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بحران هويت و وجود هويت چندگانه در خانواده
خانواده در ش��رایط امروز دچار بحران هویت و هویت هاي چندگانه 
شده است. به طوري  که وضع نابساماني بر خانواده حاکم شده، در درون 
خان��واده تکثر فرهنگي رخ داده، برخي از نوجوانان و جوانان احس��اس 
بي ریشه بودن مي کنند و دچار خود ناباوري شده اند و خانواده از انسجام 
الزم برخوردار نیس��ت. اعضاي خانواده به ش��دت سرگردان و به شدت 
سرخورده هستند. اعضاي خانواده ناامید هستند و به رغم مجاورت ها و 

نزدیکي هاي فیزیکي، روابط عاطفي کم رنگ شده است.
هویت فردي و هویت ملي خانواده دستخوش دگرگوني شده است. 
براي سئوال هایي مانند من کیستم؟ من چیستم؟ پاسخ درستي نیست. 
ما ایراني هستیم؟ مسلمان هستیم؟ شرقي هستیم؟ غربي هستیم؟ چه 
هستیم؟ ابهام در پاسخ به این گونه سئوال ها را باید در بحران ارزش ها، 
هنجارها و وجود هویت چندگانه در خانواده جستجو کرد. به نظر مي رسد 
وضعیت خانواده ها در عصر جهاني شدن به ویژه در کشورهاي اسالمي 
و جهان س��وم یادآور این ضرب المثل معروف است که مي گوید: »کالغ 
آمد راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خود را هم فراموش کرد!!« این 
قبیل ویژگي هاي حاکم در خانواده ها، گاهي آگاهانه و ارادي هستند و در 

مواردي ناآگاهانه، غیرارادي و گریزناپذیر.

افراط  و تفريط در حقوق کودکان و زنان
در فرهنگ هاي سنتي، زن و شوهر بدون برنامه ریزي، صاحب فرزند 
مي ش��دند و یکي از نقش هاي عمدة زن، فرزن��دآوري و تولید مثل بود 
و زن ملک و متعلقه ش��وهر محسوب مي شد. بدین منوال براي زنان و 
ک��ودکان حقوقي قائل نبودند. اما در عصر کنوني، صداي زنان و صداي 
کودکان همه جا شنیده مي شود و این صدا، صدایي قانوني است. براي 
مثال، در برخي از کشورها، کودکان مي توانند از پدر و مادرشان شکایت 
کنند و یا از آن ها جدا شوند. اگرچه باید اعتراف کرد که در حال حاضر 
خشونت علیه زنان و کودکان همچنان یکي از مسائل عمدة جوامع است 
و هنوز خبرهاي متعددي دربارة سوءاستفادة جنسي از زنان و کودکان و 

خشونت علیه آنان به گوش مي رسد.
 

افراط و تفريط در انتظارها
به ط��ور معمول مش��خص ک��ردن انتظاره��ا در رواب��ط، موجب 
معین ش��دن وظایف و حدود روابط افراد مي ش��ود. در خانواده هایي 
که انتظارهاي متقابل زن و ش��وهر تصریح نش��ده است، روابط آنان 
آسیب پذیر است و دقیقًا نمي دانند نسبت به یکدیگر چه وظایفي بر 
عهده دارند. براي مثال: وقتي وارد خانه مي شوید، انتظار دارید با شما 

دکتر احمد به پژوه � دانشيار روان شناسی دانشگاه تهران

خانواده شناسی در عصر جهانی شدن:

شناخت آسیب ها

)بخش دوم(
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چگونه برخورد شود؟ 
آیا تا به حال به همسرتان گفته اید که چه انتظارهایي از او دارید؟ 
آیا از همس��رتان انتظار دارید به شما احترام بگذارد؟ در صورتي که 
پاسخ ش��ما مثبت است، آیا شما هم وظیفه خودتان مي دانید که به 
همسرتان احترام بگذارید؟ به همین ترتیب آیا انتظار دارید همسرتان 
ش��ما را دوس��ت بدارد و نسبت به ش��ما وفادار باشد؟ در صورتي که 
پاس��خ شما مثبت است، آیا شما هم همسرتان را دوست مي دارید و 

