
برخالف نظریات کلیشه ای رایج در فضای 
رسانه ای رسمی کشور، نه ازدواج همیشه 
خوب است و نه طالق همیشه بد. خیلی از 
ازدواج ها هستند که روی سالمت جسمانی، 
روانی و اجتماعی افراد اثر مفید دارند ولی 
بعضی ازدواج ها هم روی سالمت جسمانی، 
روانی و اجتماعی اثر مخرب دارند. همین 
گزاره در مورد طالق نیز درست است بنابراین 
هم ازدواج خوب داریم، هم ازدواج بد. هم 

طالق خوب داریم، هم طالق بد. 

برخالف آنچه که در فرهنگ ما رایج است، 
همه افراد را از نظر روان شناسی برای ازدواج 
مناسب نمی بینم، همان طور که هرکس برای 
هر شغلی مناسب نیست، مثال آدم گوشه گیر و 
خجالتی برای خبرنگار شدن مناسب نیست یا 
فردی که زود خسته می شود، نمی تواند پزشک 
خوبی شود. به این ترتیب   بعضی افراد به درد 
ازدواج کردن نمی خورند بنابراین توصیه ازدواج 
به صورت استاندارد زندگی و به عنوان یک 
مرحله ضروری جهت رشد برای همه افراد 

درست نیست.

ادامه زندگی همیشه نشانه رضایت نیست
زندگی مشترک  و  ازدواج  ادامه یک  همیشه 
نشان دهنده رضایت زناشویی نیست. اینکه مثال 
در 40 سال پیش آمار طالق ها از امروز کمتر بوده، 
لزوما به این معنا نیست که ازدواج های آن موقع 
از ازدواج های امروز موفق تر بوده است. متاسفانه 
مطالعه علمی در این باره انجام نشده اما براساس 
مطالعه ای در دانشگاه اوکلند آمریکا برای373 زوج 
در سال های اولیه زندگی زناشویی، پژوهشگران 
حوزه علوم خانواده به این نتیجه رسیده اند که 
همبستگی آماری بین ثبات زناشویی و رضایت 
زناشویی وجود ندارد، به این معنی که بسیاری از 
افرادی که به طالق فکر نمی کنند، به این علت 
نیست که از زندگی زناشویی خود راضی هستند، 
بلکه آنها تصور زندگی بهتری را برای بعد از 
طالق ندارند، مثال در یک محیط روستایی زنی 
که طالق می گیرد چطور می خواهد بعد از آن 
زندگی کند؟ فرصتی برای ازدواجش مهیا نیست 
پس با همین اوضاع می سوزد و  می سازد بنابراین 
لزوما وقتی آمار طالق باال می رود نمی توانیم 
بگوییم که وضع خیلی خراب است یا آن موقع 
که آمار طالق پایین تر بود، وضع خیلی بهتر بود.

طالق های مثبت
افراد  هرچه  ذکرشده،  پژوهش های  براساس 
بهتری  زندگی  توقع  و  بیشتر  رشد  ظرفیت 
داشته باشند، ثبات زناشویی کمتر می شود و 
آمار طالق افزایش می یابد. یکی از علل افزایش 
طالق، افزایش استقالل مالی و اجتماعی زنان 
است. چنین افزایشی در آمار طالق شاید سیر 
مثبتی باشد زیرا نشان می دهد تعداد زنانی که 
به اجبار و به دلیل نیاز به حمایت در زندگی 
زناشویی می مانند، کاهش یافته است. به نظر 
من هر وقت افزایش آمار طالق به دلیل افزایش 
استقالل مالی زنان باشد، مثبت است؛ یعنی یک 
زن دیگر صرفا به عنوان یک سایه باالسر با یک 
مرد زندگی نمی کند. زنی است که می تواند 
روی پای خودش بایستد و خودش را اداره 
کند، پس اگر با مردی زندگی می کند به دلیل 
روابط فکری و احساسی است که با آن فرد 
دارد بنابراین می توانیم »طالق های مثبت« هم 
داشته باشیم و همه طالق ها منفی نیستند. این 
موضوع که طالق بیشتر در کدام یک از طبقات 
اجتماعی اتفاق می افتد نیز نیازمند پژوهش است 
ولی مطمئنا مهم ترین علت آن در طبقات متوسط 
و باالی اجتماعی و اقتصادی، کاهش نیاز مالی 

زن به مرد است.

