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  دشواري ازدواج به كدام دليل؟
 موانع نگرشي ما در گسترش فرهنگ ازدواج آسان

 سيد احمد ساويز: نگارنده

ترين نيازها و مراحل  ازدواج، به عنوان يكي از طبيعي
هاي فراواني  زندگي انسان، در جامعه ما با دشواري

ها و  يابي بسياري از دشواري ريشه. مواجه شده است
هاي  فرض را به ذهنيات و پيش موانع ازدواج ما

رساند و اگر بخواهيم  فرهنگ جاري در جامعه مي
هاي اقتصادي  تمام مشكالت را به گردن دشواري

 تر بياندازيم، ممكن است از اين عوامل بنيادي
اين مقاله مروري است .  فرهنگي غافل بمانيم

هاي فرهنگي  فرض شناسانه بر برخي از پيش آسيب
ها، راهكارهايي نيز  به دنبال مرور آسيب. اند ج در جامعه امروز ما كه مسير را بر ازدواج تنگ كردهو عادات ذهني راي

 . ارائه شده است

  

 مقدمه

هاي همسر و فرزند داشتن را  كيست كه لذت. ضرورت تشكيل زندگي مشترك بر كسي پوشيده نيست
بخشي از جوانان به ازدواج را نتيجه هاي موجود، كاهش توجه  بشناسد و آن را نخواهد؟ برخي از تحليل

اين تحليل تك بعدي، ممكن . گذارند دانند و راه حل را نيز صرفاً بر عهده دولت مي فشارهاي اقتصادي مي
اگر افت و دهد كه  كند، زيرا به اين سوال پاسخ نمي تر مشكل غافل  است ما را از توجه به عوامل بنيادي

ده گرايش به ازدواج هستند، چرا در جامعه ما و در زمان يك صعودهاي اقتصادي عامل تعيين كنن
تر بودند، توجه بيشتري به ازدواج و  تر كه عموم مردم نسبت به امروز تنگدست يا دو نسل قبل

صرف نظر از تك بعدي بودن اين تحليل كه تنها به بعد اقتصادي نظر دارد،   فرزندپروري وجود داشت؟
: را دارند  همين عامل اقتصادي هم، عوامل فرهنگي هستند كه نقش عمدهرسد در زيربناي  به نظر مي

  .عواملي كه با انتظارات ما از زندگي و تصور ما از زندگي مطلوب، و سبك زندگي امروز ما مرتبط هستند

برخي از اين . ترين عوامل فرهنگي قابل تشخيص در اين حوزه را مرور كنيم اجازه دهيد برخي از مهم
اند و برخي ديگر ناشي از تحوالت اخير در شيوه زندگي ما  ه تدريج وارد فرهنگ جاري ما شدهعوامل ب

  .كند هستند و نسل جوان امروز ما همه اين موارد را با سختي تجربه مي

١ 

  .رود ، فرهنگ آن به بيراهه مي شود ازدواج شكفته نمي "قانون طبيعي"وقتي
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  موانع شناخت -1

بيشتر . هاي ارتباط است گيري آشنايي محتاج فرصت آشنايي و شناخت مقدمه ازدواج است و شكل
هاي چنين ارتباطي  فرصت. دانند و قابل قبول مي  را شيوه سالم  هاي ايراني آشنايي از طريق خانواده خانواده

رزوي نبودند، كه باعث  ها مثل امروز متعدد و شبانه رسانه. ها در گذشته نزديك بيشتر بود ميان خانواده
د و بازديد اقوام وجود داشته ها از طريق رسانه، انگيزه بيشتري براي دي شد به جاي ارضاي كنجكاوي مي

. شناخت تر بود و اغلب هر خانواده تمام اعضاي كوچه را مي ها به مراتب قوي ارتباط بين همسايه. باشد
. گرفت ها از همين ارتباطات محلّي و همسايگي، و به خصوص ارتباط بين مادران شكل مي بسياري از ازدواج

منازل، برآوردن عمده نيازهاي زندگي را بدون كمك  سبك زندگي شهري امروز و وسايل رفاهي درون
هاي نياز به ارتباط  اي، بخشي از زمينه پذير ساخته و همراه با گسترش وسايل ارتباطي و رسانه يكديگر امكان

