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توصیههای سنتی برای دنیای مدرن

گزارشی در باره اظهارات رئیس پژوهشکده زن و خانواده که گفته است :اگر زن اقتدار مرد را بپذیرد ،خشونت پیش نمیآید

آفتاب یزد_ یگانه شوقالش�عرا :در اس�لام تنها معیار برتری افراد
نسبت به یکدیگر تقوای آنها است ولی امروز متاسفانه برتری طلبی
در می��ان گروهه��ای مختلفی در جامعه ما دیده میش��ود که یکی از
اساسیترین این برتریجوییها در نهاد خانواده قابل مالحظه است .نهاد
خانواده یکی از اساسیترین نهادها در هر جامعهای است که باید فضای
تعاملی و صمیمت برآن حاکم باش��د نه حکومت یکی بر دیگری زیرا
فرزندان به محیطی صمیمی و مملو از آرامش برای تربیت و یادگیری
مس��ائل انسانی و اخالقی نیاز دارند .با این حال رئیس پژوهشکده زن
و خان��واده در ای��ن خص��وص و برای حل معضالت خان��واده و تقلیل
خش��ونتها پیشنهاد پذیرش اقتدار مردم توسط زن را داده است و در
ادامه به این نکته اشاره کرده است که باید دختر و پسر بر اساس تفاوت
و تمایز دو جنس تربیت ش��وند و دختران پذیرش اقتدار مردانه را یاد
بگیرند .ما در این گزارش از فعالین حقوق زنان و جامعه شناسان صحت
علمی و عملی چنین گزارههایی در جامعه و نهاد خانواده را جویا شدیم.
>اگر زن اقتدار مرد را بپذیرد ،خشونت پیش نمیآید

رئیس پژوهش��کده زن و خانواده گفت « :اگر در مکانیزم تربیتی زن را
آماده کنیم که اقت��دار مرد را بپذیرد برخی اتفاقات پیش نمیآمد و به
نظر من خشونتها غالبا از عدم کرامت نفس فرد ایجاد میشود و باید
سیستم تربیتی به سمتی برود که کرامت نفس ایجاد کند ».به گزارش
ایسنا حجتاالسالم والمسلمین محمدرضا زیبایینژاد ،اظهار کرد « :در
اوایل دهه ،۸۰پژوهشی به سفارش مرکز امور زنان دفتر ریاست جمهوری
و با همکاری وزارت علوم با موضوع بررسی در مورد خشونت علیه زنان
و خش��ونتهای خانگی انجام شد و در این پروژه ذکر شد که  ۶۶درصد
زنان ایرانی تجربه خشونت خانگی داشتهاند که تجربه خشونت با خشونت
مس��تمر کامال متفاوت است ».وی ادامه داد « :این روال در دولت بعدی
هم ادامه پیدا کرد که به نظر بنده رویکرد لیبرال بر آن حاکم بود و متن
بومی نبود تا اینکه در دولت اول اعتدال در زمان خانم موالوردی متن به
قوه قضائیه برای اصالحات داده ش��د که سپس به مجلس برود که قوه
قضائیه آن را به قم و مرکز زن و خانواده فرستاد تا ما دیدگاههای خودمان
را مطرح کنیم بعد از آن در دوره آیتاهلل رئیسی این الیحه دوباره بررسی
شد و سپس به دولت دادند و دولت دوباره متن قوه قضائیه را تغییر داده و
راهی مجلس کرد ».رئیس پژوهشکده زن و خانواده افزود « :متن دولت از
نظر شکلی خوش صورتتر و منسجمتر است اما یک اشکال اساسی دارد
و آن نداشتن پیوست تحلیلی است که باید بدانیم تحلیل و منطق حاکم
چیست که به این قانون رسیدهایم ».زیبایی نژاد با اشاره به اینکه در الیحه
دولت یک مقدمه وجود دارد که در الیحه مجلسیها آن مقدمه هم نیست
و سراغ ماده یک رفته است ،گفت « :وقتی متنی برای خشونت علیه زنان
آماده میشود باید این لحاظ شود که خشونتها چقدر مهم هستند؟ یا
خشونت علیه زنان چه میزان مهم است؟ اگر به گونهای بود که نمیتوانیم
بیتفاوت باشیم سپس در مورد قانون آن به نتیجه برسیم .در کشورهای
غربی آمار خشونت علیه مردان زیاد شده و در ایران هم آهسته در حال
رشد است اما در مقیاس با زنان زیاد نیست و مردان انگیزهای برای بیان
ندارند چرا که تحقیر میشوند».
> هر خشونتی بد نیست!

