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چکیده
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( نگاهی بر سایتهای همسریابی اینترنتی)

ازدواج و گزينــش همســر از مهمتريــن شــاخصهاي ازدواج اســام در هـــر جامعـــه اســت .امــروزه بــا توجــه بــه تغييــر
شــيوههاي همســرگزيني و الگوهـــاي نـــوين همســریابی از شـــكل سـ ّنتي بــه مــدرن ،كاركــرد خانــواده نيــز از ايــن امــر
تأثيــر ميپذيــرد و بـهنظـــر مـيرســـد كـــاركرد خانــواده در ايــن ازدواجهــا نيــز متفــاوت اســت و از آنجایــی کــه انتخــاب
درســت و عاقالنــه همســر میتوانــد تــا حــد زیــادی متضمــن ازدواجــی مســتحکم و پایــدار نیز باشــد ،شــیوه همســریابی و
همســرگزینی از مباحــث مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه جــدی داشــت ،چــرا کــه در بحثهــای تشــکیل خانــواده،
ایــن مهــم گاه بــه فراموشــی ســپرده میشــود.
امــروزه کمکــم شــیوههای ســنتی تشــکیل خانــواده جــای خــود را بــه شــیوههای مــدرن و جدیــد دادهانــد و
کانونهــای همســریابی و همســرگزینی دیگــر فقــط معطــوف بــه خانوادههــا نیســت .علــل و عوامــل متعــددی باعــث
ایــن تغییــرات شــدهاند و همچنیــن شــیوهها و مدلهــای جدیــدی در ســایه آن پدیــد آمدهانــد کــه در ایــن نوشــتار در
پــی آن هســتیم تــا بــه بررســی یکــی از شــیوههای همســریابی و همســرگزینی بپردازیــم.

در عصــر اطالعــات و ارتباطــات و گســترش و نفــوذ فضــای مجــازی ،انتخــاب همســر بــه ایــن عرصــه نیــز راه پیــدا
کــرده اســت و پایگاههــای اینترنتــی همســریابی و همســرگزینی نیــز بهدنبــال ایــن نیــاز پدیــد آمدهانــد؛ پایگاههایــی
اینترنتــی کــه زیــر نظــارت وزارت ورزش و جوانــان نیســتند و بیشــتر بــا انگیزههــای مــادی بهوجــود آمدهانــد.
ایــن پایگاههــای اینترنتــی آســیبهای اجتماعــی زیــادی بــرای کاربــران و اعضــای خــود ایجــاد کردهانــد و
ســودجویان نیــز از ایــن بســتر بــرای رســیدن بــه اهــداف خویــش بهــره میبرنــد؛ بههمیندلیــل لــزوم نظــارت و توجــه
جــدی سیاســتگذاران و متولیــان امــر را میطلبــد.
در ایــن نوشــتار ســعی بــرآن اســت بــا نگاهــی بــه شــیوههای جدیــد همســریابی و همســرگزینی ،بــه پایگاههــای
همســریابی اینترنتــی بپردازیــم و آســیبها و فرصتهــای آن برشــمرده شــود و در نهایــت راهبردهایــی بــرای بهبــود
وضعیــت انتخــاب همســر جوانــان ارائــه گــردد.
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مقدمه

8

( نگاهی بر سایتهای همسریابی اینترنتی)

از دیربــاز نگرانــی دربــاره جوانــان و تغییــرات فرهنگــی -اجتماعــی وابســته بــه آنهــا وجــود داشــته اســت و یکــی
از دغدغههــای مســئوالن جامعــه و سیاســتگذاران حــوزه فرهنــگ و اجتمــاع ،میــزان هنجارپذیــری و هنجارگریــزی
جوانــان بــوده اســت .یکــی از مهمتریــن مســائل حــوزه جوانــان ،بحــث تشــکیل و اســتحکام خانــواده اســت کــه مدخــل
آن شــیوههای همســریابی و همســرگزینی اســت.
درصــد باالیــی از جمعیــت کشــور مــا را قشــر جــوان تشــکیل میدهــد و جوانــی جمعیــت و درصــد بــاالی مجــردان
جامعــه اهمیــت توجــه بــه مســأله ازدواج را بیشازپیــش میســازد .همچنیــن فزونــی آمــار طــاق در ســالهای اخیــر
مــوج نگرانــی فزاینــدهای را ایجــاد کــرده اســت کــه حــل ایــن معضــات اجتماعــی را بــا پیچیدگیهــای فراوانــی رو بــه
رو کــرده اســت .ازدواج در فرهنــگ مذهبــی -ارزشــی مــا جایــگاه ویــژهای دارد و پیشــوایان دینــی مــا بــر ضرورت تشــکیل
و اســتحکام خانــواده بــرای داشــتن جامعـهای ســالم و پویــا تأکیــد کردهانــد .در چنیــن موقعیتــی کــه آمــار ازدواج و طــاق
برعکــس هــم پیــش مـیرود ،نشــاندهنده اهمیــت بحــث چگونگــی انتخــاب همســر اســت؛ از ایـنرو همســرگزینی یــک
مســأله اجتماعــی قلمــداد میشــود.
بیــش از نیمــی از طالقهــا در ســالهای اول زندگیهــای مشــترک رخ میدهــد و ایــن بــدان معناســت کــه اغلــب
ایــن طالقهــا قابــل پیشــگیری و کنتــرل اســت %14 .طالقهــا نیــز دقیقــ ًا در ســال اول زندگــی مشــترک اتفــاق
میافتــد .اگرچــه طــاق یــک پدیــده چندعلتــی اســت و نمیتــوان بــرای آن فقــط یــک علــت را جســتوجو کــرد،
امــا طــاق در ســالهای اول ازدواج ایــن فــرض را کــه اساسـ ًا انتخــاب اشــتباهی در کار بــوده اســت ،تقویــت میســازد.
بررســيهای ك ّمــي آمارهــاي ازدواج و طــاق نشــان ميدهــد كــه در ســالهاي پیــش از انقــاب بيــن شــاخصهاي
آمــار ازدواج و طــاق ســير هماهنگــي در جريــان بــوده و تناســبي بيــن آنهــا مشــاهده ميشــود؛ در ســالهاي پــس از انقــاب
شــاهد افزايــش ميــزان ازدواج و كاهــش ميــزان طــاق هســتيم .در ســالهاي پايانــي جنــگ هشــت ســاله ايــران و عــراق ،بــار
ديگــر نســبتهاي طــاق و ازدواج بــه هــم نزديــك ميشــوند ،امــا ايــن آمارهــا از حــدود ســالهاي  1383و  1384بــه بعــد،
رونــد نگرانكننــدهاي در جهــت افزايــش نــرخ طــاق و كاهــش نــرخ ازدواج نشــان ميدهــد (بحرانــی.)43 :1392 ،

وقــت آن رســیده اســت کــه یــک مدیریــت فرهنگــی صحیــح در انتخــاب همســر در جامعــه شــکل بگیــرد .شــیوهای
بــرای انتخــاب همســر بایــد ترویــج شــود کــه در امتــداد ســنتهای گذشــته و همــگام بــا شــرایط جدیــد باشــد و البتــه
بایــد شــرایط و بســترهای الزم بــرای ازدواج فراهــم شــود.
دنیــای مــدرن ،دنیــای تحــول و تغییــر در حــوزه خصوصــی و عمومــی انسانهاســت .مدرنیته بــا دگرگونی ســاختارهای
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،از مهمتریــن عواملــی اســت کــه ســاختار خانــواده و مفاهیــم انســانی و اخالقی
وابســته بــه آن را تغییــر داده اســت ،بهطوریکــه شــاید هیچکــدام از تحــوالت دنیــای امــروز ،بــه انــدازه اتفاقاتــی کــه
در زندگــی شــخصی ،ازدواج و خانــواده در حــال روی دادن اســت ،نباشــد                              .
ابزارهــای ارتباطــی و تکنولوژیکــی بهشــدت فضــای زیســت اجتماعــی مــا را تحــت تأثیــر قــرار داده و تغییراتــی را
در ســطوح و الیههــای مختلــف زندگــی مــا ایجــاد کــرده اســت .فضــای مجــازی (بــه اعتقــاد برخــی از نظریهپــردازان
زندگــی دوم یــا فضــای دوم تعریــف شــده اســت) ،ســطح گســتردهای از روابــط اجتماعــی را درگیــر خــود کــرده اســت کــه
بخشــی از روابــط دو جنــس مخالــف نیــز بــه ایــن حــوزه و فضــای مجــازی راه پیــدا کــرده اســت.
فضــای مجــازی بســتری بــرای ارتباطــات بیــن طیفهــای متنــوع کاربــران ایجــاد کــرد و همچنیــن بســیاری از
جوانانــی کــه تحــت تأثیــر تحــوالت و تغییــرات جدیــد و نیــز خواهــان فاصلــه گرفتــن از الگوهــای ســنتی گذشــته بــرای
انتخــاب همســر بودنــد ،بهشــدت بــه محیــط مجــازی و فضــای مــدرن گرایــش پیــدا کردنــد .در راســتای ایــن نیــاز،
پایگاههایــی در قالــب همســریابی اینترنتــی پدیــد آمــد و بــه شــدت مــورد اســتقبال برخــی از جوانــان قــرار گرفــت .پــس
از گذشــت چنــد ســال ،انبوهــی از پایگاههــای اینترنتــی همســریابی شــروع بــه فعالیــت کردنــد و بهعلــت اینکــه زیــر
نظــارت و ســازماندهی هیــچ نهــادی نبودنــد ،زمینــه سوءاســتفادههای عدیــدهای را فراهــم کردنــد.
ایــن نوشــتار در پــی آن اســت کــه بــه بررســی وضعیــت پایگاههــای اینترنتــی همســریابی بهعنــوان یکــی از راههــای
انتخــاب همســر در شــرایط حاضــر بپــردازد و ســپس راهکارهایــی بــرای بهبــود پیشــنهاد دهد.
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( نگاهی بر سایتهای همسریابی اینترنتی)

