(بخش دوم)

خانوادهشناسیدر عصر جهانی شدن:

شناخت آسیبها

دکتر احمد به پژوه ـ دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران

بحران هويت و وجود هويت چندگانه در خانواده

خانواده در ش��رايط امروز دچار بحران هويت و هويتهاي چندگانه
ي که وضع نابساماني بر خانواده حاکم شده ،در درون
شده است .بهطور 
خان��واده تکثر فرهنگي رخ داده ،برخي از نوجوانان و جوانان احس��اس
بيريشه بودن ميکنند و دچار خود ناباوري شدهاند و خانواده از انسجام
الزم برخوردار نيس��ت .اعضاي خانواده به ش��دت سرگردان و به شدت
سرخورده هستند .اعضاي خانواده نااميد هستند و به رغم مجاورتها و
نزديکيهاي فيزيکي ،روابط عاطفي کم رنگ شده است.
هويت فردي و هويت ملي خانواده دستخوش دگرگوني شده است.
براي سئوالهايي مانند من کيستم؟ من چيستم؟ پاسخ درستي نيست.
ما ايراني هستيم؟ مسلمان هستيم؟ شرقي هستيم؟ غربي هستيم؟ چه
هستيم؟ ابهام در پاسخ به اين گونه سئوالها را بايد در بحران ارزشها،
هنجارها و وجود هويت چندگانه در خانواده جستجو کرد .به نظر ميرسد
وضعيت خانوادهها در عصر جهاني شدن به ويژه در کشورهاي اسالمي
و جهان س��وم يادآور اين ضربالمثل معروف است که ميگويد« :کالغ
آمد راه رفتن کبک را ياد بگيرد ،راه رفتن خود را هم فراموش کرد!!» اين
قبيل ويژگيهاي حاکم در خانوادهها ،گاهي آگاهانه و ارادي هستند و در
مواردي ناآگاهانه ،غيرارادي و گريزناپذير.
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ط و تفريط در حقوق کودکان و زنان
افرا 

در فرهنگهاي سنتي ،زن و شوهر بدون برنامهريزي ،صاحب فرزند
ميش��دند و يکي از نقشهاي عمدة زن ،فرزن��دآوري و توليد مثل بود
و زن ملک و متعلقه ش��وهر محسوب ميشد .بدين منوال براي زنان و
ک��ودکان حقوقي قائل نبودند .اما در عصر کنوني ،صداي زنان و صداي
کودکان همه جا شنيده ميشود و اين صدا ،صدايي قانوني است .براي
مثال ،در برخي از کشورها ،کودکان ميتوانند از پدر و مادرشان شکايت
کنند و يا از آنها جدا شوند .اگرچه بايد اعتراف کرد که در حال حاضر
خشونت عليه زنان و کودکان همچنان يکي از مسائل عمدة جوامع است
و هنوز خبرهاي متعددي دربارة سوءاستفادة جنسي از زنان و کودکان و
خشونت عليه آنان به گوش ميرسد.

افراط و تفريط در انتظارها

بهط��ور معمول مش��خص ک��ردن انتظاره��ا در رواب��ط ،موجب
معين ش��دن وظايف و حدود روابط افراد ميش��ود .در خانوادههايي
که انتظارهاي متقابل زن و ش��وهر تصريح نش��ده است ،روابط آنان
آسيبپذير است و دقيقاً نميدانند نسبت به يکديگر چه وظايفي بر
عهده دارند .براي مثال :وقتي وارد خانه ميشويد ،انتظار داريد با شما

چگونه برخورد شود؟
آيا تا به حال به همسرتان گفتهايد که چه انتظارهايي از او داريد؟
آيا از همس��رتان انتظار داريد به شما احترام بگذارد؟ در صورتي که
پاسخ ش��ما مثبت است ،آيا شما هم وظيفه خودتان ميدانيد که به
همسرتان احترام بگذاريد؟ به همين ترتيب آيا انتظار داريد همسرتان
ش��ما را دوس��ت بدارد و نسبت به ش��ما وفادار باشد؟ در صورتي که
پاس��خ شما مثبت است ،آيا شما هم همسرتان را دوست ميداريد و
نسبت به او وفادار هستيد؟
در هر صورت تفاوت و تعارض در انتظارها موجب ميشود فضايي
نامساعد و کينهتوزانه به وجود آيد .گاهي اوقات داشتن توقعات بيش
از حد از همسر ،سالمت خانواده را در معرض تهديد قرار ميدهد.