رئیس پژوهش��کده زن و خانواده تصریح کرد « :مسئله دیگر که باید
قابل توجه باش��د این اس��ت که در جامعه ،خانواده یا نهادهای دولتی
هم اکنون سیستم مجازاتی و تربیتی ما بازدارنده نیست و قوانین نسبت
به خشونت علیه زنان نیز بازدارنده نیست یعنی حاکمیت باید مواجهه
موثر با خشونت انجام دهد ».زیبایی نژاد عنوان کرد « :ممکن است عدد
خشونت علیه زنان خیلی باال نباشد اما پیامدهای آن زیاد و مخاطره آمیز
باشد؛ به عنوان مثال در یک خانواده خشونت علیه دختر خانواده باعث
فرار او از خانه شود و احتمال تعرض به او چند درصد است؟ از آن طرف
این اتفاق برای یک پسر پیش بیاید ،احتمال تعرض به او چند درصد
ت در محکمه قضائی سخت
است؟» وی با اشاره به اینکه اثبات خشون 
است و حریم امنی برای مرد ایجاد میکند تا خشونت علیه زنان را انجام
دهد ،گفت « :مکانیزمهای موجود برای مقابله با خشونت کافی نیست
و باید الیحهای تدوین ش��ود که طول و عرض الیحه با مس��ئله مورد
نظر همخوانی و تناسب داشته باشد ».رئیس پژوهشکده زن و خانواده
با تأکید بر اینکه باید به پیامد اجرایی ،اجتماعی و فرهنگی قانون نیز
توجه شود ،بیان کرد « :آیا هر خشونتی بد است؟ یا خشونت خوب و
بد هم داریم؟ در این الیحه آمده که ورود آسیب و ضرر به جسم ،روان،
ش��خصیت و حیثیت فرد که سبب محدودیت یا محرومیت او از حق
آزادیاش شود خشونت محسوب میشود و بنده سوالم اینجاست که
آیا میشود فردی مسئول تربیت دیگری باشد و در طول این تربیت آزار
جسمی یا روانی نداده باشد؟ به عنوان مثال بچهای که باید به کالس
اول ب��رود و ب��ا گریه او را از دامن م��ادر جدا میکنند این مصداق بارز
خشونت است؟ تربیت همراه با شادکامی فرد را شکننده بار میآورد و
روایاتی داریم که بچه را به س��ختی عادت دهید تا هنگام بزرگ شدن
تحت فشار نباشد و والدین باید ارزشهای واقعی مانند عفت ،صداقت،
ن ارزشها
قناعت و سایر مسائل را به فرزندان منتقل کنند و آیا انتقال ای 
خشونت محسوب میشود چون مخالف فردگرایی و آزادی فرد است؟
باید خشونت در عرف مشخص شود ،برخی مسائل ممکن است بنا به
تعریف عام خش��ونت به حساب بیاید و خشونت عرفی یعنی اینکه در
لحظهای که فعل انجام میشود و طرف مقابل احساس آزردگی میکند
این خشونت است اما اگر آن لحظه این احساس را نداشته و بعدا دچار
ناراحتی شود ،مصداق خشونت نیست .در این الیحه آمده که هر رفتاری
که باعث محدودیت شخص از حقوق قانونی او شود خشونت به حساب
آمده ،به عنوان مثال دختر از لحاظ قانونی میتواند نصف شب در خیابان
قدم بزند و پدر مانع او میش��ود ،آیا این پدر اعمال خشونت نسبت به
دخترش داشته است؟» وی معتقد است که خشونت روا و ناروا داریم و
در این الیحه نیز آمده که بخشی از رفتارهای ناروا با فعالیتهای فرهنگی
رفع میش��ود و به نظر ایشان مسئله بیشتر فرهنگی است نه جزایی.
رئیس پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به آزار جنسی و خشونت جنسی،
عن��وان کرد « :زنی که در مورد آزار جنس��ی ق��رار گرفته و اعالم جرم
میکند خیلی اوقات نمیتواند اثبات کند و به دلیل ایجاد اتهام نسبت به
شخص دیگر نیز مجازات میشود؛ معموال هم خشونتهای جنسی ابراز
نمیشود چرا که ممکن است مخاطراتی برای زن به همراه داشته باشد؛
باید محرمانه کشف کنیم و محرمانه آسیب روانی او را ترمیم کنیم».
> نظام آموزشی مشترک خشونتزا است!

زیبایینژاد تصریح کرد « :باید توجه داشته باشیم که متن الیحه بر چه
پیشفرضی اس��توار است؟ چه چیزی باعث خشونت میشود؟ اگر در
مکانیزم تربیتی زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد این اتفاقات
پیش نمیآمد و به نظر من خش��ونتها غالبا از عدم کرامت نفس فرد
ایجاد میش��ود و باید سیستم تربیتی به سمتی برود که کرامت نفس
ایج��اد کند ».رئیس پژوهش��کده زن و خانواده گفت « :س��اختارهای
اقتصادی ،حقوقی ،اجتماعی عامل فشار بر اعصاب مردم هستند و باید
در پیوست تحلیلی الیحه به همگی این مسائل توجه داشت .در الیحه
دولت به این توجه نش��ده است که آیا زن در خشونتدیدگی خودش
میتواند مقصر باشد یا خیر؟ یا عاملش صرفا بدخلقی مرد است؟» وی با
اشاره به خاص بودن خانواده ،ابراز کرد « :اگر خشونت در خانواده باشد و
حاکمیت ورود کند مسئله پیچیدهتر شده و در خیلی از موارد زن حاضر
نیس��ت اقامه دعوی کند و از آینده میترسد؛ در اکثر مواردی که زنان