طرح مسأله

از آنجــا کــه کشــور ایــران دوران گــذار را پشــت ســر میگــذارد ،چالشهــای فراوانــی را در حــوزه خانــواده تجربــه
میکنــد .در ســالهای اخیــر تغییــرات بســیاری در الگــوی ازدواج دیــده میشــود کــه بخــش عمــدهای بــه فرآینــد تحــول
ســنت بــه مــدرن و پســامدرن برمیگــردد .مســأله ازدواج نیــز از ســویی تحتتأثیــر شــرایط فرهنگــی و بومــی و از ســویی
تحــوالت جهانی اســت.
در بســیاری از جوامــع مســأله همســریابی از طریــق شــیوههای گوناگــون جــا افتــاده اســت و افــراد پیــشداوری
در مــورد شــیوه همســریابی یکدیگــر ندارنــد ،امــا در کشــور مــا ،فرهنــگ حاکــم حساســیت خاصــی نســبت بــه شــیوه
همســرگزینی جوانــان دارد .خانوادههــا نســبت بــه ایــن قضیــه بــا حساســیت بیشــتری برخــورد کــرده و در عیــن حــال
شــیوههای همســرگزینی بهتازگــی متنــوع شــده و هیچکــدام هــم دارای ثبــات نســبی و ســازوکارهای جــا افتــاده نیســت.
نکتــه قابــل توجــه در ایــن میــان ،اختــاف در نگــرش افــراد متفــاوت و بهعبارتــی نس ـلهای گوناگــون بــه ایــن
مقولــه اســت .اصــل نیــاز بــه عشــق و روابــط عاشــقانه امــری اســت کــه مــورد پذیــرش تمامـی نسلهاســت ،امــا اینکــه
هــر نســل چگونــه بــه آن توجــه میکنــد ،چــه مقــدار از آن را علنــی و چــه مقــدار را مخفیانــه میپســندد ،آن را بــرای
چــه ســنی مجــاز میدانــد و چهچیــز را مصــداق عشــق و یــا تحریــک احســاس عاشــقانه میانــگارد ،امــری مجزاســت.
رئیــس مركــز مطالعــات و پژوهشهــای راهبــردی وزارت ورزش و جوانــان (محمدتقــی حســنزاده) در «طــرح
مالكهــای همســرگزینی در جامعــه معاصــر ایــران» کــه در ســازمان ملــی جوانــان انجــام شــد (پایــگاه اینترنتــی مرکــز
مطالعــات و پژوهشهــای راهبــردی وزارت ورزش و جوانــان ،)1بیــان کــرد:
«در حــال حاضــر بهدلیــل تغییــرات ســاختاری در خانوادههــا ،نیازهــای واقعــی و عینــی جوانــان متحــول شــده و
مالكهــای همســرگزینی تحــول اجتنابناپذیــری داشتهاســت .بــروز تحوالتــی ماننــد افزایــش آگاهیهــا و اطالعــات،
رشــد مطالبــات و توقعــات ،باالرفتــن ســن ازدواج ،توســعه ارتبــاط انســانی و اجتماعــی ،رشــد فردگرایــی و ســایر تغییــرات
فرهنگــی و اجتماعــی ،نگــرش جوانــان و حتــی خانوادههــا را نســبت بــه نحــوه و فرآینــد همســریابی تغییــر داده اســت».
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در شــرایط جدیــد جوانــان اتــكای بیشــتری بــه تواناییهــای خــود دارنــد و اقتضائــات خانــواده هســتهای ایجــاب
میكنــد كــه جوانــان بــا آمادگــی كافــی وارد عرصــه زندگــی شــوند .شــاخصهایی همچــون تفاهــم و شــناخت متقابــل
زوجیــن و اشــتراك در برخــی باورهــا و عالیــق ،همچنیــن تشــابهات فرهنگــی و فكــری از الزامــات ســبك جدیــد زندگــی
و ازدواج جوانــان اســت .در شــرایط جدیــد همســریابی و ازدواج آگاهانهتــر صــورت میگیــرد و نقــش زوجیــن در مقایســه
بــا والدیــن بیشــتر شــده اســت .شــاخصهای مــدرن در مالكهــای همســرگزینی در قیــاس بــا شــاخصهای ســنتی
بهتدریــج اهمیــت بیشــتری پیــدا میكنــد و شــیوههای جدیــد همســریابی كــه نقــش خــود افــراد در آن بیشــتر اســت،
یــا بــا وســاطت نهادهایــی ماننــد محیــط شــغلی و آموزشــی در حــال شــیوع و گســترش اســت (.)1391
میتــوان در جامع ـه ایــران ،از ســه نــوع ازدواج ســنتی ،مــدرن و پســامدرن ســخن گفــت کــه هــر کــدام شــکل و
معنــای رابطــه عاشــقانه و ازدواج متفاوتــی پیــدا میکنــد .بــا گــذار جامعـه ایــران از دوره ســنت بــه مــدرن ،ماهیــت ازدواج
تغییــرات بســیاری کــرده اســت.
در فرهنــگ ســنتی ایــران ،بهدلیــل محدودیت روابــط اجتماعــی ،خانوادهمحور بــودن و الگوی ازدواج بر اســاس خویشــاوندی،
ازدواج غالب ـ ًا بــدون رابط ـه عاشــقانه بــوده اســت .عش ـقهایی هــم کــه گهــگاه در جوامــع ســنتی رخ م ـیداد ،نوعــی عشــق
رمانتیــک بــود کــه بهدلیــل محدودیتهــای ارتباطــی بیــن دختــران و پســران ،بــا اولیــن مواجهــه دختــر و پســر رخ مـیداد.
در دوران مــدرن ویژگیهــای ازدواج بهعلــت تأثیرپذیــری جامعــه از فرآیندهــای صنعتیشــدن و مدرنیزاســیون دچــار
تغییــر شــد .تحــوالت شهرنشــینی ،تغییــر شــکل خانواده گســترده بــه هســتهای و شــبکه خویشــاوندی ،افزایــش تحصیالت،
اشــتغال زنــان ،رواج تفکــر عقالنــی و ...نگرشهــای شــیوه همســرگزینی را تغییــر داد .آزادی در روابــط دختــر و پســر پیــش
از ازدواج ،کاهــش ازدواجهــای خویشــاوندی ،اهمیــت یافتــن ابعــاد روانــی و عاطفــی در ازدواج و ...از تغییراتــی اســت کــه در
ســبکهای همســریابی و همســرگزینی در دوران مــدرن رخ داده اســت .هرچنــد ازدواج بــه شــکل ســنتی بــا پیونــد بــه
ارزشهــا و قواعــد زندگــی ســنتی کاســتیها و معایبــی دارد ،امــا در دوران مــدرن هــم بــا چالشهــای فراوانــی روبهروســت.
بــا تحــوالت جامعـه مــدرن ،نگرشهــای جدیــدی بــر ســبکهای همســریابی و همســرگزینی حاکــم شــده اســت کــه
گاه ممکــن اســت بــا باورهــا و اعتقــادات ســنتی مــردم همخوانــی نداشــته باشــد .یکــی از ایــن تحــوالت ،انتخــاب آزادانــه
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همســر و تمایــل بــه ازدواج بــر اســاس عشــق اســت .افزایــش تحصیــات ،اســتقالل مالــی و باالرفتــن ســن ازدواج موجــب
شــده کــه جوانــان بــرای عشــق پیــش از ازدواج ،اولویــت قائــل شــوند .اغلــب ازدواجهــای از پیــش تعیینشــده دنیــای ســنت،
امــروزه جــای خــود را بــه همســرگزینی آزاد و انتخابــی بــر اســاس عشــق داده اســت .اگرچه هنــوز در برخــی از مناطــق ایران،
ازدواجهــای عشــیرهای و قبیل ـهای وجــود دارد ،امــا در دوران پســت مــدرن ،از عشــق راززدایــی و تقدسزدایــی شــده و بــه
تعبیــر باومــن ،نوعــی «ســیالیت» در عشــق پدیــدار شــده اســت .ایــن ســیالیت کمکــم در فرهنــگ ایــران نیــز نفــوذ کــرده و
شــکل ازدواج را تغییــر داده اســت کــه تــا حــدودی متأثــر از فرآیندهــای وســیع جهانــی و بازنماییهــای رســانهای از خانــواده 
غربــی اســت .ازدواجهایــی کــه پیشتــر بــا معرفــی و شــناخت آغــاز میشــد ،امــروزه بــا بهانـه «عشــق» و بــا میانجیگــری
اینترنــت و دیگــر فناوریهــای ارتباطــی صــورت میگیــرد و حتــی گاه بــه تشــکیل خانــواده هــم نمیانجامــد .ایــن ســبک
عشـقورزی ،ازدواج و خانــواده را بهتدریــج از کانــون اصلــی جامعــه کنــار میزنــد .هرچنــد کــه اغلــب ایــن نــوع عشـقورزی
بــا عــدم شــناخت کافــی ،تشــریفاتی ،تظاهــری و غیرحقیقــی شــدن ،آســیبهای بســیاری هــم در پــی دارد.
بهطورکلــی از آنجــا کــه ازدواجهــای عاشــقانه بــر مبنــای روابــط عاطفــی شــکل میگیرنــد ،انعطافپذیرترنــد و
احتمــال طــاق در آنهــا بیشــتر است(نرگســی.)191 :1388 ،
یکــی از مقــوالت مهمــی کــه در دوران مــدرن در زمین ـه ازدواج اهمیــت یافتــه ،مقول ـه «عشــق» اســت .امــروزه در
جوامــع مــدرن تأکیدهــای فرهنگــی بســیاری دربــاره عشــق وجــود دارد ،بهطوریکــه عشــق از ضروریــات ازدواج تلقــی
میشــود ،ولــی آیــا ازدواجهــا همیشــه بــا ایــن نــوع رابط ـه عاطفــی آغــاز میشــده یــا آنکــه عشــق در ازدواج پدیــدهای
نــو در دوران مــدرن اســت؟
از نظــر گیدنــز ،عشــق بــه شــکل عــام و نــه عالقـه زوجیــن بــه یکدیگــر ،پدیــدهای اســت کــه در چنــد قــرن اخیــر
بهوجــود آمــده اســت و تمرکــز کنــش متقابــل گــرم و صمیمان ـه در دایــره تنــگ خانــواده هســتهای ،زمینهســاز پیونــد
خــوردن عشــق و ازدواج بــوده اســت .گیدنــز بــا بررســی تغییــرات تاریخــی مفهــوم صمیمیــت در طــول تاریــخ ،نشــان
میدهــد چگونــه عشــق و ازدواج در یــک فرآینــد تدریجــی تاریخــی بههــم نزدیــک میشــوند .وی بــه ایــن منظــور
ســیر تحــول مفهــوم عشــق را در ســه دوره بررســی میکنــد:
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▪  ▪الــف) در دوره قــرون وســطایی تنهــا قالــب عشــق ،عشــقی اســت کــه بــه «عشــق شــورانگیز »1تعبیــر میشــود .ایــن عشــق بــه
اشــراف و خــواص اختصــاص داشــته و ارتباطــی میــان آن و فرآینــد ازدواج و زندگــی خانوادگــی و بــاروری وجــود نــدارد .ایــن عشــق از
ســویی بــه جنــون و گسســت از روابــط عــادی اجتماعــی مربــوط میشــود و از ســویی در قالــب عشــق عرفانــی بــه مســیح اوجــی
اســتعالیی پیــدا میکنــد .ایــن عشــق کام ـ ً
ا شــخصی اســت کــه بــا خانــواده و زناشــویی بیگانــه اســت.
▪  ▪داســتانهای عامیان ـه قــرون وســطایی مملــو از روابــط عاشــقانه شهســواران ،ملکههــا و شاهزادههاســت .در ایــن دوران ،در ارتبــاط
زن و مــرد بــا یکدیگــر و حتــی کــودکان ،جنب ـه عاطفــی از اهمیــت برخــوردار نیســت و در ازدواج ،انتخــاب و خواســتههای شــخصی
اهمیتــی نداشــته ،بلکــه ازدواج بــا اراده دیگــران صــورت میگیــرد و ابعــاد سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی آن اهمیتــی نــدارد.
▪  ▪ب) در قــرن هجدهــم ایــن عشــق شــورانگیز ،بــه شــکل «عشــق رمانتیــک »2تغییــر ماهیــت داد .عشــق رمانتیــک صورتبنــدی
مفهــوم عشــق در شــکلی عــام و فراگیــر را ممکــن ســاخت .ایــن عشــق چنــدان بــا رابطــه جنســی تعریــف نمیشــد و بیشــتر بــر
خاصبودگــی و یگانگــی معشــوق در چشــم عاشــق داللــت داشــت .ایــن بیــان نوظهــور از عشــق ،کنــش متقابــل میــان زن و مــرد را در
جامعــه صنعتــی ســازماندهی کــرد و پیدایــش خانوادههــای کوچــک و مســتحکم جدیــد را ممکــن ســاخت.
▪  ▪فضاهــای خانــواده ســنتی و حضــور در شــبکه ارتباطــی خانــواده بزرگتــر ،فرصتــی بــرای ارتبــاط خصوصــی زوجیــن نداشــت و ابعــاد
روانــی ازدواج از اولویــت برخــوردار نبودنــد .بهدلیــل همــکاری زوج جــوان در فرآینــد تولیــد کشــاورزی ،دامــداری در خانــه و مزرعــه در رابطــه
بــا خویشــاوندان ،روابــط زوجیــن نمــودی از روابــط عاشــقانه نداشــت ،امــا گســترانیدن عشــق رمانتیــک بــه خانههــا و پیونــد خــوردن مفاهیــم
محبــت و ازدواج بــود کــه بهرهمندیهــای فــردی از رابطــه را از اولویــت برخــوردار کــرد .اگرچــه دیدگاههــای فمینیســتی شــکلگیری ایــن
نــوع عشــق را نوعــی توطئــه و اســتثمار زنــان میدانســتند ،امــا از نظــر گیدنــز تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان عشــق ،زنــان بودهانــد.
▪  ▪ســه پیامــد اصلــی عشــق رمانتیــک عبــارت بودنــد از :معرفــی خانــه بهمثاب ـه واحــدی جغرافیایــی بــرای تمرکــز کنــش متقابــل
صمیمانــه ،دگردیســی در روابــط میــان مــادر ،پــدر و کــودک و در نتیجــه پیدایــش دوران کودکــی و صورتبنــدی و آرمانــی شــدن رفتــار
وســواسآمیز مادرانــه.
3
▪  ▪ج) متأخرتریــن شــکل عشــق را کــه مشــخصه دوران مــدرن اســت ،گیدنــز «عشــق ســیال » مینامــد .جنبشهــای اجتماعــی
برابریخواهانــه و ورود زنــان بــه عرصههــای تولیــد اقتصــادی و اجتماعــی شــکل جدیــدی از روابــط زن و مــرد را ایجــاد کــرد .ایــن عشــق
1 . amour passion
2 . romantic love
3 . confluent love
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تعهــد ســختگیرانه عشــق رمانتیــک را نداشــت و منکــر ضــرورت پایــداری روابــط صمیمانــه بــود .ایــن عشــق نتیجـه دســتیابی زنــان بــه
جایگاههــای اجتماعــی مهــم بــوده و دیگــر عشــق تنهــا بــه یــک زن و یــک مــرد منحصــر نمیشــد ،بلکــه ایــن نــوع عشــق بهدنبــال
تحقــق برابــری فرصــت زن و مــرد بــرای دسترســی بــه فرصتهــای اجتماعــی و در نتیجــه عاطفــی اســت.
▪  ▪در عصــر مــدرن ،از ســویی بهدلیــل کوچــک بــودن انــدازه خانــواده هســتهای و پیدایــش روشهــای کنتــرل جمعیــت ،پیونــد میــان
رابط ـه جنســی و بــارداری گسســته شــد؛ از ســوی دیگــر ،بهدلیــل چروکیــده شــدن حجــم خانوارهــا ،همســر یعنــی شــریک جنســی
رســمی بهصــورت مهمتریــن شــریک زندگــی بازتعریــف شــد .باومــن ( )1384نیــز معتقــد اســت کــه جهــان مــدرن ،جهانــی عقالنــی،
محاســبهگر و افســونزدایی شــده اســت کــه در آن روابــط عاشــقانه بــه شــکلی سســت ،موقتــی ،غیرقابــل اعتمــاد و کاالییشــده تعریــف
میشــوند و نوعــی ناپایــداری در عشــق ،تحــت پیامدهــای مخــرب مدرنیتــه بــر انســان در جامعـه کنونــی مســتولی اســت.