ها در شهرهاي بزرگ شايد تنها چند همسايه نزديك را، آن  اغلب خانواده. همسايگان را از ميان برده است
سبك زندگي ما، ارتباطات ما را به اين ترتيب . هاي مختصر بشناسند و احوال پرسيهم در حد سالم 
  .كاهش داده است

ها را مورد حمله قرار داده است و آن تكلّف در  ها و مهماني از سوي ديگر، آفت ديگري  نيز معاشرت
، و تهيه انواع ميوه و اي رنگين با چند نوع غذا براي مهمان احساس التزام به تدارك سفره. مهمانداري است

ها صورت  شود بسياري از دعوت شيريني چه به علّت پرهزينه بودن و چه به علّت زحمت زياد آن، باعث مي
گيري و  در حالي كه فرهنگ اصيل ديني و ملّي ما سهل. ها صرف نظر شود نگيرد و از بسياري مالقات

  .كند را توصيه ميپذيرايي با يك چاي، و در صورت لزوم حداكثر يك نوع غذا 

ها بوده تضعيف شده و  به اين ترتيب سازوكار سنّتي ما براي ارتباط اوليه كه مبتني بر آشنايي خانواده
اي از  در حالي كه بخش عمده. در سبك جديد زندگي ما شيوه كارآمد و قابل قبولي جاي آن را نگرفته است

  .دانند مانند محيط كار و خيابان مي  ترهاي ناشناختهتر از بس ها آشنايي از طريق خانواده را سالم خانواده
  

  توقّعات ما براي تشكيل زندگي مشترك -2

برخي . يابد تصور عمومي ما از امكانات مادي الزم براي آغاز زندگي مشترك، روز به روز گسترش مي
اين بخشي از آرزوهاي ها مايلند فرزندان آنان در شروع زندگي از امكانات روز برخوردار باشند و  خانواده
دامنه امكانات مورد نظر از مسكن و وسيله نقليه . دهد ها را براي خوشبختي فرزندانشان تشكيل مي خانواده
. رسد ساز برقي در آشپزخانه مي شود و به اثاثيه و لوازم متعدد يك خانه چندساله، حتي ساندويچ آغاز مي

به طور مستقيم يا غير مستقيم به شرط و شروطي بر سر راه واضح است كه اين آرزوها و انتظارات از زندگي 
  . گردد ازدواج تبديل مي

گيري مورد نظر در فرهنگ  اما ريشه اين انتظارات روزافزون كجاست؟ عجيب آن كه اين شيوه از آسان
رب ريشه آن را در الگوپذيري از فرهنگ غ. توان در گذشته ما جست اصيل ما دور است و ريشه آن را نمي

توان  نمي -كه متأسفانه در بسياري از اركان زندگي ما نفوذ كرده و بر فرهنگ اصيل ما اثرگزار بوده  –نيز 
گردد و زن و  يافت زيرا در بيشتر كشورهاي صنعتي نيز زندگي مشترك اغلب با امكانات اندك آغاز مي

٢ 
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به نظر . دهند ا گسترش ميشوهر در طول زندگي و با تالش مشترك و كمك به يكديگر امكانات خود ر
هاي واقعي خوشبختي در زندگي  ها و درونمايه رسد كه در نبود تصور مناسبي از ارزش مي

اي نيز دائماً  و تبليغات رسانه ايم هايمان را بر امكانات رفاهي متمركز كرده مشترك، ما دلخوشي
به اين ترتيب . تر آنان نياز داريمكوشند ما را متقاعد سازند كه براي زندگي بهتر به كاالهاي جديد مي

هاي زندگي مشترك كه به جاي  ها و انتظارات ما روز به روز در حال گسترش است و ما از لطافت"نياز"
يافت، روز به روز بيشتر و بيشتر  توجه به ابزار زندگي، در سايه توجهات انساني به يكديگر فرصت بروز مي

  .  شويم غافل مي

زمينه  در پس. دهند هستند كه استانداردهاي زندگي مطلوب را در ذهن ما شكل ميها  امروز اين رسانه
شود كه همه اعضاي خانواده در آن به  اي با تمام امكانات به تصوير كشيده مي تبليغ يك قابلمه جديد، خانه
انات است، مندي از اين امك البتّه تصور آن كه خوشبختي ما مستلزم بهره. زنند نشانه خوشبختي لبخند مي

