایگزین  پرستی و حس همذات تجمل
ا را گراه حتری ه شوند و این ضد ارزش ها همراه می با آن ها، نماندن از این ضد ارزش

هرا در خرانواده،  تضرعی  ارزش کننرد. به طور ناخودآگاه در زندگی خود اجرایی می
 1شود. میرواب  هم ران سبب آسیب جدی به 

رفتارهرای جن ری از الگروبرداری  .رفتار جن ی، رفتاری پیچیده و پر اهمیرت اسرت
خطاهای یجاد آید، سبب ا م تهجن به نمایش در میو ها پورنو  که در فیلبساز  مشکل

شوند. اغلب ک انی کره بره دیردن  میویبه مردان  شناختی و رفتاری در هم ران و به
شروند و از  هایی اعتیاد دارند، به مرور زمان دچار باورهای غل  جن ی می چنین فیلب

شود نگراه بره زن  ها سبب می این فیلب ای دارند. بینانه رواب  جن ی انتظارات غیر واق 
کره بره دا کند که زن به ی، کراالی جن ری تبردیل شرود؛ بردون آنبه حدی تنزل پی

ارزش  اش توجه شرود. رابطره جن ری برا هم رر بری های روحی و شخایتی ویبگی
هایی، دچار تمایل به جرنس موافرق  شود و گاه حتی فرد معتاد به دیدن چنین فیلب می
ل مشرکالت زنی که برای ح 2شود. ارزش می شود و بدین ترتیب ازدواج امری بی می

                                                           

 .97؛ ص وزمرگی و فضای درون خانوادهشناسی خانواده: تحلیل ر جامعه. مرتضی منادی؛ 1
های برآمده از فضای مجازی در روابر   شناسایی و مقای ه آسیب». ر. : ریحانه شجاعی و همکاران؛ 2

 .۵۵9؛ ص «بین زوجین، مطالعه موردی در شهر اصفهان
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 گفت:  اش به مشاوره مراجعه کرده بود، می زندگی
مران بره  چند وقتی بود که متوجه شده بودم هم رم به من توجه چندانی ندارد. رواب 

توان رتب گرمری سرابق را میران  کردم نمی سردی گراییده بود و من هر چه تالش می
برودم، امرا بره  اش مشکو  شرده خود و هم رم ایجاد کنب. به وجود زنی در زندگی

کره یر، روز بره طرور چیزی که این ش، را به یقین تبدیل کند، دست نیافتب تا ایرن
هرای م رتهجن  اش را پیدا کردم. تااویر و فیلب های شخای اتفاقی رمز یکی از فایل

ام چررا  و پورنو درون فایل، همچون پتکی برر سررم فررود آمرد. حراال متوجره شرده
 1شد. سردتر می هم رم روز به روز ن بت به من

 کم شدن ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و خویشاوندانب. 

تواند تفاوت میان فضاهای مختل  را از بین ببرد؛ بررای مثرال مررز  فضای مجازی می
تواند به بخشی از محل کار تبردیل  رود و خانه می فضای خانه و محل کار از میان می

چر، ، ماننرد هنردد ب یاری از کارمندان در خانه به کارشان ادامره مری که؛ چنانشود
های اداری، آماده کردن محتوا بررای  آماده کردن محتوای نامهکردن پ ت الکترونیکی، 

ها برا  بدین ترتیب تماس و مراوده ان ان . های اجتماعی و ... شبکهها،  ها، کانال سایت
از این فضرا استفاده ینترنت از هر فرصتی برای کاربران معتاد به ا شود. ب مییکدیگر ک
صرحبتی و همراهری برا  اوقات کمتری را صررف هبو به طور طبیعی  کنند استفاده می

   2کنند. دیگر اعضای خانواده و خویشاوندان می

 پیامدهای اجتماعی. 3

 انزواطلبیالف. 

اسرتفاده از افرزایش ، در رواب  خانوادگی معتقدند علت تنییرات ب یار برخی محققان
اسرتفاده بریش از حرد از  3اسرت.اینترنت و کاهش کیفیت و کمیت رواب  خانوادگی 

چهرره بره شود؛ زیرا افرراد بره جرای ارتباطرات  انزوای اجتماعی می موجباینترنت، 
گیری و انزوا روح ان ران را بره  دهند از اینترنت استفاده کنند. گوشه ترجیح میچهره، 

                                                           
 .۰۵/۱۲/۱393؛ «های زندگی است های سرگردان برخی هم ران، ویروس چشب»جب آنالین؛  . جام1

https://jamejamonline.ir/fa/news/774045 
 .683؛ ترجمه ح ن چاوشیان، ص شناسی جامعه. آنتونی گیدنز؛ 2

3. Beard, Keith. W. (2011), “Working with Adolescents Addicted to the Internet”. P 177-178 
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بردی در روح ب ریار گیری اثرر  انزوا و گوشهمطالعات،  بر اساسدهد.  شدت آزار می
شرود.  میو سربب برروز اف رردگی، یرأس، تروهب و اخرتالل روانری گذارد  افراد می

کنند، بیشتر دچار انزوا شده و به جای  های اجتماعی دوری می نوجوانانی که از تماس
اینترنرت پنراه با پا  کردن صرورت م رأله بره که انزواطلبی خود را درمان کنند، این
   1برند. می

 بحران هویت ب. 

شخای، فرهنگی و اجتمراعی اسرت کره هرر یر، در تکروین بُعد هویت دارای سه 
دهرد  فرد را تشکیل می های  هویت شخای، ویبگیدارند. شخایت فرد نقش مهمی 

کنرد.  ها و اجتماعات مختل  خرود را نمایران می و هویت اجتماعی در پیوند با گروه
خرود را در  هنگام استفاده از آن، فرهنگی و اجتماعی است که فرد ای اینترنت، صحنه

های  دهد. امکانرات و گزینره های زندگی قرار می ها و سب، نقش ،های متنوع موقعیت
سربب گرذارد،  ویبه اینترنت در اختیرار جوانران می های عمومی و به رسانهفراوانی که 

شوند. جروان در   های جدید و انواع مختل  رفتار آشنا آنان همواره با محر شود  می
هرا و  گیری هویت اوست و همواره به دنبال کش  ارزش دوران بلوغ که مرحله شکل

انگیرز و گونراگون   رترده، حیرتحجب گوقتی در اینترنت با هاست،  درونی کردن آن
هویت خویش را از این طریق پیدا کنرد. چنرین ناچار است  ،شود اطالعات مواجه می

 یابی نوجوانان و جوانان اثرات منفی ب یاری دارد.  فضا و شرایطی در ایجاد هویت
ت، محرل سرکونت و الهای شخایتی مانند سن، تحای از سوی دیگر برخی ویبگی

رود. بررای مثرال ب ریاری از کراربرانی کره در  ترنرت از برین مریحتی جن یت در این
گو ه تند، با مشخااتی غیرر واقعری ظراهر و های چت با یکدیگر مشنول گفت اتاآ
و بره مخاطرب یرا مخاطبران   شوند و از زبان شخایتی دروغین که از خود ساخته می

ت شگرفی بر های ناشناس تأثیرا کنند. این شخایت اند، صحبت می خود معرفی کرده
 2کند. و اند  اند  فرد را دچار بحران هویت می گذارند یکدیگر می

                                                           
1. Kraut, R. Patterson, M. Lundmark, V. Kiesler, S. Mukopadhyaay, T. & Scherlis (1998), 
“Internet Paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological 
wellbeing?” P1028 

های اجتماعی اینترنت؛ دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگری؛  . ر. : حبیب صبوری؛ بررسی آسیب2
 .4۰، ص ۱386خرداد 
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 گیری نتیجه
در دسترس بودن اینترنت در دنیای امروز اگر چره مزایرای زیرادی دارد و منجرر بره 

هرای امرروزی شرده اسرت، امرا  پیشرفت و تنییر الگوی زندگی ب ریاری از خرانواده
اح اس تنهرایی امدهای سنگینی را به همراه دارد. تبعات و پی ،استفاده نادرست از آن

و اف ردگی، تنییر سب، زندگی، بروز مشکالت در رواب  زناشویی، کب شدن ارتبراط 
میان افراد با اعضای خانواده و خویشاوندان، انزواطلبی و بحران هویت، برخی از ایرن 

 هاست که مورد بررسی قرار گرفت. پیامدها و آسیب

 منابع فهرست 

 کتب
؛ ترجمره مرریب وترر؛ تهرران: تحول فرهنگی در جوام  پیشرفته صرنعتیاینگلهارت، رونالد؛  .۱

 ش.۱373انتشارات کویر، 
؛ تهران: نشر شناسی خانواده: تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده جامعه ؛، مرتضیمنادی .۲

 ش.۱38۵دانبه، 
 تا. بی؛ تهران: مرکز ملی فضای مجازی، حقیقت مجازیگروهی از مؤلفان؛  .3
 ش.۱386؛ ترجمه ح ن چاوشیان؛ تهران: نشر نی، شناسی جامعهگیدنز، آنتونی؛  .4

 مقاالت
اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر اف رردگی و اح راس »کار، معاومه و همکاران؛  دانه .۱

شرناختی؛ شرماره اول،  ؛ فالنامه علمی پبوهشی مطالعات روان«تنهایی دانشجویان دختر اف رده
 .۵۱ – 77، ص ۱393ار دوره دهب، به

های برآمرده از فضرای مجرازی در  شناسایی و مقای ه آسریب»شجاعی، ریحانه و همکاران؛  .۲
پبوهی؛  ؛ فالنامه علمی پبوهشری خرانواده«رواب  بین زوجین، مطالعه موردی در شهر اصفهان

 .۵۵۱ – ۵68، ص۱396، زم تان ۵۲سال سیزدهب، شماره 
اعی اینترنرت؛ دبیرخانره شرورای عرالی انقرالب های اجتمر صبوری، حبیب؛ بررسی آسریب .3

 ش. ۱386فرهنگی؛ خرداد 

، حمید؛ اینترنت در ایران: بررسی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت و وبالگ در رپرو ضیایی .4
ایران؛ چاپ اول، تهران: مؤس ره فرهنگری مطالعرات و تحقیقرات برین المللری ابررار معاصرر، 

 ش.۱384



 

ره
   

ده(
نوا

خا
ژة 

)وی
ن 

لغا
 مب

ی
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

38 

گری نراگویی  ارتباط بین اف ردگی و اعتیراد اینترنتری برا میرانجی»عقبایی، شیوا و همکاران؛  .۵
شرناختی؛ شرماره اول، دوره چهراردهب، بهرار  ؛ فالنامه علمی پبوهشی مطالعات روان«هیجانی

 .۱6۵ – ۱8۱، ص ۱397

 ها سایت
، کرد خبرر: ۲6/۱۱/۱397؛ «همره چیرز دربراره اعتیراد اینترنتری»باشگاه خبرنگراران جروان؛  .۱

683۲9۵8. 
؛ «هررای زنرردگی اسررت های سرررگردان برخرری هم ررران، ویروس چشررب»جب آنالیررن؛  جررام .۲
 .774۰4۵، کد خبر: ۰۵/۱۲/۱393

، کرد ۰4/۱۰/۱39۵ ؛«مدرسه در سرایه فضرای مجرازی»خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران؛  .3
 .8۲3۵8۱9۰خبر: 
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 شناسی رفتارهای متضاد والدین در تربیت فرزندان آسیب

  * سید ابوالفضل بابایی

** راضیه علی اکبری
 

 

 مقدمه

خاوصریات ژنتیکری، الگوهای رفتاری فرزندان ه تند که افرزون برر والدین، اولین 
تربیتری های  شیوه دارد.تأثیر م تقیمی بر فرزندان شان نیز  های رفتاری و فکری ویبگی
هرای شخاریتی و سی رتب اعتقرادی آنران اسرت. پردر و  تحت تأثیر ویبگی ،والدین

بیتری یک رانی بررای هرای تر ه اشرترا  نظرر دارنرد، روشنرمادرهایی که در این زمی
گیری ن بت به تربیرت فرزنردان،  گیری یا سهل گیرند و در سخت فرزندان در نظر می
دینری مشرترکی نباشرد، در  –اگرر برین والردین اصرول فکرری  شیوه یک انی دارند.

و فرزنردان قربرانی ایرن ناهمراهنگی  آید  به وجود میتضاد  شان نیز های تربیتی روش
محری  توانرد  نمی ؛بر اثر تعار  رفتاری والدین، آشفته استای که  خانواده شوند. می

نیز به دنبرال دارد. در هایی را  آسیبی را برای فرزندان ایجاد کند و روانی و روحی امن
 شود. ها بررسی می این مقاله برخی از این آسیب

  مفهوم تضاد رفتار والدین در تربیت
رقراری ارتباط و واگذاری م ئولیت بره محبت، ببرای ابراز در رفتار خود باید والدین 

در  قوانینی بررای تربیرت فرزنرد ،با توافق یکدیگر و نظر داشته باشند فرزندشان اتفاآ
                                                           

 گرا. اسالمی مثبتکارشناس ارشد روانشناسی  *

 کالم اسالمی. ایدکتر **

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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دچار استرس و مشرکالت  ،نه با تفری طوری که فرزند  نظر بگیرند و اجرایی کنند؛ به
نبودن تفاهب میان والدین در رفتارهرای لوس شود.  ،و نه با افراط شود روانی رروحی 

ناهماهنگی رفتاری  1شود. به فرزندان میناپذیری  های جبران آسیبتربیتی، سبب بروز 
های اجتماعی ضرعی  عمرل  کارگیری مهارت شود که فرزندان در به والدین باعث می

شدن ساالن به خاطر ترس از مواجه  کنند و از برقراری رواب  نزدی، با دوستان و هب
 2.کنند پرهیزها و کمبودهای خود،  با نقص

به تردریج و بدون محبت داشته باشند، فرزندان   گیرانه اگر والدین شیوه تربیت سخت
در  دهند. این در حالی است که شان را از دست می جرأت، خالقیت و اعتماد به نفس

دهرد،  م مریخواهرد انجرا گیرانه، فرزند هیچ محدودیتی ندارد و هر چه می شیوه سهل
کنرد. همرواره از  عمرل مری ،ای کره میرل دارد گیرد و بره شریوه برای خود تامیب می

هرای  برد و از برخورد با واقعیت کند، در عالب خیال به سر می تمایالت خود پیروی می
بنردوبار،  بری ها معموالً  یافته در این خانواده کند. فرزندان پرورش زندگی خودداری می

نی رت. حراکب ها  هدف ه تند. معیاری بر رفتار آن ر، خودخواه و بیانگا الابالی، سهل
تواننرد خرود را برا محری  اجتمراعی  نمی کننرد، اح اس م ئولیت نمریاین فرزندان 

شوند. تضاد رفتاری والدین در  رو می به اغلب در زندگی با شک ت روسازگار کنند و 
ایرن  3شرود. فرزنردان مریهای تربیتی فرزندان، سبب اف رردگی و پرخاشرگری  شیوه

گیری شخاریت فرزنردان  ساز شکل توانند محیطی را فراهب کنند که زمینه والدین نمی
 شود. های جدی می در شرای  مطلوب باشد و زندگی و آینده فرزندان دچار آسیب

بیش از آسیبی   بینند، والدین می تردید آسیبی که فرزندان از ناهماهنگی رفتار تربیتی بی
پردر و مرادر در نداشتن بینند. تفاهب  ز روش غل  تربیتی یکی از والدین میاست که ا

 نظررهرا در  اقتردار آندار شردن  باعرث خدشرههای تربیتی فرزند،  موضوعات و شیوه

                                                           

؛ «اجتماعی نوجوانان دختر -های تربیتی والدین با ابعاد سالمت روانی ارتباط نگرش». حمیده ساربان، 1

 .98ص 

 .۱۱9. همان، ص 2

های فرزنرردپروری والرردین بررا اف ررردگی  بررسرری رابطرره شرریوه». ر. : زهرررا شررعبانی و همکرراران؛ 3

 . ۱۲۰ -۱۱۱؛ ص «دوره متوسطه و پیش دانشگاهیآموزان دختر  دانش
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را هرای پردر و مرادر  حقانیت و منطقی بودن توصیهتواند  میفرزند نشود و  می فرزند
 زقیرر مقرام مرادری، محرومیرت ا، تحمیران هم ررانسنخیت فکری  نبودنباور کند. 