زندگی به روش انیشتین
یکی دیگر از علل مثبت باال رفتن آمار طالق 
افزایش پویایی روانی افراد یا خالقیت افراد است. 
وقتی که پویایی روانی افراد افزایش پیدا می کند، 
از وضعیت ایستایی و استاتیک خارج می شوند. 
با گذشت زمان سلیقه ها و عقیده هایشان هم تغییر 
می کند بنابراین دو نفر که زندگی روانی پویایی 
داشته باشند، در طول 10 سال تغییرات گسترده ای 
را از نظر ارزش ها، امیال و شیوه زندگی تجربه 
می کنند. اینکه زن و شوهری 10 سال همسر 
مناسبی برای هم بوده اند، به این معنی نیست که 
حاال هم همسر مناسبی برای هم هستند بنابراین 
ایستایی روانی که معادل با کندی رشد روانی 
است می تواند باعث افزایش ثبات زناشویی شود 

و پویایی روانی که معادل با سرعت رشد روانی 
است ممکن است باعث کاهش ثبات زناشویی 
شود. همین طور که در زندگی بسیاری از نوابغ 
مثل آلبرت انیشتین می بینیم که ثبات زناشویی 
بسیار پایین بوده است. آنقدر نگرش ها، سلیقه ها، 
عقیده ها و ذائقه های آدمی مثل او متغیر است که 
دیگر نمی تواند برای همسرش همان آدم چند 

سال پیش باشد.

بازار آزاد فرهنگی
علل دیگری هم وجود دارد که منجر به رشد 
نه  که  طالقی  می شود.  منفی  نوع  از  طالق 
نشان دهنده توسعه اقتصادی و اجتماعی است 
و نه پویایی روانی افراد، بلکه نشان دهنده ناتوانی 
افراد در برقراری و حفظ رابطه متعهدانه است. 
من علت رشد طالق از این نوع را نامناسب 
بودن نهادهای تربیتی مثل آموزش و پرورش، 
رسانه ها و نهادهای تبلیغات مذهبی می دانم. 
بچه های ما متناسب با نیاز زمانه تربیت نمی شوند. 
در چند 10 سال اخیر دنیا به سرعت تغییر 
کرده است. نیازهای مردم هم به همین نسبت 
تغییرکرده. توسعه وسایل ارتباط جمعی منجر به 
پدیده جهانی شدن)globalization( شده است، 
درنتیجه ارزش ها و سنت های منطقه ای و محلی 
پاسخگوی نگرش های جدید و نیازهای جدید 
نیست. همان طور که در تجارت قانون عرضه 
و تقاضا وجود دارد، در تجارت فرهنگی و 
اجتماعی هم قانون عرضه و تقاضا وجود دارد. 
اگر بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم، باید 
بازار اقتصادی داشته باشیم و اگر زیاد بازار 
را کنترل کنیم، اقتصاد دچار رکود می شود. در 
عرصه فرهنگ هم اگر بخواهیم رشد فرهنگی 
داشته باشیم، باید بازار آزاد فرهنگی داشته باشیم 
که ترازوی عرضه و تقاضا آن را تامین می کند.