= شیما قوش��ه :متاسفانه در نگاه سنت 
ی
جامع��ه ما زن ی��ک فرد کام�لا منفعل و
خارج از فاعلیت تلقی میش��ود که تا قبل
از ازدواج تحت والیت پدر اس��ت و بعد از
ازدواج تحت اقتدار شوهر قرار میگیرد
=س��یدجواد میری :در دنیای مدرن که
زیربن��ای اقتصادی آن تغییر یافته اس��ت
و زن��ان وارد ب��ازار کار میش��وند ،دیگر
نمیشود رابطه مرد و زن را به رابطه نفقه و
تمکین تقلیل داد
=فرش��یده اسدی :رابطه س��الم ،عاری
از خش��ونت ،تعامل و تمری��ن گفتوگو و
محترم ش��مردن رأی دیگری در خانواده
نخستین تمرین دموکراسی است
علیه شوهران اقدام قضائی میکنند یا خشونت خیلی غیرقابل تحمل
بوده و یا تصمیم به طالق گرفتند و خش��ونت را به اجرا میگذارند».
رئیس پژوهشکده زن و خانواده گفت « :بخشی از این الیحه مشکالتی
را حل میکند و مزایایی دارد اما در مسائلی مانند سوء استفاده از زنان
در فضای مجازی و نشر عکس در فضای مجازی ،قوانین به روز نداریم».
زیبایینژاد معتقد است نظام تربیتی ما خشونت زا است و تمایزات زن
و مرد را بیان نمیکنند و پسر و دختر در یک نظام آموزشی مشترک
با مضامین مشترک حضور دارند که این اشتراک ،خشونت زا است.وی
یادآور شد « :در نظام تربیتی سنتی ما خانواده در مرکز و قلب توجه بوده
است ،اما مدرنیته ضد خانواده و عامل مهم زمینهسازی خشونت است.
> پیشینه پژوهشکده زن و خانواده

«دفت��ر مطالع��ات و تحقیقات زن��ان» به عنوان مرکزی پژوهش��ی_
کارشناس��ی ،توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در سال
 1377تاس��یس گردید و در س��ال  1391به دلیل گس��تردهشدن
حجم فعالیتهای علمی -پژوهش��ی و توسعه دفتر ،این دفتر از سوی
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواه��ران ،به «مرکز تحقیقات زن و
خانواده» تغییر نام یافت و در س��ال  1399ش��ورای اعطای مجوزها و
امتیازات علمی ،ارتقاء مرکز تحقیقات زن و خانواده را به «پژوهشکده
زن و خانواده» مصوب نمود« .پژوهش��کده زن و خانواده» اولین واحد
پژوهشی رسمی حوزوی اس��ت .براساس مصوبه شورای عالی انقالب
فرهنگی ،ش��ورای عالی حوزههای علمیه مرجع رسمیت بخشیدن به
نهادهای پژوهش��ی حوزوی است .پژوهش��کده زن و خانواده با هدف
تبیی��ن دیدگاه نظاممند دین پیرامون مس��ائل زن و خانواده ،تعمیق
پژوهشها و کارشناس��یهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک
و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه تأس��یس ش��ده اس��ت .مرکز
مدیریت حوزههای علمیه خواهران نیز تحت اشراف و نظارت شورای
سیاس��تگذاری حوزههای علمیه خواهران ،در س��ال  1375تاسیس
گردید .سهم شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خوهران از بودجه
 1400چیزی حدود  325میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل
تقریبا  69درصد افزایش داشته است.
> نگاه به زن ،فردی منفعل و خارج از فاعلیت