نسبت به او وفادار هستید؟
در هر صورت تفاوت و تعارض در انتظارها موجب مي شود فضایي 
نامساعد و کینه توزانه به وجود آید. گاهي اوقات داشتن توقعات بیش 

از حد از همسر، سالمت خانواده را در معرض تهدید قرار مي دهد. 
 

هسته اي شدن خانواده ها
در طول تاریخ اکثر خانواده ها به ش��کل گس��ترده وجود داش��ت 
که به تدریج بر اثر شهرنش��یني و صنعتي شدن به سوي شکل گیري 
خانواده هاي هسته اي متحول شد. بر اثر جهاني شدن و فزوني گرفتن 
فاصله نسل ها و گسست نسل ها، خانواده ها بیش از حد هسته اي شده 
و پیوندهاي عاطف��ي خود را با خانوادة پدري و مادري بریده اند و به 

خانوادة جهاني پیوسته اند.
 

مهاجرت خانواده هاي جوان
اکثر پژوهش هاي انجام شده دربارة طالق در ایران و در کشورهاي 
جهان س��وم، این حقیقت را منعکس کرده اند که دخالت والدین زن 
و شوهر و اقوام و آشنایان نزدیک موجب شعله ور شدن اختالف هاي 
زن و ش��وهر مي ش��ود و در نهایت به ط��الق و جدایي منجر خواهد 
ش��د. )س��اروخانی، 1376؛ فرجاد، 1372(. از این رو، در س��ال هاي 
اخیر مالحظه مي ش��ود که برخي از زوج ه��ا و خانواده هاي جوان در 

کش��ورهاي جهان سوم، جهان غرب را بهش��ت موعود مي پندارند و 
به روش هاي گوناگون انس��اني و غیرانس��اني، خطرناک و دردناک به 
کش��ورهاي غربي پناهنده مي شوند و با ده ها مسئله و مشکل روبه رو 
مي ش��وند. آمارها و گزارش ها بیانگر این اس��ت ک��ه در حال حاضر 
مهاجرت خانواده هاي جوان به کشورهاي دیگر رو به فزوني گذاشته 
اس��ت. با نگاهي خوش بینانه ش��اید بتوان گفت که یکي از علل این 
مهاجرت ها این اس��ت که خانواده هاي ج��وان مي خواهند از تیررس 
اقوام و آش��نایان 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 دیگري که جهاني ش��دن موج��ب آس��یب زایي خانواده 
مي شود، ارتباط آزاد، تنوع طلبي، هوس راني و سرانجام داشتن روابط 
جنس��ي آزاد، عدم وفاداري و ازدواج مجدد زن و شوهر است. روابط 
آزاد موجب مي ش��ود که روابط عاطفي زن و شوهر مخدوش شود و 
بنیاد خانواده سس��ت شود و در نتیجه سرنوش��ت فرزندان به خطر 
بیفت��د. وجود آمار روز افزون ک��ودکان طالق، کودکان خیاباني، فرار 
کودکان از خانه، مادران نوجوان باردار بي سرپرس��ت و کودکان فاقد 

پدر نشانه هاي این وضعیت است.
 