اما به راستي وجود اين ابزار در ابتداي راه زندگي، تا چه اندازه . به سود فروشندگان اين كاالها خواهد بود
شناختي معاصر، كه مفهوم خوشبختي را بررسي  تضمين كننده خوشبختي فرزندان ماست؟ تحقيقات روان

كنند بيشتر  رسيدن به چيزي تالش مي دهند كه احساس خوشبختي در كساني كه براي نشان مي  اند، كرده
شود تا در خود  به عبارتي احساس خوشبختي بيشتر در مسير رسيدن به مقصد تجربه مي. فرصت بروز دارد

  . مقصد
  

  جهيزيه و مهريه -3

هاي  اعداد و هزينه. شود در فرهنگ جاري ما جهيزيه وظيفه خانواده دختر و مهريه وظيفه داماد تلقّي مي
ها به وضوح فراتر  شگفتي آنجاست كه مقدار متوسط اين هزينه. آور است براي اين اقالم شگفتمورد ادعا 

، هزينه تهيه جهيزيه متعارف حداقل سي 1393سال  1بر اساس آمار. هاي ماست از توان متوسط خانواده
نزديك به صد و ها به مقدار سقف قانوني فعلي  ميليون تومان، و مهريه نيز با فرض بسنده كردن خانواده

شده اغلب به مراتب فراتر از سقف قانوني  با اين حال مقدار مهريه تعيين . چهارده ميليون تومان است
هاي اخير در شهرها و در ظاهر تحت عنوان امنيت ازدواج و تضمين بقاي  چنين مبالغي در سال. است

معيار رقابت در پرستيژ يا تشخّص زندگي زناشويي متداول گرديده، در حالي كه در باطن اغلب به نوعي 
كه بررسي صحيحي نسبت به تبعات اين  ها بدون آن اجتماعي تبديل شده و در بيشتر موارد خانواده

هاي  متأسفانه دامنه اين نوع تشخّص در سال. كنند ها تبعيت مي تصميم داشته باشند از ساير خانواده
سادگي به مراتب بيشتري زمينه ازدواج جوانان فراهم  اخير حتّي به روستاهاي ما نيز، يعني جايي كه با

  .شد، كشيده شده است مي

ها در امر جهيزيه، ناشي از افزايش انتظارات براي تشكيل زندگي  مورد بر خانواده بخشي از فشار بي
ي تواند تضميني براي بقاي زندگ آيا واقعاً مهريه هنگفت مي. مشترك است كه در بخش قبل به آن اشاره شد

؟ تجربه خالف اين امر را پسر جوان به فكر طالق نيافتدشود  مشترك فراهم كند و به اصطالح باعث مي
آن چه بارها . شود پذير نيست، و منجر به تنفر مي همزيستي اجباري در زناشويي امكان. نشان داده است

ن خود را از بيم مهريه، هاي خانوادگي، مرد زن جوا مشاهده شده آن است كه در چنين مواردي از درگيري

٣ 
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عالوه بر اين مهريه بر اساس تعريف . خورد دهد و جدايي تلخي رقم مي مورد تهمت و فشار و اذيت قرار مي
اي است در وسع خواستگار كه نشانه راستين بودن عالقه اوست و بايستي در همان زمان  اش، هديه اوليه

ها كار زاهدانه نيز قادر به تأمين  سر جوان با سالاي كه پ توافق بر مهريه. توافق قابل پرداخت باشد
و بناي خانواده را  شود آن نخواهد بود، دروغي است كه از ابتداي زندگي مشترك پايه گذاشته مي

  .سازد سست مي
 

 هاي مراسم ازدواج هزينه -4

تاالرهاي شهر  هزينه برگزاري مراسم عروسي در1393در سال  1ها بنا بر آمار ارائه شده از سوي خبرگزاري
اين هزينه يك شبه معادل با درآمد چند سال كار پيوسته . تهران بالغ بر بيست ميليون تومان بوده است