تک صدایی  فرهنگی
پرورش،  و  آموزش  شدن  دولتی  دلیل  به   
سازمان های فرهنگی و رسانه ها در جامعه ما 
نهادهای فرهنگی و تربیتی نتوانستند مطابق با 

تغییرات ایجادشده در اجتماع رشد کنند، درنتیجه 
سیستم تربیتی رسمی کشور گفتمانی ارائه می دهد 
که از زندگی روزمره مردم فاصله دارد و در 
فضایی غیرواقعی و انتزاعی مشغول به منولوگ 
و تک صدایی  است بنابراین جوانان در شرایطی 
به سمت ازدواج می روند که مجهز به ابزارهای 
موردنیاز برای ارتباط و تفاهم نیستند. با نقد، 
گفت وگو و مذاکره آشنایی ندارند. در خانواده از 
باال به پایین با آنها صحبت می شود. در مدرسه و 
عرصه شغلی و خدمت نظام وظیفه هم از باال به 
پایین با آنها صحبت می شود. همه جا از جوانان 
»چشم گفتن« می خواهند. چنین افرادی نه نقد 
یاد می گیرند و نه گفت وگو و مذاکره بنابراین 
دیدگاه های واقع بینانه در زمینه مسائل زندگی اعم 
از مسائل ارتباطی، شغلی و مالی ندارند. درواقع، 
سیستم تربیتی آنها را برای فضای غیرواقعی آماده 
می کند و طبیعی است که آنها در فضای واقعی 
مهارت های الزم زندگی را ندارند. کالس های 
ویترینی و فرمایشی مهارت های زندگی هم طبعا 
جایگزین های کارآمدی برای سیستم تربیتی و 
پژوهش مدار و مهارت محور نیست. در چنین 
جامعه ای مردم تمایل دارند با مخاطبشان از باال 
به پایین حرف بزنند. نمود بیرونی این تمایل 
به صورت افزایش تنازع و خشونت خود را 
نشان می دهد. چقدر رانندگی ما خشن است! 

همه همیشه حق تقدم را برای خود می دانند!

روش سنتی تحقیق، ناکارآمد برای 
ازدواج

بحث پویایی و استقالل اقتصادی و اجتماعی را 
مطرح کردم که بگویم افزایش آمار طالق می تواند 
جنبه های مثبتی هم داشته باشد. این جنبه اصال در 
رسانه های ما مورد توجه قرار نمی گیرد، یعنی به 
عنوان یک گزاره بدیهی فرض شده که هر وقت 
آمار طالق باال می رود، بد است. من می خواهم 
به این جنبه توجه کنید که لزوما هر وقت آمار 
طالق افزایش پیدا می کند، بد نیست و بستگی 

دارد در چه فضایی طالق باال  رفته است.
به طور خاص باید بگویم علت اصلی طالق 
بسیار  ازدواج ها  که  است  این  ما  جامعه  در 
شناخت های  از  برخاسته  و  غیرکارشناسی 
سطحی است. مشاوره قبل از ازدواج خیلی 
نهادینه نشده و برای همه طبقات اجتماع در 
دسترس نیست. افراد برمبنای همان روش سنتی، 
که خانواده ها همدیگر را می دیدند، با هم ازدواج 
می کنند، در حالی که در جامعه سنتی چند دهه قبل 
آنقدر جمعیت کم بود که خیلی راحت می شد 

خلق وخوی افراد را فهمید اما در جامعه پیچیده 
کنونی، مردم ماسک های اجتماعی بیشتری دارند 
و به راحتی نمی شود آنها را شناخت. این روش 
سنتی تحقیق و بررسی کردن ریش سفیدها امروزه 
ناکارآمد است و باید نهادهای مدرنی جایگزین 
شوند، مثل نهاد مشاوره پیش از ازدواج که توسط 
متخصصان ارائه می شود. این موضوع کامال 
برای مردم جا نیفتاده است. در چند درصد از 
سریال های تلویزیون که ازدواج اتفاق می افتد 
صحبتی از مراجعه برای مشاوره پیش از ازدواج 
می شود؟ مشاوره مورد نیاز مردم است ولی آنها 
یاد نمی گیرند و این یادگیری ها در دسترس آنها 
نیست، به شکلی که با هزینه مناسب بتوان در 

اختیار همه قرار داد.

