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يادداشت هفته

از كجا بايد شروع كرد؟

بس��ياري از جوانان اين روزها وقت��ي از آنها بزرگترين
مشكلشان را ميپرسيم ،ميگويند :ازدواج! برخي بزرگترين
مان��ع را پول ميدانند ،برخي نداش��تن س��رپناه و البته عده
بس��ياري هم مهمترين مانع را كار و مشكالت جانبي زندگي
عنوان ميكنند .اما واقعا اين بزرگترين مش��كل آنهاست يا
بايد به جوانب ديگر موض��وع هم توجه كرد؟موضوعي كه
خيليها در حركت اول براي زندگي مش��ترك ،شايد خيلي
روي آن وقت براي فكر كردن نگذارند ،اما وقتي به آمارهاي
جدايي س��ال  1395كشور نگاهي مياندازيم ،فقط طي سال
گذش��ته  166هزار و  321طالق در كش��ور ثبت شده است
كه متاسفانه اين آمار ش��امل بخش اعظم طالقهاي عاطفي
جامعه نميش��ود و این يعني اف��رادي كه قصد آغاز زندگي
متاهل��ي را دارند خيلي روي رس��يدن احتمالي به اين نقطه
آخر فكر نميكنند و اينگونه است كه كارشناسان در بررسي
نتاي��ج پرون��ده  7هزار زوج متقاضي ط�لاق فقط در تهران،
داليل اين درخواست تلخ را اعتياد ،خيانت و عدم مسئوليت
پذيري همس��ران عنوان كردهاند كه يازده درصد اين موارد
در دوران عق��د 47 ،درصد در زماني كمتر از پنج س��ال اول
زندگ��ي مش��ترك 20 ،درصد ط��ی  5تا  10س��ال ابتدايي
زندگي مشترك جدا شدهاند و فقط  22درصد آنان بيش از
 10س��ال زندگي مشترك را تجربه كردهاند و در اينجاست
كه بايد پرس��يد جوانان در ش��رف ازدواج ،ت��ا چه ميزان با
بحرانهاي زندگي پيش رو و نحوه حل آنها آش��نايي دارند و
اصال چه زماني بايد آنها را با اين عوامل آش��نا كرد؟ سوالي
كه چندي پيش وقتي از يكي از كارشناس��ان خانواده درباره
زمان درس��ت آن پرس��يدم گفت :زمان مدرسه! و در ادامه
توضيح داد؛ وقتي دانشجو بودم و براي بازديد از يك مدرسه
ابتدايي به ژاپن س��فر كردم در ابتداي سالن ورود به مدرسه
با يك صندلي چرخدار روبرو ش��دم و وقتي علت وجود اين
وسيله را در مدرسه ابتدايي پرسيدم ،مدير مدرسه گفت؛ هر
دانش آموز باي��د در هفته يك روز را از لحظه ورود تا زمان
خروج ،روي اين صندلي چرخدار بنشيند و روز بعد احساس
خ��ودش را به صورت انش��اء براي هم مدرس��هاي هايش
بخواند تا آنها با ش��نيدن تجربههاي متفاوت دوستانش��ان
بدانند كه هم بايد مواظب س�لامت جس��م و روح خودشان
باشند و هم بدانند در مواجهه با يك معلول در جامعه چگونه
ب��ا او رفتاركنن��د و كمبودهايش را با تمام وجود بشناس��ند.
اي��ن دقيقا همان موضوعي اس��ت كه فرزندان ما هم بايد در
مورد ازدواج بدانند وچه خوب ميش��د كه هر فرد در شرف
ازدواج��ي مجبور ميش��د تا قبل از آغاز زندگي مش��ترك،
مدتي را حتي اگر ش��ده ي��ك روز در دادگاهه��اي خانواده
ميگذران��د و بعد ازگفتوگو با متاهلين در ش��رف جدايي

با علتهاي مختلف اين موضوع آش��نا ميشد و اين تجربه را
ب��ه ديگران هم منتقل ميكرد ،درحاليكه ما در مدارس��مان
تنها وقتي به اين موضوع با شكلي تقريبا نيمه جدي برخورد
ميكنيم كه مسئوالن مدرسه درمييابند ،دانش آموز ثبت
نام كرده آنها محصول جدايي اس��ت و تازه در اين مرحله به
جاي بررسي علتهاي ريشهاي اين موضوع به صورت علمي،
فقط به اين موضوع پرداخته ميشود كه اين كودك با كدام
ي��ك از والدينش زندگي ميكن��د و اينكه آيا اين پدر و مادر
متارك��ه كرده فرد ديگري را در زندگي خود دارند يا خير؟!
و اين كنكاشهاي آزاردهنده ،بخصوص براي دانش آموزان
كه حاصل جديدترين ش��يوههاي برخورد با موضوع طالق
در مدارس ايران اس��ت در نوع خود شايد عقب ماندهترين
و بياثرترين ش��يوهها هم محسوب شود كه نه تنها نتيجهاي
ملم��وس در پي ندارد ،بلكه فقط در موارد نادر ش��ايد منجر
به كش��ف علل نابهنجاريهاي دانش آموزان محصول طالق
ش��ود .در حاليكه اگر بخواهيم به صورت علمي با اين مشكل
برخورد كنيم بايد بپذيريم كه يك جدايي با عوارض متفاوتي
در جامعه روبرو اس��ت ،اول رهاسازي كودكي سرخورده و
ويران ش��ده از حركت اشتباه والدينش كه خود هيچ تاثيري
در بروز آن نداش��ته اس��ت و در مرحله بعد با پدري روبرو
هس��تيم كه نه با ش��يوههاي نگهداري فرزندش در سطوح
مختلف س��ني آش��نايي دارد و به فرض هم كه با اين روشها
آش��نايي علمي داشته باش��د ،پياده كردن شيوههاي تئوري
بدون تجربه عملی كاري ناممكن است و در نهايت با مادري
روبرو هس��تيم كه در هر حركت خود در جامعه از ثبت نام
در مدرسه گرفته تا اجاره خانه و غيره بانگاهي سنگين و تلخ
روبروس��ت كه در بهترين حالت اين نگاه متاس��فانه از سر
دلس��وزي و در بدترين حالت آن با سوءنگرش��هاي جنس
مخالف و حتي موافق همراه است!پس كاش در ازدواجهاي
س��ادهاي كه اين روزها برخالف برداشت عمومي از آن ،به
عنوان ازدواجهاي س��خت نام برده ميش��ود ،به نقطهاي از
رش��د منطقي و علمي برس��يم كه فرد در شرف ازدواج چه
پس��ر و چه دختر بداند ،بايد با نقطه احتمالي و انتهايي و تلخ
اين زندگي هم كامال آش��نا باش��د و با ياري گرفتن از تجربه
افراد حاضر در اين شرايط بتواند حداقل به شكلي نيمه عملي
ب��ا آن روبرو و با جوانب مختلفش مواجه ش��ودو نكته آخر
اينكه اگر بخواهيم جامعهاي پويا و كارآمد داش��ته باش��يم،
بايد تحول را از مدارس شروع كنيم و آموزشهاي كاربردي
و مهارت��ي را در م��دارس تقويت و اج��را كنيم .تا به محض
برخورد با اولين نش��انههاي اين اشتباه ،افراد بدانند كه با آن
چگونه روبرو ش��وند و بتوانند عوارض جانبي و عميق آن را
در جامعه خنثي كنند.
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