هاي افراطي در  هاي انجام شده براي تشكيل زندگي مشترك، هزينه در ميان هزينه. بسياري از جوانان ماست
با اين وجود احساس التزامي كه به . ندارد جشن ازدواج واضحاً كاركردي در شادكامي آينده زندگي مشترك

  . ها است هاي خانواده اين شيوه وجود دارد، همچنان يكي از دلهره

هاي حقيقي  رسد هر اندازه از ارزش گيرد؟ باز هم به نظر مي اين احساس التزام از كجا سرچشمه مي
شويم و بر تجمالت  كز ميشويم، بيشتر بر تكميل ظواهر آن متمر تشكيل زندگي مشترك بيشتر غافل مي

  .  ورزيم پافشاري مي
  

  پردازي والدين براي نمايش جايگاه اجتماعي در ازدواج آرزو - 5

ترين  آرزوپردازي بعضي از والدين براي مهم. شود تشريفات اوليه ازدواج به مهريه و جهيزيه و تاالر ختم نمي
ها و آرزوهاي ارضاء نشده را در آن داخل شود تمام نيازهاي شخصي، كمبود واقعه زندگي اغلب باعث مي

هاي معنوي  رساني به جوان خود در عبور از مرحله مجرّدي و انتقال ارزش كنند و به جاي آن كه بر ياري
تبديل شود  تفاخري امريزندگي مشترك تكيه كنند، تعداد و كيفيت برگزاري مراسم متنوع براي آنان به 

اين طرز . اجتماعي خود را به تمام اقوام و دوستان و مدعوين نشان دهندهاي جايگاه  كه  از طريق آن ارزش
  . نگرش، فرايند اوليه ازدواج را به شدت دست و پاگير ساخته است

خواستند به اين مراسم به عنوان يك واقعه بسيار مهم بنگرند و نيازهاي خود را  ها نمي شايد اگر خانواده
رفت و با مراسمي بسيار ساده، و بدون آن  يك امر آسان طبيعي پيش مي ازدواج به صورت در آن وارد كنند،

در اين . كردند آمدند و زندگي خود را آغاز مي تشريفات و مراسم پي در پي، دختر و پسر به عقد هم در مي
هاي بيشتري بوديم و به جاي صرف وقت و هزينه در تشريفات، زمان بيشتري  صورت ما امروز شاهد ازدواج

هاي الزم،  داديم تا با انتقال تجارب و معرفت هاي رابطه بين دو جوان اختصاص مي گيري ارزش ه شكلرا ب
  .احتمال بقاي زندگي نوپاي آنان نيز بيشتر گردد

چه  آنبلكه بدان معني است كه . البته اين تحليل به معناي مخالفت با نشاط طبيعي ازدواج نيست 
هاي باال، خود به  بود، اكنون به بيراهه رفته و با تحميل شرايط متعدد و هزينه بايستي در خدمت ازدواج مي

  .گيري ازدواج تبديل شده است يك مانع فرهنگي و اقتصادي در راه شكل

۴ 
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 عدم شناخت روشن نسبت به هدف و جايگاه همسري -6

به   سازد، عدم ابراز تمايل برخي از جوانان ها را نگران مي هايي كه در صورت بروز، خانواده يكي از پديده
پسر يا دختر جوان اهداف زندگي خود را بيشتر در كار و اشتغال و كسب درآمد يا در . ازدواج است

واضح است كه چنين هدفگزاري براي زندگي از . گويند كه فعالً قصد ازدواج ندارد بينند و مي تحصيالت مي
به همين دليل عميقاً جاي سوال و تأمل دارد، كه چنين رويكردي چگونه . ني به دور استطبيعت و نياز انسا

  .گيرد در برخي از جوانان شكل مي

بسياري از جوانان ما تصوري واقعي از اولين نكته آن است كه . چند پاسخ به اين سوال وجود دارد
راي فرونشاندن نيازهاي غريزي زندگي زناشويي تنها فرصتي ب. زندگي مشترك و زناشويي ندارند

چه اين رشد  آن .جايگزين از رشد شخصيت و روان آدمي است اي اساسي و بي نيست، بلكه مرحله
در اين . پذيري است، از خود درآمدن و پرداختن به ديگري است زند، ورود به عرصه مسئوليت را كليد مي