مهارت حل مساله
زمانی که افراد مهارت های زندگی را نمی آموزند 
و نمی توانند مساله را حل کنند، در برخورد با 
مساله از هم جدا می شوند. در دهه های قبل اساسا 
ازدواج چنان ضروری برای افراد در نظر گرفته 
می شد و طالق آنقدر قبیح بود که طبق همان 
ضرب المثل، باید با لباس سفید سراغ تشکیل 
خانواده می رفتی و با کفن سفید از خانواده بیرون 
می آمدی. این موضوع باعث می شد بسیاری 
از افراد بسوزند و بسازند. امروزه نه ضرورت 
ازدواج آنقدر برای افراد قابل لمس است و نه 
طالق آنقدر قبیح شمرده می شود. وقتی طرفین 
مهارت حل مساله و مهارت روابط موثر را نداشته 
باشند به سرعت به بن بست می خورند و زود 

طالق می گیرند.

طالق های عاطفی و اجتماعی
قطعا تا زمانی که طالق عاطفی و اجتماعی 
اتفاق نیفتاده باشد، افراد به دادگاه نمی روند و 
طالق رسمی انجام نمی شود اما در مورد آمار 
دقیق این طالق ها باید پژوهش شود. اگر در 
جهت رفع طالق های عاطفی و اجتماعی قدم 
برداریم، مسلما طالق  های رسمی هم کاهش پیدا 
می کند اما ادامه زندگی با وجود طالق عاطفی 
و اجتماعی 3 علت عمده دارد؛ یکی نیاز مالی 
و اجتماعی زن است. دومین علت که طبیعتا 
شاید شایع ترین علت باشد، وجود بچه هاست. 
پدر و مادر نگران تاثیر طالق در زندگی بچه ها 
هستند و سومین علت آن هم ترس از آن انگ 
اجتماعی طالق است. این موضوع به خصوص 
برای زن ها در جامعه ما خیلی سنگین است. 
این 3 ترس؛ یعنی ترس از بازخورد اجتماعی، 

ترس از آینده بچه ها و ترس از ناتوانی زن برای 
اداره زندگی، باعث می شود  برخی خانواده ها 
طالق عاطفی بگیرند ولی طالق قانونی نگیرند.

آسیب دیدگان طالق
رسانه می تواند برخورد ما را با آسیب دیدگان 
طالق اصالح کند. فضای سالم رسانه ای همه 
چیز را سالم می کند و برعکس فضای رسانه ای 
ناسالم همه چیز را ناسالم خواهد کرد. من به عنوان 
یک روان پزشک در اثرگذاری بر تعداد زیادی از 
مراجعانم ناتوان هستم چون رسانه آنها را مریض 
کرده و فقط رسانه می تواند آنها را سالم کند. حل 
مسائل یک جامعه پیشرفته نیازمند رسانه سالم 
است. باید بتوانیم حمایت جامعه را نسبت به این 
افراد جلب کنیم. جامعه نباید به آسیب دیدگان 
طالق نگاه منفی داشته باشد. یکی از مهارت هایی 
که مردم کمتر دارند، مهارت همدردی و همدلی 
کردن است. وقتی هم می خواهند همدردی و 
همدلی کنند، دخالت می کنند، مزاحمت ایجاد 
می کنند یا فضولی می کنند. یکی از مواردی 
که خیلی کم آموزش داده می شود، حریم های 
فردی است. این که کجا حریم شخصی من 
است و هیچ کس حق ندارد در آن سرک بکشد 
و کجا حریم عمومی است و هیچ کس حق 
ندارد بگوید فقط برای من است و من دلم 
می خواهد این کار را بکنم. علت تبیین نشدن 
حریم ها این است که ما هنوز تکلیف خودمان 
را با زندگی سنتی مان روشن نکرده ایم. خیلی 
موارد در یک جامعه حریم فردی است ولی 
در جامعه دیگری حریم فردی نیست. وقتی به 
افراد می گویید همدردی کنید، اغلب به حریم 
فردی طرف تجاوز می کنند که برای فرد مورد 

نظر آزار دهنده است.