در این خصوص ش��یما قوشه فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری به
آفتاب یزد گفت «:اولین س��والی که مطرح میشود این است که چرا
رئیس پژوهشکده زن و خانواده مرد است؟ متاسفانه در طول این سالها
به دالیل مختلف زنها هیچ وقت پست مدیریتیای که شایسته آنها
باشد را به دست نیاوردهاند .اگر پژوهشکده فقط پژوهشکده خانواده بود،
اینکه ریاس��ت آن مرد باشد تا حدی قابل قبول بود زیرا طبق قوانین
داخلی ما خانواده حداقل متش��کل از یک زن و یک مرد است .بخش
زیادی از مسائل زنان ،هرچقدر هم مردان همدل و همراه باشند ،فقط
ی جامعه ما زن
برای یک زن قابل درک اس��ت .متاسفانه در نگاه سنت 
یک فرد کامال منفعل و خارج از فاعلیت تلقی میش��ود که تا قبل از
ازدواج تحت والیت پدر اس��ت و بعد از ازدواج تحت اقتدار ش��وهر قرار
میگیرد .وقتی فردی بالغ میشود دیگر بحث مسئولیت تربیت برای
او مطرح نیست و اگر نیازی به تغییر هم در رفتار و منش خود داشته
باشد ،به عنوان یک انسان عاقل و بالغ خودش باید تغییرات را بپذیرد
و برای تغییر اقدامات الزم را انجام دهد .این دیدگاه س��نتی همچنان
زن را ی��ک ف��رد دارای اراده ناقص میداند و به همین دلیل برای مرد
این عاملیت را پیشبینی میکند و این حق را به مرد میدهد که برای
همسر خود بحثهای تربیتی را مطرح کند .به دلیل وجود نگاه سنتی
و پدرس��االرانه باید در جامعه ما تغییراتی هم در حوزه تغییر قوانین و
هم در حوزه فرهنگسازی به وجود آید .خشونت انواع مختلفی دارد؛ از
حد اعالی آن که خشونت منجر به قتل میباشد تا خشونت جسمی،
جنسی و روانی که از دیگر انواع خشونت محسوب میشوند .آیا یک فرد
دارای اهلیت نمیتواند تشخیص دهد که در معرض خشونت قرار گرفته
است یا نه؟ خشونت آزار جسمی ،روحی یا روانی است که به فرد وارد
میشود و فقط خود فرد میتواند تشخیص دهد رفتاری که بر او انجام
شده است خشونت است یا نه .گاهی متاسفانه به دلیل عدم شناخت و
عدم آگاهی خیلی از خانمها از مصادیق خشونت آگاهی ندارند و فکر
میکنند زندگی طبیعی همین است .زن اگر به آگاهی الزم برسد قطعا
متوجه میشود نگاه تحکم آمیز ،مالکیت محور و کنترل گری ناشی از
خشونت است .این وظیفه جامعه و حاکمیت است که به رشد این نوع
آگاهی کمک کند .من در نشستی گفتم معتقدم صد درصد زنان ایرانی
حداقل یک بار خشونت علیه زنان را تجربه کردهاند و خیلی از خانمها
برآشفته شدند و این حرف را نپذیرفتند ولی وقتی گفتم حتی زمانی که
شخصی در خیابان به شما متلک میگوید مصداق خشونت علیه زنان
است به این نوع خشونتها آگاه شدند» .
> اظهاراتی خالف اخالق و قانون

ای��ن حقوقدان در ادامه افزود « :آقای رئیس پژوهش��کده زن وخانواده
خشونت روا و ناروا یعنی چه؟ ما یک مسئله منفی را نمیتوانیم به خوب
و بد تقسیم کنیم .خشونت بد است و توسط هرکسی و در هرجایگاهی
انجام گیرد باز هم بد است .بنابراین نمیتوانیم بگوییم خشونت میتواند
مثبت هم باشد .تنها جایی که قانونگذار این نوع خشونت را پیشبینی
کرده تنها اقدامات تنبیهی و تربیتی والدین یا سرپرستان درمورد افراد
صغیر و زیر سن قانونی است .یعنی ما درباره فرد عاقل و بالغ به هیچ عنوان

اجتماعی

نمیتوانیم قائل به اقدامات تربیتی شویم .درباره اشخاص صغیر ،کودکان
و نوجوانان قانونگذار از قید "متعارف" استفاده کرده است و نمیتوانیم
ب��ه والدین هم اجازه ک��ودک آزاری را بدهیم و آن را اقدام تربیتی تلقی
کنیم .درمورد یک فرد بالغ و عاقل که زن هم در این گروه قرار میگیرد
و مسئولیتهای حقوقی مختلفی را قانونگذار برای او در نظر گرفته است
ما اصال نمیتوانیم بگوییم دیگری حق تربیت زن را دارد و این خشونت
میتواند روا باشد .اصال چنین چیزی در قانون ما پیشبینی نشده است
و حرفهای رئیس پژوهش��کده زن و خانواده کامال ناشی از این دیدگاه
فرهنگی بسیار ناروا و اشتباه پدرساالرانه است .تقسیم یک امر شر به یک
شر خوب و بد ،به هیچ عنوان در هیچ فلسفه اخالقی و نظام حقوقیای
قابل پذیرش نیست و این آقا باید درباره اظهار نظرات خود پاسخگو باشند.
در قانون مدنی ما تعریف دقیقی از خانوداه مش��خصا ارائه نشده است و
ویژگیهای یک خانواده را مشخص نکرده است اما ریاست این خانواده را
به عهده مرد گذاشته است که اسم ریاست متاسفانه با خود اقتدار را به
همراه دارد .به نظر میرسد با توجه به شرایط زن و خانواده امروز قوانین
حوزه خانواده باید به سمت خانواده برابر حرکت کند».
> خانواده در بستر زندگی سنتی