هاي زندگي با وجود  جهه با سختيشوند و در موا مرحله است كه همسران، همسفران يكديگر مي
يابند كه شيريني آن با هيچ تجربه ديگري در  هايي براي افزايش همدلي و يگانگي مي هايش، فرصت زحمت

جوانان ما تصويري صحيح از هدف زندگي مشترك ندارند و اين .  زندگي معمول بشر قابل مقايسه نيست
هاي آغاز زندگي مشترك،  دليل در مواجهه با دشواريبه همين . هدف هيچ جا براي آنان تبيين نشده است

  پرسند كه اساساً به چه دليل بايد متحمل بار زندگي مشترك بشوم؟ از خود مي

نظران علوم اجتماعي معتقدند  بسياري از صاحب. ها نيز در اين خصوص نقش دارند از سوي ديگر، رسانه
. دانيم مروزه بسيار بيش از چيزي است كه ميها در ساختن و شكل دادن به ذهن ما ا كه نقش رسانه

بيشتر ما به جاي تماس مستقيم با حقايق، تنها تصويري از آن حقايق داريم كه رسانه به ما انتقال داده 
ها شكل  در نتيجه برداشت و تصوير جوانان ما از زندگي پس از ازدواج تا حد زيادي توسط رسانه. است

. تري دارند سته از جوامع صنعتي، عمدتاً به نقش خانوادگي زن عنايت كمهاي برخا رسانه. شود داده مي
شوند و حتّي وقتي در خانه نشان داده  زنان بيشتر در نقش پليس، مدير و حتّي سرباز ظاهر مي

شوند كه گويا از كار برگشته يا در حال رفتن به  دار نيستند و  چنان تصوير مي شوند، اغلب خانه مي
اند و  هاي شخصيت او را مردانه كرده هاي صنعتي به جز پيكر زن، ساير جنبه رسانه. دكار هستن محيط
دلي و رقّت قلب،  نازك. اند هاست از چهره او زدوده هاي طبيعي را كه مرد به شدت نيازمند آن لطافت

نقاط هاي او براي خانواده در تمدن تكنولوژيك  نشستن به پاي فرزند و همسرداري كردن، و فداكاري
  . شوند و نه نقاط قوت او ضعف زن تلقّي مي

نمايد، اما  رسانه ملّي ما نيز اگرچه در مقام مقايسه وقت بيشتري را صرف نمايش فضاهاي خانوادگي مي
. تر توفيق داشته است مادري كم همتاي  متأسفانه در ارائه تصويري متوازن از جايگاه بزرگ زن و نقش بي

هاي لطيف  نوان موجودي عصبي، پرخاشگر و يا حاضرجواب، به جاي ويژگيترسيم شخصيت زن به ع
نمايي رقابت زنان با مردان بر سر قدرت، به جاي تكيه بر نقش تكميلي آنان  همسري و مادري، يا بزرگ

اما همين . گيرد ها صورت مي نسبت به يكديگر، شايد با وسوسه افزايش جذّابيت ظاهري سريال
ويري از زن در اذهان پسران جوان ما پديد آورده است كه نه تنها مطبوعيتي ندارد، بلكه ها تص تصويرپردازي

  .كند عقل نيز به پرهيز و دوري از آن حكم مي

۵ 
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 طلبي در سبك زندگي جاري ما كاهش روحيه مبارزه: تربيتي - موانع ذهني -7

ها مربوط به آن، آسان  وليتهاي ورود به زندگي مشترك، تشكيل خانواده و پذيرش مسئ عالوه بر دشواري
كنند كه  ها عبور مي و مانند همه مراحل زندگي، كساني از دشواري! چيز آماده نيست گاه همه هيچ. نيست

طلبي است،  ورود به زندگي زناشويي نيز نوعي مبارزه. براي بقا و بهتر زيستن و ارتقاي زندگي مبازه كنند
  .هاي رسيدن مبارزه با دشواري

طلبي در بخشي از فرزندان ما كاهش يافته است و  سد روحيه تالش و كوشش و مبارزهر به نظر مي
، و عواقب اين امر دامان ازدواج را هم تا دهند تري نشان مي برخي از آنان به آن چه دشوار باشد رغبت كم