هستهاي شدن خانوادهها

در طول تاريخ اکثر خانوادهها به ش��کل گس��ترده وجود داش��ت
که بهتدريج بر اثر شهرنش��يني و صنعتي شدن به سوي شکلگيري
خانوادههاي هستهاي متحول شد .بر اثر جهانيشدن و فزوني گرفتن
فاصله نسلها و گسست نسلها ،خانوادهها بيش از حد هستهاي شده
و پيوندهاي عاطف��ي خود را با خانوادة پدري و مادري بريدهاند و به
خانوادة جهاني پيوستهاند.

مهاجرت خانوادههاي جوان

اکثر پژوهشهاي انجام شده دربارة طالق در ايران و در کشورهاي
جهان س��وم ،اين حقيقت را منعکس کردهاند که دخالت والدين زن
و شوهر و اقوام و آشنايان نزديک موجب شعلهور شدن اختالفهاي
زن و ش��وهر ميش��ود و در نهايت به ط�لاق و جدايي منجر خواهد
ش��د( .س��اروخانی1376 ،؛ فرجاد .)1372 ،از اين رو ،در س��الهاي
اخير مالحظه ميش��ود که برخي از زوجه��ا و خانوادههاي جوان در

کش��ورهاي جهان سوم ،جهان غرب را بهش��ت موعود ميپندارند و
به روشهاي گوناگون انس��اني و غيرانس��اني ،خطرناک و دردناک به
کش��ورهاي غربي پناهنده ميشوند و با دهها مسئله و مشکل روبهرو
ميش��وند .آمارها و گزارشها بيانگر اين اس��ت ک��ه در حال حاضر
مهاجرت خانوادههاي جوان به کشورهاي ديگر رو به فزوني گذاشته
اس��ت .با نگاهي خوشبينانه ش��ايد بتوان گفت که يکي از علل اين
مهاجرتها اين اس��ت که خانوادههاي ج��وان ميخواهند از تيررس
اقوام و آش��نايان به دور باش��ند و راه انتخابي خود را بروند و س��بک
زندگي خاص خود را در جهان ناکجا آباد انتخاب کنند.

ارتباط آزاد

عام��ل ديگري که جهانيش��دن موج��ب آس��يبزايي خانواده
ميشود ،ارتباط آزاد ،تنوعطلبي ،هوسراني و سرانجام داشتن روابط
جنس��ي آزاد ،عدم وفاداري و ازدواج مجدد زن و شوهر است .روابط
آزاد موجب ميش��ود که روابط عاطفي زن و شوهر مخدوش شود و
بنياد خانواده سس��ت شود و در نتيجه سرنوش��ت فرزندان به خطر
بیفت��د .وجود آمار روز افزون ک��ودکان طالق ،کودکان خياباني ،فرار
کودکان از خانه ،مادران نوجوان باردار بيسرپرس��ت و کودکان فاقد
پدر نشانههاي اين وضعيت است.