، سبب بروز تضاد در رفترار تربیتری والردین ناکامی هر ی، از والدین و عاطفه هم ر
 1شود. می

 نقش والدین در تربیت

ثیرگذارنرد. وراثرت در أوالدین از دو جهت وراثتی و محیطری در تربیرت فرزنردان ت
یرادگیری  اننردبرخی صفات دیگر م دارد، اما درثیر قطعی أمانند گروه خونی ت یصفات

فرراهب  را در وجرود فرزنرداسرتعداد نقش م تقیب ندارد و فقر  های پیچیده،  مهارت
، موجرب فرزنردبیرت بررای تر محی  ج می و روحری سرالب فراهب کردن 2کند. می
شود و زمینه خودشکوفایی او فراهب ، نهال وجودی فرزند از منب  پاکی تنذیهشود  می

والدین در امرور گیرد. نابهنجاری یر رسیدن به صفات ان ان کامل قرار و فرزند در م 
نبود ها،  یکی از این نابهنجاری شود.از م یر هدایت دور  شود فرزند ی، سبب میتربیت

هرایی در فرزنردان  آسریب برروزدر روش تربیت است که موجب میان والدین تعامل 
 شود.  می

در نظام فکری و م أله این واحد داشته باشند. الگوی تعاملی تربیت والدین باید ی، 
اعتقادات والدین به یکدیگر شبیه باشرد، رفترار  . هر اندازهدارد والدین ریشه اعتقادی
رفتارهرای تربیتری متضراد والردین در  شباهت بیشتری خواهد داشت.نیز شان  تربیتی

روانری هرب خروردن نظرام ج رمی و   هگیرانه، موجب بر گیرانه یا سهل روش سخت
 پردازیب.  ترین این پیامدها می شود که به بررسی برخی از مهب فرزندان می

 پیامدهای رفتار تربیتی متضاد والدین

 تضاد در انتخاب الگو. 1

تعامرل والردین برا کنرد؛  جا که شخایت هر فرد، نوع رفتار وی را مشخص میاز آن
هرا و گفتارهرای  رها، روشای از رفتا که مجموعهر شان  فرزندان و شیوه فرزندپروری

                                                           
 .۱۲9. همان، ص 1
 .۲3۲، ص۱؛ ج روانشناسی رشد با نگرش به مناب  اسالمی. علی ماباح و دیگران؛ 2
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زیررا  1کنرد؛ پیرروی میاز الگوی شخایتی آنران  است ر ن بت به فرزندان خودآنان 
ترین عامرل در رشرد شخاریت فرزنردان اسرت و نفروذ  محی  خانه، اولین و بادوام
بلکه در رشد تمام ابعراد  ؛شود ارثی محدود نمیهای  ویبگیوالدین بر فرزندان تنها به 

ای دارد. فرزندان از طریق خانواده با دنیای خارج آشرنا  کننده ش تعیینها نق وجودی آن
آموزنرد و راه و رسرب  معاشرت و رواب  اجتماعی برا دیگرران را مریشیوه شوند،  می

فرزنرد از اولرین مراحرل  در واق گیرند.  می زندگی، اخالآ و آداب و رسوم آن را فرا
ب ریاری از امرور اسرت و به روابر  والردین نگاهش  ،رشد تا مرحله اجتماعی شدن
   2آموزد. ها می به طور م تقیب از آناخالقی، علمی و اجتماعی را 

چره ب را والدین همواره الگوی اخالقی، رفتاری و حتی کالمی فرزندانشران ه رتند؛ 
و یرا  اشرتباه فرزندان به رشد فکری الزم نرسیده باشرند و دچرار غفلرت، تشرخیص

تررین  از مهربیکی بنابراین الگوی تربیتی والدین،  شوند.های متضاد الگوگیری از  بهره
شدن فرزنردان در تربیرت عراطفی و   های یادگیری و اجتماعی ترین روش و اثربخش

آالیشی روحی، پاکی سرشرت و انگیرزه فرزنردان و  سادگی و بیمطلوب دینی است. 
پدر و  ،اولین گامها در  شود آن گرایش شدید آنان به انتخاب الگو در زندگی سبب می

ای بررای  . حال اگر پدر و مادر نتواننرد الگروی شای رتهقرار دهند دمادر را الگوی خو
نیرز اثرهای نامطلوبی اشته باشد، فرزندان باشند یا رواب  عاطفی میان آنان استحکام ند

3د گذاشت.نخواه شان بر شخایت فرزندان
خواهرد  میفرزند از وقتی یکی از والدین  

دو با هب مشاجره دارد و هر  کاری را انجام دهد و والد دیگر او را از همان کار باز می
 یت کندتبع ی، از والدین از کدامداند  شود و نمی دچار سر درگمی میکنند، فرزند  می
 شود. دچار مشکل مینیز در الگوگیری و 

 گریزی  قانون. 2

سالی  شود فرزندان در بزرگ سبب مینداشتن والدین در روش تربیتی فرزندان، توافق 

                                                           

های فرزندپروری و ارتبراط آن  های شخایت فرزندان بر اساس سب، بینی ویبگی پیش». محمد ناظر؛ 1

 .3۱؛ ص «با پنج عامل بزرگ شخایت والدین

 .۱38؛ ص درآمدی بر نظام خانواده در اسالمفر؛  . محمدرضا ساالری2

 .3۵؛ ص «ها شناسی الگو در انتقال ارزش روش»رفی ؛   علی فالح. 3
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پدری فرزندش را از بازی با تلفرن همرراه تبدیل شوند. برای مثال  گریز قانونبه افراد 
دهرد کره  اجرازه می ،به کارهای خودکند و مادر در غیاب پدر برای رسیدگی  من  می

ایجراد  ،این ناهماهنگی تربیتی میران والردین  فرزندش با تلفن همراه بازی کند. نتیجه
و  شرود ، در فرزنرد میاجتناب نی ت  قابل هر نوع ممنوعیتی غیراین تاور اشتباه که 

بتره ایرن اجازه انجام کارهای ممنوعه را از والد دیگرر بگیررد کره ال گیرد که او یاد می
کارهرای خرالف قرانون سبب هدایت فرزند بره سرمت انجرام های تدریجی،  عادت
 شود. می

گذاری پدرانه با محبرت و مهرروزی مادرانره آمیختره نشرود، زنردگی بره  وقتی قانون
تروان  میهرای پدرانره  گرذاری قانونوقتی در مواردی از شود.  روح بدل می پادگانی بی

را فراهب  فرصتاین مادر دهد، در حقیقت  را انجام می این کارمادر  و استثنا قا ل شد
کننرد: اگرر  فکر مری؛ زیرا فرزندان با خود های پدر را تنییر داد قاعده کند که بتوان می

چررا مرا   خواهرد بره او بگویرد، چه دلش مری تواند با مادر مخالفت کند و هر پدر می
! تروانیباعتنا باشرد، چررا مرا ن بیتواند لجبازی کند و به نظر پدر  نتوانیب! اگر مادر می

اما به نظر پدر بد نی ت، پرس شراید واقعراً برد  گوید این کار بد است،  وقتی مادر می
کره  مجوزهایی است برای این ،این موارد  همه توانیب آن را انجام دهیب. نی ت و ما می
 1زیر بار قوانین نروند. فرزندان تدریجاً 

رود و پردر و مرادر بره فکرر دفراع از  خودش را می فرزند راه ییها ین خانوادهچندر 
خانره  هرب»  رفتارهای متضاد خودشان ه تند. در این حالت والردین و فرزنردان فقر

که والردین در  ها به جای این کنند. در این خانواده را در کنار یکدیگر تجربه می« بودن
والردین اخرتالف  فرزند موضروعشیوه یک انی داشته باشند، رفتار رفتار با فرزندشان 

و خواهد ی، کار خاص را هرگز انجام ندهد  از فرزندش میمادر برای مثال شود.  می
و فرزنرد هرب کراری را کره  باید این کار را انجام دهرد کند که او حتماً  پدر اصرار می

فرزنرد اح راس آرامرش در چنرین شررایطی اسرت کره دهد.  دوست دارد، انجام می
 برد. میان نامناسب پناه به دوست تدریجاً کند و  نمی

                                                           

 .۱8؛ ص «فرزند ساالری»محمدرضا احمدی؛ . 1
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 تضعیف اقتدار پدر . 3
قروانین  هر دو برای اجرای آندارند و والدین متعادل، مقرراتی برای تربیت فرزندشان 

و بره صرورت روشرن و  با استداللها منظور خود را  آن .کنند همکاری می با یکدیگر
ها برای رسیدن بره اهرداف مرورد نظرر  کنند و به آن شان بیان می صریح برای فرزندان

 1.دهند واکنش مثبت نشان مینیز شان  های فرزندان ن بت به موفقیت کنند و کم، می
کنرد و مرادر برا همراهری خرود،  پدر با اقتدار رفتار می هایی معموالً  در چنین خانواده

اما گراهی اوقرات مرادران برا رفترار متضراد تربیتری،  کند؛ را م تحکب می جایگاه پدر
اگر خانه عنار مقتردر شوند.  ناخواسته موجب شکاف عاطفی بین پدر و فرزندان می

کننرد و اگرر عنارر اقتردار، برر  ها از محبت مادرانه سوءاستفاده می نداشته باشد، بچه
طبیعی به بیرون از خانه و جمر  دوسرتان به طور ها  بچه ،عنار محبت مادر غلبه کند

اجرایی شدن قوانین تربیتی پدر در خانه و حفش حرمت پدر و تشرکر از  برند. پناه می
این در حالی است که اگر خرالف آن  شود. زحمات او موجب اقتدار پدر در خانه می

  وقتی پدر به دلیلی کودصورت گیرد، دیگر پدر اقتداری نخواهد داشت؛ برای مثال 
کند و مادر در غیبت پدر به او مجروز برازی  را از بازی کردن با دوستانش محروم می

چنرین  حررف پردر زیراد هرب جردی نی رت. در شود که کود  متوجه می ،دهد می
 پدر و مادر اعتباری ندارند.هایی،  خانواده

 پرخاشگری . 4

مراً نروعی عمو ،اسرت گیرر گیرر و مرادر سرهل پدر سخت هایی که معموالً  در خانواده
پدر حاکب بر رفتار دیگران است و مادر رفتاری  معموالً  دیکتاتوری حاکب است؛ یعنی

های  اهمیتی بره خواسرتهگیر در امور فرزندان،  متضاد با پدر دارد. پدِر م تبد و سخت
کند فقر   پدر فکر می اند. بهره از حقوآ خاص خود بیاغلب فرزندان و دهد  نمی آنان

؛ بنرابراین حتری دهد و او باید نظرش را بپذیرد را تشخیص میخودش ماالح فرزند 
تشرخیص خرود،  هبر یپردرچنین  2.کند دخالت میفرزند هب کارهای خاوصی در 

                                                           

بینی افکار اضطرابی و عالیب وسواسی فکرری  های فرزندپروری در پیش نقش شیوه» ؛زینب خانجانی. 1

 .4۵؛ ص «و علمی نوجوانان

های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحاریلی و  بررسی رابطه سب،». سید علی طباطبایی و دیگران؛ 2

 .  ۲۰؛ ص «آموزان دوره ابتدایی اختالل رفتاری دانش
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دهرد فرزنردش بره  اجرازه نمیکنرد و  قواعدی متناسب با سن فرزند بر او تحمیل می
مروانعی را کوشد  میبا توسل به پرخاشگری  اهدافی که دوست دارد برسد. فرزند نیز

فرزنردانی کره درگیرر رفترار متضراد  1که پردر ایجراد کررده اسرت، از میران برردارد.
بررای حقروآ  کرهعابی ه رتند افرادی گیرانه مادر ه تند،  لهگیرانه پدر و س سخت

 2دیگران، احترام قا ل نمی شوند.

 اضطراب. 5

تررس و واره برا فرزندان همهایی که پدر و مادر رفتار متضاد دارند،  در محی  خانواده
مرورد توجره قررار هرا  احتیاجرات آنها و  خواستهشخایت، درگیرند؛ زیرا اضطراب 

کند، هدف از انجرام برخری  ای اح اس امنیت نمی فرزند در چنین خانواده 3گیرد. نمی
جررأت را رعایرت کنرد و نظرب و انضرباط تحمیلری است داند، مجبور  کارها را نمی

والردین کره کورکورانره آنچره را مجبرور اسرت کند دلیل رفتارهرا را بپرسرد. او  نمی
کره   شود کارهایی را ترسد تنبیه شود؛ بنابراین مجبور می میاو  اند، انجام دهد. خواسته

پدر  ،زند کند و پدر لبخند می مادر اخب می برای مثال وقتی 4دوست ندارد، انجام دهد.
کنرد؛ در چنرین شررایطی  و مادر از انجرام آن نهری میدهد  دستور انجام کاری را می

سرب  ،. ایرن تعرار است چه کاری خوب و چه کاری بدفهمد  وقت نمی فرزند هیچ
مهلکی برای شخاریت کرود  اسرت. او در ایرن خرانواده هرگرز اح راس امنیرت 

اف رردگی و سربب له أدر هر صورت بازنده میردان اسرت و ایرن م ر ؛ زیراکند نمی
اضطرابی که نه تنها فق  ی، بیمراری، بلکره منشرأ ب ریاری از  5شود؛ او میاضطراب 

 6هرای روانری اسرت. سراز برخری از بیمراری زمینره ،دردهاست و در ب یاری مروارد

                                                           

 . 3۰۰ – 3۰۲؛ ص شناسی آن تقویت نظام خانواده و آسیب. گروهی از نوی ندگان؛ 1

 .3۰8؛ ص کود  و خانواده ناب امان. علی قا می؛ 2

های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحاریلی و  بررسی رابطه سب،». سید علی طباطبایی و دیگران؛ 3

 .  ۱8؛ ص «آموزان دوره ابتدایی اختالل رفتاری دانش

 .3۰3 – 3۰۵؛ ص شناسی آن تقویت نظام خانواده و آسیبگروهی از نوی ندگان؛ . 4

 . 48۵؛ ص روانشناسی رشدنباد؛  . علی اکبر شعاری5

 .۲9؛ ص م أله ترس و اضطراب کودکان. علی اکبر قا می؛ 6
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شوند، اعتماد بره نفرس پرایینی  های نامتعادلی تربیت می فرزندانی که در چنین خانواده
هرای مرورد  و بره موفقیت توانند در اجتماع حضور خوبی داشرته باشرند دارند و نمی

 نظرشان برسند.

 گیری نتیجه
؛ بره طروری کره داردگیری شخایت فرزندان  در شکلجایگاه ب یار مؤثری  ،خانواده

جایگاه سلول در بدن که اگر نیز تأثیرگذار است؛ مانند اختالالت خانوادگی در جامعه 
 یشود و در صرورت مختل مینیز تدریج عملکرد بدن ه ها اختاللی رخ دهد، ب در سلول

نیز در برابرر تعلریب و والدین  ماند. از فعالیت باز مینیز ، بدن نشود اصالح و ترمیبکه 
برا تضراد  هرا نبایرد انرد. آن م ئول و مکل  ،تربیت فرزندان خود و رشد و کمال آنان

جا، مان  رشد و کمال فرزنردان  های بی گیری سخت یاگیری  سهلو های تربیتی  روش
عنران رهرا  نباید فرزندان را در آزادی مطلق و بی همچنینشان شوند.  فو سبب انحرا

گیر و اهل ت اهل و ت امح شوند که فرزندان بتوانند به هر کاری  چنان سهل کنند و آن
والردین رشرد کننرد. گونه نظارت و مراقبتری  دست بزنند و بدون هیچ ،خواهند که می
کره انتخاب کنند، نه ایرنای را با همکاری هب  هروش یگان شان در تربیت فرزندانباید 

و پردر فرزندان را آزاد و رهرا بگرذارد  ،به دلیل روحیه مهرورزی زنانه مادربرای مثال 
گیرر  ن بت به امور فرزندان سرخت ،به دلیل روحیه اقتدارورزی مردانه در نقطه مقابل

 باشد.
بررای « مهررورزی مرادر»و « اقتردار پردر»ای ه تند که به دو بال  فرزندان مانند پرنده

وقتی والردین  .این دو بال باید هماهن  با یکدیگر حرکت کنندو دارند احتیاج پرواز 
توان انتظرار خروبی از حرکرت  قطعاً نمی ،هب همراه و هماهن  نباشند در این م یر با

های تربیتری پردر و مرادر ب ریار متفراوت  در حال پرواز داشت. گاهی شیوه  آن پرنده
والدین بایرد ؛ بلکه باید هر بار یکی از نباید متضاد عمل کردچنین شرایطی در  .است

 با دیگری همراه شود.
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 بررسی نقش توقعات نابجای زن در اختالفات خانوادگی

*مرضیه محمدیان دارانی
 

 مقدمه

ثبراتی  است که ثبات یا بی حیات اجتماعیپایه رکن بنیادین جامعه ان انی و  ،خانواده
 ،خرانوادهاعضرای میان سالب و سازنده  رواب وجود  آن تأثیر م تقیمی بر جامعه دارد.