دگي و تربيت سبك زن. اما چرا چنين است؟ شايد سبك زندگي امروز ما يكي از داليل باشد. حدودي گرفته است
ترين انتظار تالش و زحمت از فرزندان به آنان عرضه  امروز ما را كه درآن هر چيز به صورت حاضر و آماده و با كم

اين شيوه .  ناميد) پكيج به معناي بسته حاضر و آماده از كاال و خدمات است( سبك پكيجيگردد، شايد بتوان  مي
طلبي براي رسيدن به  پذيري، تالش و مبارزه راي تجربه مسئوليتهاي كافي ب تربيتي فرزندان ما را از فرصت

  . گيرد گري را از آنان مي ها و تالش سازد و روحيه استقبال از سختي اهداف محروم مي

موانع فرهنگي بر سر راه ازدواج ممكن است شامل موارد متعدد ديگري نيز باشد، اما به احتمال زياد موارد 
اكنون به جنبه ديگر بحث . ا در دشوار ساختن مسير ازدواج براي جوانان ما دارندمورد اشاره نقش عمده ر

  .رسيم، و آن طرح برخي از راهكارهاي پيشنهادي است مي

 

  برخي راهكارها 
ها قابل اجراست و برخي ديگر نيازمند  بخشي از راهكارهاي تسهيل كننده مسير ازدواج از سوي شهرداري

هاي  اما بخش مهمي از راه حل در دستان خود ما به عنوان خانواده. ارس استريزي آموزشي در مد برنامه
ها و انتظاراتمان   ايراني است كه مستلزم تغيير آگاهانه در برخي از وجوه سبك زندگي و بازنگري در نگرش

  . خواهد بود
  

  هاي خانواده براي هر محلّه باشگاه
كن در هر محلّه شهري حدوداً متعلّق به يك طبقه اقتصادي كه افراد سا گردد با توجه به اين پيشنهاد مي

چه از نظر فرهنگي نيز مشابهتي وجود داشته باشد با  هستند و از اين جهت اين تناسب وجود دارد، چنان
ايجاد باشگاهي خانوادگي كه خانواده ها بتوانند با يكديگر مالقات داشته باشند و از اين طريق فرصت 

ه به حضور مشاورين با صالحيت بتواند زمينهآشنايي والدين ميسساز باشد ر گردد زمينه ازدواج با توج.  

ها و شناخت اوليه  موانع مربوط به آشنايي خانواده  ريزي شهري قابل رفع است، اولين مانعي كه توسط برنامه
هاي هر  معاشرت خانواده نشيني و توانند با اختصاص فضاهايي براي هم ها مي شهرداري. ها از يكديگر است آن

هاي مرتبط با خانواده،  سخنراني(و فرهنگي ) چاي و شيريني، پذيرائي مختصر(محلّه، كه از امكانات رفاهي 
ها را تسهيل نمايد  مختصر و ارزاني برخوردار است، شرايط آشنايي خانواده...) دسترسي به مشاور خانواده و 
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اين مراكز همچنين . يازهاي موجود را در مسير مناسب هدايت كنندها، ن و با معرّفي اين كاركرد در محلّه
هاي  اي داراي يك يا دو تاالر بوده و خدمات برگزاري مراسم ازدواج را با هزينه توانند در بخش جداگانه مي

هاي مربوط به برگزاري مراسم ازدواج نيز  بسيار مناسب ارائه نمايند تا از اين طريق در خصوص رفع نگراني
  .وثر باشندم
  

  هاي آموزش همسرداري و خانواده دوره
ميلي برخي به زندگي مشترك، ناشي از  اي از توجه بيش از اندازه به ماديات ازدواج و كم بخش عمده

چنانچه تصوير صحيحي از اصول . ها و كاركردهاي حقيقي خانواده سالم است ناشناخته ماندن ارزش
هاي حقيقي ازدواج باعث  ها حاصل شود، درك ارزش هزندگي مشترك براي جوانان و خانواد

به همين دليل   .خواهد شد تا به مرور زمينه رفع موانع ازدواج نيز در جامعه ما فراهم گردد
ساختار خانواده متعادل، وظايف متقابل و چگونگي   هاي آموزشي براي شناساندن جايگاه زن و مرد، دوره