در ســالهای اخیــر اســتفاده از اینترنــت بــه بخــش مهمــی از زندگــی انســانها بهویــژه نســل جــوان تبدیــل
شــده اســت .اینترنــت بــا داشــتن ویژگیهــای منحصربهفــردی چــون دسترســی آســان ،گمنامــی کاربــران ،ســهولت
اســتفاده و هزینــه پاییــن در ســالهای اخیــر بهعنــوان یکــی از عمومیتریــن رســانههای مهــم تبدیــل شــده اســت.
پیشــرفتهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بهطــور کلــی اینترنــت و مظاهــر عینــی آن در قالــب ابزارهــا و شــیوههای
نویــن ارتباطــی تحــول عمیقــی در ســطوح مختلــف زندگــی اجتماعــی و فعالیتهــای روزمــره افــراد جامعــه ایجــاد کــرده
اســت (ســاروخانی .)320 :1370 ،روشهــای ارتباطــی بــا دیگــران از طریــق اینترنــت افزایــش یافتــه اســت .اســتفاده از
رایانامــه ،پایگاههــای اینترنتــی ،شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ...روشهایــی بــرای گســترش و حفــظ روابــط اجتماعــی
شــدهاند .از همی ـنرو ،دنیــای جدیــد شــیوه نوینــی را بــرای زندگــی میطلبــد .زندگــی نســل جدیــد بــا نســل گذشــته
متفــاوت شــده اســت ،یکــی از پیامدهــای ایــن تغییــر را در گرایــش جوانــان بــه ســبکهای جدیــد آشــنایی بــا جنــس
مخالــف بــرای ازدواج میتــوان در چنــد ســال اخیــر مشــاهده کــرد.
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ایــن روزهــا تشــویق جوانــان بــه ازدواج از ســوی هــر مســئول و کارشناســی بــه شــیوههای مختلــف صــورت میگیــرد.
دالیــل بیرغبتــی جوانــان بــه ازدواج یــا کاهــش میــزان ازدواج هــم بهطــور پیوســته طــی تحقیقــات مختلــف مــورد
پژوهــش قــرار گرفتــه و خالصــه همــه دغدغــه ازدواج جوانــان و بــه تأخیــر نیفتــادن آن را دارنــد ،امــا در ایــن میــان کمتــر
کســی بــه مســأله شــیوههای همســریابی و همســرگزینی پرداختــه اســت.
بســیاری از پژوهشهایــی کــه بــه شــیوهها و ســبکهای همســریابی و همســرگزینی پرداختهانــد ،رابطــه ســبکهای
همســرگزینی را بــا رضایــت زناشــویی بررســی کردهانــد .1رضایتمنــدي زناشــویی یکــی از مؤلفههــاي مهــم ســامت
خانوادههاســت و نشــانگر کارآیــی و اســتحکام آن بــوده و از عوامــل مؤثــر در بهداشــت روانــی همســران و فرزنــدان اســت.
رضایتمنــدي زناشــویی را حالتــی میداننــد کــه طــی آن زن و شــوهر از ازدواج بــا یکدیگــر و بــا هــم بودن احســاس شــادي
و رضایــت میکننــد .بــا توجــه بــه اینکــه هــدف افــراد از ازدواج و زندگــی مشــترك ،رســیدن بــه ایــن رضایــت در ابعــاد
مختلــف آن اســت ،لــذا کاهــش رضایتمنــدي زناشــویی عــاوه بــر اینکــه بــه ایجــاد فضــاي نامناســب در خانوادههــا و
مشــکالت بســیار منجــر میگــردد ،میتوانــد در نهایــت بــه تزلــزل خانوادههــا و طــاق بینجامــد .رضایتمنــدي زناشــویی
میتوانــد در ســایه یــک انتخــاب شایســته و مناســب بهدســت بیاید(احمدنیــا.)92 :1393 ،
▪  ▪تحقیــق «ســبکهای همســرگزینی بــا رضایــت زناشــویی» بــا هــدف بررســی رابطــه انــواع ســبکهای همســرگزینی و ســازگاری
زناشــویی اجــرا گردیــد .بــرای بررســی ایــن مســأله دو مطالعــه جداگانــه ،امــا مرتبــط بــا یکدیگــر انجــام شــد .در مطالعــه نخســت رابطــه
ســبکهای همســرگزینی بــا ســازگاری زناشــویی در زنــان تهرانــی بررســی شــد .ایــن بررســی نشــان داد ســبکهای همســرگزینی
«آشــنایی قبلــی و ازدواج بــا رضایــت خانــواده» و «خواســتگاری و ازدواج بــا رضایــت فــرد و خانــواده» ســطح باالتــری از ســازگاری

 .1رابطه سبکهای همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج (مظاهری و همکاران ،)1388 ،تأثیر سبکهای همسرگزینی در سطح رضایت زناشویی افراد
( )1389مقايسه شيوههاي همسرگزيني سنتي و غيرسنتي و نقش آن در رضايت زناشويي در بين زنان متأهل شاغل در صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران
(شادمهر ،)1390،سبكهای همسرگزینی (سنتی ،آزاد و تركیبی) و رضایت زناشویی در پرستاران (رجبی ،)1394 ،مطالعه جنسیتی رابطه شیوه همسرگزینی
(سنتی و جدید) با رضایت زناشویی در خانوادههاي شهر شیراز (احمدنیا )1393 ،و. ...
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زناشــویی را در مقایســه بــا ســبکهای خواســتگاری و ازدواج اجبــاری و «آشــنایی قبلــی بــا همســر و ازدواج اجبــاری» در پــی دارد.
▪  ▪ بررســی تحولــی ســبکهای ازدواج و ســازگاری زناشــویی نشــان داد نمــره ســازگاری زنانــی کــه از طریـق «خواســتگاری و ازدواج
بــا رضایــت خــود و خانــواده» و «آشــنایی و ازدواج بــا موافق ـت خانوادههــا» ازدواج نمودهانــد ،در ســالهای نخســت ازدواج باالتــر از دو
گــروه ازدواجهــای اجبــاری اســت و بــا گذشــت زمــان نیــز ایـن برتــری بهرغــم نوســاناتی کــه دارد همچنــان حفــظ میشــود  .ایــن در
حالــی اســت کــه زنانــی کــه ســبک همســرگزینی خــود را «شــیفتگی و ازدواج بهرغــم مخالفــت خانوادههــا» گــزارش کردهانــد ،اگرچــه
در ســالهای نخســت ازدواج خــود رضایــت زناشــویی باالیــی در حــد دو گــروه فــوق نشــان دادهانــد ،ولــی هرچــه از ســالهای ازدواج
آنهــا بیشــتر میگــذرد ،نمــره ســازگاری زناشــویی آنهــا بیشــتر افــت میکنــد.
▪  ▪در مطالعــه دوم بــه بررســی ایــن ســؤال پرداختــه شــد کــه آیــا ســبکهای همســرگزینی در میــان زوجیــن متقاضــی طــاق ،زوجیــن
در جسـتوجوی زوجدرمانــی و زوجیــن راضــی از زندگــی خانوادگــی خــود متفــاوت اســت؟ بدیـن منظــور  130زوج از شــهرهای تهــران،
مشــهد ،اســفراین و ســبزوار انتخــاب و بــه پرسشــنامهای در خصــوص ســبک همســرگزینی پاســخ دادنــد .مقایســه دادههــا در مطالعــه دوم 
نشــان داد کــه ســبکهای مختلــف همســرگزینی بهطــور معنــاداری در گروههــای مختلــف زوجیــن راضـی ،ناراضــی و در جسـتوجوی 
درمــان و متقاضــی طــاق متفــاوت اســت ،درحالیکــه بیــش از  %98زوجهــای راضــی از طریــق یکــی از دو ســبک خواســتگاری و ازدواج
بــا رضایــت خــود و خانــواده و آشــنایی و ازدواج بــا موافقــت خانوادههــا ازدواج نمودهانــد ،بیــش از  %84زوجهــای متقاضـی طــاق یکــی
از دو ســبک خواســتگاری و ازدواج اجبــاری و شــیفتگی و ازدواج بهرغــم مخالفــت خانوادههــا و بیــش از  %34زوجهــای در جسـتوجوی
درمــان نیــز یکــی از دو ســبک ازدواج بــا انتخــاب خــود ،ولــی بــرای فــرار از خانــه و آشــنایی و ازدواج اجبــاری را بهعنــوان ســبک
همســرگزینی خــود گــزارش کردهاند(مظاهــری و همــکاران.)1388 ،
▪  ▪پژوهــش دیگــر «تأثیــر ســبکهای همســرگزینی در ســطح رضایــت زناشــویی افــراد» ( )1389اســت کــه  مطابــق پژوهــش دکتــر
علــي مظاهــري ،ســبکهای همســرگزینی در ایــران بــه  5گــروه عمــده تقســیم میشــوند کــه هریــک از آنهــا تأثیــر ویــژهای بــر ســطح
رضایت زناشویی افراد دارد	 .
ایــن شــیوهها عبارتنــد از :خواســتگاری بــا رضایــت خــود و خانــواده (عــدم آشــنایی پیــش از خواســتگاری ،رضایــت خــود و خانــواده) ،خواســتگاری
و ازدواج اجبــاری (عــدم آشــنایی پیــش از خواســتگاری ،رضایــت خانــواده و عــدم رضایــت زوجــه) ،دوســتی و موافقــت خانواده (شــیفتگی و آشــنایی
پیــش از ازدواج همــراه بــا رضایــت خانــواده) ،شــیفتگی و ازدواج بهرغــم مخالفــت خانوادههــا (ازدواج دو فــرد آشــنا بهرغــم مخالفــت خانــواده) و
همچنیــن ازدواج اجبــاری (دوســتی و آشــنا بــودن دو نفــر پیــش از خواســتگاری ،ولــی عــدم موافقــت آنهــا بــا ازدواج).
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▪  ▪بررسـیهای آمــاری شــهر تهــران نشــاندهنده آن اســت کــه خواســتگاری و ازدواج بــا رضایــت خــود و خانــواده بــا حــدود  %42باالتریــن
ســهم را دارد .در مرحلــه بعــدی نیــز دوســتی و ازدواج بــا رضایــت خــود و خانــواده قــرار میگیــرد کــه  %29متأهــان تهــران را دربرمیگیــرد.
ایــن پژوهــش نشــان میدهــد در میــان ایــن پنــج روش ،آن دســته از همســرانی کــه پیــش از ازدواج بــا هــم آشــنایی داشــتند ،بیشــترین درجــه
ســازگاری بــا یکدیگــر را دارنــد و در مرحلــه بعــدی ازدواجهــای ســنتی قــرار میگیرنــد کــه بــا خواســتگاری و رضایــت زوجیــن و خانوادههــای
آنهــا صــورت میگیــرد.
▪  ▪بقیــه شــیوههای همســرگزینی از پایــداری بســیار اندکــی برخوردارنــد .نکتــه جالــب توجــه آن اســت کــه زندگــی مشــترک زوجیــن
شــیفته هــم کــه بهرغــم مخالفــت خانوادههــا بــا یکدیگــر ازدواج میکننــد ،در  4ســال اول از پایــداری نســبی برخوردارنــد ،ولــی بــا
شــیبی تنــد بــه ســمت واگرایــی پیــش میرونــد و کمتــر از  %5آنهــا بــه دهــه ســوم زندگــی مشــترک میرســند .ســطح ســازگاری
چنیــن همســرانی بــا گذشــت زمــان ،پاییــن و پایینتــر آمــده و شــاهد کاهــش تنــد ســطح ســازگاری زناشــویی در طــول زمــان هســتیم.
همچنیــن بررس ـیها نشــان میدهــد در مناطقــی کــه ارزشهــای مذهبــی حاکــم بــوده ،حــدود  %92ازدواجهــا موفــق گــزارش شــدهاند،
درحالیکــه در جوامــع کمتــر مذهبــی تــا  %50تقاضــای طــاق بــه چشــم میخــورد.
▪  ▪هرچنــد انتخــاب و آشــنایی همســر توســط فــرد متقاضــی از عوامــل ثبــات در زندگــی مشــترک اســت ،ولــی ایــن مســأله بــه معنــای
نادیــده گرفتــن نقــش و اهمیــت خانــواده نیســت .نمیتــوان بهســادگی نقــش خانــواده و والدیــن را در انتخــاب همســر و فرزنــدان نادیــده
گرفــت ،بلکــه بایــد بــر اهمیــت مداخلــه مناســب و مفیــد خانــواده تأکیــد کــرد .هرچنــد مطابــق تحقیقــات صــورت گرفتــه بهتــر اســت این
مداخلــه از نــوع ارزیابــی ثانویــه باشــد و آشــنایی و انتخــاب اولیــه را بــر عهــده خــود جوانــان بگــذارد.
▪  ▪ در مقاله «تأثیر تحوالت جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی» نیز چنین بررسی شده است:
در گذشــته نــه چنــدان دور ،شــکل و کارکــرد خانــواده فقــط متأثــر از ارزشهــای فرهنگــی و نظامهــای معیشــتی موجــود در جامعــه بــوده،
امــا امــروزه از ســویی بــه لحــاظ ارتباطــات گســترشیافته جهانــی و از ســوی دیگــر ،بهدلیــل ســاختیابی ( )Structurationخانــواده در
انطبــاق بــا تحــوالت سیاســی و فرهنگــی جامعــه ،عوامــل داخلــی و بینالمللــی متعــددی را میتــوان برشــمرد کــه هــر یــک بــه گونـهای بــر
دگرگونــی ســاخت و نــوع انتظــام کارکــردی خانــواده تأثیــر میگذارنــد و نیــز تغییــرات خانــواده بــه نوبــۀ خــود بــر نــوع ارتباطــات داخلــی و
خارجــی جامعــه اثــر میگــذارد.
موضــوع مقالــه حاضــر ،بررســی ویژگیهــا و شــیوههای همســرگزینی طــی ســه نســل خانــوادۀ ایرانــی اســت .ســؤال اصلــی موضــوع فــوق،
ایــن بــوده اســت کــه :آیــا هنجارهــا و مراســم مترتــب بــر امــر همســرگزینی و ازدواج بهمثابــه عامــل تــداوم و پایــداری نهــاد خانــواده ،همــگام
بــا تحــوالت و دگرگونیهــای اجتماعــی همهجانبــه دچــار تحــول شــدهاند؟
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بازخوانیمسألهمحورشیوههایهمسریابیوهمسرگزینی

( نگاهی بر سایتهای همسریابی اینترنتی)

بــرای مثــال ،یــک ادعــای نظــری در ایــن بررســی ایــن بــود کــه :بــه نظــر میرســد بــا بــاال رفتــن ســطح تحصیــات و اشــتغال زنــان و نیــز
بــا توجــه بــه رونــد دگرگونــی ســاختار خانــواده بــه ســمت خانــوادۀ هســتهای نقــش و منزلــت زنــان در تصمیمگیریهــا در خانــواده و جامعــه
ارتقــا یافتــه اســت .هــدف از ایــن بررســی ،مطالعــۀ تطبیقــی در مــورد ســن ازدواج ،دفعــات ازدواج ،علــت ازدواجهــای مجــدد ،دایــره و دامنــۀ
همســرگزینی شــامل :چگونگــی آشــنایی بــا همســر ،نســبت همســر و نیــز نســبت افــراد دخالــت کننــده در انتخــاب همســر در میــان افــراد
ســه نســل متوالــی بــوده اســت.
بهطــور اجمالــی نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد ویژگیهــای مــورد نظــر در طــی ســه نســل در همــه مــوارد بــه شــکل خطــی تغییــر
نکردهانــد و در مــواردی نیــز مطابــق فرضهــای بررســی نبودهانــد؛ بــرای مثــال ،نتایــج آمــاری نشــاندهندۀ اهمیــت بیشــتر نقــش
دخالتکننــدۀ پــدر در انتخــاب همســر بــرای فرزنــدان در مقایســه بــا نقــش مــادر در ایــن امــر در هــر نســل اســت(آزاد ارمکــی.)1381 ،
▪  ▪در مقالــه «تحــول در معیارهــای همســرگزینی» بیــان شــده اســت کــه :تحــول همســرگزینی از انتخــاب خانــواده بــه انتخــاب آزاد
حرکــت کــرده اســت و تحــوالت همســرگزینی در جوانــان طبقــات بــاال در مقایســه بــا گروههــای دیگــر نمــود بیشــتری داشــته اســت.
همچنیــن مــدرن شــدن باعــث بــاال رفتــن ســن ازدواج و تبعیــت کمتــر جوانــان از والدینشــان میشــود و همانگونــه کــه در جامعــه ســنتی
همســرگزینی از طریــق خانــواده باعــث انســجام اجتماعــی اســت ،در جامعــه مــدرن ،همســرگزینی از طریــق انتخــاب آزادانــه فــردی منجر
بــه انســجام اجتماعــی میشــود .معیارهــای همســرگزینی در نســل جــوان متحــول شــده و تحــوالت همســرگزینی بیشــتر جوانــان طبقــه
بــاال را دســتخوش تحــول کــرده اســت .تحــول شــیوههای همســرگزینی بهصــورت زیــر اســت:

 .1حرکت شیوه همسرگزینی بر پایه پیروی از نظر خانواده به همسرگزینی بر پایه عشق آزاد.
 .2حرکت شیوه همسرگزینی با الگوهای مشخص و روشن معیارهای همسرگزینی بهسوی ابهام در الگوها.
 .3تحــول الگوهــای همســرگزینی از تحصیــل منافــع بــه ســبب تبعیــت از والدیــن بــه تحصیــل منافــع بــر اســاس
معیارهــای فــردی انتخــاب آزاد همســر.
 .4حرکت از تشکیل خانواده سنتی باثبات هدفمند به خانواده جدید بیثبات و بیهدف.
 .5حرکــت ارزشهــای خانــواده از ارزشهــای ســنتی مبتنــی بــر پایــداری و حفــظ خانــواده بــه هــر قیمــت بــه ســوی
ارزشهــای جدیــد و از بیــن بــردن قبــح طــاق و رواج جدایــی است(مشــیدی.)1390 ،
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جمعبندی

بیشتر تحقیقاتی که در حوزه همسرگزینی انجام شده:

▪  ▪بــر ایــن نکتــه اتفاقنظــر دارنــد کــه بــا ورود بــه دنیــای مــدرن کــه یکــی از شــاخصهای مهــم آن فردگرایــی اســت ،همســرگزینی
دچــار تحــول شــده اســت .درواقــع دخالــت خانــواده در زندگــی افــراد کــم و یــا حتــی حــذف میشــود و دوســت دارنــد دربــاره همهچیــز
خودشــان تصمیــم بگیرند.
▪  ▪رابطه بین سبکهای همسرگزینی و رضایت از زندگی زناشویی را بررسی کرده است.
▪  ▪بیشــتر تحقیقــات بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه در همســرگزینی آزاد ،در ســالهای ابتدایــی زندگــی مشــترک رضایــت بیشــتری
نســبت بــه  همســرگزینی ســنتی وجــود دارد .افــراد در همســرگزيني آزاد شــريك ازدواجشــان را بــر اســاس فيلتــر خــود انتخــاب ميكننــد؛
در نتیجــه رضايــت بيشــتري نســبت بــه ســاير شــيوههاي همســرگزيني دارنــد.
وضعیت موجود در شیوه های همسرگزینی جوانان

بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده ،شــیوههای همســرگزینی متأثــر از متغیرهایــی همچــون :جنســیت ،تعلقــات قومــی و
مذهبــی ،تفــاوت نســل ،پایــگاه اقتصــادی -اجتماعــی ،میــزان و نــوع تحصیــات ،آموزشهــای مــدرن (رســانههای جمعــی و
رفتوآمــد بــه شــهر )...اســت کــه همیــن امــر مانــع از ایجــاد یــک وضعیــت یکدســت و متجانــس در ســطح کشــور میگــردد.
از ایـنرو بــا توجــه بــه نبــود تحقیــق جامــع و گســترده کــه بیانگــر وضعیــت شــیوههای همســرگزینی و میــزان شــیوع هریک
از ایــن شــیوهها باشــد ،ضــروری اســت تــا نگاهــی بــه یافتههــای تحقیقــات محــدود و مــوردی داشــته باشــیم.
در دهــه پیــش از  1340حــدود  %82/5خانوادههــا و خویشــاوندان در انتخــاب همســر بــرای فرزندانشــان مشــارکت
داشــتند و فقــط  %17/5بهواســطه خــود فــرد ،همســرگزینی شــده و در دهــه  1370حــدود  %31/8از طــرف خانوادههــا
و خویشــاوندان و  %68/2بــا انتخــاب شــخصی بــوده اســت(آزاد ارمکــی.)127 :1386 ،
مرکــز آمــار در ســال  1375اعــام کــرد کــه الگــوی انتخــاب همســر تغییــر عمــدهای یافتــه ،ولی ایــن تغییــرات در حدی
نیســت کــه نقــش خانــواده در انتخاب همســر بــرای فرزندان حــذف شــده باشــد(مرکز آمــار ایــران.)17-75 :1375 ،
بــا نمونــه آمــاری در شــهر اهــواز ،تحقیــق نشــان داده کــه از بیــن ســه شــیوه همســرگزینی آزاد ،ســنتی و ترکیبــی  ،
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ازدواج ســنتی (حــدود  )%40بیشــترین ســبک رایــج همســرگزینی در ایــن شــهر اســت و انتخــاب همســر نــه حاصــل یــک
انتخــاب شــخصی ،بلکــه انتخــاب خانوادگــی و قومــی اســت .حتــی اگــر جوانــان پیــش از ازدواج در ابتــدا بــا هــم مالقــات
هــم داشــته باشــند ،امــا در خصــوص تناســب آنهــا خانــواده تصمیــم میگیرد(رجبــی و همــکاران.)1394 ،
امــا در میــان قومیتهــای متفــاوت بررســی و مقایســه الگوهــای رفتــاری و نگرشــی دو نســل فرزنــدان و والدیــن در
مــورد ازدواج نشــان میدهــد الگــوی متمایــزی در میــان گروههــای قومــی ایــران وجــود دارد و همچنیــن تفاوتهــای
بیــن نســلی در مــورد ویژگیهــای فــردی ،بــه کاهــش مطلوبیــت و رواج ازدواج خویشــاوندی در میــان نســل دوم منجــر
نشــده است(عباســی شــوازی و ترابــی1385 ،؛ عســگری ندوشــن و دیگــران 1388 ،و ســعادت.)1382 ،
تحقیقــی در خراســان رضــوی دانشــجویان دانشــگاههای ایــن اســتان را در ســال  1394مــورد مطالعــه قــرار داده
اســت کــه نشــان میدهــد رونــد افزایــش روابــط پیــش از ازدواج بــا تغییــر آرام ارزشهــا ،ابتــدا تغییــر در ســاختار خانــواده
و کارکردهــای آن را در پــی دارد کــه حتــی پــس از آن میتوانــد بــه تغییــرات اجتماعــی گســترد هتر نیــز منجــر شــود.
شــواهد حاکــی از آن اســت کــه تغییــر در ارزشهــا و نگرشهــا در ایــران بــه ســوی مثبــت قلمــداد کــردن رابطههــا و
معاشــرتهای دختــر و پســر ،پیــش از ازدواج اســت ،بهطوریکــه ازدواجهــای برخاســته از اینگونــه معاشــرتها افزایــش
یافتــه اســت .پســران تمایــل بیشــتری بــه ایــن روابــط نشــان داده و میانگیــن موافقــت آنهــا به دوســتی دختروپســر بیش
از دختــران اســت و ایــن درحالــی اســت کــه گرایــش بیــش از نیمــی از دختــران دانشــجو بــه دوســتیهای پیــش از ازدواج
میانــه بــوده و نگــرش والدیــن منفیتــر از خودشــان اســت .در مجمــوع زنــان در مقایســه بــا مــردان نگــرش منفیتــری
بــه اینگونــه معاشــرتها دارنــد و میــزان پســرانی کــه انتخــاب همســر در محیــط کار یــا دانشــگاه را مناسـبتر میداننــد،
بیــش از دختــران اســت .ایــن نتایــج توســط تحقیــق موحــد و عباســی شــوازی کــه در جمــع دانشــجویان شــهر شــیراز در
ســال  1385انجــام شــد بــا تحقیــق قاســمی اردهایــی ( )1386کــه یــک تحقیــق ثانویــه از دادههــای آمــار ســال 1385
بــوده ،همســو اســت(عظیمی هاشــمی و همــکاران .)1394 ،بــا اینحــال عواملــی چــون افزایــش اختیــار در برابــر اجبــار،
ورود عناصــر نوســازی (آمــوزش مــدرن ،رســانه هــای جمعــی ،رفتوآمــد بــه شــهر) ،رفــاه ،الگوبــرداری از فرهنگهــای
غیرمحلــی ،افزایــش تحصیــات -افزایــش آگاهــی -پایبنــدی مذهبــی و تغییــر در شــکل خانــواده را از جملــه عوامــل
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تأثیرگــذار بــر تغییــر نگرشهــا و ارزشهــای مرتبــط بــا ازدواج دانســته شــدهاند(نیکپرور 1390 ،و کنعانــی.)1385 ،
در تحقیــق عظیمــی و همــکاران ( )1394چنیــن بهدســت آمــده کــه نیمــی از جوانــان ( )%57ترجیــح میدهنــد همســر
آینــده خــود را از طریــق آشــنا شــدن اولیــه در محیــط دانشــگاه یــا محــل کار برگزیننــد و ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا
 %14از خانوادههــای اســتان خراســان ایــن امــر را میپســندند .بــا اینحــال  %43والدیــن و  %70جوانــان روابــط بــا
قصــد ازدواج را بــا شــرایط یــا بــدون شــرایط میپذیرنــد  .
همچنیــن در خصــوص متغیــر تحصیــات نیــز در میــان قشــر تحصیلکــرده تمایــل بیشــتری در کاســتن دخالــت و
نقــش خانــواده هســت ،بهویــژه در رشــتههای پزشــکی و مهندســی (عظیمــی هاشــمی و دیگــران )1394 ،نکتــه حائــز
اهمیــت ایــن اســت کــه مطالعــه الگویهــای ازدواج متأهــان نشــان میدهــد بــا اینکــه ایــن افــراد دوســت جنــس
مکمــل (مخالــف) داشــتهاند ،امــا بــرای ازدواج بــه شــیوههای ســنتیتر روی آوردهانــد .از ای ـنرو ،در خراســان رضــوی
اگرچــه در ســطح نگــرش ،الگوهــای انتخــاب همســر متأثــر از ارزشهــای دوســتان و همســاالن اســت ،امــا در ســطح
کنــش همچنــان تحــت تأثیــر الگوهــا و نگــرش والدیــن اســت(عظیمی هاشــمی.)1394 ،
ب) چارچوب نظری

▪

▪شیوههای همسرگزینی

یکــی از مهمتریــن انتخابهــاي انســان در زندگــی ،انتخــاب همســر اســت؛ زیـرا بدینوســیله بــه تشــکیل خانـواده میپــردازد
و ایــن امــر در زندگــی شــخصی ،اجتماعــی و تربیــت فرزنـدان تأثیــر بهسـزایی دارد .اهمیــت ایــن انتخــاب بــه قــدري اســت کــه
میتـوان ســعادت و رضایــت و نیــز ناکامــی و حســرت آدمــی را در زندگــی بــه چگونگــی ایــن انتخــاب مربــوط دانســت.
همچــون ســایر ابعــاد زندگــی ،گزینــش همســر نیــز دســتخوش تحــول و دگرگونــی گردیــد .فرآیندهای همســرگزینی،
در گذشــته کمتــر در اختیــار دختــر و پســری بــود کــه قصــد ازدواج داشــتند .معمــو ًال بزرگترهــا بهویــژه والدیــن ،بیشــترین
نقــش را در ازدواج فرزنــدان ایفــا میکردنــد .دلیــل ایــن امــر ،ازدواج در ســن کــم ،بهویــژه در مــورد دختــران بــود.
بهعــاوه ،ویژگیهــای خانــواده گســترده و وابســتگی زوجیــن جــوان بــه خانــواده موجــب میشــد کــه تصمیمگیــری
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اصلــی ،برعهــده خانــواده دختــر و پســر در آســتانه ازدواج باشــد .ازدواج بهشــدت تحــت تأثیــر فشــار اجتماعــی قــرار داشــت.
انتخــاب همســر نــه براســاس میــل و عالقــه طرفیــن کــه بهدلیــل نوعــی جبــر اجتماعــی انجــام میشــد .در جامعـهاي
کــه فردیــت مطــرح نبــود ،عالیــق فــرد در انتخــاب همســر در اولویتهــای اولیــه نبــود ،ازدواج از حالــت وصلــت بیــن دو
شــخص خــارج و بــه وضعیــت وصلــت و اتحــاد بیــن دو گــروه خویشــاوندي تبدیــل گردیــده بــود.
امــا امــروزه بهتدریــج خواســت دختروپســر در امــری کــه بزرگتریــن اقــدام در تعییــن سرنوشتشــان محســوب میشــود،
عامــل اساســی شــده اســت .اختیــارات و آزادیهــای فــردی دختروپســر ،در گزینــش همســر فزونــی یافتــه اســت .بــا ایــن
وجــود ،آنــان در انتخــاب شــریک زندگــی بایــد قواعــد پیچیــده و دقیقــی را رعایــت کننــد و در ایــن میــان نقــش والدیــن
هنــوز برجســته اســت .دختروپســر بایــد در فرآینــدی کــه هــم عواطــف و هــم شــناخت نقــش بهســزایی در آن دارد ،بــه
انتخــاب شــریک زندگــی بپردازند(ســاالریفر.)220 :1383 ،
در گذشــته الگــوي غالــب در شــیوه ازدواج بهصــورت ترتیــب داده شــده از طــرف بزرگترهــا بــود کــه در حــال
حاضــر شــاهد سلســله تغییــرات و تعدیالتــی نســبت بــه گذشــته هســتیم؛ از جملــه افزایــش آزادیهــاي فــردي و حــق
تصمیمگیــري و اظهارنظــر در آنچــه بزرگتریــن اقــدام در تعییــن سرنوشتشــان تلقــی میشــود ،اســت کــه ایــن افزایــش
بیشــتر بیــن افــراد تحصیلکــرده در مقطــع تحصیــات تکمیلــی دیــده میشــود(کلدی.)1387 ،
انواع روشهای همسرگزینی