آن دارد. گ ترش عواملی که موجب اخرتالف در میران  یو بقا حفشنقش مؤثری در 
یکری  های اخیر سبب تنییر کارکردهای خانواده شده اسرت. شود، در سال خانواده می

جای زن از شوهر است. ضع  باورهای اخالقری، ترداخل  توقعات بی عوامل،این از 
-هربوهرا و چشربدر نظر نگرفتن تفاوت ،یهای هم ری و مادر اشتنال زنان با نقش

ایرن عوامرل،  در راسرتای .زنان دارند یجا چشمی نقش مؤثری در ایجاد توقعات بی
دارد. در این مقاله بره توقعات زن از شوهر نقش مهمی در ایجاد اختالفات خانوادگی 

بررسی نقش این توقعات در به وجود آمدن اختالف در زندگی زناشرویی و تشردید 
 پردازیب. میآن 

 شناسی مفهوم
انتظار به دست آوردن چیزی یا انجام کراری را داشرتن  1،داشتن توق  به معنای چشب

گریبرانگبر همره ای است که  لهأزن و شوهر از یکدیگر، م  اتانتظارها و توقع است.
شررای   .اند زن و شوهر با دو شیوه و شرای  متفاوت تربیت شده هاست؛ زیرا خانواده

                                                           
 مطالعات زن و خانواد. 3طلبه سطح  *

 .۲7۱؛ ص فرهن  فارسی دانشاّل  آموزگار؛  . حبیب1

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442الحرام محرمـ  1399تابستان  
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پردر و مرادر و تفراوت فرهنر  و سرالب اقتاادی متفاوت، تعرداد فرزنردان، رابطره 
 هرا، ایرن تفراوتشرود.  می های پرورشی متفاوت زمینهسبب به وجود آمدن تحایل، 

، رابطره میران زن و غیرمنطقی و نابجاآورد. توقعات  به وجود میگوناگون را  اتتوقع
 .کشاند میکشمکش و بحران به سمت را مرد 
نامتعرارف اما اصل آن ها نابجاست؛  در برخی شرای  و موقعیت ات،ی برخی توقعگاه

ی دارد های مختلفر بلکه فراز و نشیب ؛نی ت. همیشه شرای  زندگی یکنواخت نی ت
مراجعه کرده  فرزند داشت، به مشاور 3ی که خانم کند. انتظارها را هب دگرگون می که

کنرد و  حتراج زنردگی، کوتراهی مریهم رش در تأمین معراش و مایگفت  بود و می
حرق »یعنری  ،اصل انتظار این خرانب کند. نیازهای مادی او و فرزندش را برآورده نمی

های  ، اما پس از صحبتدرست بود« های اقتاادی در خور شأن نفقه و تأمین خواسته
مشاور با هم رش مشخص شد مرد، تاجری با وضرعیت مرالی خروب بروده کره در 

های مرالی هم رر و  مشتر ، بره راحتری پاسرخگوی خواسرتهسال زندگی  ۱8مدت 
 توانرد ماننرد نمی، دیگرر ورشک رتگی مرالیبه علت  اما اکنون ؛فرزندانش بوده است
برا چنرد این خرانب را برآورده کند.  ها آن برآ قبل زرآ و های پُر گذشته تمام خواسته

خرود و بایرد سرطح توقر  او جل ه صحبت، متقاعد شد که شرای  عرو  شرده و 
 1.را تنییر دهد شفرزندان

 جا عوامل ایجاد توقعات بی
هرا اشراره  گیری توقعات نابجا نقش دارند که در ادامه به برخی از آن عواملی در شکل

 .شود می

 ضعف باورهای اخالقی. 1

نقش مهمی در بهبرود روابر  زن ، ... های اخالقی مانند قناعت، صبر و تحمل و آموزه
کنرد  نابجا را در زنان فراهب می اتتوقع ها زمینه ایجاد این آموزه . نبودنو شوهر دارند

قان  نبرودن زن بره امکانرات و  باشد. اختالفات خانوادگیأ منشتواند  میدر نهایت  و
                                                           

، اردیبهشرت ۲78؛ مجلره پیرام زن؛ شرماره «جا نداشته باشید  خود توق  بیاز هم ر ». نفی ه حیدری؛ 1

 .3۰، ص ۱394
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نیرز کنرد و عردم رضرایت  زمینه نارضایتی او را فراهب مری ،موقعیت خود در زندگی
دیگرر  ،در نهایرت زن ناراضری از زنردگی .شود باعث ایجاد توقعات نابجا در زن می

هرا  آنمیران بیند و اختالفرات  دلیلی برای سپاسگزاری از شوهر و تعهد به زندگی نمی
 است: فرموده زن متوق   در سرزنش و مذمت پیامبر اکرم شود. شروع می

ُهأَعَ ءأَم أَاأ َْ أَحَمَ  َْ ِجَه أ ْْ ٍةأَلْ أَتْرُفْقأِبَو
َ
َم أ ْمَرأ یُّ

َ
أأ َْ وُهأِمْنَهو أ َاأ أَم أَاأُیِطیُقأَلْ أَیْقَبِلأ ل َّ َْ َیْقِدُرأَعَ ْیِهأ

أُهَاأَعَ ْیَه أَغْضَب   َْ أ أَجلَّ َْ أ َهأَعوَّ أَتْ َقءأ ل َّ َْ أ ه به شروهر خرود آسران کی یو هر بانو 1 ؛َحَسَنة 

رده و از وى بخواهد، خداونرد کل یبر او تحم ، تیه در توان او نکزى را یرد و چینگ

ن یه برر او خشرمگکدر حالی  ،ندکدار یرد و او خدا را دیی را از وى نپذیکنار کچ یه

 باشد.

های زنردگی  ماداآ و الگوی کامل زنی بود کره در تمرامی لحظره حضرت زهرا
 هرگز هم رش را در سختی و تنگنا قرار نداد. نقل است:

از فاطمه جان! آیرا غرذایی داری ترا »فرمود:  به حضرت زهرا روزی امام علی 
به خدایی که پدرم را به نبوت و شرما  ؛نه»پاسخ داد:  فاطمه «.گرسنگی بیرون آیب!

 ،آنچره برود .دو روز است که در منزل غذای کافی نداریب !را به امامت برگزید سوگند
 علری. امرام «به شما و فرزندانب دادم و خود از غذای اند  موجود، استفاده نکردم

حضررت «. من اطالع ندادی تا به دنبال تهیره غرذا برروم!فاطمه جان! چرا به »فرمود: 
َب أ ْلَحَسِنأِإنِّي»فرمود:   فاطمه

َ
ْحِیيأأَی أأ ََ َفأَنْفَسوَكأَمو أَاأَتْقوِدُرأَعَ ْیوِهأأأِإَلِهيأأِمْنأأأََلَْو ْ أُتَك ِّ

َ
اى  2؛أ

علی! من از پروردگارم شرم دارم که چیزى از تو درخواست کنب که توان برآوردن آن 
 .«را نداشته باشی

بر آن چیزی کره قرادر بره که تکلی  کردن هم ر دهد  این آموزه فاطمی به ما یاد می
 ماداقی از توق  نابجاست.و  امری ناپ ند ،انجام آن نی ت

 خودمحوری. 2

همره چیرز  و فرد مال، ج ب و جان خویش اسرت امروزی، ان ان مدرن در اندیشه

                                                           

 .۱6، ص 4؛ ج من ال یحضره الفقیه کتابُ شیخ صدوآ؛   . محمد بن علی1

 .6۱6؛ ص األمالی. محمد بن ح ن طوسی؛ 2
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در ایرن نی رت. او تاب  هیچ چیرز ه تند و  ... تاب  او واعب از مذهب، اخالآ، قانون 
از ها  از همین روست کره ان ران ، ب یار مهب است.بشریهای  و خواستهامیال دیدگاه 
هرای  امیال و خواستهن به دنبال برآورده شدها  هر ی، از آنجدا ه تند؛ زیرا یکدیگر 
گرایش زن و مررد بره منطرق  در نظرشان مانند کاال و اشیا ه تند.دیگران و  ،خویش

از برین ، هرا در هرر یر، از آن روحیه خودخرواهیموجب به وجود آمدن فردگرایی، 
عراملی بررای  توانرد م رأله، می نای شود. میان هم ران می ... ل اخالقی ویفضارفتن 

هرای خرود را  زن متوق  تنها خواسته ؛ بدین معنا کهباشدایجاد توقعات نابجا در افراد 
هرای او را بررآورده  انتظار دارد خواستهبدون توجه به توانایی شوهر، از وی بیند و  می

 شرود. اختالفات خرانوادگی شرروع می ،ها سازد و در صورت برآورده نشدن خواسته
ایثرار و فرداکاری و از  برر پایرهکره محری  خرانواده  برهودخرواهی خ وقتی روحیره

تزلرزل و فروپاشری ، ای جز تضرعی  نتیجه ؛شود یموارد  ،خودگذشتگی استوار است
 1به دنبال نخواهد داشت.نهاد خانواده 

 های زن و مرد عدم شناخت تفاوت. 3

طبیعرت،  هر نوع تفراوت در .بینی توحیدی، خلقت و طبیعت هدفمند است در جهان
به منظور رف  نیازهای مختل  موجرودات و اراده و حکمت پروردگار رقب خورده  به

 :  است
َضْه نب عن ََ َکاب َفعن َْ ابَر َْ نن اِوبالدُّ َْ َح بِفيبالن بَوِعَْشَتْه ن َکْه ن ْن ََ َکاب ْنبَقَس ن َكبَنحن َِّ َْ َ َتب َن َْ ِسْ ََّنب بَيقن بَأْه ن

ِخَذب ت  َْ َجاٍتبِل َْ ًَ ٍضب عن ََ َقب َ ْعلََّنبَفَّن ابَيجن ٌربِو   ْن َكبَخ َِّ َْ َ ْتب َن َْ ابَر ِريًّ َضابْسخن عن ََ ب ْضْه ن عن ا یرآ 2؛ََ

ل[ معراش آنران را در یمرا ووسرا !ننردک ب مرییه رحمت پروردگارت را تق رکآنانند 

ب و برخری از آنران را از ونظرر[ درجرات براالتر از یا  ردهکب یانشان تق یا میزندگی دن

رنرد و یگرر[ را در خردمت گیها بعضری ود تا بعضی از آنب یا  گر[ قرار دادهیبعضی ود

 .بهتر است ،اندوزند  رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می

آورد کره  ها به وجود می میان آنای از نیازهای متقابل  مجموعهتفاوت میان زن و مرد، 

                                                           

 ۱96- ۱98؛ ص ها، نقد فمینی ب: تاریخچه نظریات، گرایش . نرجس رودگر؛1

 .3۲. زخرف: 2
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همردلی و واب رتگی، سرکون و آرامرش و در نتیجره ها بره یکردیگر،  سبب تمایل آن
باعث از برین رفرتن کشرش  نیز ها تفاوتاین نادیده گرفتن  1شود. میتشکیل خانواده 

و نهایت از برین رفرتن سرکون و آرامرش آنران  متقابل آنان، همدلی و واب تگی و در
ها  فاوتنادیده گرفتن این ت شود. میایجاد اختالف در رواب  زن و شوهر عاملی برای 

دهنرد عقرب  برای مثال مردان تررجیح مری ؛کندزمینه را برای اختالف فراهب تواند  می
کره خرود را درگیرر به جرای آن ها دوست دارند . آنبای تند و تاویر را بزرگ ببینند
 .کمترری انجرام دهنردامرا کارهای بزرگ اهمیت کنند،  تعداد زیادی کار کوچ، و بی

اما وقتی تارمیب بگیررد  ،برای هم رش هدیه نگیردشه همیشاید ی، مرد برای مثال 
طبیعرت از سوی دیگر  تری را تهیه خواهد کرد. چنین کاری کند، حتماً هدیه با ارزش

توانرد  سپارد و می را به خوبی به خاطر مییات ظری   جزگونه است که  اینمنز زنان 
، هرا این تفراوت نادیده گرفتن مدیریت کند. تر را تامیات کوچ،تری از  حجب وسی 

که مردان نیرز بایرد هماننرد زنران در مواقر   شود سبب به وجود آوردن این توق  می
گل به  مرتب ی، شاخه مردیبرای مثال وقتی  .مختل  عملکرد یک انی داشته باشند

 آن است که همواره در ذهرن دهنده زن نشان دهد، این عمل از نظر هم رش هدیه می
کره . این در حالی اسرت گیرد امتیاز برای مرد در نظر میهم رش است و این را ی، 

زیرا آنان بررای کارهرایی  ؛خبر ه تند بیشتر مردان از سی تب امتیازبندی زنان کاماًل بی
در مورد در   ها معموالً  زن 2.گیرند دهند، امتیازی در نظر نمی که در زندگی انجام می

مشرکل و  3.سنجند با معیار خود میزیرا آن را  ؛شوند عشق هم رشان دچار اشتباه می
ما از جنس مخال  خود انتظار داشته باشیب که آید که  اختالف نیز زمانی به وجود می

 اح اس و عمل کند. ،مانند ما فکر

                                                           

 ۲۲3و  ۲۲۲؛ ص ها، نقد فمینی ب: تاریخچه نظریات، گرایش. نرجس رودگر؛ 1

؛ ترجمه حوریرا موسرایی؛ ص کنند! گویند و زنان گریه می چرا مردان دروغ می  . آلن پیز و باربارا پیز؛2

 .۱۱9و  ۱۱8

رامرین ؛ ترجمره ها، خواسته مردها، چگونه عشق را به هم ر خود ابراز کنیرد خواسته زن . جان گری؛3

 .33شهبازی؛ ص 
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 اشتغال زنان. 4
 یاریدر ب رگرذارد.  یبر خانواده و رواب  زن و شوهر اثر متمایل زن به داشتن شنل، 

سبب به وجرود  ؛ردینال زن در خدمت نهاد خانواده قرار گنکه اشتیا یاز مواق ، به جا
نهراد مقردس خرانواده آمدن اختالف میان زن و شوهر و گاه حتری موجرب نرابودی 

را بر عهده زن نگذاشته است؛ هرر چنرد ن معاش یفه اقتااد و تأمیوظ شود. اسالم یم
البته اسالم هرگرز زن را در  شود.موجب کم، به اقتااد خانواده  تواند اشتنال زن می

را ممنروع  یمثبت و سازنده اجتماع یها تیشرکت زنان در فعالی نکرده و خانه زندان
عهده مرد است و زن از  رب یخانواده به طور کل یاداره مال ،اسالم نظراز . نکرده است

ش نقر یفایو ا یآسوده به اداره زندگ یالیو با خ یتا به راحتشده است ن امر معاف یا
بالللْ ب»فرماید:  که قرآن میچنان 1د.ش بپردازیخو ََ ل َِ لابَفض  سلابب

اوََّنبَعَلليبالکِّ َجاْلبَقَّ  الرِّ
عَضْه بَعلَب عٍضبیبََ َِ ابَانَفببََ که خدا ل آنیبه دل ،مردان سرپرست زنانند2 ؛... ْقَّابِونبَاوَّاِلِه َرب

شران خررج  امروالکره از ل آنیرز بره دلیرداده و ن یبرترر یشان را بر برخیاز ا یبرخ
 «.کنند یم

و کرب شردن  یاز اقتردار اقتاراد یاز آثار اشتنال زنان برخروردار یکیکه  ییاز آنجا
آورد که موقعیتی  به هم ر است، این توق  را در زنان به وجود می یاقتااد یواب تگ

نیرازی به نفقه مررد  ،زیرا او با اشتنال خود و ک ب درآمدش ؛برابر با مرد داشته باشد
توانرد از  م أله انحاار قوامیت بره مررد منتفری اسرت و او مری صورت در این رد.ندا

در اداره و مردیریت خانره هماننرد مررد و  ودمند شر مزایای این قوامیت در خانه بهره
مرد هب بایرد  ،کند دخالت داشته باشد و همانطور که او در کار بیرون به مرد کم، می

 در کار خانه به او کم، کند.
در روابر  زن و مررد و  یراترییتنبه وجود آمردن سبب  ،صل از اشتنال زنانتوق  حا
مرد کانون اقتدار خرانواده و  ،دیکه در شکل جد یا گونه به ؛شود یخانواده م یسرپرست

را در خانواده بر هرب  یاسیزن معادله قدرت س ی ت و قدرت اقتاادیسرپرست آن ن
ن انتظرار یبنابرا . تیکه مردساالر ن شود یاز خانواده متولد م یدیزند و شکل جد یم

                                                           
، ۱389، خرداد ۲۱9شماره مجله پیام زن؛ ؛ «پیامدهای منفی اشتنال زنان بر خانواده». فاطمه فرهادیان؛ 1

 .4۰ص
 .34ن اء: . 2
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 1ابد.ی ش یز افزاین یخانوادگ یها رود که کشمکش یم
هم ررم برا »گفرت:  آمرده برود، مریدادگراه که برای جدایی از هم ررش بره مردی 
 ؛زند و حتی جر ت نردارم بره او اعتررا  کرنب های مختل  مرا کت، می تراشی بهانه