در ادامه س��ید جواد میری جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره
به آفتاب یزد گفت « :اینکه باید در خانواده ،مرد اقتدار داشته باشد به
این معنا نیست که نباید زن اقتدار داشته باشد ،چرا که اقتدار مساوی با
خشونت نیست .مثال پدر باید نقش مهمی در خانواده داشته باشد ولی
آیا این بدان معنا است که مادر نباید نقشی داشته باشد؟ اگر بخواهیم
از ادبیات جامعه شناس��ی مکتب نمادین استفاده کنیم ،آنها معتقد
هس��تند که پدر و مادر یا هر دو ،افراد بسیار مهمی در شکل دهی به
شخصیت فرزندان خودشان هستند .در فرهنگهای مختلف نقشهای
متفاوتی برای پدر و مادر تعریف میشود اما چیزی که متاسفانه در بحث
آقای زیبایینژاد مغفول مانده است این است که آقای زیبایی نژاد یک
مدلی از خانواده ،که میشود گفت مدل طلبگی را معیار قرار داده است
و میخواهد آن را به کل جامعه ایران تعمیم دهد .در حالی که فرم و
سنخ زندگی طلبگی به دالیل خاص زندگی روحانیون ممکن است یک
چارچوبهایی داشته باشد که اتفاقا در بستر خود دارای کارکرد باشد
و بتواند یک سلسله مراتبی را تعریف کند که در آن جا مرد ،فرد اول
خانواده است و زن و بچهها به گونهای از او تمکین میکنند .این بحثی
را که آقای زیبایینژاد مطرح میکند دارای یک زمینه فقهی_حقوقی
در فقه اسالمی است که با مفهوم تمکین در ارتباط است .اما در دنیای
مدرن که زیربنای اقتصادی آن تغییر یافته اس��ت و زنان وارد بازار کار
میشوند ،دیگر نمیشود رابطه مرد و زن را به رابطه نفقه و تمکین تقلیل
داد و به مردان تحمیل کرد که اگر زن کار و درآمد و ثروت داشت شما
اجازه نداری تصاحب کنی .االن زندگی متعارف در ایران اساسا با تنها
کارکردن و درآمد داش��تن مردان نمیچرخد .اساسا با تغییر زیر بنای
اقتصادی ،شکل خانواده ایده آلی که توسط آقای زیبایینژاد مطرح شده
است تنها در میان یک درصدی قابل تصور میباشد».
> تحول نقش و جایگاه زن و مرد در خانواده امروزی

این جامعه شناس در ادامه گفت « :بحث آقای زیبایینژاد به نظر میآید
قرابتهای ش��دیدی با نوعی از نگاه در مس��ائل اجتماعی دارد که در
این نگاه گویی معیار حق و باطل در مسائل اجتماعی دقیقا در دست
گوینده اس��ت و این راهی را برای گفتگو و مباحثه باز نمیگذارد .اگر
بخواهی��م در مورد رابطه زن و م��رد در خانواده صحبت کنیم یکی از
نکات بسیار مهم که امروز در خانوادههای ایرانی رخ داده این است که
در جامعه قدیم بسیاری از زنان ایرانی دسترسی به سواد نداشتهاند ولی
آمار امروز میگوید که  70درصد دانش��جویان علوم انسانی در مقاطع
مختلف را زنان تش��کیل میدهند .امروزه حدود  90درصد زنان سواد
پیدا کردهاند و در حوزه دانشگاه در پستها و مدارج باال قرار گرفتهاند.
دیگر نمیشود اساس زندگی مشترک را بر تمکین یک طرفه گذاشت
تا اقتدار مرد حفظ ش��ود .این نوع صورتبندی کامال غلط است .باید
فقها در یک گفتگوی انتقادی با جامعه شناسان قرار بگیرند که زمان
و مکان در ساحت زمان و مکان اجتماعی صورتبندی و از این منظر
به مسائل و نهادهای جامعه نگاه شود .خانواده یک نهاد اجتماعی است
ک��ه برای فهم آن باید بتوان تحوالت تاریخی آن نهاد را درک کرد که
چنین رویکردی در نگاه فقی وجود ندارد .زمانی که فقه تخیل جامعه
شناختی را درون خودش درونی کند و از آن منظر به جامعه و هستی
اجتماعی نگاه کند ،آن زمان نگاهش به نهاد خانواده بر اساس تمکین
صرف یا غلبه جنس��یت مرد باقی نخواهد مان��د .همه مردان در همه
احوال و همه ش��رایط قوامدهنده زندگی زنان نیستند و ممکن است
در موقعیته��ای مختلف این جای��گاه قوامدهنده تغییر پیدا کند .در
جوامع امروزی معیارهای دیگری جز جنس��یت ،هس��تی اجتماعی را
تحت تاثیر خودش��ان قرار دادهاند و فضاهای جدیدی را خلق کردهاند
که اگر فقیه میخواهد در این فضاهای جدید استنباط فقهی اسالمی
داش��ته باشد باید بر اس��اس امور امروزی ،هستی اجتماعی جامعه را
درک و صورتبندی کند .ما نیازمند نگاه انضمامی هستیم نه انتزاعی،
زیرا نگاههای انتزاعی هم اس�لامی نیس��تند .جامعه شناسی میتواند
ای��ن نگاه انضمامی را به فقیه بدهد تا بتواند زم��ان و مکان امروزی را
در نظر بگیرد».
> زن،هویتیغیرمستقل