موانع ازدواج مجدد خانم های مطلقه
خانم های  مجدد  ازدواج  مانع  زیادی  عوامل 
منفی ای  نگاه  آنها  مهم ترین  می شود.  مطلقه 
است که در جامعه راجع به طالق وجود دارد 
و طالق را یک فاجعه می داند. در واقع کسی 
که طالق گرفته به عنوان یک آدم ناموفق و 
شکست خورده معرفی می شود. گفته می شود 
اگر این فرد سالم بود می توانست زندگی اش را 
حفظ کند بنابراین خانواده ها می ترسند جوانشان 
با یک فرد طالق گرفته ازدواج کند. در جامعه ما 
خیلی مهم است که مرد از زن بزرگ تر باشد. 
تفاوت سنی جوانی که تازه می خواهد ازدواج 
کند با خانمی که چند سال زندگی مشترک 
داشته و طالق گرفته مانع دیگر است. به هرحال 
فرصت های ازدواج مجدد بعد از طالق برای 

خانم ها خیلی مطلوب نیست.

بچه های طالق
پدر و مادری که طالق گرفته اند اگر آموزش 
درست نبینند، با خشم و کینه نسبت به ازدواج 
قبلی خود زندگی می کنند. این خشم و کینه چه 
عمدی و چه غیرعمدی به بچه ها منتقل می شود 
بنابراین بچه ها نسبت به پدر یا مادرشان با خشم 
و کینه زندگی می کنند. خیلی مهم است که وقتی 
طالق انجام می شود، پدر و مادرها آموزش هایی 
ببینند تا بتوانند همان طور که از نظر اجتماعی 
پرونده ازدواج خود را می بندند، از نظر روانی 
هم پرونده ازدواج قبلی خود را ببندند. در این 
صورت است که این بار روانی به بچه ها انتقال 
پیدا نمی کند. نکته دوم اینکه اگر رسانه های ما 
این تصویر فاجعه آمیز را از روی طالق بردارند، 
بچه های طالق نسبت به اینکه پدر و مادرشان 
از هم جدا شده اند، از همکالسی ها و همساالن 
خودشان شرمنده نمی شوند و بار  از روی بچه ها 

برداشته می شود.
بهترین شیوه مدیریت بچه ها بعد از طالق شیوه 
مدیریت مشترک است؛ یعنی بچه نه صرفا با 
مادر باشد و نه با پدر. باید پدر و مادر بعد از 
طالق همچنان همکاری خودشان را راجع به 
مسائل بچه ها ادامه بدهند. باید هر کدام بخشی از 
مسوولیت های بچه را بپذیرند. متاسفانه معموال 
اطرافیان هم باری از خشم و کینه را با خودشان 
حمل می کنند و قطعا این بار روانی را به بچه ها 
انتقال می دهند. البته همه افراد را که نمی توانیم 
تحت پوشش آموزش بدهیم اما حداقل این است 
که زن و مردی که از هم جدا می شوند را آموزش 
بدهیم. 3 مرحله آموزش داریم؛ یکی مشاوره 
پیش از ازدواج، یکی ازدواج درمانی و دیگری 
هم طالق درمانی. در یک حالت استاندارد افراد 
هم باید قبل از ازدواج به متخصص مراجعه کنند، 
هم هر وقت در ازدواج مشکل دارند و هم وقتی 
طالق می گیرند. عمده ترین کار برای پیشگیری 
از طالق فقط آموزش دادن مهارت های کافی 
است. آموزش هم باید پژوهش مدار باشد؛ یعنی 
آموزش برمبنای سلیقه ها و ذائقه ها و عقیده های 

شخصی نباشد.

13موضوع ویژه شماره هفتصدوشانزده  پانزده خرداد نودوهشت

 دکتر محمدرضا 
سرگلزایی
روانپزشک

مهارت حل مساله، هم برای ازدواج خوب، هم برای طالق درست 

ازدواج بد و طالق خوب!

