
چهارشنبه 8  بهمن      1393
5پرونده خانواده

مردان مريخى، زنان ونوسى و طالق!
ا نتظارات متفاوت و گاهى متناقض از زندگى مشترك يكى از داليل افزايش درخواست جدايى در دادگاه هاست

اين  روزها كارشناسان از كاهش سن طالق و افزايش طالق هاي 
ثبت شده ابراز نگراني مي كنند، البته اين نگراني چندان بيجا نيست و 
آمارهاي رسمي هم از كاهش ازدواج و افزايش طالق خبر مي دهد. 

ــان را در برابر مشــكالت  اين يعني اين كه جوانان صبر و تحمل ش
كوچك زندگي از دســت داده اند و به جاي گفت و گو و حل آن از 
يكديگر جدا مي شوند. شيوا و محمد هم به دليل مشكالت كوچكي كه 
بين آنها به وجود آمده است، قصد جدايي دارند. آنها به اتاق مشاوره 

دادگاه خانواده آمده و نمي دانند كدام راه درست است. آنها هر كدام 
ديگرى را مقصر مى دانند ولى به خاطر عالقه اى كه به يكديگر دارند 
براى جدايى ترديد داشته و به اتاق مشاوره آمده اند. پايين بخشى از 

استدالل هاى طرفين را مى خوانيد.

ــن  ــر پرويز رزاقي درباره علل پايين آمدن س دكت
طالق در ميان جوانان مي گويد: اولين دليل پيدايش 
اين مساله در جامعه به سطح انتظارات دختر و پسر 
ــات، انتظارات و  ــته نوع توقع برمي گردد. درگذش
ــترك  تصوراتي كه پدر و مادرهاي ما از زندگي مش
داشتند ، مثل االن نبود. آنها در زندگي پذيرفته بودند 
ــت و دنياي زن طور ديگر.  ــاي مرد اين گونه اس دني
ــي همراه بود، كم و  ــان هم با نارضايت اگر زندگي ش
ــده مي گرفتند و به زندگي  ــان را نادي كاستي هاي ش
ــه مي دادند، به همين دليل آمار طالق هم پايين  ادام
بود. اما سطح انتظارات جوانان امروز از همسر خود 
ــت.  ــه يا چهار دهه پيش متفاوت اس با توقعات س
ــت كه دختر و پسر  علت دوم، دانش و اطالعاتي اس
دارند. اين اطالعات حقي را متوجه نسل ما كرده و 
ــت بياورد.  ــاس مي كند بايد اين حق را به دس احس
ــتن، تامين حقوق اوليه،  ــي مثل احترام گذاش حقوق
ــردن در كار  ــردن، كمك ك ــي دادن و هزينه ك خرج
ــتند  ــنا هس خانه و ... . آنها به حقوق فردي خود آش
و از سوي ديگر مي دانند بايد نيازهاي روان شناختي 
ــان را تامين كنند. ديگر مثل گذشته نيست  همسرش
ــت و بايد زور بگويد و زن  كه بگويند مرد همين اس

شوهرداري كند. 
ــن طالق؛ نداشتن  ــوم در پايين آمدن س مورد س
ــت و صبوري در نسل جوان است. جوانان ما  گذش
ــان نسبت به يكديگر كمتر شده و به دليل  صبوري ش
ــتند،  ــان قائل هس ــه براي خودش ــق و حقوقي ك ح

مي گويند چرا من بايد گذشت كنم؟ او گذشت كند. 
ــخصيتي است.  علت چهارم، تفاوت ويژگي هاي ش
ــتر  ــا در جامعه مدرنيته امروزي، بيش ــن تفاوت ه اي
ــاهده مي شود. يعني افراد تفاوت هاي شخصيتي  مش
خود را براحتي آشكار مي كنند و مي گويند من دنيايم 
اين طور است و تو هر طور دوست داري فكر كن. 

وجدان اخالقي بحث ديگري است كه در جامعه 
ــده است. باورهاي سنتي و خانوادگي  امروز كمتر ش
كه در گذشته وجود داشت و مي گفتند طالق بگيريم 
آبروي خانواده مي رود، مردم در مورد ما چه مي گويند 
ــبت به سابق كمرنگ  و صحبت هايي از اين قبيل نس
ــده است. اگر پيش از اين در يك فاميل 50 نفري،  ش
يك مورد طالق وجود داشت، حاال در يك خانواده 

هشت نفره يك نفر طالق گرفته است. 
ــناختي«كودك» در افراد   امروزه ساختار روان ش
ــد به من چه؟  ــت. به عنوان مثال مي گوين ــتر اس بيش
ــرد.  اين دنيا، دنياي  ــن زندگي خودم را خواهم ك م
ــته بيشتر دنياي والد بود.  ــت، اما درگذش كودكي اس
ــت.  ــاي علمي و مالي نيز يك عامل اس توانمندي ه
يعني افرادي كه نقش اجتماعي بااليي دارند يا از نظر 
ــتند، راحت تر طالق مي گيرند. علت  مالي قوي هس
ــت كه در گذشته كمتر  ديگر ارتباطات اجتماعي اس
وضعيف بود و والدين براي دختر و پسرشان همسر 
انتخاب مي كردند، اما امروز نقش اجتماعي و حضور 
ــاي مختلف،  ــل حضور در كالس ه ــاع مث در اجتم
حضور در محل كار و دنياي مجازي باعث مي شود 

امكان ازدواج نكردن پايين بيايد و فرد براحتي بتواند 
ارتباط هاي تازه اي را آغاز كند. 