  ایرن مررد برا حضرور در دادگراه خرانواده، ضرمن ارا ره .«کنرد زیرا منزل را تر  می
 درخواست طالآ، خطاب به ر یس شعبه گفت: 
طرور ه ام و در این مدت جایگاه من و او ب چهار سال است که با هم رم ازدواج کرده

گاه ایرن اح راس را نداشرتب کره مرن مررد  ها هیچ کلی تنییر کرده است. در این سال

در مراه بره  ،ند ی، اداره است و بره دلیرل نروع شرنلشخانواده ه تب. هم رم کارم

مران نگهرداری  کند. در این مدت من باید از کرود  یر، سراله چندین شهر سفر می

بعد از گذشرت دو سرال از زنردگی . کنب کنب. در واق  من نقش زن خانواده را ایفا می

 رشرتهام شرنلی مررتب  برا  ، از کرار اخرراج شردم و ترا امرروز نتوان رتهنمرا مشتر 

کررد؛ امرا  های منزل را تأمین مری ام پیدا کنب. از آن زمان به بعد هم رم هزینه تحایلی

های مختلر  مررا کتر،  بعد از گذشت مدت کوتاهی، رفتارش تنییر کرد. او به بهانه

ام. همرین  نکررده گراه بره او اعتررا  مران هریچ ؛ اما به جهت حفش زندگیاستزده 

 2مان شد. گی مشتر سکوت من باعث از هب پاشیدن زند

 تینگرش فمینیس. 5

های اجتماعی و فکری جهان در  جنجال برانگیزترین جنبش ،تیامروزه نگرش فمینی 
هرا  زنان بیش از گذشته وارد دانشگاه . این نگرش سبب شدهشود تلقی می قرن بی تب

  های مادری و هم رری بره و ب یاری از آنان از پذیرش نقش شوند و مراکز تحایلی
 زنایرن توقر  را در نگررش فمینی رتی ترین وظیفه زندگی خود ابا دارند.  وان مهبعن

انجرام وظرای   باید موقعیتی برابر با مرد در زندگی داشته باشد و اوکند که  ایجاد می
از برین  ،این توقر نتیجه  3مانعی برای رسیدن به این برابری است. ،هم ری و مادری

اسرت  فداکاری، متعهد بودن، پرهیزکاری، وفراداری و ...مانند های واقعی  رفتن ارزش
                                                           

 .6، ص ۱393، آبان و آذر 8؛ شماره «هایی درباره اشتنال زنان نکته»نشریه حوراء؛ . 1

 .۵۰ص  ؛سیالب زندگی زاده؛ . رضا مؤمنی و مح ن باقی2

 .۲۲9و  ۲۲8؛ ص ها، نقد فمنی ب: تاریخچه نظریات، گرایش. نرجس رودگر؛ 3
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ای در اسرتحکام روابر  زن و مررد دارد و  کننرده نقش تعیین ،که هر ی، از این موارد
 کند. زمینه را برای اختالفات خانوادگی فراهب می ،ها نبود آن

 چشمی چشم و هم. 6

دارنرد، اسرتحکام ی ا ینانهب معقول و واق هم ران از یکدیگر انتظارات هایی که  خانواده
 ترر باشرد،واق  بینانره هر چه انتظارات هم ران از زندگی مشتر  غیربیشتری دارند. 

 یکی از شواهد روشن این ادعرا، پدیرده شود. خانواده بیشتر و زودتر دچار مشکل می
هرای مهمری کره از آغراز  یکی از موضروع ثباتی خانواده در جوام  امروزی است. بی

های نامحدود و حاکب شدن  هب زند، توق  تواند بنیان خانواده را بر مشتر  میزندگی 
چشرمی را  چشمی است. روانشناسران، چشرب و هرب گرایی و چشب و هب روح تجمل

داننرد کره از اح راس  ام  و بیماران آن را معضلی برای اجتماع مریوبیماری مزمن ج
 شود. حقارت یا فخرفروشی، بلندپروازی یا ح ادت ناشی می

را الزم و تشرریفاتی  های غیر قناعت و پرهیز از خرج ،مدیریت امور خانهدر زنان اگر 
خود انتظارهای بیجا و خارج از توان مالی داشرته باشرند، هم ران و از رعایت نکنند 

طلبانره آنران  هرای افرزون باید منتظر بروز تنش باشند؛ زیرا یا هم رشان بره خواسرته
هرای  و یا به دنبال برآوردن خواسرته شود بروز مشاجره می سببکند که  توجهی می بی
هرا  که باید ب یاری از گرفتاریرود که در این صورت، افزون بر آن ح اب آنان می بی

اگر . این در حالی است که شان به حرام آلوده شود زندگی ممکن استرا تحمل کند، 
نیازی خواهنرد  ت و بیاین عادت زشت اخالقی را کنار بگذارند، اح اس رضایزنان 

شود و خرود و هم رشران از آن  کرد و محیطی سرشار از صفا و صمیمیت ایجاد می
 1د.برن لذت می

رفت  راه برون در سفارشی به حارث همدانی که فقیه زمان خویش بود، امیرمؤمنان
ْ أ»فرمود: گونه بیان  از این معضل را این

َ
ْكِثْرأأ

َ
أأ ِلوَكأِموْنأَموْنأأأَتْنُظَرأِإَلوءأأَْ َِ أ أَعَ ْیوِهأَفوَِّ َّ ََ وْ  ُفضِّ

وْكر ْبَا ِبأ لشُّ
َ
هرای  این کار یکری از راه .دست خود نگاه کن در زندگی ب یار به پایین 2؛أ

                                                           

 .۱4۵، ص ۱38۵، مرداد 8؛ شماره «هایی برای تحکیب رواب  خانواده تکنی،»طوبی؛ مجله . 1

 .69؛ نامه نهج البالغه. محمد بن ح ین الشری  الرضی؛ 2
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 «.سپاسگزاری است
اگر بنا باشد به باالدست خود نگاه کنریب و او  بودن ان ان، همین است.سپاسگزار راه 

اگرر شروهر  وجرود دارد.از او  تر براز هرب باالدسرت ،را برای خود الگو قررار دهریب
 خدا . رسرولسرزنش کند تنگدستیخاطر   بهاو را هم رش نباید  ،تنگدست است

وُهأَعَ وءأ» در مذمت چنین افرادی فرمود: أَیوِدِهأَشوَهَرُهأ ل َّ ِِ  
َِ وِةأ أِق َّ َْ َرُهأِلَفْقِرِهأ أَحقَّ ْْ

َ
أأ أُمْؤِمن   لَّ َِ

َ
َمْنأأ

َ أیَأ شرمارد،  ،وچرکدسرتی او یس مؤمنی را برراى فقرر و تهکهر  1؛ْاَمأ ْلِقَی َمةِجْسِرأَجَهنَّ
 .«گرداند یامت سر پل صراط او را رسوا میخداوند در روز ق

آورد کره  وجود مری این توقر  را در زنران بره ،در واق  مقای ه زندگی خود با دیگران
زیررا روحیره  ؛ رتپرذیر نی ها برسانند که این امر امکان هم ر سطح زندگی را به آن

نی ت و همیشه باالدستی را بررای خرود تعریر  شدنی  سیرابها  خواهی ان ان زیاده
اح راس رضرایتمندی از  شرود برآورده نشدن توقعات و انتظارات، باعث میکند.  می

نتیجره مقای ره زنردگی  شود.زمینه اختالفات خانوادگی فراهب و رود بزندگی از بین 
تالش خود را کرده و نتوان ته اسرت کره راه  مردی است کهسرزنش خود با دیگران، 
  به جایی ببرد.

 گیری نتیجه 
دار نقرش هم رری و مرادری در خرانواده  کره عهردهزنران سالمت فکری و رفتاری 

نهایرت آحراد در تحکیب عقاید و آرامش روانری اعضرای خرانواده و موجب  ه تند،
ثیر قررار أیکی از عواملی که سالمت روحی و رفتاری زن را تحت تر شود. میجامعه 

شوهر است. ضع  باورهای اخالقی،  ازخواهی و توقعات زیاد  روحیه زیاده ،دهد می
زمینره را  ،چشرمی چشب و هب و های بین زن و مرد فردگرایی، در نظر نگرفتن تفاوت
برین رفرتن فضرایل اخالقری  کند که در نهایت برا از برای متوق  شدن زنان فراهب می

که خود عواملی برای اسرتحکام  ... ازخودگذشتگی و، صبر ،رضایتمندی ،قناعت انندم
 شود. زن و شوهر میمیان یی برای اختالفات أرواب  بین زن و مرد است، منش

                                                           
 .7۰، ص ۲؛ ج عیون اخبار الرضا. محمد بن علی صدوآ؛ 1
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آشنایی والدین  ها و پیامدهای ناشی از عدم آسیب

 ای های سواد رسانه با مهارت

*ساز مهدیه چیت
 

 مقدمه

مفید به ان ان معاصر کم، کننرد ترا برا اسرتفاده از توانند همچون ابزاری  ها می رسانه
های علمی، زندگی دلخواه، آرمانی و پرباری داشته باشد. حال اگرر ایرن  آخرین پدیده

کننرده و  تواند به صورت نیرویی ویران ابزار، غل  یا با سوءنیت به کار گرفته شود، می
ای  وع رسررانههررا در عاررر جدیررد، برره واسررطه تنرر بار عمررل کنررد. خانواده مارریبت
اند. از سوی دیگر امروز به علت تنییرر سرب، زنردگی و  پذیرتر از گذشته شده آسیب

ها سهب قابل توجهی از اوقاعت فراغت فرزنردان را بره  افزایش وسایل ارتباطی، رسانه
توانند هماننرد شمشریر دو لبره عمرل  ها می جا که رسانهاز آن اند. خود اختااص داده
شخایت و هویت فرزنردان خرود  یگیر کننده در شکل ی تعیینکنند؛ والدین که نقش

و اطالعراتی،  یا دارند، باید با مجهز شدن به دانرش و مهرارتی بره نرام سرواد رسرانه
 اجتماعی را کاهش دهند. یها فضای مجازی و شبکه یها آسیب

 شناسی مفهوم
هرای  گیری از فناوری فضایی است که امروز با بهره 1فضای مجازی: یمجاز ی. فضا1

بر ب تر اینترنت، برای تعامرل و ارتبراط، تولیرد، پرردازش و  به طور عمدهارتباطی و 

                                                           
 شناسی دانشگاه خوارزمی. کارشناس ارشد علب اطالعات و دانش *

1. Virtual space 

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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توزی  اطالعات ایجاد شده است. این ارتباطات تا چند سال گذشته بره وسریله رایانره 
های اجتمراعی،  شربکهاما امروزه تلفن همرراه، پرکراربردترین ابرزار و  1،شد انجام می

 مشهورترین عرصه ظهور فضای مجازی است.
تروان انرواع  که بر اسراس آن میاست در  متکی بر مهارت  ینوع: یاسواد رسانه. 2

ای را از یکردیگر تفکیر، و  و انواع تولیردات رسرانهجدا کرد ها را از یکدیگر  رسانه
 2شناسایی کرد.

آموزشری در قررن بی رت و یکرب  یو اطالعراتی، رویکررد یا در واق  سرواد رسرانه
دهد. آموزش سرواد  شود که درکی از نقش رسانه در اجتماع را شکل می مح وب می

بره  واب رته و اطالعاتی به افراد در عار جهانی شردن، مفهرومی اسرت کره یا رسانه
تروان از بوده و مری ی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فنّاوریا مطالعات رسانه

بهتر زندگی کردن در عار اطالعات و ارتباطرات یراد  یها آن به عنوان آموزش شیوه
 3کرد.

 ای  اهمیت آشنایی والدین با سواد رسانه
ای  ها شده است و کمتر خانره ناپذیر زندگی ان ان امروزه فضای مجازی، جزء جدایی

ترنت و فضرای مجرازی توان یافت که از این تکنولوژی جهانی به دور باشد. این را می
 نه فق  بزرگ االن و جوانان، بلکه حتی کودکان را هب جذب بره خرود کررده اسرت.

ها و آگاهی یافتن از آنچه که  گونه مهارت بنابراین والدین باید برای مجهز شدن به این
ترا بتواننرد  حضور فعال و جّدی داشته باشندخورد،  امروزه در فضای مجازی رقب می

 ملکرد فرزندان خود نظارت داشته باشند. بر فعالیت و ع
ها و ب رترهایی کره زمینره و امکران  والدین باید بتوانند ضمن شناسایی ابرزار، برنامره

کننرد؛  استفاده، حضور، فعالیت و تنذیه اطالعاتی افراد را در فضای مجازی فراهب می

                                                           
1. Ploug, Thomas (2009); Ethic in Cyber Space: How Cyber Space May Influence Interpersonal 

Interaction; New York: Springer. 

؛ «فضای مجازی و پیامدهای اخالقی آن ضع  سواد خانواده در استفاده از». ر. : ح ینعلی رحمتی؛ 2

 .۱3ص 

 . ۱۵۱؛ ص «ای در قرن بی ت و یکب اهمیت آموزش سواد رسانه». ر. : بهاره نایری و همکاران؛ 3
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ها،  سایت اپ، ایتا، وبمانند رایانه، تلفن همراه، تبلت، این تاگرام، توییتر، تلگرام، وات 
ترا جرایی کره امکران دارد های اطالعاتی و ...، مهارت استفاده از این ابزارها را  پایگاه

ها و اصطالحات رایرج در مرورد هرر یر، از  بیاموزند و با خدمات، امکانات، قابلیت
توانند در هر زمان و مکرانی  در این صورت است که میآشنایی ن بی پیدا کنند. ها  آن
ز اطالعاتی خود را تشخیص دهند، مناب  اطالعاتی مناسب را شناسرایی و مهرارت نیا

گیری از راهبردهای ج تجو و بازیابی اطالعات را ک ب کننرد، توانرایی  الزم در بهره
در نهایرت  به دست آورنرد. مقای ه، ارزیابی و تشخیص میزان وثوآ و اعتبار مناب  را

های پیشرین خرود بره  ی برقراری پیوند با دان تهبتوانند اطالعات به دست آمده را برا
توانند بره فرزنردان خرود نیرز  کار گیرند. والدین آموزش دیده، باسواد و با مهارت می

آموزش دهند که چگونه و با چه معیارهرایی از محتواهرای فضرای مجرازی اسرتفاده 
 درست داشته باشند تا دچار آسیب کمتری شوند.

گیری، سرالمت و سرعادت زنردگی فرردی و  در شرکل با توجه به نقش مهب والدین
ها مجهز کنند، بدون ش، سرطح  گونه مهارت ها خود را به این اجتماعی ان ان، اگر آن

سواد خانواده در استفاده درست از فضای مجازی افزایش یافته، اعضرای خرانواده برا 
ای هرای اخالقری در ایرن فضرا حاضرر شرده و از پیامرده پایبندی به اصول و ارزش

کره خداونرد دربراره حفاظرت از خرود و غیراخالقی آن در امان خواهند برود. چنران
ا»خانواده از آتش جهنب فرموده است:  َْ بَنلا ِلْْم ن بَرَأهن ْفَسْم ن ِذيَنبآَوْکَّابْقَّابَأنن َهاباَلُّ امرام  1«.َيابَأْيُّ

ب یکُ أهلرر و بکُ َعلُِّمرروا أنفَُ رر»در تف رریر ایررن آیرره شررریفه فرمرروده اسررت:  علرری
بُوُهب؛ و رَ یالخَ  د و بره برا ادب شردن آنران توجره یاموزیر بیتان خ به خود و خانواده2أدِّ
ُمُرُهْ أ»نیز فرموده است:  امام صادآ«. دینک

ْ
َمَرُهُ أأأَتأ

َ
هُأأأِبَم أأ أَتْنَه ُهْ أأأِبِهأأأ ل َّ ُهأَعْنوُهأأأَعمَّ أَنَه ُهُ أأأَْ  ل َّ

أإِأ َْ ُهْ أ ََ َقْی َْ أ ََ َط ُعاَكأُكْن
َ
أَم أَعَ ْیَكأَفَِّْ أأ ََ أَقْدأَقَضْی ََ اوامر و نرواهی خداونرد را  3؛ْ أَعَصْاَكأَفُكْن

به خانواده خود اعالم کنید؛ اگر به آن عمل کردند که هیچ، اگر هب عمل نکردند شرما 
هایی اسرت کره در آن  از عرصه ،امروزه فضای مجازی«. اید به وظیفه خود عمل کرده

                                                           

 . 6. تحریب: 1

 .۲44، ص 6؛ ج الدر المنثور فی تف یر المأثورعبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی؛ . 2

 .74، ص 97؛ جبحاراالنوارمحمدباقر مجل ی؛ . 3
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ها را نقض کرد. بنابراین والردین بایرد  رد و هب آنتوان به اوامر خداوند عمل ک هب می
   1شیوه استفاده درست از این فضا را بیاموزند و به فرزندان خود نیز آموزش دهند.