یکی از مهارت هایی که مردم کمتر 
دارند، مهارت همدردی و همدلی 

کردن است. وقتی هم می خواهند 
همدردی و همدلی کنند، دخالت 

می کنند، مزاحمت ایجاد می کنند یا 
فضولی می کنند

ما  گفته های  و  نوشته ها 
شهروندی  حقوق  درباره 
در عصری که همگان از 
طریق شبکه های اجتماعی 
می توانند وارد گفت وگوی 
فراگیر شوند، موثر خواهد 

بود.
از  ماده ای  درباره  مایلم 
حقوق شهروندی بنویسم 

که در زندگی هرروزه ما قابل لمس است.
ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر 
و حمایت های الزم برای تشکیل، تحکیم، 
تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج 
مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی 

برخوردار شوند.
اصل  سوم  و  دوم  بند های  دهم،  اصول 
بیست وسوم و بند یکم اصل چهل وسوم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، اختصاص 
برنامه های مختلف برای حمایت از خانواده 
را ضروری دانسته اند و ماده 53 نیز در ادامه 

آنهاست. 
»حمایت های الزم« و »ایمن سازی خانواده« 
دو مفهوم کلیدی مندرج در ماده 53 هستند. 
تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مستلزم چه 

حمایت هایی است؟ 
من پیش تر بخشی از این حمایت ها را برشمرده ام 
و معتقدم می توان همه آنها را ذیل »حق توسعه« 
گرد آورد. حمایت از خانواده مستلزم جامعه ای 
به اندازه کافی توسعه یافته است که افراد بتوانند 
دسترسی کافی به شغل، مسکن و ملزومات 
زندگی خانوادگی داشته باشند؛ زنان توانمند 
شوند و عدالت جنسیتی متناسب با تحوالت 
اجتماعی گسترش یابد و بتوان مدعی شد فشار 
ساختاری علیه ازدواج و نهاد خانواده وجود 

نداشته یا تعدیل شده. 
افزایش  اثر  بر  که  است  این  اصلی  ایده 
جمعیت، نیازمندی ها افزایش می یابد و جامعه 
کم توسعه یافته ظرفیت الزم برای پشتیبانی نهاد 
خانواده نخواهد داشت. این چنین رویکردی را 
می توان »حمایت و ایمن سازی ساختاری« نامید. 
 نکته بسیار مهم اینکه اگرچه اصل بر تالش 
برای حفظ استواری خانواده است، طالق نیز 
واقعیت انکارناپذیر جامعه امروز است و در 
قانون و شرع نیز به رسمیت شناخته شده. نظام 
حمایتی باید به قدری توانایی داشته باشد که 
بتواند زن ومرد و به خصوص زنان و کودکان 
بازمانده از طالق را در باالترین سطح ممکن 
حمایت کرده و بازگشت ایشان به زندگی 
مناسب و غیرآسیب زا را تضمین کند. تقبیح 
طالق و تاکید بر تحکیم خانواده، نباید مانعی 

مقابل حمایت از بازماندگان طالق شود. 
تاکید بر اهمیت حمایت و ایمن سازی خانواده 
همچنین نباید مانع از آن شود که جمعیت 
بسیار زیاد کسانی که احتماال به دلیل تحوالت 
جمعیت شناختی و اجتماعی در معرض تجرد 
قطعی قرار می گیرند، دچار انزوا و طردشدگی 
اجتماعی شوند و از در سیاست گذاری اجتماعی 

از ایشان غفلت شود. 
حمایت و ایمن سازی خانواده نیازمند توجه 
کردن به زمینه های بروز خشونت خانگی و 
آسیب های اجتماعی در خانواده، اصالح قوانین 
برای حمایت از حقوق زن ومرد و کودکان، 
تدوین مقررات برای رعایت جدی عدالت 
جنسیتی، درک تغییرات انجام گرفته در ساختار 
نقش های جنسی و افزایش مشارکت اجتماعی 

زنان است. 
رویکردهای سنتی گذشته در بسیاری موارد قادر 
به تامین امنیت و حمایت از بنیان خانواده نیست. 
تامین حمایت و امنیت الزم برای خانواده، به 
غیر از تقویت ساختارهای مقاوم کننده خانواده 
و اصالحات حقوقی و افزایش شناخت از 
تحوالت اجتماعی، می تواند از طریق انجام 
شمار دیگری از اقدامات نیز دنبال شود که 