طالق

طالق به عنوان يک آس��يب ،س�لامت خانواده را تهديد ميکند.
طالق به ش��کلهاي عاطفي ،حقوقي و اجتماعي ظاهر ميش��ود .در
عصر جهانيش��دن ،چه بسا طالق حقوقي واقع نشود ،ليکن به شکل
طالق عاطفي و طالق نامرئي ميان زن و ش��وهر و اعضاي خانواده و
فرزندان رخ دهد .بديهي است طالقهاي عاطفي را نميتوان شمارش
کرد و آمار آن را گزارش نمود.
مدافعان خانوادة س��نتي ،براين باور هس��تند که شرايط طالق را
بايد س��ختتر کرد .زيرا در غير اين صورت ،مشروعيت بخشيدن به
رفتارهاي جنس��ي آزاد و فروپاشي خانواده را به دنبال دارد .طالق و
جدايي در زمرة حساسترين و پيچيدهترين حوادث زندگي انسانها
محسوب ميشود و بايد به عنوان يک پديدة چند عاملي بررسی شود.
در اکثر طالقها ،زن و شوهر به «عدم توافق» و «عدم تفاهم» اشاره
ميکنند .شايد جهانيشدن به اين وضعيت ناگوا ِر عدم توافق و عدم
تفاهم دامن ميزند و آن را شعلهور ميسازد!

ناديده گرفتن تفاوتهاي فرهنگي

يکي از پيامدهاي جهانيشدن ،همساني در رفتارها و نگرشها و
يکسان ش��دن فرهنگها و ناديده گرفتن تفاوتهاي فرهنگي است.
اکنون ،س��ئوال اساسي اين است که کدام فرهنگ ،جهاني ميشود؟
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فرهنگ محرومان و مس��تضعفان يا فرهنگ سلطهگران؟ یا فرهنگ
کش��ورهايي که وس��ايل ارتباط جمعي نافذ دارند؟ آيا کش��ورهاي
کوچ��ک و فقير ميتوانند در مقابل هج��وم فرهنگ جهاني مقاومت
کنند؟ در اين راستا چگونه ميتوان جهانيشدن را با آمريکايي شدن
و مک دونالدي شدن فرهنگ جوامع يکي ندانست؟!

جدال بازجويي اصل و جدايي از اصالت

در ط��ول تاريخ ،خان��واده به عنوان ناق��ل ميراثهاي فرهنگي و
تش��ويق به بازگش��ت به اصل و قرارگرفتن در مقام درست زندگي و
پذيرش قوانين حاکم بر هس��تي و حيات تکيه کرده است .اما اکنون
جدايي و بريدن و دور ش��دن از اصل خويش تش��ويق ميشود .اين
جدال را چگونه بايد پاس��خ داد؟ و چگونه واکنش��ي بايد نشان داد؟
مولوي در سخنان انسانشناسانة خود ميگويد:
بشنو از ني چون حکايت ميکند

ازجـدايـيها شکـايـت مـيکـند

کز نيستان تا مرا ببريدهاند

از نـفـيرم مـرد و زن نـاليـدهانـد

		
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

تـا بـگويـم شـرح درد اشـتيـاق

هر کسي کو دور ماند از اصلخويش

بازجويـد روزگـار وصـل خـويـش

من به هر جمعيتي ناالنشدم

جفـت بدحاالن و خوشحاالن شدم

هر کسي از ظن خود شد يار من

از درون مـن نـجـست اسـرار من

حاصل اين وضعيت ،احس��اس تنهايي و جدا افتادگي انس��انها
در ميان اعضاي خانواده و در ميان ديگران اس��ت .از اين رو ،ويکتور
فرانکل ،روانپزشک اتريشي و بنيانگذار مکتب معنادرماني ميگويد
يکي از پديدههاي گس��ترده زندگي در قرن بيستم ،خالء در زندگي
اس��ت و بدين منوال قرن بيس��تم و دنبالة آن قرن بيس��ت و يکم را
قرن تنهايي ،قرن اس��ترس و قرن اضط��راب مينامند .آيا اين ثمرة
جهانيشدن است؟!