همســرگزینی «فرآینــد انتخــاب همســر ،تصمیمگیــری آگاهانــه منتــج از رشــد یــک سلســله فرآیندهــای شــناختی،
عقالنــی ،اجتماعــی و روانــی در فــرد اســت کــه منجــر بــه انتخــاب شــریک زندگــی و همســر آینــده میشــود»(رایس،
 ،1999بــه نقــل از احمدنیــا.)1393 ،
راههای انتخاب همسر توسط جوانان ،به دو دسته قابل تقسیم است:
▪  ▪روش سنتی؛ انتخاب از طریق خانوادهها
▪  ▪روش مدرن؛ انتخاب شخصی از طریق فضای عمومی و یا فضای مجازی.
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در روشهــای ســنتی انتخــاب همســر ماننــد ســالهای نــه چنــدان دور ،دختروپســر بــرای اولیــن بــار ســر ســفره

عقــد یکدیگــر را میدیدنــد و یــا ازدواجهــای فامیلــی کــه عقدشــان را در آســمانها نوشــته بودنــد .در گذشــته نقــش
اهالــی محــل ،همســایگان ،مســجدیها و فامیــل در پیشــنهاد دادن دخترخانــم بــه خانــواده آقاپســر مرســوم و رایــج بــود.
بســیاری از مراس ـمها و تجمعــات مذهبــی بــرای نشــان کــردن دخترهــا توســط مــادر آقادامــاد بــود .متأســفانه امــروزه
محلــه ماننــد گذشــته کارکــرد اجتماعــی خــود را از دســت داده اســت و بســیاری از افــراد حتــی همســایه دیــوار بــه دیــوار
خــود را نمیشناســند و از احــوال یکدیگــر بیخبرنــد  .
در ایــران نقــش والدیــن در ازدواج ،بیــش از جوامــع دیگــر بــه چشــم میخــورد ،بهطوریکــه هنــوز میتــوان گفــت  
خانــواده ایرانــی مخصوصـ ًا در نقاطــی کــه کمتــر بــا فرآینــد تجــدد آشــنا شــدهاند ،یکــی از وظایــف و کارکردهــاي خــود
را گزینــش همســر بــراي فرزنــد یــا فرزنــدان خــود میدانــد؛ از ســوي دیگــر ،ازدواج فامیلــی کــه از ویژگیهــاي خــاص
ازدواج ایرانــی تلقــی میشــد ،بهتدریــج جــاي خــود را بــه ازدواجهــاي غیرفامیلــی داده اســت کــه ایــن پدیــده در شــهرها،
بهویــژه شــهرهاي بــزرگ نســبت بــه روســتاها بیشــتر دیــده میشــود .امــروزه در کنــار روشهــای ســنتی کــه بــه نســبت
گذشــته کمتــر شــده ،روشهــای مــدرن رواج پیــدا کــرده اســت و جوانــان خودشــان همسرشــان را انتخــاب میکننــد.
فضاهــای عمومــی ماننــد دانشــگاهها و محــل کار و ...کــه حضــور زنــان بیشــتر از گذشــته شــده ،موجــب شــده اســت تــا
تعامــل و ارتبــاط بیــن دختــران و پســران بیشــتر شــود .تحــوالت مذکــور در شــیوه همســرگزینی را میتــوان بهدلیــل
کمرنــگ شــدن کمــک مالــی والدیــن بــه فرزنــدان در ازدواج و اســتقالل شــغلی و مالــی جوانــان نــام بــرد.
یکــی از شــیوههای مــدرن انتخــاب همســر آشــنایی از طریــق فضــای مجــازی اســت .اینترنــت به شــکل چشــمگیری
زندگــی مــا را تحتالشــعاع خــود قــرار داده اســت .ایــن فنــاوری جدیــد امکانــات بســیاری را در اختیــار کاربــران قــرار
داده اســت؛ از ســهولت دسترســی بــه اطالعــات تــا تعامــل میــان افــراد در سراســر دنیــا بــا یکدیگــر .در گذشــته تعامــل
میــان افــراد در فضــای مجــازی رســمیتر بــه نظــر میرســید ،امــا بــا گســترش امکانــات اینترنتــی ماننــد شــبکههای
اجتماعــی امــکان صمیمــی شــدن افــراد بــا هــم و دلبستگیشــان بــه یکدیگــر و حتــی تصمیــم بــرای ازدواج بیشــتر شــده
اســت .در واقــع آشــناییها در فضــای مجــازی و تصمیــم جــدی بــرای ازدواج یــا ختــم شــدن بــه ازدواج ،تــا حــدودی
بــرای برخــی از کاربــران ،جایگزیــن واســطهگریهای ســنتی در ازدواج شــده اســت؛ واســطههایی کــه در دنیــای ســنت
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بازخوانیمسألهمحورشیوههایهمسریابیوهمسرگزینی

( نگاهی بر سایتهای همسریابی اینترنتی)

افــراد را بــه هــم معرفــی میکردنــد تــا بــا هــم آشــنا شــوند و میــزان تفاهــم یــا عــدم تفاهمشــان را بــا یکدیگــر بســنجند.
بــا یــک جســتوجوی ســاده در اینترنــت میتــوان دههــا پایــگاه دربــاره ازدواج اینترنتــی ،دوســتیابی اینترنتــی و
پایگاههــای همســریابی پیــدا کــرد و تعــداد اعضــای پایگاههــا و مراجعــان نشــاندهنده آن اســت که این شــیوه همســرگزینی
بیــن جوانــان از جذابیــت برخــوردار اســت .بــرای جوانانــی کــه کار بــا رایانــه و اینترنت یکــی از فعالیتهــای روزانه آنهاســت،
ســرزدن بــه ایــن پایگاههــای اینترنتــی هــم فریبنــده و هــم ســرگرمکننده اســت؛ زیــرا از ایــن طریــق میتواننــد اطالعاتــی
دربــاره فعالیــت ایــن قبیــل پایگاههــا ،افــرادی کــه در آن مشــارکت دارنــد و ایــن شــیوه جدیــد دوس ـتیابی ،پیــدا کننــد.
ازدواج پدیــدهای اســت کــه نیــاز بــه آشــنایی دارد .در جوامــع ســنتی آشــنایی افــراد بــر حســب قاعــده خطــا و آزمایــش
انجــام میشــد .آشــنایی اولیــه بهواســطه یکــی از اطرافیــان هنــوز هــم رواج دارد و یکــی از شــیوههای پذیرفتــه شــده
اســت .بــا گســترش ارتباطــات ،واســطهها حــذف شــدند و جوانــان فرصــت بیشــتری بــرای آشــنایی بــا جنــس مخالــف و
همسنوســال خــود پیــدا کردهانــد؛ از طرفــی بــا پیشــرفت فنــاوری همــه ابعــاد زندگــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و امــکان
آشــنایی از راه دور افــراد بــا یکدیگــر فراهــم شــده است(دســتجردی و عرفــان.)69 :1392 ،
در این نوشتار نگاهی داریم به پایگاههای اینترنتی همسرگزینی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
همسرگزینی از طریق پایگاههای اینترنتی

آشــنایی مجــازی از همــان زمانــی کــه یاهو مســنجر و شــبکه  360میــان جوانــان رواج یافت ،شــکل گرفت .پس از گذشــت
چنــد ســال ،کمکــم دور و اطرافمــان زوجهایــی را دیدیــم کــه آشناییشــان از اینترنــت و چــت آغــاز شــده بــود؛ موضوعــی کــه
بــا توســعه شــبکههای مجــازی و وبالگنویســی بــه اوج خــود رســید و البتــه هرچقــدر بیشــتر رواج یافــت ،آســیبهای آن نیــز
بیشــتر پدیــدار گشــت .آشــنایی اینترنتــی نهتنهــا دارای کمتریــن امــکان اعتماد و شــناخت بــرای طرفین بــوده و هســت ،بلکه در
بســیاری از مواقــع خصوصـ ًا بــرای دختــران دردسرســاز نیــز میشــود .در کشــاکش دوســتیهای اینترنتــی کــه برخــی بــه ازدواج
ختــم میشــد و برخــی در حــد آشــنایی میمانــد ،پایگاههــای همســریابی شــکل گرفتنــد کــه از همــان ابتــدا دارای مخالفــان و
موافقانــی بــرای خــود بودنــد .ایــن پایگاههــا کــه نقــش واســطهگری ســنتی را در دنیــای مــدرن بــازی میکننــد ،دارای انــواع
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متنوعــی بــا رویکردهــای مذهبــی و غیرمذهبــی و زمینههــای فعالیت متفاوتی هســتند.
ایــن روش همســرگزینی نیــز موافقــان و مخالفــان خــود را داشــته و در عیــن حــال کــه بســیاری اســاس ایــن نــوع
آشــنایی را غیرقابــل اعتمــاد دانســته و آن را بــا فرهنــگ ایرانــی و محدودیتهــای دختــران بــرای پیشــقدم شــدن در امــر
ازدواج در تضــاد میداننــد ،موافقانــی هــم دارد کــه آن را بهمثابــه راهــی بــرای برونرفــت از معضــل کاهــش نــرخ ازدواج
و قدمـی رو بــه جلــو بــرای افزایــش راههــای همســرگزینی در نظــر میگیرنــد.
عــدم تشــکیل خانــواده بــه شــکل صحیــح آن و در قالــب ازدواج دائــم ،منجــر بــه ایجــاد و شــکلگیری پدیدههــای
جدیــدی هماننــد «ازدواج ســفید» و «گســترش ازدواج موقــت در ایــران» بهجــای ازدواج دائمــی شــده اســت .میتــوان
راهانــدازی پایگاههــای اینترنتــی همســریابی ،ســهولت برقــراری روابــط اجتماعــی در شــبکههای مجــازی و ســختتر شــدن
شــرایط ازدواج دائــم را ســه عامــل گســترش ایــن پدیدههــا قلمــداد کــرد .در ازدواج ســفید زندگــی طرفیــن رابطــه در یــک
خانــه بــدون ثبــت ازدواج در شناســنامه و بهصــورت توافقــی اســت کــه مقامهــای جمهــوری اســامی در مــورد گســترش
آن بارهــا ابــراز نگرانــی کردهانــد .تمایــل جوانــان بــرای زندگــی مســتقل و جــدا از خانــواده و امــکان تهیــه «خانههــای
مجــردی» در شــهرهای بــزرگ ایــران از مهمتریــن عوامــل شــکلگیری ایــن پدیــده در ایــران عنــوان شــده اســت.
چگونگی فعالیت پایگاههای اینترنتی همسریابی

بیشــتر پایگاههــای همســریابی بــا عضویــت و ثبتنــام اعضــا فعالیــت میکننــد ،بهگون ـهای کــه افــراد مشــخصات
خــود و مشــخصات مــورد انتظــار از همســر آیندهشــان بــه همــراه عکــس خــود را در اختیــار کاربــران دیگــر قــرار میدهنــد.
متأســفانه در ایــن شــرایط اطمینانــی از صداقــت و راســتگویی افــراد نیســت و دروغگویــی در مــورد شــرایط و موقعیــت
بهوفــور یافــت میشــود .دختــران و پســرانی کــه عضــو ایــن پایگاههــا هســتند ،اذعــان دارنــد کــه نمیتواننــد از ارتبــاط
مجــازی ،میــزان صداقــت طــرف مقابــل را بفهمنــد و ایــن مســأله را یکــی از بزرگتریــن معضــات ایــن نــوع ارتبــاط
میداننــد؛ گاه عــدم صداقــت در میــزان تحصیــات و شــغل و داراییهــای فــرد اســت و گاه فراتــر از آن مــردان متأهلــی
هســتند کــه خــود را مجــرد معرفــی میکننــد.
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( نگاهی بر سایتهای همسریابی اینترنتی)

در ایــن پایگاههــا دختــران نیــز میتواننــد پیشــنهاددهنده باشــند و در بعضــی از پایگاههــا در جریــان قــرار گرفتــن
خانــواده از شــروط الزم و اساســی اســت ،مخصوص ـ ًا اینکــه بهدلیــل عــرف جامعــه ،دخترانــی کــه از ارتبــاط رو در رو و
کالمــی بــا جنــس مخالــف اجتنــاب میکننــد ،میتواننــد در فضــای مجــازی گفتوگــوی راحتتــری را بــا طــرف
مقابــل داشــته باشــند و روی ایــن نــوع از آشــناییها حســاب بــاز کننــد.
وضعیت پایگاههای اینترنتی همسریابی و همسرگزینی

در حــال حاضــر بیــش از  %30جوانــان در اینترنــت ،پایگاههــای همســریابی را جسـتوجو کــرده و بســیاری در وهلــه
اول بــا هــدف همســرگزینی وارد ایــن پایگاههــا میشــوند .آمــار دقیقــی از میــزان ازدواج مجــازی وجــود نــدارد .حتــی
افــرادی کــه از طریــق فضــای مجــازی بــا هــم آشــنا میشــوند ،مایــل نیســتند بگوینــد از ایــن طریــق بــا هــم آشــنا شــده
و ازدواج کردهانــد؛ لــذا آمارهــا فیلتــر میشــود و شــناخت صحیــح و کاملــی از ایــن امــر نداریــم.
وضعیــت مطلــوب بــا وضعیــت در حــال حاضــر پایگاههــای همســریابی اینترنتــی فاصلــه معنــاداری دارد؛ لــذا بایــد
طــرح مناســبی بــرای آن تنظیــم و ارائــه کــرد .در پایگاههــای همســریابی بایــد مــواردی رعایــت شــود از جملــه :محوریــت
مشــاور ،مطمئــن شــدن از جــوان ،صالحیــت زوج و زوجــه تــا بتــوان اقــدام بــه راهنمایــی دختــران و پســران جــوان نمــود
و همچنیــن در بررسـیها حتمـ ًا بایــد خانوادههــا در جلســه آشــنایی حضــور داشــته باشــند.
امــا بــا نگاهــی بــه پایگاههــای همســریابی اینترنتــی مشــاهده میشــود کــه بســیاری از مــوارد فــوق رعایــت
نمیشــود و آســیبهای جــدیای را بــه همــراه دارنــد.
طبــق آییننامــه مــاده  43در پورتــال وزارت ورزش و جوانــان ،پایگاههــای همســریابی ســازماندهی شــدهاند .شــرایط
اخــذ مجــوز بــرای پایگاههــای همســریابی اینترنتــی شــامل ایــن مــوارد اســت :افــرادی کــه متخصــص روانشناســی هســتند،
حداقــل  35ســال ســن دارنــد ،متأهلنــد و پروانــه ســازمان نظــام روانشناســی نیــز دارنــد ،میتواننــد بــرای ایــن امــر اقــدام
نماینــد .درحقیقــت مراکــز مشــاوره درجــه یــک میتواننــد پایــگاه همســرگزینی بــا محوریــت خانــواده ایجــاد کننــد.
در شــرایطی کــه پایگاههــای همســرگزینی بــا نامهــای مختلــف فعالیــت میکننــد ،معــاون ســاماندهی امــور
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ـان وزارت ورزش و جوانــان اعــام کــرده اســت کــه «هیــچ ســایتی از وزارت ورزش و جوانــان مجــوز فعالیــت دریافــت
جوانـ ِ
نکــرده اســت و هیچکــدام مــورد تأییــد نیســت .در ایــن میــان مؤسســه «تبیــان» از مســئوالن وقــت بهصــورت شــفاهی
موافقــت گرفتهانــد کــه کار را شــروع کننــد» و در حــال حاضــر فعــال هســتند.
یکــی از مأموریتهــای وزرات ورزش و جوانــان ،تمرکــز بــر امــر ازدواج جوانــان اســت؛ بههمیندلیــل یکــی از
راههــای برونرفــت از ایــن معضــل ،ایجــاد پایگاههــای همســریابی اســت کــه مبتنــی بــر یافتههــای علمــی در
حوزههــای اجتماعــی و روانشناســی باشــند کــه بــا مجــوز و زیرنظــر وزارت ورزش و جوانــان فعالیــت کننــد.
تحلیل ارتباطات در فضای مجازی (پایگاههای اینترنتی همسریابی)