 طالق
 طالق به عنوان یک آس��یب، س��المت خانواده را تهدید مي کند. 
طالق به ش��کل هاي عاطفي، حقوقي و اجتماعي ظاهر مي ش��ود. در 
عصر جهاني ش��دن، چه بسا طالق حقوقي واقع نشود، لیکن به شکل 
طالق عاطفي و طالق نامرئي میان زن و ش��وهر و اعضاي خانواده و 
فرزندان رخ دهد. بدیهي است طالق هاي عاطفي را نمي توان شمارش 

کرد و آمار آن را گزارش نمود.
مدافعان خانوادة س��نتي، براین باور هس��تند که شرایط طالق را 
باید س��خت تر کرد. زیرا در غیر این صورت، مشروعیت بخشیدن به 
رفتارهاي جنس��ي آزاد و فروپاشي خانواده را به دنبال دارد. طالق و 
جدایي در زمرة حساس ترین و پیچیده ترین حوادث زندگي انسان ها 
محسوب مي شود و باید به عنوان یک پدیدة چند عاملي بررسی شود. 
در اکثر طالق ها، زن و شوهر به »عدم توافق« و »عدم تفاهم« اشاره 
مي کنند. شاید جهاني شدن به این وضعیت ناگواِر عدم توافق و عدم 

تفاهم دامن مي زند و آن را شعله ور مي سازد!
 

ناديده گرفتن تفاوت هاي فرهنگي
یکي از پیامدهاي جهاني شدن، همساني در رفتارها و نگرش ها و 
یکسان ش��دن فرهنگ ها و نادیده گرفتن تفاوت هاي فرهنگي است. 
اکنون، س��ئوال اساسي این است که کدام فرهنگ، جهاني مي شود؟ 
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فرهنگ محرومان و مس��تضعفان یا فرهنگ سلطه گران؟ یا فرهنگ 
کش��ورهایي که وس��ایل ارتباط جمعي نافذ دارند؟ آیا کش��ورهاي 
کوچ��ک و فقیر مي توانند در مقابل هج��وم فرهنگ جهاني مقاومت 
کنند؟ در این راستا چگونه مي توان جهاني شدن را با آمریکایي شدن 

و مک دونالدي شدن فرهنگ جوامع یکي ندانست؟!
 

جدال بازجويي اصل و جدايي از اصالت
در ط��ول تاریخ، خان��واده به عنوان ناق��ل میراث هاي فرهنگي و 
تش��ویق به بازگش��ت به اصل و قرارگرفتن در مقام درست زندگي و 
پذیرش قوانین حاکم بر هس��تي و حیات تکیه کرده است. اما اکنون 
جدایي و بریدن و دور ش��دن از اصل خویش تش��ویق مي شود. این 
جدال را چگونه باید پاس��خ داد؟ و چگونه واکنش��ي باید نشان داد؟ 

مولوي در سخنان انسان شناسانة خود مي گوید:
بشنو از ني چون حکايت مي کند

از ج�داي�ي ها شک�اي�ت م�ي ک�ند
کز نيستان تا مرا ببريده اند 

از ن�ف�يرم م�رد و زن ن�الي�ده ان�د
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق  

ت�ا ب�گوي�م ش�رح درد اش�تي�اق
هر کسي کو دور ماند از اصل خويش

باز جوي�د روزگ�ار وص�ل خ�وي�ش
من به هر جمعيتي ناالن شدم

جف�ت بدحاالن و خوش حاالن شدم
هر کسي از ظن خود شد يار من

از درون م�ن ن�ج�ست اس�رار من
 

 حاصل این وضعیت، احس��اس تنهایي و جدا افتادگي انس��ان ها 
در میان اعضاي خانواده و در میان دیگران  اس��ت. از این رو، ویکتور 
فرانکل، روان پزشک اتریشي و بنیان گذار مکتب معنادرماني مي گوید 
یکي از پدیده هاي گس��ترده زندگي در قرن بیستم، خالء در زندگي 
اس��ت و بدین منوال قرن بیس��تم و دنبالة آن قرن بیس��ت و یکم را 
قرن تنهایي، قرن اس��ترس و قرن اضط��راب مي نامند. آیا این ثمرة 

جهاني شدن است؟!
 