دگرگوني در روشهاي گذراندن اوقات فراغت

جهانيش��دن ،روشهاي گذراندن اوق��ات فراغت به طریقهای
گوناگون را پيش روي خانوادهها گش��وده اس��ت .چتهاي اينترنتي
موجب شده اعضاي خانواده در شبکههاي ارتباطي خاصي قرار گيرند
و پيوند آنان از نظر عاطفي با اعضاي خانواده سس��ت ش��ود و روابط
سرد در خانواده حاکم شود.
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کش�ورهاي جهان سوم ،جهان غرب را
بهش�ت موعود ميپندارند و به روشهاي
گوناگون انساني و غيرانساني ،خطرناک و
دردناکبهکشورهايغربيپناهندهميشوند
و با دهها مسئله و مشکل روبهرو ميشوند.
آمارها و گزارشها بيانگر اين اس�ت که در
حال حاضر مهاجرت خانوادههاي جوان به
کشورهاي ديگر رو به فزوني گذاشته است.
با نگاهي خوشبينانه شايد بتوان گفت که
يکي از علل اين مهاجرتها اين اس�ت که
خانوادهه�اي جوان ميخواهن�د از تيررس
اقوام و آشنايان به دور باشند و راه انتخابي
خود را بروند و س�بک زندگي خاص خود را
در جهان ناکجا آباد انتخاب کنند.
ëëëëëëë

سس�ت ش�دن باورهای مذهبی و ايجاد ش�ک و
ترديد در ارزشها و باورها

ش��ايد مهمترين پيامد جهانيش��دن ،خرافي جل��وه دادن دين،
دينگريزي و دنياگرايي است .بر اثر انتقال فرهنگ کاذب ،ساختگي
و غيراصيل غرب به کشورهاي جهان سوم از طريق راديو ،تلويزيون،
ماهواره و فيلمهاي س��وپر ،الگوي زندگي اصيل و بومي خانوادهها در
جهان سوم دگرگون شده و باورهاي مذهبي مردم سست شده است.
از اين رو ،مالحظه ميشود سست شدن باورهاي مذهبي و کم رنگ
شدن اصول اخالقي و معنوي ،سالمت خانوادهها را تهديد ميکند.
در سالهاي اخير ،بسياري از ارزشها و هنجارها در افکار عمومي
مورد ش��ک و ترديد واقع ش��ده و به نوعي بريدگي با گذشته حاصل
ش��ده است .جهانيشدن موجب ش��ده ،بنياد ارزشها سست شود و
افراد به تعهدات اخالقي و ارزشهاي حاکم در خانواده مقيد نباشند
و اين مسئله موجب ميشود که زن و شوهر به ظاهر زير يک سقف با
يکديگر زندگي ميکنند ،اما روح آنها از يکديگر فاصله داشته باشد.
ب��راي مثال ،ازدواج اينترنت��ي ،از بين رفتن قبح طالق ،عدم اهميت
باکره بودن و بکارت ،ترويج انحرافات جنسي ،همجنسگرايي ،ازدواج
همجنسبازان ،ش��يوع ايدز ،اس��تفادة ابزاري از زن ،تغيير جنسيت،
داش��تن روابط آزاد زن و مرد  ،عدم وابستگي به خانواده پدري ،عدم
وفاداري و تعهد زن و ش��وهر به يکديگر ،جلوههاي نامبارک زندگي
در عص��ر جهاني قلمداد ميش��ود .اين تغييرات بهط��ور روزمره در
جوامع غربي و جوامع شرقي مشاهده ميشود و بيشک بهنحو قابل
مالحظهاي بر نقشها ،کارکردها و ساختار خانواده تأثير ميگذارد و
خانواده را با بحران روبهرو ميکند.