در ادامه فرش��یده اسدی پژوهشگر حوزه زنان در این باره به آفتاب یزد
گفت « :آنچه امروز به نام خشونت در خانواده طبیعی شمرده میشود ،یک
گزارۀ غریب ،تازه یا دور از ذهن نیست .این گزاره را میتوان تاریخمند و
برآمده از گفتمانهای متعدد در جامعۀ ایرانی دانست .این امر ،سالهاست
که به ش��کل یک حق خود را در قانون ،دین و س��اختارهای سیاس��ی،
اجتماعی و اقتصادی این کشور تثبیت و تقویت کردهاست .عجیب نیست
ن نهادی برای زنان ،بار دیگر علیه او و جایگاههای انسانیاش به
که تریبو 
سخن درآمدهاست .رئیس پژوهشکدۀ زن و خانواده ،آقای زیبایینژاد بر این
باور است که باید زن را تربیت کنیم تا اقتدار مرد را بپذیرد .این اهلیکردن
زن میتواند از بروز خشونت جلوگیری کند؛ حاال بماند که آیا خود این امر
مصداق بارز خشونت نیست؟»
>نقض کرامت انسانی زن

اسدی در ادامه گفت « :فارغ از این ،خانواده همچنان حافظ منافع نظام
اقتصادی است و در آن وابستگی اقتصادی زن به مرد و وظیفهاش در
قب��ال تأمین نیروی کار اصل��ی ،او را به کارگر بیجیره و مواجبی بدل
میکند که از سویی موظف اس��ت نیازهای نیروی کار را در یک نهاد
برآورده کند و از س��ویی با تحمیل نیازهای مضاع��ف ،او را در بازار به
کارگرهای دستدوم و ارزانتری بدل کند که میتواند یک بار رایگان
در عرصۀ خصوصی و یک بار ارزانتر در عرصۀ عمومی اس��تثمار شود.
زن در باوره��ای عامیان��ه ،در زبان و ادبیات و در همپیمانیاش با نظام
اقتصادی و سنت به موجودی بدل میشود که تفاوتهایش با مرد ،او
را به موجودیتی خوار و زبون بدل میکند که با خرافه و دروغ میتوان
آنچه بر او میرود ،کرامتش خواند .خش��ونت طبیعیشده همانجایی
است که برخی از آن بهره میبرند و با آن نظام سلسلهمراتبی را تثبیت
میکنند .جهل زن به این کذب و س��تم ،همانجایی است که اعمال
خشونت را برای مرد به حق و پذیرشش را برای زن به کرامت انسانی
تبدیل میکند .رابطه سالم ،عاری از خشونت ،تعامل و تمرین گفتوگو
و محترم شمردن رأی دیگری در خانواده نخستین تمرین دموکراسی
است».
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زنانبیشترینطعمهکالهبرداراناینترنتیهستند
رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره کالهبرداری اینترنتی از شهروندان با توجه به افزایش
خریدهایمجازیپایانسال،توضیحاتیداد.سرهنگمرتضیپاشاییرئیسمعاونتاجتماعی
پلیس فتا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با تأکید بر اینکه متأسفانه زنان بیشتر مورد طعمه
کالهبرداریهای اینترنتی قرار میگیرند ،گفت :صفحاتی که لباس زنانه ،زیورآالت ،محصوالت
آرایشی و بهداشتی و ...را به فروش میرسانند بیشترین نرخ فراوانی جرم را دارند.

کرونا خبر
جهان
=تعداد مبتالیان ۱۱۵ :میلیون و  ۳۰۲هزار
و  ۶۷نفر
=تعداد فوتی ها 2 :میلی�ون و  ۵۶۰هزار و
 ۶۴۷نفر
=تعداد بهبود یافتگان ۹۱ :میلیون و ۱۲۷
هزار و  ۳۷۳نفر
ایران
=تعداد مبتالیان :یک میلیون و  ۶۵۶هزار
و  ۶۹۹نفر
=تعداد فوتی ها ۶۰ :هزار و  ۳۵۳نفر
=تعداد مبتالیان دیروز۸ :هزار و  525نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 86:نفر
آمریکا
=تعداد مبتالیان ۲۹ :میلیون و  ۳۷۰هزار
و  ۷۰۵نفر
=تعداد فوتی ها ۵۲۹ :هزار و  ۲۱۴نفر

سفر

بلیتیکنسلشود
مبلغ آن باز نمی گردد!