 دگرگوني در روش هاي گذراندن اوقات فراغت
 جهاني ش��دن، روش هاي گذراندن اوق��ات فراغت به طریق های 
گوناگون را پیش روي خانواده ها گش��وده اس��ت. چت هاي اینترنتي 
موجب شده اعضاي خانواده در شبکه هاي ارتباطي خاصي قرار گیرند 
و پیوند آنان از نظر عاطفي با اعضاي خانواده سس��ت ش��ود و روابط 

سرد در خانواده حاکم شود.

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

 ش��اید مهم ترین پیامد جهاني ش��دن، خرافي جل��وه دادن دین، 
دین گریزي و دنیاگرایي است. بر اثر انتقال فرهنگ کاذب، ساختگي 
و غیراصیل غرب به کشورهاي جهان سوم از طریق رادیو، تلویزیون، 
ماهواره و فیلم هاي س��وپر، الگوي زندگي اصیل و بومي خانواده ها در 
جهان سوم دگرگون شده و باورهاي مذهبي مردم سست شده است. 
از این رو، مالحظه مي شود سست شدن باورهاي مذهبي و کم رنگ 

شدن اصول اخالقي و معنوي، سالمت خانواده ها را تهدید مي کند.
 در سال هاي اخیر، بسیاري از ارزش ها و هنجارها در افکار عمومي 
مورد ش��ک و تردید واقع ش��ده و به نوعي بریدگي با گذشته حاصل 
ش��ده است. جهاني شدن موجب ش��ده، بنیاد ارزش ها سست شود و 
افراد به تعهدات اخالقي و ارزش هاي حاکم در خانواده مقید نباشند 
و این مسئله موجب مي شود که زن و شوهر به ظاهر زیر یک سقف با 
یکدیگر زندگي مي کنند، اما روح آن ها از یکدیگر فاصله داشته باشد. 
ب��راي مثال، ازدواج اینترنت��ي، از بین رفتن قبح طالق، عدم اهمیت 
باکره بودن و بکارت، ترویج انحرافات جنسي، همجنس گرایي، ازدواج 
همجنس بازان، ش��یوع ایدز، اس��تفادة ابزاري از زن، تغییر جنسیت، 
داش��تن روابط آزاد زن و مرد ، عدم وابستگي به خانواده پدري، عدم 
وفاداري و تعهد زن و ش��وهر به یکدیگر، جلوه هاي نامبارک زندگي 
در عص��ر جهاني قلمداد مي ش��ود. این تغییرات به ط��ور روزمره در 
جوامع غربي و جوامع شرقي مشاهده مي شود و بي شک به نحو قابل 
مالحظه اي بر نقش ها، کارکردها و ساختار خانواده تأثیر مي گذارد و 

خانواده را با بحران روبه رو مي کند.

ë ë ë ë ë ë ë
 کش�ورهاي جهان سوم، جهان غرب را 
بهش�ت موعود مي پندارند و به روش هاي 
گوناگون انساني و غيرانساني، خطرناک و 
دردناک به کشورهاي غربي پناهنده مي شوند 
و با ده ها مسئله و مشکل روبه رو مي شوند. 
آمارها و گزارش ها بيانگر اين اس�ت که در 
حال حاضر مهاجرت خانواده هاي جوان به 
کشورهاي ديگر رو به فزوني گذاشته است. 
با نگاهي خوش بينانه شايد بتوان گفت که 
يکي از علل اين مهاجرت ها اين اس�ت که 
خانواده ه�اي جوان مي خواهن�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.
ë ë ë ë ë ë ë
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 دگرگوني در سبک زندگي خانوادگي
جهاني ش��دن به طریق ه��ای گوناگون، کیفیت و س��بک زندگي 
خانوادگي و اجتماعي را تهدید و دگرگون کرده است. گیدنز )1999( 
معتقد اس��ت مسائلي را که در جامعه ای مي گذرد، مانند فقر، طالق، 
عقب ماندگي و فحش��ا تنها نمي توان به ذات آن جامعه نس��بت داد، 
بلکه باید آن را وابس��ته به کل جهان دانس��ت، به ویژه آنچه که در 
جهان س��وم مي گذرد، با مسائل جهان سرمایه داري و جهاني کردن 