توانند در سنين پس از بلوغ قابل ثبت  ها مي اين دوره. جامعه جوان ماسترشد و بالندگي خانواده مورد نياز 
  .ها به شكل مناسبي براي جوانان آماده ازدواج الزام گردد نام باشند و گذراندن آن

  

  آفريني شوراي خانواده در رسانه ملّي نقش

ر از جنس مخالف و اي كه تلويزيون در شكل دادن به تصاوير ذهني نسل حاض با توجه به نقش گسترده
هاي زن و شوهر و رفتارهاي آنان در شرايط مختلف، ترديدي نيست كه محتواي نمايشي  جايگاه

يك گام قابل پيشنهاد در اين راستا . بايد از اين منظر تحت نظارت قرار گيرد) ها ها و سريال فيلم(
بي آگاه به مسائل خانواده تشكيل شوراي خانواده در صدا و سيماست، كه بخشي از آن را مشاورين مذه

از جمله عملكردهاي اين شورا تدوين استانداردهايي است . شناسان خانواده تشكيل خواهند داد و روان
از ديگر . ها بايستي در ترسيم گفتارها و رفتارهاي درون خانواده به آن پايبند بمانند نامه كه فيلم

از پخش و تدارك زيرنويسي براي آگاه كردن هاي نمايشي پيش  عملكردهاي اين شورا ارزيابي صحنه
به عنوان مثال در . كند با واقعيات و رفتارهاي مطلوب است چه مشاهده مي بيننده از ميزان تطابق آن

چه  آن«: دهد كه شود، زيرنويسي به بيننده هشدار مي مواردي كه كالم بد توسط زنان نمايش داده مي
ديدن روابط در خانواده   چنين رفتاري منجر به آسيب .كنيد يك رفتار مخرّب است مشاهده مي

  » .شود مي

ساخت و نمايش فيلم و سريال با هدف ارائه تصوير صحيح از خانواده و زندگي مشترك،   نقش مهمي است 
اي از تجربه بصري  در عصر ما رسانه بخش عمده. كه بيش از هر نهادي، رسانه ملّي قادر به انجام آن است

چه در موارد مشابه  هاي ناخودآگاه بسياري از افراد بر اساس آن دهد و رفتارها و واكنش شكيل ميافراد را ت
به . به همين دليل رسانه يك ابزار بسيار توانمند براي  آموزش غيرمستقيم است. گيرد اند شكل مي ديده

هاي مذكور  نامه وجوه زندگي مشترك در فيلمبرخي از ترسيم و الگوسازي براي رسد  به نظر ميخصوص 
  :مورد نياز جامعه ماست
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  .رفتارهاي صحيح گفتاري و كالمي و ابراز توجه و عالقه به يكديگر در زندگي مشترك •
وابستگي به امكانات بروز احساس خوشبختي بين زن و شوهر جوان بر مبناي تالش و همدلي، بدون  •

 .رفاهي اوليه
احترام و تكريم جايگاه او در منزل توسط همسر و  نمايش عظمت پنهان نقش مادري و همسري در زن و •

 .فرزندان
 .نمايش زيبايي الگوهاي مادري كردن، لطافت و نوازش، فداكاري و از خودگذشتگي •
ها به عنوان جانمايه اصلي زندگي مشترك در  هاي معنوي زن و شوهر جوان و ارزش آن سازي سرمايه عيني •

 .هاي مالي مقايسه با سرمايه
 

        * *          * 

 
حلّ  اي از موانع ازدواج ماهيت فرهنگي دارند و راه ايم كه بخش عمده ما در اين گفتار مختصر نشان داده

ها نيز  فرهنگي است، برخي از عوامل حساس و تعيين كننده فرهنگي در اين حوزه را مورد تشخيص و  آن
صرف نظر از اين .  تأثيرگزار اجتماعي عرضه كرديم اشاره قرار داديم و راهكارهايي را براي برخي از نهادهاي

آگاهي عموم مردم از اين موانع فرهنگي و  كه نهادهاي مذكور تا چه اندازه در ايفاي نقش خود توفيق يابند، 
  . بايستي راهبرد كليدي جامعه ما در عبور از مسير تنگ ازدواج باشد  هاي موجود، تحول عاقالنه در نگرش
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