دگرگوني در سبک زندگي خانوادگي

جهانيش��دن به طریقه��ای گوناگون ،کيفيت و س��بک زندگي
خانوادگي و اجتماعي را تهديد و دگرگون کرده است .گيدنز ()1999
معتقد اس��ت مسائلي را که در جامعهای ميگذرد ،مانند فقر ،طالق،
عقبماندگي و فحش��ا تنها نميتوان به ذات آن جامعه نس��بت داد،
بلکه بايد آن را وابس��ته به کل جهان دانس��ت ،به ويژه آنچه که در
جهان س��وم ميگذرد ،با مسائل جهان سرمايهداري و جهاني کردن
توسط آنان ارتباط تنگاتنگی دارد.
در فرهنگهاي س��نتي ،توليدمثل بهطور طبيعي انجام ميشد و
زنان بيشتر نقش زن و مادر را ايفا ميکردند .اما در عصر جهاني شدن
به مردان و زنان تجويز ميکنند که بچهدار شوند يا نشوند و يا اينکه
جنس فرزندشان را انتخاب کنند .اکنون زنان ميتوانند بدون ارتباط
جنس��ي باردار شوند .لذا در ش��رايط کنوني حق انتخاب افراد بيشتر
و قلمرو تقدير محدودتر ش��ده است .اکنون ،اکثر کشورهای غربي با
رشد منفي جمعيت روبهرو هستند که در طول تاريخ بيسابقه بوده
اس��ت و اين وضعيت حاک��ي از بحران خانواده اس��ت .بر اثر جهاني
ش��دن ،س��بک زندگي ف��ردي و خانوادگي دگرگون ش��ده و فضاي
«سنتزدايي» ايجاد شده است.
در حال حاضر هر کس ميداند که زنان استقالل و آزادي بيشتر
را طل��ب ميکنند .براي مثال ،وقتي کس��ي را مالقات ميکنيد ،اين
شما هستيد که تصميم ميگيريد با او ازدواج کنيد يا خير؟ و يا چه
نوع ارتباطي را با او برقرار کنيد؟
اکنون ،کودکان بيش��تر از گذشته حق صحبت کردن دارند و به
حقوق آنان بيش��تر توجه ميشود .در گذش��ته اين تفکر حاکم بود
ک��ه کودکان حق صحبت کردن ندارند و تا وقتي بزرگترها از آنها
چيزي نپرسيدهاند ،نبايد حرف بزنند!

جمعبندي

يک جهان حادثه در پشت نگاه من و توست

لحظهها گر نخروشند ،گناه من و توست

ننشينيم و به ديوار سکون تکيه دهيم

در و ديوار در آينده گواه من و توست

تويکم ق��رار داريم که اين
اکنون ما در ش��رايطي در قرن بيس�� 
جهان ،آن جهاني نيست که پيشبيني ميشد .عصر کنوني ،غيرقابل
پيشبيني و غيرقابل کنترل است و نميدانيم فردا چه اتفاقي خواهد
افتاد؟ اکنون وقت آن است که از خود بپرسيم چه دشواريهايي پيش
روي ماس��ت؟ چه بايد کرد؟ آيا گرم شدن سياره زمين يک واقعيت
است؟ آيا گردبادها و طوفانهاي وحشتناک (مانند طوفانهاي کاترينا
و ريتا) امکان زندگي را از مردم کره زمين سلب ميکنند؟ آيا زندگي
در عصر جهاني ش��دن مخاطرهآميز و پرحادثه است؟ سعادت واقعي