توسط آنان ارتباط تنگاتنگی دارد.
در فرهنگ هاي س��نتي، تولید مثل به طور طبیعي انجام مي شد و 
زنان بیشتر نقش زن و مادر را ایفا مي کردند. اما در عصر جهاني شدن 
به مردان و زنان تجویز مي کنند که بچه دار شوند یا نشوند و یا اینکه 
جنس فرزندشان را انتخاب کنند. اکنون زنان مي توانند بدون ارتباط 
جنس��ي باردار شوند. لذا در ش��رایط کنوني حق انتخاب افراد بیشتر 
و قلمرو تقدیر محدودتر ش��ده است. اکنون، اکثر کشورهای غربي با 
رشد منفي جمعیت روبه رو هستند که در طول تاریخ بي سابقه بوده 
اس��ت و این وضعیت حاک��ي از بحران خانواده اس��ت. بر اثر جهاني 
ش��دن، س��بک زندگي ف��ردي و خانوادگي دگرگون ش��ده و فضاي 

»سنت زدایي« ایجاد شده است. 
در حال حاضر هر کس مي داند که زنان استقالل و آزادي بیشتر 
را طل��ب مي کنند. براي مثال، وقتي کس��ي را مالقات مي کنید، این 
شما هستید که تصمیم مي گیرید با او ازدواج کنید یا خیر؟ و یا چه 

نوع ارتباطي را با او برقرار کنید؟ 
اکنون، کودکان بیش��تر از گذشته حق صحبت کردن دارند و به 
حقوق آنان بیش��تر توجه مي شود. در گذش��ته این تفکر حاکم بود 
ک��ه کودکان حق صحبت کردن ندارند و تا وقتي بزرگ ترها از آن ها 

چیزي نپرسیده اند، نباید حرف بزنند!
 

جمع بندي
يک جهان حادثه در پشت نگاه من و توست 

لحظه ها گر نخروشند، گناه من و توست 
ننشينيم و به ديوار سکون تکيه دهيم

در و ديوار در آينده گواه من و توست 
اکنون ما در ش��رایطي در قرن بیس��ت و یکم ق��رار داریم که این 
جهان، آن جهاني نیست که پیش بیني مي شد. عصر کنوني، غیرقابل 
پیش بیني و غیرقابل کنترل است و نمي دانیم فردا چه اتفاقي خواهد 
افتاد؟ اکنون وقت آن است که از خود بپرسیم چه دشواري هایي پیش 
روي ماس��ت؟ چه باید کرد؟ آیا گرم شدن سیاره زمین یک واقعیت 
است؟ آیا گردبادها و طوفان هاي وحشتناک )مانند طوفان هاي کاترینا 
و ریتا( امکان زندگي را از مردم کره زمین سلب مي کنند؟ آیا زندگي 
در عصر جهاني ش��دن مخاطره آمیز و پرحادثه است؟ سعادت واقعي 

در چیست و در کجاست؟ جهاني شدن چگونه مي تواند نیازهاي بشر 
را مرتفع کند؟ نهاد مقدس خانواده به کجا مي رود؟

 در هر حال، باید پرسید: »جهانی شدن به چه قیمتی؟!« و اذعان 
کرد که براي ش��ناخت خانواده در عصر جهاني شدن، آسیب شناسی 
خانواده در عصر جهاني ش��دن و پیش��گیری آثار منف��ی آن، راهي 
پیچیده، دراز و پرفراز و نش��یب پیش رو داریم. زیرا که آثار و تبعات 
جهاني شدن عمدتًا متناقض هستند، اما این دلیلي بر نادیده گرفتن 
آثار این پدیده جهاني نیس��ت. ش��ایان ذکر است جهاني شدن یک 
پدیدة اجتناب ناپذیر اس��ت و به مانند شمش��یر دولبه مزایا و معایب 
خاص خود را دارد. از این رو، مسئولیت همه روان شناسان، مشاوران، 
متخصصان تعلی��م و تربیت و جامعه شناس��ان ایجاب مي کند که با 
انجام پژوهش هاي علمي، آگاهانه تر به پیشگیري از پیامدهاي منفي 