دختــران و پســران بــا انگیزههــای متفــاوت عضــو پایگاههــای همســریابی میشــوند .تصــور میشــود اکثــر دخترانــی کــه
عضــو ایــن پایگاههــا میشــوند ،دخترانــی هســتند کــه سنشــان بــاال رفتــه اســت ،خواســتگارانی در محیــط واقعــی نداشــتهاند،
خواســتگاران مطلوبــی نداشــتهاند و یــا بهطورکلــی موقعیــت اجتماعــی مناســبی نداشــتهاند و ،...درحالـی کــه تعــداد دخترانــی که
از موقعیــت اجتماعــی باالیــی ماننــد تحصیــات تکمیلــی و شــغل مناســب برخوردار هســتند ،کــم نیســت .در فرهنــگ و عرف
مــا پیشــنهاد ازدواج از طــرف مــردان داده میشــود ،پــس بایــد علــت تمایــل و عضــو شــدن پســران در ایــن پایگاههــا بــا دقــت
نظــر بیشــتری بررســی شــود ،بیشــتر پســرهایی کــه عضــو ایــن پایگاههــا میشــوند بــرای دوســتی ،ســرگرمی ،فــرار از تنهایی،
گفتوگــو بــا دختــران ،آشــنایی بــا جنــس مخالــف ،کنجــکاوی ،لــذت جنســی و ...عضــو ایــن پایگاههــا میشــوند و درصــد
بســیار کمــی از آنهــا بــرای پیــدا کــردن شــریک زندگــی و بــه قصــد ازدواج وارد ایــن پایگاههــا میشــوند.
در مجمــوع چنیــن میتــوان بیــان کــرد کــه بیشــتر دختــران بــا هــدف ازدواج بــه عضویــت ایــن پایگاههــا درمیآینــد،
امــا درصــد بســیار اندکــی از پســران بــا قصــد ازدواج وارد ایــن پایگاههــا میشــوند.
بــر اســاس بررس ـیهایی کــه نگارنــده انجــام داده اســت ،بررس ـیهای علمــی اندکــی بــر میــزان اثربخشــی ایــن
پایگاههــا صــورت گرفتــه اســت ،امــا تحلیــل ایــن پایگاههــا حاکــی از صدمــات جــدی و آســیبهای خطرناکــی بــرای
جوانــان و مخصوص ـ ًا دختــران کــه نوع ـ ًا قربانــی ایــن روابــط میشــوند ،اســت.
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آسیبهای ارتباطی پایگاههای همسریابی اینترنتی

( نگاهی بر سایتهای همسریابی اینترنتی)

 -1در فضــای مجــازی ،فــرد خــودش را بــه گون ـهای کــه دوســت دارد تعریــف میکنــد ،درحالیکــه واقعیــت بــه
گونــه دیگــری اســت .پــس در فضــای مجــازی امــکان ارتبــاط کامــل وجــود نــدارد و پیــام فیلتــر میشــود .گاهــی فــرد
تصــور میکنــد بــر اوضــاع مســلط اســت .گاهــی وارد رابطــه جــدی نمیشــوند ،گاهــی طــرف مقابــل هوشــمندانه ارتبــاط
را هدایــت میکنــد و  یــا هــر دو گرفتــار میشــوند .درواقــع ،فضــای مجــازی مــکان مناســبی بــرای کســب شــناخت
کافــی نیســت؛ چــون جوانــان در چنیــن فضایــی خیلــی زود از نظــر احساســی درگیــر میشــوند و خیلــی از تفاوتهــا
نادیــده گرفتــه میشــود و از طرفــی خیلیهــا در اینترنــت تمــام حقیقــت را بیــان نمیکننــد و تصویــری از خــود نشــان
میدهنــد کــه بــا واقعیــت فاصلــه زیــادی دارد و هنگامــی کــه فــرد مقابــل بــا حقیقــت ماجــرا روبـهرو میشــود ،از ایــن
ناحیــه هــم دچــار مشــکل خواهــد شــد.
 -2فضــای مجــازی ناخواســته توقعهــا را پاییــن مــیآورد .لــذا موقعیتهــا ،فضــا و جــو بیــش از هرچیــز تأثیــر
میگــذارد .فــرد فکــر میکنــد خــودش تأثیرگــذار اســت ،ولــی واقعیــت آن اســت کــه موقعیتهــا تعیینکنندهانــد؛
بــرای مثــال ،ممکــن اســت بــا فــردی رابطــه احساســی و عاطفــی برقــرار شــود .در ابتــدا تصــور میکنــد کــه طــرف
مقابــل تاکنــون بــا کســی ارتبــاط نداشــته اســت ،امــا بعــد میبینــد اینطــور نبــوده اســت ،لــذا شــروع بــه دلیلتراشــی
میکنــد کــه مگــر میشــود آدم ،امــروز فقــط بــا یــک نفــر باشــد؟
 -3در فضــای مجــازی مســیر انتخــاب طــی نمیشــود و مقایســهای وجــود نــدارد ،درحالیکــه در روش ســنتی،
مراحــل انتخــاب و گزینــش همســر طــی میشــود .در واقــع انتخــاب در فضــای مجــازی امــکان مقایســه را میگیــرد.
درحالیکــه ایــن فــرد قــرار اســت عــاوه بــر اینکــه همســر شــود ،عــروس یــا دامــاد خانــواده و عضــوی از خانــواده و
فامیــل هــم باشــد؛ بههمیندلیــل بایــد دقــت کــرد.
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قوانین و تعهدات حاکمیتی و اجرایی

شــورایعالی انقــاب فرهنگــی در تابســتان  13۸۴بــه پیشــنهاد شــورای فرهنگــی و اجتماعــی زنــان ،اهــداف و
اصــول تشــکیل خانــواده و سیاسـتهای تحکیــم و تعالــی آن را در  ۷هــدف اصلــی تصویــب کــرد کــه یکــی از اهــداف
آن حمایــت از تشــکیل ،تحکیــم و تعالــی نهــاد خانــواده و پیشــگیری از تزلــزل و فروپاشــی آن بــود .بــرای تحقــق ایــن
هــدف ســه راهبــرد و  هــدف طراحــی شــدند کــه بــه ایــن شــرح هســتند:
راهبردها

 تســهیل در امــر ازدواج بهعنــوان پیمــان الهــی و تشــویق جوانــان بــه تشــکیل خانــواده همــراه بــا تعدیــل توقعــاتو کاهــش تشــریفات و تأثیــر آن بــر صیانــت نفــس و ســامت فــرد و جامعــه؛
 توســعه آگاهیهــای جوانــان درخصــوص نقــش تناســب اعتقــادی و فرهنگــی زوجیــن در ایجــاد تفاهــم و تحکیــمخانــواده و روشهــا و معیارهــای شــرعی انتخــاب همســر؛
 توسعه نقش سازنده ،هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگی خانوادهها.سیاستهای اجرایی

 -۱حمایــت از ایجــاد تشــکلهای غیردولتــی و مردمــی بــا محوریــت مؤسســات و شــخصیتهای علمــی و مذهبــی و
اســتفاده از مشــارکت زنــان در راســتای حمایــت از تشــکیل خانــواده در ایــن تشــکلها؛
 -۲انجــام فعالیتهــای فرهنگــی و تبلیغــی در امــر آسانســازی ازدواج بــا رویکــرد فرهنگــی بــا مشــارکت کلیــه
دســتگاههای تبلیغــی و فرهنگــی کشــور و نمایــش معایــب زندگــی در تجــرد و تنهایــی؛
 -۳ایجاد تسهیالت الزم برای حمایت مادی و معنوی خصوص ًا از خانوادههای جوان در دوران تحصیل و سربازی؛
 -۴تقویت مشارکت خانوادهها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوجهای جوان هنگام ازدواج؛
 -۵ترویــج دیدگاههــای صحیــح اجتمــاع در خصــوص تقلیــل هزینههــای ازدواج از قبیــل جهیزیــه ســبک ،مهریــه
متناســب و کاهــش هزینههــای جشــن ازدواج و پرهیــز از تحمیــل هزینههــای ســنگین؛
 -۶توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده پیشوپس از ازدواج با حمایتهای دولت؛
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 -۷افزایــش و تقویــت مراکــز مشــاوره ژنتیــک و بیماریهــای خطرنــاک و انجــام آزمایشهــای پزشــکی پیــش از
ازدواج بــرای اطــاع از وضعیــت جســمانی و روانــی زوجیــن.
جز این ،قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز تمام ًا به این موضوع پرداخته است:
مــاده  -1بــه منظــور توانمندســازي جوانــان بــراي تشــكيل خانــواده ،دولــت مكلــف اســت صنــدوق اندوختــه ازدواج
جوانــان را ايجــاد نمايــد .اساســنامه صنــدوق شــامل ماهيــت صنــدوق ،منابــع مالــي ،اركان ،شــرح وظايــف صنــدوق و
چگونگــی عضويــت در آن ظــرف ســه مــاه از تصويــب ايــن قانــون توســط دولــت تهيــه و بــرای تصويــب بــه مجلــس
شــوراي اســامي ارائــه ميشــود.
مــاده  -2دولــت مكلــف اســت عــاوه بــر اســتفاده از منابــع بودجــه ســنواتي پيشبينــي شــده ،از محــل «صنــدوق
اندوختــه ازدواج جوانــان» بــه مزدوجيــن نيازمنــد بــه اجــاره مســكن ،حســب تشــخيص كميتــه ســامان ازدواج بــا توجــه بــه
امكانــات صنــدوق ،وام وديعــه مســكن پرداخــت كنــد.
مــاده  -3بــا تأكيــد بــر روشهــاي انبوهســازي ،كوچكســازي ،ارزانســازي و اســتفاده از روشهــاي نويــن ســاخت
در امــر مســكن ،دولــت مكلــف اســت عــاوه بــر بهرهمنــدي از تســهيالت متــداول و رايــج کنونــي (انبوهســازي و اجــاره
بــه شــرط تمليــك) از طريــق نهادهــاي عمومــي نظيــر شــهرداري و اوقــاف و امــور خيريــه و بــا بهرهگيــري از همــكاري
و امكانــات وزارت مســكن و شهرســازي و بنيــاد مســكن انقــاب اســامي و اســتفاده از زمينهــاي دولتــي يــا زمينهــاي
اهدايــي خيريــن ،واحدهــاي ســاختماني بهعنــوان «مســكن موقــت» احــداث كــرده و آنهــا را در اختيــار زوجهــاي جــوان
بــا اجــاره مناســب قــرار دهــد .مــدت اســتفاده هــر زوج متقاضــي از ايــن واحدهــا حداكثــر ســه ســال اســت.
الــف  -كليــه دســتگاههاي دولتــي ،نهادهــاي عمومــي و شــهرداريهاي داراي تســهيالت رفاهــي ،فرهنگســرا و
تــاالر ،باشــگاه و اردوگاه موظفنــد بــا هماهنگــي كميتــه ســامان ازدواج ،فضاهــاي مذكــور را بــراي برگــزاري جشــن و
مراســم ازدواج در اختيــار زوجهــاي واجــد شــرايط قــرار دهنــد.
ب -بــه هريــك از خانوادههــاي جــوان عضــو صنــدوق كــه هيچيــك از زوجيــن اشــتغال بــه كار يــا منبــع درآمــدي
نداشــته باشــند ،حداكثــر تــا مــدت دو ســال پــس از تاريــخ ازدواج مبلغــي بهعنــوان كمــك هزينــه زندگــي بهصــورت
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قرضالحســنه پرداخــت ميگــردد.
سقف مبلغ مذكور را كميته سامان ازدواج متناسب با سرمايه صندوق تعيين خواهد نمود.
مــاده -5دولــت مكلــف اســت بهمنظــور تكريــم و ترويــج ســنت حســنه نبــوي ازدواج ،فرهنگســازي و ترويــج الگوهاي
مطلــوب ،بــا اســتفاده از امكانــات رســانه ملــي و دســتگاههاي فرهنگــي و آموزشــي اقدامات ذيــل را انجــام دهد:
الف -تصحيح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق مختلف كشور
ب -تشويق جوانان و خانوادهها به برپايي جشنهاي گروهي و كاهش هزينههاي تشريفات مراسم ازدواج
ج -روز اول ذيالحجه (روز ازدواج اميرالمؤمنين «ع» و فاطمه زهرا «س») بهعنوان روز ازدواج جوانان نامگذاري شود.
د -طــرح مباحــث مربــوط بــه چگونگــي تشــكيل خانــواده و روشهــا و آداب همســرگزيني و ازدواج آســان و شــرعي از
طريــق رســانههاي گروهــي ،صداوســيما ،كتــب درســي مقطــع متوســطه (ســال ســوم و پيــش دانشــگاهي) و آمــوزش عالــي
مــاده  -6دولــت موظــف اســت بــه منظــور ســامان فعاليتهــاي ازدواج در اســتانها و نظــارت بــر رونــد اجرايــي ايــن قانون
در كليــه فرمانداريهــا ،كميتــه ســامانه ازدواج متشــكل از فرمانــدار ،امــام جمعه شــهر و رئيس شــوراي شــهر تشــكيل دهد.
تبصــره  -1ايــن كميتــه حســب مــورد ميتوانــد از شــخصيتهاي حقيقــي و حقوقــي بــرای شــركت در جلســات و
تصميمگيريهــاي ذيربــط دعــوت بــه عمــل آورد.
تبصره  -2كليه دستگاههاي ذيربط موظف به همكاري با اين كميته هستند.
تبصــره  -3اســتانداران موظفنــد پــس از دريافــت گــزارش اقدامــات كميتههــا ،نتيجــه را از طريــق دولــت بــه تفكيــك 
هــر اســتان بهصــورت ســاالنه بــه كميســيون فرهنگــي مجلــس شــوراي اســامي گــزارش كننــد.
مــاده  -7بهمنظــور رفــع موانعــي كــه باعــث تأخيــر ازدواج ميگــردد و تشــويق و ترغيــب جوانــان بــه ازدواج و تشــكيل
خانــواده ،وزارت دفــاع و پشــتيباني نيروهــاي مســلح مكلــف اســت پــس از موافقــت فرمانــده كل نيروهــاي مســلح اقدامــات
ذيــل را انجــام دهــد:
الف -تعيين محل خدمت سربازان متأهل در نزديكترين پادگان و مركز نظامي محل سكونت
ب -پرداخــت مســتمري بــه ميــزان حداقــل دو برابــر ســربازان مجــرد بــه ســربازان متأهــل كــه ميــزان افزايــش
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مســتمري متأهــان از محــل صنــدوق اندوختــه ازدواج جوانــان تأميــن ميگــردد.
مــاده  - 8دولــت موظــف اســت طــرح جامــع آمــوزش و مشــاوره پیشوپــس از ازدواج مشــتمل بــر برنامههــاي:
مشــاوره بــراي همســريابي ،تشــكيل خانــواده ،آمادهســازي زوجهــاي جــوان بــراي آغــاز زندگــي مشــترك ،آشــنايي بــا
حقــوق خانوادگــي و اخــاق همســرداري و آمادگــي بــراي داشــتن فرزنــد را تهيــه و ظــرف ســه مــاه پــس از تصويــب ايــن
قانــون بــه مجلــس ارائــه دهــد.
مــاده  -9دولــت مكلــف اســت متأهــان واجــد شــرايط را در اولويــت دسترســي بــه فرصتهــاي شــغلي ،وام اشــتغال
و وام مســكن قــرار دهــد.
مــاده  -10وزارتخانههــاي علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي و ســاير مؤسســات داراي
مركــز آموزشــي ،موظفنــد در چارچــوب بودجــه ســنواتي نســبت بــه ســاخت و واگــذاري خوابگاههــا بــراي متأهــان اقدامــات
الزم را معمــول دارنــد و همچنيــن نســبت بــه پرداخــت كمكهزينــه تحصيلــي بــه دانشــجويان متأهــل بــه ميــزان دو برابــر
دانشــجويان مجــرد كــه افزايــش آن از محــل صنــدوق اندوختــه ازدواج جوانــان تأميــن ميشــود ،اقــدام کننــد.
تبصــره -دانشــجويان متأهــل رشــتههاي پزشــكي مجازنــد پیــش از انجــام خدمــت ســربازي و طــرح خدمــت نيــروي
انســاني در آزمــون دورههــاي تخصصــي شــركت كننــد.
مــاده  -11آیيننامــه اجرايــي ايــن قانــون پــس از تصويــب اساســنامه صنــدوق توســط مجلــس شــوراي اســامي،
ظــرف مــدت ســه مــاه توســط دولــت تهيــه میشــود و بــه تصويــب هيــأت وزيــران ميرســد.
مــاده  -12گــزارش اجــراي ايــن قانــون هــر شــش مــاه يكبــار توســط دولــت تهيــه و بــه كميســيون فرهنگــي
مجلــس شــوراي اســامي تقديــم ميشــود.
مــاده  -13وزراي امــور اقتصــادي و دارايــي ،مســكن و شهرســازي و كشــور در مــوارد مرتبــط مســئول حســن اجــراي
ايــن قانــون در برابــر مجلــس شــوراي اســامي هســتند.
همچنیــن بــا ابــاغ «سیاسـتهای کلــی خانــواده» توســط مقــام معظــم رهبــری در  1395/06/13نیــز بــار دیگــر بــه
ایــن امــر اشــاره فرمودنــد:
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«ایجــاد نهضــت فراگیــر ملــی بــرای ترویــج و تســهیل ازدواج موفــق و آســان بــرای همــه دختــران و پســران و افــراد
در ســنین مناســب ازدواج و تشــکیل خانــواده و نفــی تجــرد در جامعــه بــا وضــع سیاسـتهای اجرایــی و قوانیــن و مقــررات
تشــویقی و حمایتــی و فرهنگســازی و ارزشگــذاری بــه تشــکیل خانــواده متعالــی بــر اســاس ســنت الهــی».
عملکرد دولت