در چيست و در کجاست؟ جهاني شدن چگونه ميتواند نيازهاي بشر
را مرتفع کند؟ نهاد مقدس خانواده به کجا ميرود؟
در هر حال ،بايد پرسيد« :جهانی شدن به چه قيمتی؟!» و اذعان
کرد که براي ش��ناخت خانواده در عصر جهاني شدن ،آسيبشناسی
خانواده در عصر جهاني ش��دن و پيش��گيری آثار منف��ی آن ،راهي
پيچيده ،دراز و پرفراز و نش��يب پيشرو داريم .زيرا که آثار و تبعات
جهانيشدن عمدتاً متناقض هستند ،اما اين دليلي بر ناديده گرفتن
آثار اين پديده جهاني نيس��ت .ش��ايان ذکر است جهاني شدن يک
پديدة اجتنابناپذير اس��ت و به مانند شمش��ير دولبه مزايا و معايب
خاص خود را دارد .از اين رو ،مسئوليت همه روانشناسان ،مشاوران،
متخصصان تعلي��م و تربيت و جامعهشناس��ان ايجاب ميکند که با
انجام پژوهشهاي علمي ،آگاهانهتر به پيشگيري از پيامدهاي منفي
جهانيشدن و آسيبهاي حاصل از آن بپردازند.
ب��ه نظر اينجانب در عصر جهاني ش��دن بايد ب��ا توجه کردن و
س��رلوحه ق��رار دادن اص��ول و مباني ذی��ل به هدفگ��ذاري ،خط
مشيءگذاري و برنامهريزيهاي کالن راهبردي در نظامهاي آموزش
و پرورش ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي کشور پرداخت تا
از آسيبها و تهديدهاي جهاني شدن مصون و در امان ماند:
 ïدرونيسازي ارزشها و حفظ کيان خانواده از طريق برنامههاي
آموزش خانواده بهطور گس��ترده ،زيرا که جوهرة اصلی پيش��گيری،
آموزش است.
 ïارائه الگوي خانواده سالم برمبناي فرهنگ ديني و ملي از طريق
کتابهای درسی و وسايل ارتباط جمعي.
 ïرعايت حقوق انس��انها ،برقراری عدالت و حاکميت ارزشها و
معنويت.
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ëëëëëëë

در س�الهاي اخي�ر ،بس�ياري از ارزشها و
هنجاره�ا در افکار عمومي مورد ش�ک و ترديد
واقع ش�ده و به نوعي بريدگي با گذشته حاصل
شده اس�ت .جهانيش�دن موجب ش�ده ،بنياد
ارزشها سست شود و افراد به تعهدات اخالقي
و ارزشهاي حاکم در خانواده مقيد نباشند و اين
مسئله موجب ميش�ود که زن و شوهر به ظاهر
زير يک سقف با يکديگر زندگي ميکنند ،اما روح
آنها از يکديگر فاصله داشته باشد.
ëëëëëëë

 ïحفظ و تأمين نيازهاي همه جانبه و توجه به رشد همه جانبة
دانشآموزان ،دانشجويان و اعضاي خانواده.
 ïآم��وزش مهارتهاي زندگ��ي به دانشآموزان ،دانش��جويان و
اعضاي خانواده و توجه به اصل آموختن براي زيستن.
 ïحفظ و تأمين س�لامت جس��ماني و رواني شهروندان جامعه و
اعضاي خانواده
 ïافزايش زمان آگاهي و مکان آگاهي خانوادهها از تحوالت دنياي
پيرامون خانواده
 ïشناس��ايي و ارزياب��ي واقعبينان��ه و بهموقع مناف��ع ،پيامدها و
تهديدهاي جهاني شدن
 ïاجتن��اب از ممنوعيتها و انزواگرايي از س��ويي و نيز امتناع از
تسليمگرايي و انفعالي عمل کردن از سوی دیگر
 ïحفظ هويت ديني و ملّي و عدم ذوب شدن در فرهنگ وارداتي
 ïحضور و مشارکت فعال در صحنههاي جهاني و تبيين و ترسيم
فرهنگ ديني و ملّي خود براي جهانيان
 ïبرقراري ارتباط گس��ترده با جوامع گوناگون و داش��تن تعامل
تأثيرگذار ،مؤثر و سازنده با جهانيان

نيايش

و س��خن آخر را از زبان حضرت امام حسين(ع) در روز عرفه بايد
همواره زمزمه کرد و از خداوند سبحان و منان بخواهيم:
باراله��ا! بينيازي در درون ،يقين در دل ،اخالص در عمل ،نور در
ديده و آگاهي در دين به ما مرحمت فرما!
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