 2ضعف سواد والدین در فضای مجازیهای  بازتاب
عدم آگراهی، نداشرتن مهرارت الزم در اسرتفاده از فضرای مجرازی و ضرع  سرواد 

ای و اطالعاتی والدین پیامدهای اخالقی، اقتاادی، اجتماعی، فرهنگری و ... را  رسانه
 شود.  ها اشاره می در پی خواهد داشت که به برخی از آن

 عدم توانایی تشخیص محتوا. 1

رسرانی  های ارتبراطی و اطالع ترین فناوریفضای مجازی عرصه ارا ه و نمایش جدید
کند.  های خاص خود، به آسانی افراد و کاربران را جذب خود می با جذابیت که است

هر محتوایی اعب از اخبار صرحیح و درسرت ترا بتوان  سبب شده گ تردگی این فضا،
اگر افرراد ن ربت بره ایرن  کرد.در آن منتشر را اطالعات و اخبار ناصحیح و نادرست 

های  سواد باشند، به سهولت اسیر و گرفتار این فضا و گرداب فضا ناآشنا و در واق  بی
شوند. بنابراین خانواده و والدین باید بتوانند در هنگام مواجهه با ایرن فنراوری،  آن می

توانایی تشخیص اخبار، اطالعات و محتواهای مناسب و دارای صرحت و سرقب را از 
اشته باشند تا ضرمن جلروگیری از دامرن زدن بره اخبرار سایر محتواهای ارا ه شده د

 3های این فضا حفش کنند. پراکنی، فرزندان خویش را از آسیب کذب و شایعه
تواند به دلیل پیگیرری مرداوم  ، میراعتبا یعدم توجه به اخبار، اطالعات و محتواهای ب

ا تنییرر دهرد؛ کاربر در ی، حوزه موضوعی معین، به مرور زمان ذا قه اطالعاتی فرد ر
منردی افرراد،  های اجتماعی بر اسراس میرزان عالقه زیرا امروزه الگوریتب برخی شبکه

یرابی خرود در ایرن  جوهای صورت گرفته و ردپایی که از نحوه اطالعوپیشینه ج ت

                                                           

؛ «ضع  سواد خانواده در استفاده از فضای مجازی و پیامدهای اخالقی آن»؛  ینعلی رحمتی. ر. : ح1

 .۱۱ – 36ص 

 مان. . ر. : ه2

 .۲6/۰۲/۱393؛ «ای سواد رسانه»آنالین؛  جوان. ر. : 3
https://www.javanonline.ir/fa/news/646207 
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توانرد منجرر بره تنییرر  دهد کره می اند، محتواهایی را پیشنهاد می فضاها به جا گذاشته
 د شود. ذا قه اطالعاتی افرا

 سازی اقتصادی هزینه. 2

استفاده بیش از اندازه و غیرضروری از فضای مجازی، باعث دلب رتگی فررد بره  گاه 
قرراری و دلتنگری  جا که با تمام شدن شارژ اینترنت، حالرت بیشود تا آن این فضا می

رویره  یشود. این اسرتفاده ب  آید که به آن، اعتیاد اینترنتی گفته می برای فرد به وجود می
از اینترنت، عرالوه برر اخرتالل در امرور زنردگی، بره طرور م رتقیب و غیرر م رتقیب 

تواند فشار مضاعفی بر اقتااد خرانواده  که می کند هایی را نیز متوجه خانواده می هزینه
هایی  افزار از جمله هزینه افزار و نرم . خرید شارژ اینترنت، خرید سختو والدین باشد

ها نیرز بره  برخی هزینه مشکالت اقتاادی خانواده را مضاع  کند.تواند  میاست که 
آیند. برای مثال تبلینرات  دلیل تأثیرپذیری از این فضا، به طور غیر م تقیب به وجود می

دخترران جروان ویبه  تواند موجب ایجاد اح اس نیاز کاذب در کاربران به اینترنتی می
 1اده را دچار اختالل کند.برای خرید وسایل غیرضروری شود و معیشت خانو

 های جسمی و روحی  آسیب. 3

بخش باشرد کره آدمری از سرالمت روحری و ج رمی  توانرد لرذت میزمانی زندگی 
ْكَمُلأ»فرمروده اسرت:  امیرالمؤمنینکه برخوردار باشد؛ چنان ََ ِةأُتْسو وحَّ ةأأِب لصِّ وذَّ برا  2؛ ل َّ

با هردف ایجراد آسرایش  اگر چه تکنولوژی و فناوری«. شود تندرستی، لذت کامل می
ضرابطه از آن،  برای ان ان به زندگی او وارد شده اسرت، امرا اسرتفاده نادرسرت و بی

هایی را نیز به دنبال داشته است. برای مثال استفاده زیاد از تلفن همراه، رایانره و  آسیب
هرای گرردن و  ها، سبب آسیب رساندن به چشرب، مهره تبلت و خیره شدن زیاد به آن

شود. استفاده از خریدهای اینترنتی و سفارش آنالیرن و دریافرت  چ دست میکمر و م
تحرکری افرراد، برروز چراقی و بره دنبرال آن  منرزل، موجرب کب راقالم مرورد نیراز د

                                                           

 .۲8/۰4/۱399؛ «میلیونی برای ی، شب الکچری بودنهای  هزینه»باشگاه خبرنگاران جوان؛ . ر. : 1
https://www.yjc.ir/fa/news/7425438 

 . ۲98؛ ص غرر الحکب و درر الکلبعبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ . 2
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چه ب یار فرزندانی که به سبب استفاده بیش از حد از ایرن شود.  های دیگر می بیماری
انرد و هرب  بره خطرر انداخته ؛ هب سالمت خرود را فضا، دچار مشکالت ج می شده

 .اند شدهسبب غب و اندوه والدین 
هایی است که استفاده بیش از اندازه از  عدم تمرکز و فراموشی مقطعی، از دیگر آسیب

های ج می، عدم داشتن سواد و مهارت کافی  کند. عالوه بر آسیب این فضا ایجاد می
تواند به دنبال داشته باشد. بررای  ای را نیز می های روحی در مواجهه با این فضا، آسیب

 های جذاب متنی، صوتی و تاویری که در این فضرا مثال محتواهای جن ی در قالب
تواند در دسترس فرزندان قرار گیرد، موجب تهییج زودهنگام غریزه جن ری و در  می

هرا  شود و مشکالت روحی و روانی زیادی را برای آن نتیجه بلوغ جن ی زودرس می
 1کند. میایجاد 

 گیری تضاد در رفتار خانوادگی شکل. 4

های اجتماعی و ارتبراط میران کراربران  استفاده بیش از حد از فضای مجازی و شبکه
این فضا، به مرور زمان سبب ایجاد عالقه، اعتمراد و واب رتگی عراطفی میران آنران و 

انواده شود. مبنای تشرکیل خر های مجازی می ها و تشکیل خانواده گیری دوستی شکل
ای است که به طور مجازی در ارتباط بین افراد شکل گرفتره  و همدلیالقه مجازی، ع

و به تب  آن به طور م تقیب یا غیر م رتقیب، اصرول اخالقری حراکب در ایرن فضرا برر 
هایی که میان دخترران و پ رران در ایرن  . دوستیگذارد زندگی واقعی فرد نیز تاثیر می

هرای  شرود و برا ارزش ارج از این فضا نیرز کشریده میگیرد و گاه به خ فضا شکل می
 خانواده منایر است، ی، نمونه از این تضاد در رفتار خانوادگی است.

 کوتاهی در انجام وظایف. 5

لِذيَنب»ها تأکید کرده است:  خداوند در قرآن به وفای به عهد و انجام م ئولیت َهلاباَلُّ َيابَأْيُّ
ًِب ْعْقَّ الن َِ ْفَّاب

وظرای  و «. ی اهرل ایمران، بره عهرد و پیمران خرود وفرا کنیردا 2؛آَوْکَّابَأرن

                                                           

 .۲۵/۰3/۱398؛ «بیند، چگونه رفتار کنیب! با فرزندی که محتوای غیراخالقی می»نیوز؛  ر. : مشرآ. 1
https://www.mashreghnews.ir/news/966889 

 .۱. ما ده: 2
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تواند مارداقی بررای  های اعضای خانواده در درون و بیرون از خانواده، می م ئولیت
این آیه شریفه باشد. برای مثال والدین در برابر تربیت صحیح فرزندان و فراهب کرردن 

ر عهده دارنرد. فرزنردان هایی ب ها، وظای  و م ئولیت شرای  زندگی مناسب برای آن
نیز وظیفه دارند به تحایل علب بپردازند، به والدین خود کم، کنند و امروری را کره 

رویره از  شود به درستی انجام دهند. حرال اگرر بره دلیرل اسرتفاده بی به آنها سپرده می
فضای مجازی و گذراندن وقت به دالیل غیرضروری یا عدم داشتن مهرارت و سرواد 

اده مفید و بهینه از این فضا از انجام وظای  براز بماننرد، در واقر  کرار کافی در استف
َلَلأِبَلیوِرأ»فرمایرد:  می ای صورت گرفته است؛ چنانچه حضرت علی بیهوده ََ َموِنأ شو

َعأ َلَه َّأ أَضیَّ شترى یت بیه اهمک ت بپردازد، آنچه را یه مهب نکزى یس به چکهر  1؛ لُمِه ِّ
ب ا در این میان حقی نیز از افراد ضای  شرود. بررای مثرال ای «. دهد دارد از دست می

عدم آگاهی اعضای خرانواده در اسرتفاده درسرت از فضرای مجرازی ممکرن اسرت 
پراکنی، مزاحمرت بررای دیگرران،  ضررهایی را متوجه دیگران کند؛ برای مثال شرایعه

 تم خر، تحقیر و قضاوت دیگران، تجاوز به حریب خاوصری افرراد، دامرن زدن بره
   اخبار و اطالعات کذب، ه، کردن ح اب کاربری افراد و ... .

شرود ان ران از  گاهی استفاده نادرست یا بیش از اندازه از فضای مجازی موجرب می
اطاعت پروردگار و انجام وظای  و تکالی  خود در برابر خداوند باز بماند. مراجعره 

یا طرح سواالت و شربهات های اجتماعی  ها و شبکه به محتوای غیراخالقی در سایت
دار کرردن  ساز انجام گنراه یرا خدشره تواند زمینه ها، می ها و سایت دینی از طریق کانال

باورهای دینی نوجوانان و جوانان و به دنبال آن سرپیچی از دستورات الهی شود. چره 
ها وقرت در ایرن فضرا و  ب ا افرادی که به دلیل سررگرم شردن و گذرانردن سراعت

شبانه، از انجام فریضه نماز صبح بره عنروان یکری از تکرالی  در برابرر های  وبگردی
 مانند. خداوند متعال باز می

 های اخالقی عدم پایبندی به اصول و ارزش. 6

های اخالقی، عامل ازدیاد برکات در زندگی است. وعده قرآن کریب  پایبندی به ارزش

                                                           

  .6۲6؛ ص غررالحکب و دررالکلب. عبدالواحد تمیمی آمدی؛ 1
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باشرد و مرردم بره تعرالیب  ای بر اساس صالح و سداد استوار این است که اگر جامعه
دینی و دستورات الهی التزام عملی داشته باشند و از گناه اجتناب ورزند، انواع برکات 
چون بارش باران، رویش گیاهان، امنیت، سالمتی، آسایش، آرامش و رفراه و... شرامل 

َکاب»شود:  حال آنان می ابَلَفَتحن َقَّن ْقَرىبآَوْکَّابَرات  بالن ََ بَأهن بَأن  ِ بَرَلَّن ْن َ َن لَ اِببَرا َرَكاٍتبِولَنبالس  ََ ب ِه ن ْن َعَل
ِسْبََّنب َ ابَكاْنَّابَيمن َِ ب

َناْه ن َّابَفَأَخذن َْ بَكذ     1«.َرَلِمنن
های فضرای مجرازی، خروب جلروه دادن رفتارهرای غیراخالقری در قالرب  جذابیت

اندازی ی، چالش و عدم آگاهی کرافی از خطررات و مشرکالت موجرود در ایرن  راه
روی از دیگری  را مرتکب رفتاری کند که قربانی تقلید و دنباله زندانتواند فر میفضا، 
های ب یاری را از نظر اقتاادی، اجتمراعی و فرهنگری وارد  و به خانواده آسیب دنشو
افزار در ی، بازه زمانی معرین، توسر  کراربران  یا نرم 2. گاه استفاده از ی، برنامهکنند

ن ربت بره نحروه اسرتفاده و چگرونگی فرزندان گیرد. اگر  مورد تبلیر و استفاده قرار
افزارها آگاهی کافی نداشرته باشرند و بره تقلیرد از  ها و نرم کارکرد این دست از برنامه

ها کنند، ممکن است با ارا ه اطالعات شخای خرود بره  دیگران اقدام به استفاده از آن
امه، بره راحتری مرورد تهدیرد یرا ها و امکانات این برن برنامه، جهت استفاده از قابلیت

 3های اینترنتی از طرف سودجویان قرار گیرند. تطمی 

 ایجاد فاصله اطالعاتی میان والدین و فرزندان در استفاده از فضای مجازی. 7

های ارتباطی، جهان، هر روز شاهد ظهور ابزارها و  با پیشرفت فناوری و گ ترش راه 
اند.  هولت در زندگی بشر طراحی و تولید شردهافزارهای مختلفی است که برای س نرم

به روز جهان و همگام با فرزندانی که بنرا برر اقتضرای زمران و   در کنار پیشرفت روز
های کاربردی و اطالعراتی خرود  روزرسانی مهارت مکان به صورت موازی در حال به

ایرن های کراری و فکرری از  ه تند، والدین نباید به دلیل براال رفرتن سرن و مشرنله
های والدین درباره استفاده  ها غافل شوند؛ چرا که اگر اطالعات و مهارت روزرسانی به

                                                           

 .96. اعراف: 1
2. Application 

 .۱4/۰۵/۱39۵؛  «شناسی فضای مجازی ضرورت آسیب». ر. : خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ 3
https://www.irna.ir/news/82175000 
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ای ایجراد  ها از بعد اطالعاتی فاصرله از فضای مجازی از فرزندان کمتر باشد، میان آن
نامند. وجرود فاصرله اطالعراتی  نیز می« شکاف دیجیتالی بین ن لی»شود که آن را  می

زنردان در اسرتفاده از فضرای مجرازی، والردین را در تربیرت عمیق بین والردین و فر
هرا در ایرن فضرا دچرار مشرکل  سایبری فرزندان خود و نظارت صحیح بر رفترار آن

ها، بهتررین فرصرت را بررای مجرمران سرایبری  کند. چه ب ا ناکافی بودن نظارت می
های  بفراهب کند تا با سوءاستفاده از کودکران و نوجوانران در فضرای مجرازی، آسری

ها و  ها وارد کنند. بنابراین والردین عرالوه برر آگراهی ن ربت بره آسریب جدی به آن
تهدیدهای فضای مجازی، باید بدانند فرزندان از این فضا چگونره و برا چره کیفیتری 

 1هایی در این فضا ه تند. استفاده کنند و همچنین مجاز به انجام چه فعالیت

 فهرست منابع

 کتب

؛ چراپ دوم، قرب: دارالکتراب اسرالمی، ؛ غرررالحکب و دررالکلربعبدالواحردتمیمی آمدی،  .۱

 آ.۱4۱۰

 آ.۱4۰9، البیت ؛ چاپ اول، قب: مؤس ه اهلوسا ل الشیعهحر عاملی؛ محمد بن ح ن؛  .۲

؛ چاپ اول، قب: کتابخانه الدر المنثور فی تف یر المأثوربکر؛  سیوطی، عبالرحمن بی ابی .3

 آ. ۱4۰4، عمومی حضرت آیت اّل  مرعشی نجفی

؛ تاحیح جمعی از محققان؛ چاپ دوم، بیروت: دار احیاء بحاراالنوارمجل ی، محمدباقر؛  .4

 آ. ۱4۰3التراث العربی، 

 مقاالت
ضع  سواد خانواده در استفاده از فضای مجازی و پیامدهای اخالقی »رحمتی، ح ینعلی؛  .۱
؛ صفحات ۱396زم تان  ؛۵۰؛ پیاپی ۲8؛ فالنامه علمی ترویجی اخالآ؛ سال هفتب؛ شماره «آن

36-۱۱. 