دبی��ر انجم��ن خدم��ات مس��افرت هوای��ی و
گردش��گری گفت :به تازگی در بخش��نامهای
اعالم ش��ده که در صورت کنسلی بلیت ،مبلغ
آن اس��ترداد نخواهد شد .اخیرا بخشنامهای در
حوزه گردش��گری به آژانسهای هوایی و دفاتر
خدمات مس��افرتی ارائه ش��ده که در یکی از
بندهای آن آمده که در صورتی که مس��افران
بلیت و یا تورهای گردش��گری را کنسل کنند،
مبالغ آن به مسافران استرداد نخواهد شد .حال
آنکه این موضوع خود باعث وارد ش��دن ضربه
س��نگینی ب��ه حوزههای مختلف گردش��گری
و مس��افرتی خواه��د ش��د.در همی��ن رابط��ه
حرم��ت اهلل رفیع��ی رئی��س انجم��ن صنفی
دفاتر خدمات مس��افرت هوای��ی و جهانگردی
در گفتوگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان با
بیان اینک��ه متاس��فانه اخیرا ً بن��دی در یکی
از بخش��نامههای دفات��ر خدمات مس��افرتی و
همچنی��ن آژانسهای هواپیمایی ابالغ ش��ده
که بر اس��اس آن در صورت لغو (کنسل شدن)
بلیت به هر دلیل مبالغ آن به مسافران استرداد
نخواهد شد ،گفت :طبق این بخشنامه به همه
آژانسها اعالم ش��ده در صورت کنس��لی و یا
باطل شدن بلیت در بخشهای مختلف حمل
و نقلی و یا تورهای گردشگری مبلغی به مسافر
بازگردانده نمیشود که همین امر باعث ایجاد
مشکالت بس��یار زیادی هم برای مسافران هم
برای آژانسها میش��ود.او ادام��ه داد :به هیچ
عنوان این بخش��نامه قانونی نیس��ت و به هیچ
عنوان هم اجازه نخواهیم داد آژانسها این بند
از بخشنامه را اجرا کنند.

پلیس راهور

رانندگان«دستهسوم»چگونه
با جان مردم بازی میکنند؟

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران درباره
رانندگان پرخط��ر و ویژگیهای آنها مطالبی
بیان کرد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
س��رهنگ رابعه جوانبخت کارشناس تصادفات
پلی��س راهور تهران بزرگ گف��ت :ما رانندگان
پر خطری در س��طح ش��هر ته��ران داریم که
رانندگ��ی آنه��ا در بزرگراهها متفاوت اس��ت.
وی ادامه داد :رانندگان به سه دسته رانندگان
صب��ور ،رانن��دگان ک��م طاق��ت و رانن��دگان
پرخطر دس��تهبندی میشوند.جوانبخت تاکید
کرد :رانندگان پر خطر رانندگانی هس��تند که
خش��م خودش��ان را کنترل نمیکنند ،هنجار
ش��کن و قانون شکن هس��تند و تمایل زیادی
به انجام حرکات مخاطره آمیز دارند .جوانبخت
گفت:رانندگی یک رفتار پیچیده است یک مثال
واض��ح در این موضوع این اس��ت که ما وقتی
تصادفات را در بزرگراههای شهر تهران بررسی
میکنیم میبینیم که در یک س��ری بزرگراهها
مانند آزادگان تفاوت رانندگان پر خطر به این
شکل است که معموال با رانندگان خودروهای
س��نگین و وانت بارها مواجه هستیم.وی بیان
ک��رد :وقتی بزرگراههایی مانند نیایش همدانی
وزین الدین را بررس��ی میکنیم میبینیم که
آنجا هم رانندگان پر خطر حضور دارند و جنس
رانندگی آنها متفاوت اس��ت ،آنجا با رانندگان
پر خطری مواجه هس��تیم که تست سرعت و
حرکات مخاطره آمیز انجام میدهند.جوانبخت
یادآور شد :متاسفانه چند وقت پیش شاهد آن
بودیم که فردی از کیلومتر خود عکس گرفته و
در فضای مجازی آنرا انتشارداد.