ازدواج جوانــان ،مســألهای اســت کــه بســیاری از ســازمانها و وزارتخانههــا را درگیــر خــود کــرده اســت ،بــا اینحــال
جــز تعــدادی تفاهمنامــه و قانــون راه بــه جایــی نبــرده و متأســفانه بســیاری از قوانیــن بــه علــت نبــود مدیریــت صحیــح
و متمرکــز و همچنیــن نبــود ضمانــت اجرایــی ،ســرانجامی بــرای جوانــان نداشــته اســت.
نهادهــا و ســازمانهای مســئول بــرای امــر «انتخــاب همســر» کــه در مــاده قانونهــای بــاال بهصــورت صریــح آمــده
اســت :وزارت ورزش و جوانــان ،صداوســیما ،آمــوزش عالــی ،آموزشوپــرورش و دســتگاههاي فرهنگــي و آموزشــي.
در دو بنــد از قوانیــن بهصــورت صریــح بــه آمــوزش انتخــاب صحیــح همســر توســط رســانههای گروهــی ،آمــوزش
عالــی و کتــب درســی مقطــع متوســطه اشــاره شــده اســت؛ امــا در عمــل چیــزی جــز ســطحیکاری مشــاهده نمیشــود.
رســانههای گروهــی مخصوصـ ًا صداوســیما در خــال برنامههــای خانــواده بــه آمــوزش انتخــاب همســر اقــدام میکننــد،
امــا بهعلــت فقــدان پشــتوانه علمــی روانشــناختی و جامعهشــناختی عمـ ً
ا تأثیــر چندانــی بــر مخاطــب نــدارد.
در کتــب متوســطه هــم هنــوز در مــورد آموزشهــای پیــش از ازدواج و مهارتهــای ارتباطــی و انتخــاب همســر
کتابــی افــزوده نشــده اســت و در آمــوزش عالــی هــم بــه کتــاب «تنظیــم خانــواده» اکتفــا شــده اســت.
امــا بهطــور خــاص ،در مــورد پایگاههــای اینترنتــی همســریابی ،مســئول پیگیــری از طــرف دولــت ،وزارت ورزش و
جوانــان بــه شــمار میآیــد.
مــاده  43برنامــه پنجــم توســعه و ســاماندهی و اعتباربخشــی مراکــز مشــاوره ازدواج و تحکیــم خانــواده :مطابــق ایــن
مــاده دولــت موظــف اســت نســبت بــه ســاماندهی و اعتباربخشــی مراکــز مشــاوره ازدواج و تحکیــم خانــواده اقــدام کنــد.
بــا هماهنگــی معاونــت نظــارت ریاسـتجمهوری و بــا دعــوت از  23دســتگاه 16 ،جلســه تشــکیل شــد و بــه هماهنگــی
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رســید ،امــا متأســفانه زمانــی کــه مقــرر شــد از معاونــت وزارت بــه دولــت بــرود ،تغییــرات ناصوابــی کــرده و نظــرات
کارشناســی حــذف و ســپس ابــاغ شــد.
بســیاری از اقدامــات بــرای صــدور مجــوز اولیــن مرکــز مشــاوره و ازدواجــی کــه حداقــل  %30پیشــگیری از طــاق
داشــته باشــد ،صــورت گرفتــه بــود ،امــا متأســفانه ریاســت مجلــس پــس از چندیــن مــاه ،ایــن آییننامــه را لغــو اثــر
کردنــد .بــا ایــن اســتدالل کــه اداره تطبیــق قوانیــن اعــام کــرده ایــن کار مغایــرت قانونــی دارد ،درحالیکــه در آییننامــه
برنامــه پنجــم ســاماندهی مراکــز مشــاوره بــر عهــده دولــت گذاشــته شــده اســت .بهنظــر اشــتباه در برداشــت صــورت
گرفتــه اســت ،چــرا کــه در آییننامــه ذکرشــده اســت کــه هرکــس از ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور پروانــه
تخصصــی داشــته باشــد ،اجــازه تأســیس مرکــز را دارد.
ســال  ،1388آییننامـهای تصویــب شــد مبنــی بــر اینکــه وزارت بهداشــت بــا همــکاری ســازمان ملــی جوانــان ،مرکــز
امــور زنــان ،ســازمان بهزیســتی و ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره 16 ،ســاعت آمــوزش اجبــاری بــرای جوانــان
طراحــی کنــد ،امــا متأســفانه تــا بهحــال وزارت بهداشــت اقدامــی در ایــن خصــوص انجــام نــداده اســت.
متولــی اجباریشــدن آموزشهــای پیــش از ازدواج ،معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه اســت کــه
دســتگاههای دیگــر او را همراهــی میکننــد .طــی جلســاتی آییننامـهای تدویــن شــده اســت کــه در حــال چکـشکاری
و در مرحلــه اولیــه اســت .پــس از نهاییشــدن ایــن آییننامــه ،بــرای تأییــد بــه مجلــس و هیــأت دولــت ارســال میشــود.
یکــی از برنامههایــی کــه دفتــر «ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت ورزش و جوانــان» بــرای ســال  1395در نظــر گرفتــه
اســت« ،اجــرای طــرح ملــی آموزشهــای پیــش از ازدواج» بــرای اولینبــار در ســطح کشــور بــرای  750هــزار زوج اســت.
براســاس آمــار امســال  750هــزار زوج آمــاده ازدواج هســتند و پیــک طالقهــا در ســال اول اســت و بههمیــن دلیــل
بــرای داشــتن ازدواج آســان ،ایمــن و پایــدار و از طرفــی مقابلــه بــا نــرخ بــاالی طــاق ،آموزشهــای پیــش از ازدواج
در اولویــت قــرار گرفتنــد .ایــن طــرح آموزشــی از اوایــل اردیبهشــت شــروع شــده اســت و افتتاحیــه آن ســوم خــرداد در
هفتــه جــوان اعــام شــده اســت .در حــال حاضــر بیــش از  2هــزار نفــر در ســطح شــهر تهــران مشــغول آموزشانــد و
چنــد اســتان بــرای اجــرای طــرح اعــام آمادگــی کردنــد .محتواهــا آمــاده و از طریــق مراکــز تخصصــی مشــاوره و ازدواج
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برنامهریزیهــای الزم انجــام شــده اســت .همچنیــن ســمنهای فعــال در حــوزه جوانــان و خانــواده شناســایی شــدهاند و
بانــک اطالعاتــی کلیــه اســاتیدی کــه در حــوزه ازدواج و خانــواده فعالیــت میکننــد ،ایجــاد شــده اســت و در حــال تکمیــل
اســت .در تابســتان دورههــای آمــوزش مدرســان برگــزار میشــود و حــدود هــزار تــا  2هــزار مــدرس  پــس از اعطــای
گواهینامــه بــه سراســر کشــور اعــزام میشــود .ایــن طــرح بزرگتریــن طــرح در ایــن زمینــه در طــول تاریــخ جمهــوری
اســامی ایــران اســت.
جمعبندی