                                                           

های کاری  کاهش شکاف دیجیتالی والدین و فرزندان از اولویت»رسانی پلیس فتا؛  . ر. : پایگاه اطالع1

 https://www.cyberpolice.ir/news/140328                                           . ۰3/۱۰/97؛ «پلیس فتاست
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ای در قرن بی ت و یکب؛ مطالعات  نایری، بهاره و همکاران؛ اهمیت آموزش سواد رسانه .۲

 . ۱49-۱۵8؛ ص ۱39۱ای؛ سال هفتب؛ شماره هجدهب؛ پاییز  رسانه

 ها سایت
، ۲8/۰4/۱399؛ «های میلیونی برای ی، شب الکچری بودن هزینه»باشگاه خبرنگاران جوان؛  .۱

 .74۲۵438کد خبر: 

های  کاهش شکاف دیجیتالی والدین و فرزندان از اولویت»رسانی پلیس فتا؛  پایگاه اطالع .۲

 .۱4۰3۲8، کد خبر: ۰3/۱۰/97؛ «کاری پلیس فتاست

 .646۲۰7، کد خبر: ۲6/۰۲/۱393؛ «ای سواد رسانه»آنالین؛  جوان .3

، کد ۱4/۰۵/۱39۵ ؛«شناسی فضای مجازی ضرورت آسیب»خبرگزاری جمهوری اسالمی؛  .4

 .8۲۱7۵۰۰۰ خبر:

، ۲۵/۰3/۱398؛ «بیند، چگونه رفتار کنیب! با فرزندی که محتوای غیراخالقی می»نیوز؛  مشرآ .۵

 .968689کد خبر: 

 منابع انگلیسی
Ploug, Thomas (2009); Ethic in Cyber Space: How Cyber Space May Influence 

Interpersonal Interaction; New York: Springer. 



 
 های طالق توافقی زمینهبررسی عوامل و 

*فاطمه مهدیان
 

 مقدمه

ترین نهراد  خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در تمام جوامر  بشرری بره عنروان اصرلی
خانواده ها و تاریخ بشر بوده است؛  ها، تمدن فرهن   زیربنای جوام  و منشأ  اجتماعی،

شررای  مختلر ، در که در است مؤثرترین عامل انتقال فرهن  و رکن بنیادی جامعه 
تأثیر و تأثر متقابل با فرهن  و عوامل اجتماعی است. جامعه در صورتی سالب خواهد 
بود که از خانواده سالب برخوردار باشد. امروزه با پیشرفت دانش و تحوالت در حوزه 

های ان انی، ان ان متمردن  فرهنگی و اجتماعی به رغب حل و فال ب یاری از دغدغه
معضالت جدیدی شده است. یکی از این معضرالت و مشرکالت، دچار مشکالت و 

فراوانی طالآ در جوام  است؛ به طوری که دیگر بره عنروان امرری مرذموم در میران 
از هرب گ ریختگی   آخررین راه های گذشته به عنوان  مردم مطرح نی ت. آنچه در سال

برخری  هرای حل راه آمد، اکنون با نام طالآ توافقی از جمله اولین خانواده به شمار می
ها برای حل مشکالت اسرت. در ایرن مقالره برخری علرل و  زوجین و اطرافیان آن از

 شود. های این نوع از طالآ بررسی می زمینه

 طالق توافقی
طالآ انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن، طرالآ تروافقی اسرت. در ایرن نروع از 

دام به طالآ کنند؛ اگرر چره مقارود از توانند با توافق یکدیگر اق طالآ، زن و مرد می

                                                           
 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. *

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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این نی ت که اراده زن و مرد به ی، انردازه در طرالآ مرؤثر   طالآ به توافق زوجین،
طالآ توافقی سه رکرن دارد کره  1باشد و به منزله ی، قرارداد بین زوجین تلقی شود.

عبارت است از توافق مقدماتی زوجین، گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگراه و 
   2جرای صینه طالآ.ا

روانشناسان و م ئولین  شناسان،  های اخیر و نگرانی جامعه رشد فزاینده طالآ در سال
ها، سبب شد که پبوهشرگران دربراره علرل و عوامرل ایجراد  کشور از انحالل خانواده

سرازی و ت رهیل  طالآ، تحلیل قوانین موجود و میزان بازدارنردگی از طرالآ و زمینه
 .و بررسی کنندوقوع آن، تحقیق 

ها حاکی از ن بت باالی طالآ توافقی در مقای ه با طالآ غیر توافقی اسرت؛  پبوهش
مطالعات، نروعی  3به طوری که حدود دو سوم از تقاضای طالآ از نوع توافقی است.

دهرد؛ بره طروری کره  تنییر نگرش را در میان افراد متقاضی طالآ توافقی را نشان می
 دانند.  ی مذموم نمیدیگر افراد طالآ را امر

تر طالآ توافقی، متقاضریان ایرن نروع از  بنا بر مطالعات، افزون بر انجام سری  و آسان
اگر چه در سه ماهره نخ رت سرال  4طالآ از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند.

پرونده بره  3۵۲هزار و  8۲درصد کاهش داشته و از  ۱۱، طالآ توافقی بیش از ۱398
اما با توجه به مذمت طالآ در اسالم، این آمرار  5پرونده رسیده است؛ ۲76هزار و  74

نیز هنوز شای ته کشور اسرالمی نی رت و بایرد برا سرازوکارهای مختلفری از جملره 
 مشاوره کاهش یابد.

                                                           
نامره کارشناسری ارشرد  ؛ پایان«طالآ با توافق زوجین در حقروآ ایرران» . ح ین مهرپور محمدآبادی؛ 1

 . ۵۲ش، ص  ۱3۵۲تهران،   حقوآ خاوصی،
  ؛«بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عردم امکران سرازش در طرالآ تروافقی»زاده؛  . علیرضا مشهدی2

 .۱38ص
 .۰۵/۰9/۱396؛ «ز کجا آمد و چرا زیاد شده استطالآ توافقی ا». خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ 3

https://www.irna.ir/news/82743417 

شناختی عوامرل مرؤثر برر طرالآ تروافقی در  بررسی جامعه». ر. : باقر ساروخانی و علیرضا قاسمی؛ 4
 . 8۲؛ ص «شهرستان کرمانشاه

 .۲۰/۰7/۱398؛ «درصدی طالآ توافقی ۱۱کاهش بیش از ». خبرگزاری تابنا ؛ 5
https://www.tabnak.ir/fa/news/929489 
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 ساز طالق توافقی عوامل زمینه
های طالآ توافقی چندان تفاوتی با طالآ غیرتوافقی ندارد، امرا  اگر چه عوامل و زمینه
شود، رضایت طرفین به این امر و اقردام بره  یان این دو طالآ میآنچه باعث تفاوت م

طوری که گاه زن با بخشیدن مهریه و بره دلیرل حمایرت  آن اغلب توس  زن است؛ به
کنرد، بررای چنرین کراری  بیشتر و بهتری که از سوی خانواده و دوستان دریافرت می

از طرالآ را مثبرت  شود. این افراد با این نروع از حمایرت، زنردگی بعرد قدم می پیش
کنند در ادامه زندگی بعد از طالآ، با پیامردهای منفری  کنند و اح اس می ارزیابی می

های برروز طرالآ تروافقی  آن سازگاری بهتری خواهند داشت. بررسی علرل و زمینره
تر انتخاب هم ر و پیشرگیری از برروز ایرن  تواند گامی در شناخت بهتر و صحیح می

 اتفاآ شوم باشد. 

 مرنگ شدن مبانی اعتقادی و فرهنگیک. 1

شرود. ان ران خودمحرور خرود را  ش، خودمحور می ان انی که خدامحور نباشد، بی
خواهرد.   داند و همه چیز را برای خرود می معیار درست و نادرست و حق و باطل می

 درباره چنین ان انی فرموده است:  امام علی
ْبَلِضأأأِمْنأأأِإَ أ

َ
َج ِلأأأأ أِإَلءأ أأ لرِّ وِبیِلأَوو ِئر   أَعْنأَقْصوِدأ لسَّ ُهأِإَلءأَنْفِسِهأَج ِئر   َكَ ُهأ ل َّ َْ أ ِهأَتَع َلءأَلَعْبد   ل َّ

ِعيَأِإَلءأَحْرِثأ ْلِْخَرِةأَكِسَلأ َُ أِإْ أ َْ ْنَی أَعِمَلأ ِعيَأِإَلءأَحْرِثأ لدُّ َُ ِلیٍلأِإْ أ ََ ترین  مبنرو  1؛ِبَلْیِرأ

ه خرودش واگذاشرته و او از راه راسرت ک ی است کره خردا او را بر افراد نزد خدا، 

اجابرت  ،دارد. اگر به کشتزار دنیا خوانده شرود منحرف شده و بدون راهنما گام برمی

هرای گونراگون دعروت  کوشد و اگر به کشتزار آخرت و نعمت کند و برای آن می می

 .ورزد شود، س تی می
منراف  شخاری و چنین ان انی در همه امور از جمله زندگی مشترکش تا زمانی کره 

ماند و هر گاه شررای  بررایش مطلروب نباشرد، ب راط  اش اقتضا کند، می جویی لذت
   2کند. اش را در جای دیگری پهن می کامجویی

                                                           

 .۱48، ص  ۱۰3خطبه   ؛ تاحیح صبحی صالح؛البالغه نهج  . محمد بن ح ین شری  الرضی؛1
؛ «علرل طرالآ و راهبردهرای کراهش آن از دیردگاه قررآن»فر؛  . ر. : سید منذر حکیب و بتول زاهدی2

 .33۱ص
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شود. بردین سران انرد   دوری از خدا، سبب کمرن  شدن اعتقادات فرهنگی نیز می
ارد برا گیررد کره در غالرب مرو شکل می 1هایی رده فرهن اند  در جوام  بزرگ، خُ 

هرا،  و تفراوت در خررده فرهن  2هنجارهای جامعه رسمی تضاد دارند. عدم کفویرت
تروجهی بره کفویرت در  تأثیر ب زایی در ایجاد اختالف و طالآ در خانواده دارند. بی

هرا سربب برروز اخرتالف میران هم رران در سرطح فکرری،  فرهن   ازدواج و خرده
ای که هر کردام راهری را در  گونه شود؛ به اخالقی، تربیتی و سلیقه و آداب و رسوم می

   3گیرند که مورد قبول دیگری نی ت. میپیش 
افزایش ارتباطات و جهانی شدن و آشنایی با سرایر ملرل جهران نیرز تنییررات قابرل 
توجهی در رواب  میان زوجین ایجاد کرده است. برخی اندیشرمندان و پبوهشرگران، 

معتقدنرد مرذهب بره  . آنرانداننرد ذهبی میهرای مر بحران خانواده را ناشری از بحران
پایداری خانوادگی و حفش خانواده در برابر م ا لی مانند اعتیاد به مواد مخدر کمر، 

کند. ایمان و مناس، مذهبی، میزان سوءاستفاده از بزهکراری، طرالآ و فروپاشری  می
دهرد و اح راس  های کودکان و خودکشی روانی را کاهش می نظام خانواده، آشفتگی
های ایمران،  شناسان نیز تزلرزل پایره شناسان و جامعهبخشد. روان بهزی تی را بهبود می

دانند کره ایرن  سقوط مبانی اخالقی و عدم توافق اخالقی را از جمله عوامل طالآ می
 4ای برای طالآ توافقی باشد. تواند بهانه امر می

 . عدم شناخت صحیح قبل از ازدواج2

های قبرل از ازدواج برا جرنس  تحت تأثیر آشرنایی ،تر های مش امروزه برخی زندگی
این م أله بر تعامالت پس از ازدواج نیرز تأثیرگرذار اسرت.  .مخال  قرار گرفته است

                                                           
شنلی، مرذهبی، طبقرات و قشررهای موجرود در یر، های زبانی،  ای، گروه های قومی، قبیله . فرهن 1

هرای دینری و سیاسری و  ها و گرایش هرا و ایرد ولوژی دربردارنده عقاید و باورها و ارزش کشور را که
گویند؛ مانند سب، و شیوه برگزاری مراسب عروسی در میان اقوام  اخالقی معینی است، خرده فرهن  می

 رد و ... .ر، کُ مختلفی چون تر ، لُ 
رود که از نظر فرهنگری، دینری، مرذهبی،  ای و از جمله ازدواج به سمت ک ی می ان ان در هر زمینه. 2

 اقتاادی و ... با او شباهت داشته باشد. 
 .۲7۲؛ ص نظام حیات خانواده در اسالم. علی قا می؛ 3
الآ در ضریان طراعلل روانی، اجتماعی و اقتاادی طالآ از دیدگاه متق». نرگس رحمانی و همکاران؛ 4

 .۱۲؛ ص«۱38۵ - 86های خانواده تهران  دادگاه
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های فرهنگرری، مرردار  و یررا  افررراد در آشررنایی قبررل از ازدواج، ابترردا بیشررتر سرررمایه
گوینرد.  ن میهای خود سخ گذارند و کمتر از عادت های خود را به نمایش می مهارت

شود و رفتارهای فرد را هردایت  ها در عمل نمایان می پس از ازدواج که کب کب عادت
یابد. برای مثرال   شود و افزایش می ها اند  اند  نمایان می تضادها و اختالف  کند، می
پرس از »گفرت:  ای که به صورت توافقی از هم رش جدا شرده برود می ساله ۲7زن 

  اش را که از دید من پنهان مانده برود، ها و رفتارهای ناشناخته دتوقتی عا  مان، ازدواج
گفتب  کرردم و بره خرودم مری مان مقای ره می دیدم؛ او را با روزهای قبل از ازدواج می

 1«.چقدر ساده بودم! چطور قبل از ازدواج نتوان تب او را به درستی بشناسب!

 . ناهماهنگی در مسائل جنسی3

ترین ابعاد تعامالت زناشویی است  دات جن ی، یکی از مهبعدم در  صحیح از مراو
نیازی غریزی است که برر   های توافقی است. نیاز جن ی، که علت اصلی اغلب طالآ

اساس حکمت الهی در نوع بشر قرار داده شده است تا ضمن بقای ن ل، در اثر رفر  
قررآن،  2رتر شرود.آن نیاز توس  هم ران، مهر و محبت میان آنان نیز بیشتر و مانردگا

   3داند. ازدواج را به عنوان تنها راه صحیح ارضای این نیاز می
رابطه جن ی در زندگی زناشویی افزون بر رف  نیاز، محمل ارضای نیازهای روحی و 
عاطفی هم ران است که به موازات آن، همدلی و رضایت آنان را به دنبال دارد. یر، 

ام متقابرل کره در آن دو طررف بتواننرد در مرورد رابطه سالب و همراه با تفاهب و احتر
گرو ونیازهای عاطفی و جن ی خود به راحتی و بدون ترس از قضاوت شردن گفرت

های ارزشی یکدیگر مطل  باشرند، محری  مناسرب و امنری بررای دو  کنند و از مال 
 بخش جن ی شود.  تواند ب تر ی، رابطه رضایت کند و می طرف ایجاد می

                                                           

؛ «عوامل تعیین کننده گرایش بره طرالآ تروافقی: یر، مطالعره کیفری». ر. : طیبه بلوردی و دیگران؛ 1

 .497ص

 .۱؛ ن اء: ۲۱. ر. : روم: 2

ياوي: » 3۲. نور: 3 َ َن ِمْحَّابا بَربببَربَأنن ْك ن ًِ بِعبا اِلحَْنبِونن بَربالص  ْم ن ْ بِوکن ِلِ بَربالل  بَفضن ْ بِونن ِکِهْ بالل  بَيْمَّْنَّابْفَقراَببْيغن بِإنن ِإواِئْم ن
هم ران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را هم ر دهید. اگر تنگدستند، خداوند آنان  : بیراِسٌعبَعلٌْ ب

 «.نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست را از فضل خویش بی
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هرای متفراوت، عردم شرناخت و ارضرای نیراز جن ری هم رر،  جسردی رواب ، مزا
طلبی و رواب  فرا زناشویی، رواب  قبل ازدواج، عدم صمیمیت جن ی و اخرتالل  تنوع

مانند برآورده شردن نیراز جن ری، روابر  جن ری  ،جن ی و نیز عدم وجود مواردی
رابطره سالب، بلوغ جن ی زوجین، جذابیت جن ی، آگاهی از نیاز جن ی طرف مقابل، 

شرود و زمینره  زناشویی مؤثر و صمیمیت جن ی، سبب ناکرامی شرری، زنردگی می
   1کند. فروپاشی خانواده را فراهب می

 . درگیری عاطفی4

های جامعه مرا دسرتخوش تنییراتری  از زمان نفوذ مدرنیته در ایران، هنجارها و ارزش
کیفیت فرهن  پیشین ما از  ،جدیدشیوۀ اند. در این  و سب، جدید به خود گرفته  شده

اند.  هرا دچرار تحروالت گونراگونی شرده ها متأثر از دیگرر فرهن  بین رفته و خانواده
های  سبب بروز تنییراتی مهب در نقش  افزایش تعداد زنان مشنول در محی  اجتماعی،