آسيب هاي پايين آمدن سن طالق
ــناس ادامه مي دهد: تا قبل از جدايي،  اين روان ش
ــواده در امنيت زندگي  ــايه خان ــر در س دختر و پس
مي كردند و پدر و مادر خيال شان راحت بود. اما پس 
از جدايي والدين دچار دل نگراني و دلهره مي شوند 
ــت.  ــت، ديگر خبري نيس و از امنيتي كه وجود داش
ــن طالق سبب يادگيري اين رفتار در  پايين آمدن س
ميان خانواده و فاميل شده و موجب مي شود جوانان 
ــد و اين موضوع، باعث  ــه تاخير بيندازن ازدواج را ب
ــطح  ــود، س افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي مي ش
تحمل افراد پايين مي آيد، دعوا، تنش، برخورد، زد و 
خورد، فساد مالي و كاري و مسائل ديگر گريبانگير 
ــكالت اخالقي افزايش پيدا مي كند.  ــود و مش مي ش
ــخصي زندگي كرده و حاال  ــال با ش فردي كه دو س
ــت با فرد ديگري  طالق گرفته، رابطه اي كه قرار اس

داشته باشد، ديگر رابطه معمولي نيست. 

ــال است با شوهرم ازدواج كرده ام، اما از  پنج س
يك سال پيش شوق و عالقه ام را براي ادامه زندگي 
با او از دست داده ام؛ چون خط فكري من و همسرم 
ــت و بر سر هر مساله كوچكي  ــيار متفاوت اس بس
ــويم. خيلي جاها تعريف مان از  با هم درگير مي ش
ــال تعريف مان از ادب  ــائل با هم فرق دارد؛ مث مس
ــخصيتي، احترام و  ــخصيت و بي ش و بي ادبي، ش
بي احترامي و ...  . من عادت دارم وقتي سوار تاكسي 
ــوم، سالم و خسته نباشيد  ــگاه مي ش يا وارد فروش

مي گويم و به اعتقاد من اين ادب و شخصيت آدم 
ــاله ناراحت  ــرم از اين مس ــاند. اما همس را مي رس
ــود و مي گويد تو چرا سالم مي كني؟ يا چرا  مي ش
با فروشنده حرف مي زني؟ اگر كاري داري به من 
بگو به او بگويم. چند روز پيش سر اين كه بچه مان 
ــد و  ــورد و گريه مي كرد بحث مان ش ــذا نمي خ غ
ــوهرم  گفت صدايش نكن بگذار خودش بيايد  ش
ــفره، من هم گفتم نمي شود دير وقت است  سر س
ــرم را صدا  و از زمان خوابش مي گذرد. دوباره پس
ــن قهر كرده و  ــر همين موضوع با م ــاال س زدم. ح
حرف نمي زند. شوهرم به جاي اين كه با من حرف 
ــد و از انتظاراتش بگويد، قهرمي كند. قهرهاي  بزن
بچه گانه اش آزارم مي دهد. دوست دارم از همسرم 
ــوم اما تنها چيزي كه مانعم مي شود، عشق  جدا ش
ــرم به من دارد. او خيلي  ــت كه همس و محبتي اس
ــتم دارد. وقتي به اين  به من محبت مي كند و دوس
ــوم، محبتش را از  فكر مي كنم كه اگر از او جدا ش
ــت مي دهم، احساس ترس و نگراني مي كنم؛  دس
ــاي ديگري نمي توانم چنين محبتي  چون هيچ ج

را پيدا كنم.

ــت و هشت ساله هستم و پنج سال است با  بيس
همسرم ازدواج كرده ام. او بعد از اين مدت هنوز به 
ــدر و مادرم حاج آقا و حاج خانم مي گويد. من از  پ
ــان و بابا نمي گويد  ــم به پدر و مادرم مام ــه زن اين ك
ــم آنها  ــاس مي كن ــوم و احس ــي اذيت مي ش خيل
ــوند. هرچند تا به حال اين موضوع  ناراحت مي ش
ــه نكرده اند، ولي خودم  ــان نياورده و گالي ــه زب را ب
ــيدم،  ــم. وقتي از زنم علت را پرس خجالت مي كش
 گفت هنوز عادت ندارم، چند وقت بگذرد مامان و 
بابا صداي شان مي كنم. چند وقت بعد دوباره گفت 
تو به پدر و مادرم بگو مامان و بابا ، تا من هم بگويم. 
من گفتم اما او نگفت. آخرين بار كه باز در اين مورد 
صحبت كرديم، گفت من نمي توانم اين كار را بكنم. 
ــا نمي كنم. از طرف  ــاس نزديكي با آنه چون احس
ــادرم مي رويم، بعد از  ــر وقتي به خانه پدر و م ديگ
ــيند و هيچ كمكي  ــوردن غذا، همان طور مي نش خ
ــت و  ــه مادر پيرم نمي كند. آن وقت مادرم كه بيس ب
چند سال زحمتم را كشيده، بايد ظرف ها را بشويد. 
ــفره به مادرم  ــد خودم هم در جمع كردن س هرچن
ــم زنم مي نشيند  كمك مي كنم، اما خجالت مي كش

ــي از او مي خواهم به خاطر  ــك نمي كند. وقت و كم
ــن كمك كند، مي گويد من وظيفه اي ندارم. وقتي  م
اين رفتارها را از او مي بينم، شك مي كنم كه دوستم 
دارد. آخر بحث هايمان هم هميشه مثل بچه ها قهر 
ــتي قبول مي كند  مي كند. هرچند خودش بعد از آش
بچه بازي درآورده و بي جهت قهر كرده ، اما باز هم 
كار خودش را مي كند. تعريف از خود نباشد اما من 
مرد مهرباني هستم و تا حاال هم خيلي كوتاه آمده ام، 

اما ديگر نمي توانم اين وضع را تحمل كنم. 

خط فكري من و شوهرم جداست زنم بچه شده

چرا سن طالق پايين آمده است؟

ليال حسين زاده