عبارتند از:
 گسترش آموزش های حقوقی، روان شناختی 
و جامعه شناختی مربوط به تحکیم خانواده و 
مهارت آموزی های ذیربط در سطوح مدارس و 
مراکز آموزش عالی و برای عموم افراد در جامعه
 بررسی راهکارهای حقوقی تقویت امنیت 
اقتصادی و روانی زنان خانه دار به ویژه در 

سنین سالمندی
 اجرای برنامه هایی برای تضمین اینکه در 
چارچوب تقویت عدالت جنسیتی، تبعیض 
علیه دختربچه ها در بهره مندی از حقوق انسانی 

آنها در هیچ منطقه ای از کشور اعمال نشود.
 اجرای مستمر برنامه های مختلف برای 
توسعه سالمت در خانواده ها متناسب با نیازهای 
هر یک از اعضای خانواده و پیشگیری از 
بروز بیمارهای مختلف یا حمایت موثر در 

فرایندهای درمانی.

جامعه کم توسعه یافته 
ظرفیت الزم را برای 

پشتیبانی نهاد خانواده ندارد

 محمد فاضلی
جامعهشناس

عضوهیاتعلمی
دانشگاهشهید

بهشتی

جامعه ما هنوز از طالق عزتمندانه و بدون آسیب 
فاصله بسیاری دارد

هنوز افکار عمومی ایران از شوک ناشی از قتل 
میترا استاد در خرداد ماه گذشته بیرون نیامده بود 
که خبری مربوط به رابطه زناشویی و همسر 
دوم زوج سلبریتی معروف کشور ما، مهدی 
هاشمی و گالب آدینه، باز هم فضای مجازی را تحت تاثیر قرار 
داد. قضیه از این قرار بود که مهنوش صادقی، بازیگر نه چندان مطرح 
سریال های تلویزیونی، در فیلمی که در فضای مجازی پخش شد، 
اعالم کرد سال هاست همسر مهدی هاشمی است. گالب آدینه 
که همه او را همسر هاشمی می دانستند فوری با یک پیام کوتاه 
با مضمون: »توجهی نکنید، ببینید و بخندید« در فضای مجازی 
چنین رابطه ای را تکذیب کرد اما طولی نکشید که خود هاشمی در 
فضای مجازی پیدا شد و درباره حواشی پیش آمده درباره ازدواج 
دومش این طور گفت: »ما یعنی من و خانم آدینه سال هاست با 
توافق جدا از هم زندگی می کنیم زیرا به دلیل عدم تفاهم فکری 

ما با هم نمی شد زیر یک سقف ماند و همچنین هیچ رابطه عاطفی 
بین ما نبود که بشود اسمش را ارتباط زناشویی گذاشت اما به 
دالیل شخصی و همچنین محدودیت هایی که شغلمان برایمان 
ایجاد می کند ترجیح دادیم به این جدایی رسمیت نبخشیم.« »حفظ 
حرمت ها و احترام« از دالیل یا شاید بتوان گفت بهانه هایی است 
که مردم ما برای روشن نکردن وضعیت رابطه هایشان همواره به 
آن متوسل شده اند و از آن بدتر آنکه به زندگی شخصی خود 
ادامه می دهند؛ یعنی در فضایی بدون صداقت و صراحت و با 
پنهانکاری، زندگی دومی را برای خود تعریف می کنند که کسی 
از آن خبر ندارد یا بعد از افتادن رازها از پرده مجبور به اعتراف 
به آن می شوند. ماجرای محمدعلی نجفی با پایان غم انگیز قتل 
همسری که راضی نمی شد طالق بگیرد و مهدی هاشمی که سال ها 
به دلیل حرمت ها و احترام بار یک رابطه قانونی زناشویی به گفته 
خودش بدون هیچ پیوند عاطفی را با خود کشیده، تنها نشان از 
یک مساله دارد؛ جامعه ما هنوز از جدایی و طالق عزتمندانه و 

بدون آسیب فاصله بسیاری دارد.
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