 زناشویی شده است. 
 ،هرای سرنتی ویبگیپذیری افراد و تداوم برخی  این تنییرات در صورت عدم انعطاف

تواند فشار مضراعفی  گیرد، می های متعدد زن را در نظر نمی مانند مردساالری که نقش
بر زنان وارد کند. عدم همکراری برا زنران شراغل در امرور داخلری منرزل و افرزودن 

تروجهی بره  احترامی و بی فشارهای روحی و روانی بر او از جمله این موارد است. بی
او در جم  از سروی شروهر و برالعکس نیرز فضرای عراطفی  زن و تحقیر و تم خر

 کند.  خانواده را دچار تزلزل می
های اجتماعی گ ترش یافته و بر کردار و کنش دیگران در رفتار  امروزه اگر چه شبکه

هرای امرروزی بریش از پریش از  فردی تأثیر فراوانی داشته است، اما متأسفانه خانواده
شروند. هرر چره در درون  ی و روحی یکدیگر ناتوان میاقناع و ارضای نیازهای عاطف
هرای روحری و عراطفی کمترری  ها، یکی از زوجین پاداش فضای خاوصی خانواده
شود. خانمی که  دیدگی و عدم ارضای نیازها در او بیشتر می دریافت کند، حالت زیان

                                                           

ای بره روش  های احتمرال آسریب طرالآ: مطالعره بازنمایی مؤلفره»مکاران؛ . طاهره سادات علوی و ه1

 .7۵ص   ؛«پدیدارشناسی
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محبتری  تروجهی و بی بی»گفرت:  به صورت توافقی از هم رش جردا شرده برود، می
زدم. حتری  شدم، باید به مادرم زنر  مری رم تا بدان حد بود که وقتی مریض میهم 
 1«.بار در بیمارستان ب تری شدم و هم رم حتی برای مالقات نیامد ی،

 شکنی همسر و روابط فرا زناشویی . پیمان5

ای، امرری مرسروم و پ رندیده اسرت. ایرن م رأله در  در هر جامعهتعهد پایبندی به 
شرود و هم رران را ملرزم بره پایبنردی بره آن  زناشویی پرمعناتر می ازدواج و زندگی

 کند.  می
ساختار و ثبات خانواده، رواب  فررا زناشرویی اسرت. برین  زا در یکی از عوامل آسیب

خیانت زناشویی و تعارضات زناشویی، رابطه معناداری وجرود دارد؛ بره طروری کره 
ترین دالیل طرالآ در  ویی و از عمدهترین تهدیدها برای ثبات رواب  زناش یکی از مهب

 شود.  های مختل  مح وب می  فرهن 
غیرر هم رر داشرتن ارتبراط جن ری برا خیانت را فق  به معنرای برخی پبوهشگران 

برخی پبوهشگران  ،اما امروزه با گ ترش فضای مجازی در زندگی حقیقی ؛اند  دان ته
یا عاطفی ناشی از  ،تن رابطه جن یداشبه معنای تر دان ته و آن را  دایره آن را گ ترده

   2دانند. ارتباطات فضای مجازی نیز می
تروان بره  توانرد دالیرل متعرددی داشرته باشرد کره از جملره می خیانت به هم ر می

طلبی، داشرتن روابر  قبرل از ازدواج، عردم رضرایت جن ری، م را ل عراطفی،  تنوع
یرا  ،سربب م رافرتتوجهی هم ر، عدم حضور هم ر بره  های نامناسب، بی ازدواج

ای  سراله ۲4برای مثرال خرانب  ... اشاره کرد. قهرهای طوالنی مدت، محی  نامناسب و
 گفت: پس از طالآ می

سال پیش به صورت سنتی با هم رم ازدواج کردم. زندگی خوبی داشرتیب ترا  هشت 

اش فق  در حد بیرون رفتن برود،  اش خیلی خوب شد. اوایل رابطه که وض  مالیاین

                                                           

 .۲93؛ ص «بازنمایی معنایی طالآ توافقی» . مهری سادات موسوی؛ 1

علرل خیانرت زناشرویی از دیردگاه زوجرین ». ر. : مجتبی حبیبی ع گرآباد و زهرا حاجی حیدری؛ 2

 . ۱76؛ ص «ه: ی، مطالعه کیفیمراجعه کننده به دادگاه خانواد
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کنرد. چرون دوسرتش داشرتب بره رویرش  اما بعد از مدتی متوجه شدم که صرینه می

اش در شهرستان بود. درسب را رها کردم تا پیشش باشرب بره ایرن  آوردم. کارخانه نمی

خواسرتب جردا شروم  سال پیش می سهفایده بود.  امید که دیگر این کار را نکند، اما بی

فایرده برود.  د دیگر این کار را نکند، اما بیکه متوجه شدم باردار ه تب. شوهرم قول دا

کررد. ترا مردتی  پیش روانپزش، رفتیب. طبق نظر روانپزشر، بایرد دارو ماررف می

توان تب چنین شررایطی را  خوب بود، اما داروهایش را خودسرانه قط  کرد. دیگر نمی

   1تحمل کنب.

 گیری نتیجه
رفرت و افرراد  وم به شمار میای مذم پدیدهدر روزگار گذشته و سنتی اگر چه طالآ، 

ای در پریچ و خرب مراحرل  کردند و یا به انردازه در شرای  ب یار سخت به آن فکر می
شدند، اما امرروزه  شدند که در نهایت از آن منارف می ها سر در گب می قانونی دادگاه

افراد با توافق میان خود و گراه بخشریدن بخشری از حقروآ خرویش، بره راحتری از 
شوند. کمرن  شدن مبانی اعتقادی، خیانت به هم ر، نداشتن رواب   می یکدیگر جدا

 ،مناسب و صحیح زناشویی و عدم شناخت صحیح زوجین از یکدیگر قبل از ازدواج
 شود. هایی است که سبب توافق طرفین به طالآ می از جمله دالیل و زمینه

 فهرست منابع

 کتب

قرب:   چراپ اول،  حیح صربحی صرالح؛؛ تارالبالغره نهج  شری  الرضی، محمد برن ح رین؛ .۱

 آ. ۱4۱4هجرت، 

؛ چراپ دهرب، تهرران: انتشرارات انجمرن اولیرا و نظام حیات خانواده در اسالمقا می، علی؛  .۲

 ش. ۱386مربیان، 

یاسا، میثب؛ پرسمان طالآ؛ چاپ اول، اصفهان: انتشرارات دفترر تبلینرات اسرالمی اصرفهان،  .3

 ش. ۱398

                                                           

 . ر. : همان.1
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  نامه مقاالت و پایان

؛ «عوامل تعیین کننده گرایش به طالآ توافقی: یر، مطالعره کیفری»طیبه و دیگران؛ بلوردی،  .۱

فالنامه علمی پبوهشی تحقیقات کیفی در علوم سالمت؛ سال چهارم، شماره چهرارم، زم رتان 

 .448-4۵۵، ص ۱396

علل خیانت زناشویی از دیردگاه زوجرین »حبیبی ع گرآباد، مجتبی و زهرا حاجی حیدری؛  .۲

پبوهی؛  ؛ فالنامه علمری پبوهشری خرانواده«ه به دادگاه خانواده: ی، مطالعه کیفیمراجعه کنند

 .۱6۵-۱86، ص۱394، تاب تان 4۲سال یازدهب، شماره 

؛ «علل طالآ و راهبردهای کراهش آن از دیردگاه قررآن»فر؛  حکیب، سید منذر و بتول زاهدی .3

ص   ،۱389، پراییز 49اره شرم  فالنامه علمی پبوهشی مطالعات راهبردی زنان؛ دوره سریزدهب،

348 - ۲93. 

ضریان اعلل روانی، اجتماعی و اقتاادی طرالآ از دیردگاه متق» رحمانی، نرگس و همکاران؛ .4

؛ فالنامه علمی دنا؛ سال چهارم، شماره سروم، «۱38۵ - 86های خانواده تهران  طالآ در دادگاه

 .۱ - ۱4، ص ۱388پاییز و زم تان 

شناختی عوامل مؤثر بر طرالآ تروافقی در  بررسی جامعه»ی؛ ساروخانی، باقر و علیرضا قاسم .۵

  ، ص۱39۱، زم رتان ۲۱؛ فالنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛ شرماره «شهرستان کرمانشاه

87 – 69. 

ای بره  های احتمال آسیب طرالآ: مطالعره بازنمایی مؤلفه»علوی، طاهره سادات و همکاران؛  .6

شناسی برالینی و مشراوره؛  های روان می پبوهشی پبوهشدو فالنامه عل  ؛«روش پدیدارشناسی

 .6۱ – 83، ص ۱397سال هشتب، شماره دوم، پاییز و زم تان 

بررسی قابلیت اجرای مفراد گرواهی عردم امکران سرازش در طرالآ »زاده، علیرضا؛  مشهدی .7

ر و ، بها۲9دوره دهب، شماره   نامه حقوآ اسالمی؛ دو فالنامه علمی پبوهشی پبوهش  ؛«توافقی

 .۱۲9 – ۱4۵، ص ۱388تاب تان 

نامره کارشناسری  ؛ پایان«طالآ با توافق زوجین در حقوآ ایران» ح ین؛   مهرپور محمدآبادی، .8

 ش. ۱3۵۲تهران،   ارشد حقوآ خاوصی،

؛ فاررلنامه علمرری پبوهشرری «بازنمررایی معنررایی طررالآ ترروافقی» موسرروی، مهررری سررادات؛  .9

 .۲87 – 3۰4، ص ۱39۵تاب تان ، 46شماره  سال دوازدهب، پبوهی؛ خانواده



 

ره
   

ده(
نوا

خا
ژة 

)وی
ن 

لغا
 مب

ی
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

78 

 ها  سایت
، کرد خبرر: ۲۰/۰7/۱398؛ «درصردی طرالآ تروافقی ۱۱کاهش بیش از »تابنا ؛  خبرگزاری .۱

9۲9489. 

؛ «انداز ازدواج و طرالآ در کشررور از نگرراه آمرراری چشررب»خبرگرزاری جمهرروری اسررالمی؛  .۲

 .83۵43۱۰7، کد خبر: ۱6/۰8/۱398

؛ «از کجررا آمرد و چرررا زیراد شررده اسررت طررالآ تروافقی»خبرگرزاری جمهرروری اسرالمی؛  .3

 .8۲7434۱7، کد خبر: ۰۵/۰9/۱396

 



 

 
بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری 

 با افزایش نرخ طالق در ایران

*قاسمیصالح 
 

 مقدمه
با اجرای برنامه جام  کنترل جمعیت و قانون تنظیب خانواده که از میانه دهره شارت 

درصد در سرال  9/3در کشور در دستور کار قرار گرفت، نرخ رشد جمعیت کشور از 
فرزنرد بره  ۵/6تنزل پیدا کرد و نرخ براروری از  ۱39۵در سال درصد  ۲4/۱به  ۱36۵

سقوط کرد. این کاهش سری   ۱39۵فرزند در سال  8/۱به  ۱36۵ازای هر زن در سال 
ترین ای در پی داشته است که از مهبنرخ باروری در ایران اسالمی، پیامدهای گ ترده

تررین شاره کرد. از جمله اصلیای اجتماعی اتوان به پیامدهای پیچیده و شبکهآنها می
 ،YGR 1) یرتکاهش نرخ رشد جمعهای اجتماعی برآمده از ماادیق پیامدها و آسیب

ی در جامعره و ت، فرزنرد یفرزندیب یالگوو رواج  TFR 2) ینرخ فرزندآورسقوط 
های آغازین زندگی که معمروال بره در سال 3ایران است. افزایش مح وس نرخ طالآ

                                                           
 .«جن  جهانی جمعیت»کارشناس تحوالت جمعیت و نوی نده مجموعه  *
ای از زمران اسرت. نررخ سراالنه رشرد  ای از موجودات در بازه رشد جمعیت تنییر در جمعیت گونه .1

 شود.شناسی به میزان تنییرات جمعیت در ی، سال گفته می جمعیت بشر در جمعیت
میانگین تعداد فرزندانی است که هر زن در طول دوره فرزندآوری خود به   TFRنرخ باروری کل یا  .2

 آورد.دنیا می
 یاست بر مبنرا یخاص که معموالً ی، سال تمام شم  یی، جامعه در دوره زمان یها ن بت طالآ .3

 گویند.یرا نرخ طالآ م یمعین

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 شماره دومـ  1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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شود و فراتر از آن تشردید گ رترده پدیرده طرالآ عراطفی، انجام میصورت توافقی 
 یتکاهش نرخ رشد جمع متنیری است که به شدت از دگرگونی الگوی فرزندآوری،

(YGR باروری  و نرخ (TFR  اند.متاثر شده 

 کاهش میانگین تعداد اعضای خانواده ایرانی
که به عنروان سرن  بنرا و  است بشری ترین کانون اجتماعترین و مقدسخانواده مهب
ایرن نهراد ارزشرمند برا ت. از ارزش و اعتبار باالیی برخروردار اسر وام پایه اصلی ج

های گوناگون زندگی ان ان، دستخوش دگرگونی و تنییررات گذشت زمان و در دوره
ها و قوانین حاکب بر آن ب ته به شررای  رو هنجارها، ارزشو از ایناست زیادی شده 

 ، ارزشو ان رجام مانی نیز دگرگون شده است؛ اما همرواره همب رتگیهای زو دوره
 رفته است.به شمار میدر این نهاد  کانونی اساسی و

همچرون دگرگرونی در الگروی  ،هرای زیرادیگذر جوام  از سنتی به نوین دگرگونی
هرای ب ریاری را در بخرش اتتراثیراین تحروالت  است. به همراه داشتهفرزندآوری 

هرا دور نمانرده که خانواده نیز از این دگرگونیاست گوناگون جامعه بر جای گذاشته 
 ت.اس

ای داشرته اسرت کاهش سقوط گونه نرخ باروری در ایران اسالمی پیامدهای گ ترده
های ایرانی است. این متنیرر از تر شدن خانوادهترین این پیامدها، کوچ،که مح وس

ای اجتماعی برآمده از نهاد خرانواده اسرت. در یر، نگراه هترین علل بروز آسیبمهب
هاست، اما در یر، بخشی و گذرا، این تنییرات محدود به رفتارهای شخای خانواده

های آمراری جمعیرت، در تراثیر و تراثّر ای هر تحولی در مولفهنگاه راهبردی و شبکه
بای رت است که میکامال مشهود و معناداری با سایر ساختارها و متنیرهای اجتماعی 

 از منظر کارشناسی و تحلیلی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد.
های اجتماعی از نخ رتین نهادهرای متراثر در خانواده و رواب  مشتمل بر آن و پدیده

توان بره تحروالتی، ماننرد تحوالت جمعیت شناختی است که در این رابطه متقابل می
ری، شیوع گ  ت عاطفی و زناشرویی، افرزایش رواج پدیده چند وجهی فرزند ساال

عاطفی و تضعی  گ ترده شبکه خویشراوندی در هایی، طالآتوافق ینرخ طالآ ها
 خانواده ها اشاره کرد.

در کشرور،  ۱36۵بُعد خانوار به معنای میانگین تعداد اعضرای یر، خرانوار در سرال 
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نفرر  3/3حردود  بره ۱39۵نفر بوده است که این عدد در سرشماری سال  ۱/۵حدود 
کاهش یافته است. به عبارت دیگر در حال حاضر هر خانواده ایرانی به طور میرانگین 

 کمتر از چهار نفر عضو دارد.
 

 

همچنین برر اسراس آمارهرای رسرمی منتشرر شرده، فقر  در دهره گذشرته ن ربت 
خانوارهای ت، نفره و دو نفره در رشدی مح وس رو به افزایش است و بره ترتیرب 

درصد افزایش یافته است. در مقابل خانواده های پنج نفره و بیشرتر  4/۵درصد و  ۲/3
 ۵/۱7دچار سقوط آماری گشته و به شدت تنزل پیرداکرده اسرت، بره طروری کره برا 

 ای بر جای گذاشته است.سابقهدرصد کاهش، رکورد سقوط بی
 

 

در سرن  افزایش مح وس میانگین سن ازدواج و کراهش آمراری نررخ ازدواج افرراد
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و کاهش نرخ رشد تعداد خانواده ها ب ریار  1ازدواج نیز در تشدید پدیده تجّرد قطعی
 موثر بوده است.