گزارش کوتاه

چرا برخی افراد
از تعهد در ازدواج میترسند؟

یک روانش��ناس مطرح کرد :افرادی که سبک
دلبس��تگی آنها با مادرش��ان در کودکی از نوع
اجتنابی بوده اس��ت ،آس��یب پذی��ری خود را
ان��کار میکنن��د ،ادعا میکنند نیاز ب��ه روابط
نزدیک زناش��ویی ندارند و پایینترین س��طح
تعهد و مس��ئولیت پذی��ری را در ازدواج دارند
ب��ه طوری که بعضا امکان خیان��ت در آنها نیز
وجود دارد.گوهر یس��نا انزان��ی در گفتوگو با
ایسنا ،با بیان اینکه افراد دارای سبک شخصیتی
تکانش��ی ،اعتماد پذیری پایین ،بدبینی زیاد،
خصومت گرا و واکنشی و فرادی که دارای اختالل
شخصیت هستند تمایلی به تعهد ندارند ،اظهار
کرد :افرادی که تنها زندگی کردهاند ،درون گرا
هستند ،از صمیمیت و دوست داشتنی نبودن
و شکس��ت عاطفی میترسند ،تجارب نا موفق
اطرافی��ان در ازدواج را دیدهان��د به تعهد در هر
زمینهای از جمله ازدواج ورود نمیکنند چراکه
نسبت به پیمان بستن و تعهد ترس دارند.وی با
اشاره به نقش "دلبستگی پیوند هیجانی" افراد
با مادر خود هنگام کودکی در مسئولیت پذیری
آنها در زندگی زناشویی ،تصریح کرد :دلبستگی
در سه گروه ایمن ،اجتنابی ،اضطرابی دوسوگرا
طبقهبندی میش��ود.به گفته این روانشناس،
افرادی با دلبستگی ایمن حس مثبتی نسبت
به خ��ود و دیگران دارند ،اعتم��اد به نفس باال
و گرای��ش به دیدگاه مثبت نس��بت به خود و
همسر خود دارند .همچنین با تعلق و احساس
اس��تقالل راحت هستند که در نتیجه وفاداری
و تعهد و مس��ئولیت پذیری باالی��ی در ازدواج
خواهند داش��ت.وی همچنین درباره س��طح
دلبس��تگی اضطرابی دوس��وگرا گفت :چنین
افرادی گرایش کمتری به داشتن دیدگاه مثبت
درباره خود دارند ،نس��بت به ارزشهای خود به
عنوان همس��ر مشکوک هستند و خود را برای
فقدان پاسخگویی به همسر سرزنش میکنند.
انزانی همچنین این را هم گفت که افراد با سبک
دلبستگی اجتماعی نیز با توجه به خصوصیات
یاد شده کمترین تعهد به رابطه زناشویی را دارند.
از این رو میتوان گفت هرچه تعهد زناش��ویی
باالتر باشد و سبک دلبستگی فرد با مادر خود
در کودکی ایمنتر باشد رضایت زندگی زناشویی
نیز بیش��تر میش��ود.این روانش��ناس افزود :از
مهمترین وظایف ارتباطی زوجی��ن در ازدواج
تعهدات آنها اس��ت ک��ه در ایجاد ثبات زندگی
مشترک نقش اساسی دارد .امروز افزایش طالق،
گس��ترش خانوادههای تک والد ،شروع روابط
فرا زناش��ویی افراد متاهل ،شیوع خشونتهای
خانگی ،افزایش زنان خود سرپرست و ...اغلب به
عنوان شاخص کاهش تعهد ازدواج تفسیر شده
است.وی معتقد است که امروزه در روابط انسانی
مدرن نوعی بالتکلیفی وجود دارد که وعده تعهد
در بلند مدت را پوچ و بیمعنی میکند .جامعه
فردگرایانه مدرن تعهدات بلن��د مدت را امری
کمی��اب میداند و از جمله مش��کالت زوجین
فقدان تعهدی است که میتواند ضامن پایبندی
طرفین به نظام خانواده باشد.
این روانشناس گفت :مطابق با پژوهشها افراد
پس از ازدواج ش��ادتر و از نظر جسمی و روانی
سالمتتر هستند .این در حالی است که رضایت
زناشویی به سادگی بدست نمیآید و در طول
زم��ان کاهش پی��دا میکن��د .از جمله عوامل
رضایتمندی زناشویی تعهد زناشویی است که
فرد در آن دیدگاه بلند مدتی نس��بت به ازدواج
خود دارد ،برای حفظ همبستگی با همسر قدم
بر میدارد.به گفت��ه انزانی ،میتوان تعهد را به
سه قسم "تعهد به همسر"" ،تعهد به ازدواج یا
تعهد اخالقی" و " تعهد اجباری" تقسیم کرد.
تعهد نسبت به همسر بر اساس تمایل به ماندن
در رابطه تعریف میش��ود ،ب��ه صورتی که فرد
سطح باالیی از عشق و شادی را در رابطه خود
احس��اس میکند.وی درباره تعهد به ازدواج و
تعهد اجباری گفت :تعهد به ازدواج نیز مرتبط با
تعهدات اجتماعی و مذهبی و پیمانهای مرتبط
با مس��ئولیت اس��ت و تعهد اجباری بر اساس
احساس به دام افتادگی در یک رابطه به دلیل
هزینههاومشکالتموجوددرفسخپیوندتعریف
میشود.این روانشناس همچنین این را هم گفت
که افراد دارای تعهدات زناشویی باال برای بهبود
رضای��ت یک رابطه ت�لاش میکنند ،کمتر به
فرصتهای جایگزین فک��ر میکنند وخواهان
تداوم رابطه هستند .آنها به سمت رابطه و همسر
خود کش��ش دارند و هویتی در رابطه با ازدواج
خود پی��دا کردهاند.وی تعه��د ،جاذبه و تفاهم
را س��ه رکن اصلی یک ازدواج موفق دانست و
ادامه داد :تعهد قویترین عامل پیشبینیکننده
ثبات زناش��ویی اس��ت ،خانواده متعهد خود را
وقف آسایش اعضا خانواده میکنند و نسبت به
یکدیگرانعطافپذیرهستند.انزانیهمچنینسه
مولفه صمیمیت ،شور و شوق و تعهد را در مدل
سهوجهیعشقاسترنبرگروانشناسآمریکایی
به عنوان س��ه مولفه اصلی یک رابطه ایمن نام
برد و ادامه داد :مطابق با پژوهشها رابطه مثبتی
میان دینداری و تعهدات زناشویی وجود دارد
و هرچقدر تحصیالت زوجین بیش��تر باش��د
رضایت و تعهد در رابطه بیشتر است .همچنین
وظیفه شناسی ،مسئولیت پذیری ،دینداری و
هوش اخالقی به معنای نحوه تش��خیص امور
درس��ت و غلط از سوی فرد ،عامل مهم تعهد و
رضایتمندیزناشوییاست.