جهاني شدن و آسیب هاي حاصل از آن بپردازند.
 ب��ه نظر اینجانب در عصر جهاني ش��دن باید ب��ا توجه کردن و 
س��رلوحه ق��رار دادن اص��ول و مباني ذی��ل به هدف گ��ذاري، خط 
مشيء گذاري و برنامه ریزي هاي کالن راهبردي در نظام هاي آموزش 
و پرورش، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي کشور پرداخت تا 

از آسیب ها و تهدیدهاي جهاني شدن مصون و در امان ماند:
ï دروني سازي ارزش ها و حفظ کیان خانواده از طریق برنامه هاي 
آموزش خانواده به طور گس��ترده، زیرا که جوهرة اصلی پیش��گیری، 

آموزش است.
ï ارائه الگوي خانواده سالم برمبناي فرهنگ دیني و ملي از طریق 

کتاب های درسی و وسایل ارتباط جمعي.
ï رعایت حقوق انس��ان ها، برقراری عدالت و حاکمیت ارزش ها و 

معنویت.
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ï حفظ و تأمین نیازهاي همه جانبه و توجه به رشد همه جانبة 
دانش آموزان، دانشجویان و اعضاي خانواده.

ï آم��وزش مهارت هاي زندگ��ي به دانش آموزان، دانش��جویان و 
اعضاي خانواده و توجه به اصل آموختن براي زیستن.

ï حفظ و تأمین س��المت جس��ماني و رواني شهروندان جامعه و 
اعضاي خانواده

ï افزایش زمان آگاهي و مکان آگاهي خانواده ها از تحوالت دنیاي 
پیرامون خانواده

ï شناس��ایي و ارزیاب��ي واقع بینان��ه و به موقع مناف��ع، پیامدها و 
تهدیدهاي جهاني شدن

ï اجتن��اب از ممنوعیت ها و انزواگرایي از س��ویي و نیز امتناع از 
تسلیم گرایي و انفعالي عمل کردن از سوی دیگر

ï حفظ هویت دیني و ملهّي و عدم ذوب شدن در فرهنگ وارداتي
ï حضور و مشارکت فعال در صحنه هاي جهاني و تبیین و ترسیم 

فرهنگ دیني و ملهّي خود براي جهانیان
ï برقراري ارتباط گس��ترده با جوامع گوناگون و داش��تن تعامل 

تأثیرگذار، مؤثر و سازنده با جهانیان
 

 نيايش
و س��خن آخر را از زبان حضرت امام حسین )ع( در روز عرفه باید 

همواره زمزمه کرد و از خداوند سبحان و منان بخواهیم:
باراله��ا! بي نیازي در درون، یقین در دل، اخالص در عمل، نور در 

دیده و آگاهي در دین به ما مرحمت فرما!
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ë ë ë ë ë ë ë
  در س�ال هاي اخي�ر، بس�ياري از ارزش ها و 
هنجاره�ا در افکار عمومي مورد ش�ک و ترديد 
واقع ش�ده و به نوعي بريدگي با گذشته حاصل 
شده اس�ت. جهاني ش�دن موجب ش�ده، بنياد 
ارزش ها سست شود و افراد به تعهدات اخالقي 
و ارزش هاي حاکم در خانواده مقيد نباشند و اين 
مسئله موجب مي ش�ود که زن و شوهر به ظاهر 
زير يک سقف با يکديگر زندگي مي کنند، اما روح 

آن ها از يکديگر فاصله داشته باشد.
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