 

 

                                                           

 ازدواج ندارند و احتمال ازدواج در بین آنان ب یار کب است. تجرد قطعی یعنی ک انی که امید به .1
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 تضعیف ساختار و روابط خانوادگی
تررین از مهرب زوجرینبره ویربه ، روابر  عراطفی اعضرای خرانوادهکمیت و کیفیت 

عوامل ضرع  و  ررسیب لذاخانواده و یا ناکارآمدی آن است. نهاد موفقیت  هایمولفه
به طور کلی، هر عاملی کره د. نمای ضروری میب یار خانواده،  گ  ت عاطفی رواب 

زوجرین و ناسرازگاری فیمرابین تفراهب و توافرق روابر  خرانواده و  تضرعی باعث 
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 باعث افزایش نرخ طالآ خواهد گشت.زناشویی شود، 
اه والدینی برای زوجین، عالوه جا که وجود فرزندان و تعدد آنها و تقویت جایگاز آن

بر تکامل بیشتر شخایت ان انی آنها، منجر به تحکیب روابر  عراطفی برین هم رران 
هرا و کراهش عراطفی عد خرانوار و کروچکتر شردن خرانوادهشود، لذا با کاهش بُ می

های عاطفی استحکام بخش، برای استمرار زندگی مشرتر  و گرذر از زوجین، مولفه
ناپذیر زندگی مشتر ، کاهش خواهرد یافرت. در نتیجره کراهش های اجتناب بحران

زنردگی  اسرتحکام بخرش یعراطف یهامولفهها در حقیقت تعداد فرزندان در خانواده
 مشتر  زوجین را به شدت تنزل خواهد داد.

نداشتن فرزند، افزایش فردگرایی را در پی خواهد داشت و هر ی، از زوجرین بررای 
ف پرکرردن خالءهرای خرویش تمهیرداتی را همچرون؛ جبران این تنهرایی و برا هرد

رویره برانوان، ایجراد روابر  و ، اشرتنال بریبرانوان یرهدفمندغ یدانشگاه یالتتحا
مراودات گ ترده و عمیق برا دوسرتان و همکراران، گریرز از محری  خانره، خواهنرد 

 اندیشید. 

 

فرزند، اغلرب ای و بدون های ه تهباید توجه داشت که این در فر  م ئله خانواده
با هدف فرار از خانه و تنهایی ناشی از آن و همچنین نبود نشاط و عواطر  سرشرار 

گیررد، در حرالی کره ایرن والدینی مورد نیاز ان ان در دستور کار زوجرین قررار مری
تامیمات خود منجر به تضعی  بیشتر رواب  عاطفی خانواده شرده، زوجرین را روز 

و در معر  گ  ت رواب  عاطفی و زناشویی قررار به روز از همدیگر دورتر نموده 
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 خواهد داد.

 طالق عاطفی و گسست روابط عاطفی و زناشویی شیوع

تفّرد گ ترده و م تمر زوجین و به دنبال آن تضعی  روابر  عراطفی خرانوادگی، بره 
تحت عنروان ای مرور موجب بروز گ  ت رواب  زوجینی و زناشویی و وقوع پدیده

 ی شده است.رسم یرو غ یطالآ عاطف
میزان تفّرد و تضعی  روابر  عراطفی باال رفتن  با همزمان متاسفانه در سال های اخیر

های آغازین زندگی، به طرالآ عراطفی منتهری ها در سال، بخشی از ازدواجهاخانواده
 شوند. می

الآ عاطفی به معنای گشوده شدن گره عاطفی و مهربانی میان زن و شروهر اسرت. ط
شوند و در حقیقت زیرر یر، سرق  طفی، هم ران از یکدیگر جدا نمیدر طالآ عا
و صرفا خبرری نی رت. آنهرا زنردگی  رابطره عراطفیکننرد؛ امرا دیگرر از زندگی می

یابنرد و را در نمی خانوادگیگذرانند؛ ولی دیگر نشاط و اح اسات شان را میروزمره
شراید د. کننرب نده میکب کب از نقش حقیقی هم ری خارج شده، به هب خانه بودن 

روانی و به عبارت بهتر طالآ ر  بتوان گفت زندگی زناشویی خاموش، جدایی روحی
گراه کره وجرود زن و هایی برای واژه طالآ عاطفی ه تند. پرس آنخاموش، مترادف

توان گفرت شود و میو آرامش بخش خالی می ، با نشاطشوهر از اح اساتی دلنشین
 ت.اسطالآ عاطفی اتفاآ افتاده 

در یر، خرانواده چرراغ مهرر و عاطفره های نشاط و فرزندان به عنوان پایهزمانی که 
ناامیدی  و گذاردگوی زوجین رو به کاهش میوگفت د، به تدریجنباش حضور نداشته

برنرد و دیگرر نره از همنشینی برا هرب لرذت نمریگردد. زوجین ثمری حاکب میو بی
سخن را به دست گرفته و ادامه دهند. اصال حرفی  خواهند که رشتهتوانند و نه میمی

هرای برای گفتن به هب ندارند. این وضعیت ناخوشایند، توصی  دقیق یکی از نشرانه
 ت.طالآ عاطفی اس
از  آکندهها، های طالآ عاطفی این است که قلب هم ران، یا یکی از آناز دیگر نشانه

 ،حرکت و نشاط در زنردگی شود؛ این مهمترین عاملاح اس ناامیدی و شک ت می
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هر کدام از زن و شوهر،  . در نتیجهدهدجای خود را به ناامیدی و اح اس ناتوانی می
انرد و از دسرت یرافتن بره موفرق نبرودهمشرتر  کننرد کره در زنردگی اح اس مری

ای و اسرت کره اح راس شک رت لحظره قطعریالبته این  د.انآرزوهایشان دور شده
اما اسرتمرار و مانردگاری ایرن  ،گی هر زوجی پیش بیایدای، ممکن است در زندبرهه

های طرالآ عراطفی حس و تبدیل شدن آن به نوعی یاس فل فی در زندگی، از نشانه
 ت.اس

گیرنرد، گرفترار زن و شوهر از جهت روحی و عاطفی از یکدیگر فاصرله مری هر گاه
برار غرب و  شوند و برای سب، شردن ازروانی می ر های روحیها و ناراحتیآشفتگی

ممکرن باشند. تنهایی در خانواده می اندوه درونی خود، در پی جایگزین مناسبی برای
 یرداپ یشبا جنس مخرال  گررا یاز مردان به همراز یبرخ فرار از تفّرد، یناست در ا

نوع رواب  ممکن است بره مررور بره  ین. ایاورندب یرو یاخالق یرکنند و به رواب  غ
 هم ران مشکل خواهد شد. ییرابطه زناشو یبترم صورت در این .شود یلعادت تبد

رویه و غیرضروری بانوان، ایجراد ، اشتنال بیبانوان یرهدفمندغ یدانشگاه یالتتحا
رواب  و مراودات گ ترده و عمیق با دوستان و همکاران همجرنس و غیررهمجنس و 

ی برای برانوان گریز از محی  خانه تحت هر بهانه نیز از پیامدهای تفّرد و طالآ عاطف
 دهد.است که آنها را در م یر نیل به طالآ رسمی بیش از پیش سوآ می

 طالقافزایش آماری و فراوانی واقعه 

 ایدر اصرطالح بره معنر و رها شدن و جدا شدن است ایکلمه طالآ در لنت به معن
حال این پایان دادن ممکن است با توافرق طررفین  .پایان دادن به رابطه زناشویی است
که ممکن است به درخواست یکری از  و یا این گویندباشد که به آن طالآ توافقی می

د. گوینریعنی به درخواست زن یا مرد باشد که به آن طرالآ یر، طرفره مری ،زوجین
معضرل اجتمراعی اسرت کره یر، آسریب و الآ و از هب پاشیدگی کانون خانواده ط

ولری در  ،رودبره شرمار مریمرا کنونی  امعهمشکالت بزرگ ج جمله پیامدهای آن از
 .ازدواج ناموفق درآمده است ،ترین راه حل یشرای  حاضر به صورت متداول

به دنبال سقوط نرخ باروری به عنوان یکی از علل تضعی  ساختار رواب  عراطفی در 
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هایی، مانند گ  ت رواب  زوجینی و طالآ عاطفی کره در نهاد خانواده و بروز پدیده
های قرانونی کشور شاهد شیوع بیشتر آن ه تیب، فراوانی آماری طالآسالیان اخیر در 

به مررور زمران، تنشری عاطفی طالآ و رسمی نیز افزایش مح وسی پیدا کرده است. 
ها از یکردیگر به جدایی آن در موارد زیادیکند که فزاینده میان زن و شوهر ایجاد می

 .شودمنجر میو طالآ رسمی 

 

شرود کره در دو دهره گذشرته و بره های آماری باال روشن میدهبا توجه در تحلیل دا
دنبال تنییر در سب، زندگی که یکی از مارادیق آن، تحرول در الگروی فرزنردآوری 

هاست، نرخ طالآ نیز دچار ی، جهرش مح روس آمراری شرده اسرت کره خانواده
هرای نخ رتین زنردگی ی در سرالطالآ تروافق یوعطالآ و ش ینّ سِ  یالگو یدگرگون

 تر ، یکی از نتایج معنادار آن است.مش

 دگرگونی الگوی سنی طالق و شیوع طالق توافقی
طی سالیان متمادی پدیده طالآ از یر، الگروی رایرج پیرروی کررده و در برخری از 

های اخیرر برا تنییرر های زندگی زوجین، فروانی بیشتری داشته است، اما در سالسال
در پدیرده طرالآ، شراهد آن ه رتیب کره  ثرؤالگوی فرزندآوری و سایر متنیرهای مر

 الگوی ِسنّی پدیده طالآ دچار دگرگونی و تحولی مح وس شده است.
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هرای های رسمی ثبت شرده در سرالهای آماری موجود، فراوانی طالآبر اساس داده
نخ تین زندگی مشتر  به طور مشهودی بیشتر است که یکری از علرل اصرلی ایرن 

و غیرکارشناسانه ممانعت از فرزندآوری در پرنج سرال پدیده نوظهور، توصیه همگانی 
تررین و های جوان با ابتدایینخ تین زندگی مشتر  است. از همین روست که زوج

ها و مناقشات خانوادگی بدون هیچ تعلّق خراطری اقردام بره طرالآ ترین تنشبدیهی
 شود.ها به صورت توافقی محقق مینمایند که در اغلب موارد این طالآمی

 

 

در بعضری مروارد  هامرروز شرد،مریعنوان آخرین راهکار، مطرح  طالآ که همواره به
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کره بره عواقرب و آن بری ،شرود هرا گذاشرته می روی زوج اولین راهی است که پریش
شرده آن کمتررین توجره و دقتری فردی و اجتماعی ب یار عمیق و گ ترده  پیامدهای

دوسویه و تشردید هرر دو طرفره معضرل زای باشد. به این ترتیب دور باطل و آسیب
 کاهش بُعد خانوار و افزایش نرخ طالآ همچنان ادامه خواهد داشت.

 رابطه دوسویه و معکوس نرخ باروری و نرخ طالق
برا   TFR) فهمیب که تنییررات میرزان نررخ براروریبا توجه به اطالعات آماری باال می

سمی در تاثیر و تراثّر متقرابلی تنییرات نرخ واقعه طالآ در هر دو صورت عاطفی و ر
ه تند و رابطه دو سویه و مح وسی را با یکدیگر دارنرد. بردیهی اسرت ایرن رابطره 
متقابل و دوسویه، به صورت معکوس بوده است و افزایش هر ی،، کراهش دیگرری 
را در پی خواهد داشت. ماداآ آشکار این فرآیند رخدادی اسرت کره در سره دهره 

 ع پیوسته است.گذشته در ایران به وقو
تر این گزاره بهتر است نتایج ی، پبوهش تحلیل آماری را در نمرودار برای فهب دقیق
 زیر مرور کنیب.

 

در این نمودار به وضوح پیداست که تعداد فرزندان در واقعره طرالآ ب ریار مروثر و 
هرای بردون فرزنرد و ها در خرانوادهمعنادار است، به این معنا که اکثریت قاط  طالآ
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هرای آمراری گویرای پس از آن در خانوارهای ت، فرزند واق  شده اسرت. ایرن داده
بای ت توس  اندیشرمندان و پبوهشرگران ای است که میواقعیت مهب و تعیین کننده

 تحوالت جمعیتی و م ا ل اجتماعی مورد مطالعه و دقت قرار گیرد.

 راهکار جمعیتی برون رفت از بحران طالق
پیچیده و چند بعدی پدیده طالآ در ایران، راهکارهرای متعردد، برون رفت از بحران 

طلبد که بای ته است به صورت م رتقل مرورد بررسری قررار ای را میجام  و شبکه
تررین مقالره اسرت ایرن کره یکری از بنیرادی گیرد، اما آنچه در ارتباط با موضوع این

رو بره تزایرد ایرن  راهکارهای اصالح شرای  کنونی پدیده طالآ و پیشگیری از روند
آسیب اجتماعی، حمایت از تحکیب نهراد خرانواده و بره طرور مشرخص حمایرت از 

 هاست.فرزندآوری خانواده
های فرهنگی مروثر بررای افرزایش نررخ های قانونی مح وس و مشّوآاعمال مشّوآ

توان بره باروری و اصالح الگوی فرزندآوری کامال ضروری است که از آن جمله می
یتی برای کلیه نهادهرای حراکمیتی و جام  جمع یاستس ینتدواشاره کرد؛  این موارد

 سرازیبره فرزنردآوری، متناسرب هانگرش خانوادهومردمی، اصالح فرهن  عمومی
جن یتی مشاغل، رف  پنردارهای غلر  از  سازیتحایلی، متناسب هایجن یتی رشته

نقش مادری و هم ری، الگوسازی از بانوان موفق فرزنردآور، تبیرین منزلرت مرادرِی 
زنان ، اقدامات ویبه رسانه ملی در سیاست افزایش موالیرد، ایجراد گفتمران عمرومی 
ضرورت افزایش زاد و ولد، تولید فیلب و سریال برای تبیرین شررای  کنرونی و آینرده 

، شررطپریشبردون  اقتارادی ملمروس و امتیرازاتری، جمعیتی کشور، اعطرای تا
هررا و انگرراری برررای تبلینررات ضررد جمعیترری، وضرر  قرروانین و اعمررال معافیررت جرم

، رایگان سازی برخی خدمات هایحقبیمههاوتخفیفی مالیاتی، معافیتهاتخفی 
هااییبرایدرماا زو اعمومی، تبیین فواید بارداری و زایمان طبیعی، حمایت بیمه

، تررویج ح رن اعتمراد بره رزاقیرت از ازدواج یشپر یهراآمروزش ، اصرالحنابارور
 1پروردگار. 

                                                           

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ پایان پویایی)بازخوانی علرل کراهش نررخ رشرد جمعیرت ایرران؛  .1

 ش.۱39۵ ؛صالح قاسمی ؛پیامدها و راهکارها 



 
ان

ایر
در 

ق 
ال

 ط
رخ

ش ن
زای

 اف
 با

ی
ور

دآ
رزن

خ ف
 نر

ش
اه

 ک
طه

راب
ی 

وان
زخ

با
 

91 

 فهرست منابع
د رهبرری در  نهرا :قرب ؛  شرویی در روابر  زنا  طفی عرا  )طالآ تنها  ولی  هب  با ؛اسالمی، فاطمه .۱

 .ش۱39۲،  رف ، نشر معا هها دانشگا

  م امرا  و پبوهشری  آموزشری  موس ره  :قب ؛طفی  عا  )طالآ ی تنها ها تن ؛ دآ ، محمدصا نی جا آقا .۲

 .ش۱393،  خمینی

ماروب  یجمعیتر یهرابر اساس سیاست یبرنامه ملي افزایش جمعیت و ارتقاء نرخ بارور .3

 .ش۱39۲، یمرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهور :تهران ی؛انقالب فرهنگ یشورایعال

 : ن شرا کا ؛ ای در ایرران ه رته  نواده الگوی خا  رواج  ی فرهنگی مدها پیا و  علل ؛س هری، عبا طا .4

 .ش۱393،  ن شا کا  ه دانشگا

 :تهرران ؛دربراره جمعیرت  -مدظلره-باید برگردیب)بیانات مقام معظب رهبری ؛قاسمی، صالح .۵

 .ش۱396نشر خیزش نو، 

 :تهرران ؛راهکارهرا پایان پویایی)علل کاهش نرخ رشد جمعیت، پیامردها و  ؛قاسمی، صالح .6

 .ش۱396نشر خیزش نو، 

 .ش۱393نشر کتاب ابرار،  :تهران ؛جن  جهانی جمعیت ؛ی، صالحقاسم .7

 .ش۱396نشر خیزش نو،  :تهران ؛من قاتل نی تب)جمعیت از منظر شریعت  ؛قاسمی، صالح .8

نشرر خیرزش  :تهران ؛ن خه بدلی)مشوآ های افزایش فرزندآوری در جهان  ؛قاسمی، صالح .9

 .ش۱39۵نو، 

  دهره  سره  در کشور طی  طالآ  نرخ  تحوالت  )بررسی در ایران  طالآ ؛ کالنتری، عبدالح ین .۱۰
 .ش۱393جامعه شناسان،  :تهران ؛اخیر 