بهنظــر میرســد یکــی از بزرگتریــن معضــات ،نبــود سیاســت فرهنگــی جامــع بــر همــه دســتگاهها و نهادهــای
کشــور در زمینــه ازدواج اســت .بــا وجــود ابــاغ سیاسـتهای مختلــف در خصــوص خانــواده ،ســردرگمی و حیرانــی بیــن
دســتگاههای مختلــف کشــور بهوفــور بهچشــم میخــورد.
در سیاسـتهای ابالغــی و برخــی قوانیــن ،دســتگاه و نهــاد مجــری و موظــف معرفــی نشــده اســت و بههمیندلیــل
بســیاری از دســتگاهها از پیگیــری مصوبــات ســرباز میزننــد .همچنیــن مســئول پیگیــری اجرایــی شــدن عملکردهــا
مشــخص نشــده اســت و ضمانــت اجرایــی قوانیــن کاهــش مییابــد؛ بــرای مثــال ،دســتگاههای فرهنگــی بهطــور کلــی
نــام بــرده شــدهاند و بهصــورت صریــح مــورد هــدف قــرار نگرفتهانــد ،پــس در چنیــن وضعیتــی چگونــه میتــوان
عملکــرد یــک دســتگاه را در ایــن خصــوص ســنجید؟
نبــود تعریــف مرجــع و مشــخص و اتــکا بــه برداشـتهای قائــم بــه شــخص ،مشــکل دیگــری اســت کــه در مواجهــه
بــا قوانیــن دیــده میشــود؛ بــرای مثــال ،در مــورد شــیوههای همســریابی و همســرگزینی کــه مــورد تأییــد و قبــول نظــام
جمهــوری اســامی اســت ،ســخن گفتــه نمیشــود و تعریفــی ارائــه نمیگــردد.
نگرشهــا و بینشهــای مختلــف دولتهــا راجــع بــه مســأله ازدواج و خانــواده ،منجــر بــه عملکردهــای متفــاوت از
جانــب آنهــا میشــود کــه بــا تغییــر دولــت ،نــگاه دیگــری جایگزیــن میشــود و ایــن امــر مانــع پیشــرفت برنامههــای
پیشــین میشــود.
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امــروزه مــاک و شــاخصهای افــراد بــرای ازدواج تغییــر کــرده اســت و میانگیــن ســن ازدواج طــی ســالهای
متمــادی افزایــش یافتــه و ایــن افزایــش در زنــان بیــش از مــردان بــوده اســت .تحقیقــات زیــادی در ایــن زمینــه صــورت
گرفتــه کــه باعــث افزایــش ســن ازدواج شــده اســت .ایــن مــوارد عبارتنــد از :عوامــل اجتماعــی (تحصیــات دانشــگاهی)،
عوامــل اقتصــادی (اشــتغال دختــران) و عوامــل فرهنگــی (آرمانگرایــی و تغییــر هنجارهــای همســرگزینی) .در حــال
حاضــر در کل کشــور ســه میلیــون و پانصــد هــزار مــرد مجــرد و ســه میلیــون و ســیصد زن مجــرد وجــود دارنــد کــه
میتواننــد حداقــل ســه میلیــون خانــواده جدیــد تشــکیل دهنــد.
نگرانیهــای دیگــری نیــز وجــود دارد؛ رونــد وضعیــت کنونــی ازدواج در ایــران (مــردان بهطــور میانگیــن بــا زنانــی کــه چهار
ســال کوچکتــر از آنهــا هســتند ،ازدواج میکننــد) ،توزیــع الگــوی ســنی زوجیــن را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد کــه بــرای حــل
آن ،بایــد چــارهای اندیشــید .بــا رونــد کنونــی ،شــمار مــردان در ســن ازدواج تــا ســال  ،97دو میلیــون نفــر بیشــتر از زنــان خواهــد
بــود و تعــداد مــردان در ســن ازدواج ( 20تــا  34ســاله) حــدود دو میلیــون نفــر بیــش از زنــان در ســن ازدواج ( 15تــا  29ســاله)
خواهــد شــد .یکــی از ایــن راهکارهــا ،همســن گزینــی اســت تــا زنــان و مــردان در آســتانه ازدواج به تعــادل برســند و پدیدههایی
همچــون پیشــی گرفتــن آمــار مــردان در آســتانه ازدواج بــر زنــان ،مهــار شــود .طــی ســال  1392در مجمــوع  774هــزار و 513
ازدواج در کشــور صــورت گرفــت کــه از ایــن تعــداد  92هــزار و  365مــورد کــه معــادل  %11.9اســت ،ازدواج دختــران و پســرانی
بــوده کــه ســن یکســان داشــتهاند .عمل ـی کــردن ایــن راهــکار ،مســتلزم برنامهریــزی بــرای فرهنگســازی در ایــن زمینــه
اســت .ایــن امــر مســتلزم بهبــود روشهــای همســریابی در میــان جوانــان و ارائــه مشــاوره بــه زوجهــای در آســتانه ازدواج اســت
تــا هــدف اصلــی کــه افزایــش ازدواجهــای موفــق اســت ،عملــی گــردد .ایجــاد پایــگاه اینترنتــی همســریابی میتوانــد بهطــور
جــدی مــورد تأمــل قــرار گیــرد .در حــال حاضــر پایگاههــای اینترنتــی کــه بــرای همســریابی وجــود دارنــد نهتنها مفید نیســتند،
بلکــه باعــث بهوجــود آمــدن آســیبهای اجتماعــی نیــز میشــوند ،همچنانکــه بســیاری بــرای ازدواج موقــت ،دوس ـتیابی و
روابــط نامشــروع وارد ایــن پایگاههــا میشــوند .بهنظــر میرســد اگــر ایــن پایگاههــا درصــدد واســطهگری بــرای ازدواج
هســتند ،بایــد تغییــرات اساســی پیــدا کننــد تــا آســیبها کاهــش یابــد.

شــمار روزافــزون مــوارد طــاق موجــب شــده اســت تــا مشــاورة  پیــش از ازدواج بهعنــوان یــک ضــرورت مطــرح
گــردد .ایــن مشــاوره ابتــدا در زمینــۀ مســائل پزشــکی و ژنتیکــی بــود ،ولــی امــروزه مشــاوره در زمینــۀ مســائل شــخصیتی،
روانــی ،معیارهــاي انتخــاب همســر و چگونگــی ارتبــاط بــا همســر و ســایر اعضــاي خانــواده ،بــراي کاهــش آمــار طــاق
و اختالفــات خانوادگــی ،از مســائل مهــم و اساســی بهشــمار میآیــد .بایــد ایــن واقعیــت را بپذیریــم کــه جوانــان مــا
مهارتهــاي الزم بــراي کســب موفقیــت و شــادکامی در زندگــی ،بهویــژه مهــارت انتخــاب همســر را نمیشناســند.
برخــی از جوانــان بــدون داشــتن کمتریــن اطالعــات الزم در زمینــۀ انتخــاب همســر و ســایر مهارتهــاي ضــروري
ازدواج میکننــد و ایــن منشــأ بســیاري از مشــکالت بعــدي همچــون طــاق اســت .از ایــنرو ،بــراي کاهــش آمــار
طــاق و بهمنظــور اســتحکام خانوادههــا ،بایــد همــۀ مســئوالن بــراي حــل ایــن معضــل اجتماعــی اقــدام کننــد .یکــی
از مهمتریــن راهکارهــاي تأثیرگــذار در ایــن زمینــه ،راهنمایــی خانوادههــا و دختــران و پســران جــوان اســت تــا جلــوي
انتخابهــاي ناصحیــح گرفتــه شــود .اگــر ازدواج و فرآینــد خواســتگاري بــا معیارهــاي عقالنــی و شــناخت صحیــح
صــورت پذیــرد ،آمــار طالقهــا و اختالفــات خانوادگــی بهشــدت کاهــش مییابــد.
مــا همچنیــن در جامعــه نیــاز بــه یــک توافــق و تفاهــم جمعــی داریم .ســه نهــاد مهــم آمــوزش ،خانــواده و رســانه ،باید
پیامهــای یکســان و هماهنگــی را ارســال کننــد؛ از طرفــی سیاسـتهای فرهنگــی کالن و تعریــف رابطــه درســت دولــت
یتوانــد در بهبــود وضعیــت فرهنگــی و هویتــی نســل جدیــد تأثیرگــذار باشــد .سیاســتگذاریهای
و خانــواده نیــز م 
مناســب در ســه ســطح کالن ،میانــه و خــرد بایــد صــورت گیــرد .خانــواده ،آمــوزش و رســانه بایــد بــا یکدیگــر هماهنــگ
بــوده و سیاســت واحــدی را دنبــال کننــد .خانوادههــا بایــد تغییــرات امــروزی را بپذیرنــد و بــا جوانــان خــود تعامــل و
گفتوگــوی صحیــح داشــته باشــند ،از انتظــارات و توقعــات آنهــا باخبــر باشــند .تغییــر باورهــا مســألهای فرهنگــی اســت
و کلیــه دســتگاهها موظــف بــه فرهنگســازی هســتند .ایــن موضــوع بایــد از درون خانوادههــا و در ســنین پاییــن شــروع
شــود .از مهدکــودک تــا دانشــگاه بایــد ایــن عمــل انجــام شــود .رســانه ملــی حتمـ ًا بایــد بــه کمــک دســتگاههای متولــی
از جملــه وزارت ورزش و جوانــان بیایــد.
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( نگاهی بر سایتهای همسریابی اینترنتی)

صداوســیما یکــی از قدرتمندتریــن رســانههای حــال حاضــر ماســت کــه بایــد فعاالنــه عمــل کنــد و بــه تبلیــغ واســطهگری
ازدواج بپــردازد .رســانه ملــی بایــد الگوهــای موفــق ازدواجهــای ســنتی و نیمهســنتی را معرفــی کنــد تا جوانــان به بیراهــه نروند.
مســأله ازدواج امــری چندبعــدی اســت؛ ازدواج امــری شــخصی ،عاطفــی ،روانشــناختی ،عرفــی ،شــرعی ،اخالقــی و قانونی
اســت .اگــر مــا انتظــار داشــته باشــیم کــه یکــی از ابعــاد ایــن مســأله را بهصــورت دســتوری حــل کنیــم و فکــر کنیــم
کــه تمــام ابعــاد حــل میشــود ،از همــان ابتــدا بــه خطــا رفتهایــم .مســائل شــرعی ،عرفــی ،اخالقــی و روانشــناختی و
جامعهشــناختی ازدواج هــم بایــد بررســی شــوند ،البتــه تعــداد قوانیــن مربــوط بــه ازدواج کــم اســت و از آن بدتــر کــه همــان
قوانیــن هــم اجرایــی نمیشــوند.
مهمتریــن مســأله آگاهشــدن ،دانــش الزم و اطالعــات کافــی جوانــان اســت .مهمتریــن معضلــی کــه در کشــور داریــم
ایــن اســت کــه اکثــر جوانــان در زمــان ازدواج نمیداننــد دلیــل ازدواجشــان چیســت و چهآینــدهای ،چــه وظایــف و اختیــارات
و چــه مهارتهایــی نیــاز دارنــد کــه از ایــن چالشهــا عبــور کننــد؛ بههمیندلیــل آموزشهــای پیــش از ازدواج میتوانــد
جوانــان را در ایــن زمینــه هشــیار کنــد و نــرخ ازدواج و طــاق را تحتتأثیــر قــرار دهــد .ایــن آموزشهــا نــرخ ازدواج را بــا
کاهــش روبـهرو خواهــد کــرد ،امــا ازدواجهــای ناایمــن و ناپایــدار کاهــش پیــدا میکنــد کــه بســیار مفیــد اســت.
یکــی از دروس اجبــاری در دانشــگاهها ،تدریــس واحــدی بهعنــوان «تنظیــم خانــواده» اســت کــه در دو واحــد در
مقطــع لیســانس ارائــه میشــود .متأســفانه ایــن واحــد درســی فقــط بــه آمــوزش ســطحی از مســائل جنســی بســنده کــرده
اســت ،درحالیکــه جوانــان نیازمنــد آن هســتند کــه ابتــدا شــیوههای صحیــح ارتبــاط بــا جنــس مخالــف را یــاد بگیرنــد
و ســپس بــا مهارتهــای زناشــویی آشــنا شــوند .پیشــنهاد میشــود کــه یــک واحــد درســی دیگــر ،بهعنــوان آمــوزش
مهارتهــای زندگــی بهعنــوان دروس اجبــاری و نــه اختیــاری بــرای ترمهــای اول تصویــب شــود کــه دانشــجویانی کــه
بهتازگــی وارد محیــط مختلــط دانشــگاه شــدهاند و بــرای بســیاری از آنهــا اولیــن محیــط آشــنایی بــا جنــس مخالــف
اســت ،بــا مهارتهــای ارتباطــی آشــنا شــوند تــا بتــوان جلــوی بســیاری از آســیبهای اجتماعــی را کــه در محیــط
یدهــد ،گرفــت .تصــور عمــوم بــر ایــن اســت کــه نبایــد در مــورد ارتبــاط بــا جنــس مخالــف
دانشــگاه و خــارج از آن رخ م 
هیــچ آموزشــی داده شــود ،بلکــه برعکــس زمانــی کــه دو جنــس در کنــار یکدیگــر بــه تحصیــل میپردازنــد ،بایــد بــه
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آنهــا آمــوزش داده شــود تــا بــا شــناخت و آگاهــی برخــورد صحیحــی داشــته باشــند.
ضــرورت آشــنایی بــا «ســواد رســانهای» ،امســال بــرای اولیــن بــار در ســطح مــدارس درس «تفکر و ســواد رســانهای»
بــرای دانشآمــوزان طراحــی و اجــرا شــده اســت ،درصورتیکــه ســالیان زیــادی از ارتبــاط و تعامــل بــا رســانهها مخصوصـ ًا
رســانههای نویــن و تعاملــی میگــذرد .وجــود چنیــن شــکافی بیــن آمــوزش و ارتبــاط بــا تکنولوژیهــای نویــن و
رســانهها آســیبهایی ایجــاد کــرده و مقاومــت در برابــر آمــوزش را بیشــتر کــرده اســت .ســواد رســانهای بــه کاربــران
میآمــوزد کــه چگونــه بــا هریــک از تکنولوژیهــای نویــن ارتباطــی و رســانهها کار کننــد و بــا داشــتن تفکــر انتقــادی
و قــدرت اســتدالل در برابــر آســیبها و ناهنجاریهــا آن مقاومــت داشــته باشــند.
صداوســیما بهعنــوان رســانه قدرتمنــد ملــی بایــد در امــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی و انتخــاب همســر اقــدام مؤثرتری
ایفــا کنــد؛ یکــی از آفتهــای جــدی ،ســریالهای طنــز دهــه هشــتاد بودنــد کــه بــا تمســخر روابــط زنومــرد و همچنیــن
دامــن زدن بــه کلیشـههای تحقیرآمیــز اوضــاع را وخیــم کردنــد .صداوســیما از طریــق برنامههــای مختلــف گفتوگومحــور،
نمایشــی ،آموزشــی و ...بایــد اقــدام بــه آمــوزش صحیــح مهارتهــای زندگــی و مســأله انتخــاب همســر ســازد و بــا فــرم و
قالبــی جوانپســند و محتوایــی کــه متناســب و هماهنــگ بــا نیازهــای زمانــه اســت ،ارائــه شــود .صداوســیما بــا قــدرت و
نفــوذی کــه در بیــن عمــوم مــردم جامعــه مــا دارد ،توانایــی مدیریــت فرهنگــی دارد و میتوانــد بســیاری از عــادات و رســوم
غلــط رایــج را تغییــر دهــد.
فرهنگسـراها و سـرای محــات ،از جملــه نهادهــای آموزشــی و فرهنگــی هســتند کــه بــه همــت شــهرداری ایجــاد شــدهاند.
یکــی از خدماتــی کــه عهــدهدار آن هســتند ،آموزشهــای شــهروندی اســت و از ایــن طریــق میتواننــد بــه جوانان محله متناســب
بــا فرهنــگ و وضعیــت اقتصــادی -اجتماعــی اهالــی محــل آموزشهــای انتخــاب صحیح همســر و همســرگزینی را ارائــه کنند.
از گذشــته یکــی از کانونهــای واســطهگری امــر ازدواج ،مســاجد بودهانــد .بهدلیــل ارتبــاط و تعاملــی کــه بیــن جمعیــت
مســجدرو بهوجــود میآمــد ،بســیاری از بــزرگان مســجد بــا شــناخت و آگاهــی از اهالــی محــل جوانــان مناســب بــا یکدیگــر
را پیشــنهاد میکردنــد .بســیاری از ایــن واســطهگریها ثمربخــش واقــع میشــد و جوانــان بــه خانــه بخــت راه پیــدا
میکردنــد ،امــا امــروزه هــم از تعــداد جمعیــت مســجدرو کاســته شــده اســت و هــم اهالــی محــل از یکدیگــر باخبــر نیســتند.
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