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چکیده
خانواده بر اساس یک تعهد پایدار و مستمر بین دو شخص غیررهمجنس اسرتوار مر -
شود .اگر خانواده نتواند نیازهای اعضا را به درست رفع نماید با عدم تعادل مواجه م شود.
در برخ از مواقع این عدم تعادل به فسخ تعهد ،یعن طلاق م انجامرد .در جامعر کنرون
ایران ،خانواده با عدم تعادلهای مختلف مواجه است که یک از آثار آن ،اضمحلال خانواده
(طلاق) است .میزان این واقعه در ده گذشته رو به رشد بوده است .این نوشتار زمینههرا و
فرایندهای طلاق را بر اساس گفتگو با کنشگران که طلاق را تجربه کردهاند ،به دست م -
دهد .این هدف با استفاده از روش رویش نظریه و از خلال مصاحبه با  6زن و  4مرد دنبال
شده است .پس از مصاحب عمیق و کدگذاری چند مرحلهای سع شرد مردی انتزاعر بره
دست آید .در پایان بیش از  081کد باز در  00کد محوری تجمیع شد و در پایان یک مدل
فرایندی به دست آمد .در این نوشتار ،مفهوم "انتخاب نامتناسب" دال اصرل طلراق اسرت.
زمین طلاق در سطح کلان ،چندفرهنگ بودن و چندگانگ ارزش -هنجاری اسرت .فراینرد
آن انتخابهای نامناسب در ابعاد گوناگون ازدواج است .عموما فراینرد طر شرده عبرار
است از :ازدواج نامتناسب ،شکلگیرری یرک مسرئله و نراتوان حرل آن توسرز زوجرین و
تشدید و تکثیر آن و تأثیرگذاری مسئله یا مسئلهها بر جنبههای دیگر زندگ مشترک ،طلاق
عاطف و در نهایت طلاق قانون .
کلیدواژهها :طلاق ،ازدواج نامناسب ،عدم ارضرای نیازهرای زوجرین ،نراتوان در حرل
مسئله.
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 .1مقدمه

گروه خانواده که بر اساس تصمیم بر روابز پایدار تا انتهرای زنردگ تشرکیل مر شرود،
همراه با تعهد شدید از یک سو و اعتماد کامل از سوی دیگر است و از بعردی دیگرر بنرا برر
تویید مثل و تکثیر درون زای اعضا دارد و نیز نگاه چندنسرل دارد کره بنیانگرذاران آن بره
نوادگان و نبیرگان خویش نیز م اندیشند .چنین عزم مستمر و وفرای پایردار سراحتهرای
تعامل را همه جانبه م کند که در مواردی جان و دل زوجین یک م شود .غلظرت "جامعره
بودن" در چنین گروه به صد در صد نزدیک است و گاه که در چنین بنای خلل م افتد،
حاک از یغزش جدی و خطای بزرگ است و انحلال این گروه  -طلاق -نمایش تزیرزل در
عزم و تدبیر خلق "جامعه بودن" است و اگر در جامعه ای این فروپاش رو به ازدیاد گرذارد،
همگ ان احساس خطر خواهند کرد .یذا ،افزایش میزان طلاق علاوه برر آنکره مهرمتررین نهراد
اجتماع  ،یعن خانواده را به خطر م اندازد ،اساس جامعه بودن را نیرز برا خطرهرای متعردد
مواجه م سازد.آمار طلاق نشاندهندة افزایش این پدیرده در ایرران اسرت .در ایرن آمرار در
صور

کسر آن تعداد طلاق و در مخرج آن تعداد زن دارای همسر قرار گرفتره نشران دهندة

افزایش نسبت طلاق است ،به شکل که در سال  78 ، 0731طلاق ،در سال  16، 0781طلراق
و در سال  0731به عدد  34طلاق در هر ده هزار زن متأهل رسیده است .این آمرار در سرال
 0731به بیش از  31عدد در هر ده هزار رس یده و ایبته پس از آن رونردی کاهشر را داشرته
است .کاهش که تا رسیدن به نقط تعادی مسیری طویان دارد .شهر مشهد بهعنروان دومرین
شهر از نظر تعداد وقوع طلاق در سال  0731عردد  3711طلراق را بره خرود اختصراد داده
است .یک از آمارهای مهم و نگرانکنندة دیگر در زمین طلاق د ر استان خراسان رضوی آمار
مربوط به طلاق در دوران عقد است .این گونه طلاق ها حدودا نیم از طلاقهای انجرام شرده
در سال  0737را شامل م شوند .با توجه به آنچه گفته شرد ،طلراق در جامعر ایرران رو بره
افزایش بوده و به تبع ،مسائل را برای این جامعه به وجود آورده است .ایرن میرزان در شرهر
مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ و پایگاه زیارت کشور میرزان قابرل توجره و بسریار بایرای
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داشته است .برای جلوگیری از افزایش این روند و همچنین کاهش آن یازم است زمینرههرا و
فرایندهای این واقعه کشف ،توصیف و تبیین گردد .به دییل اهمیت موضوع و ضررور

آن،

پژوهشهای در این باره ان جام شده است که بازخوان و باهمنگری آن ها حایز اهمیت است.
تحقیقا

انجام شرده (قلر زاده و دیگرران0734 ،؛ قردرت و حسرن 0734 ،؛ محمردزاده و

شیرزاده0737 ،؛ کلانتری و دیگرران0731 ،؛ هنریران و یونسر  0731 ،؛ ریراح و دیگرران،
0786؛ قریش و دیگران0737 ،؛ آقاجان  ) 0784 ،عوامل موثر برر طلراق را نشران مر دهنرد
عوامل  ،مانند :عدم برآورده شدن انتظارا
و سایم ،مشکلا

طرفین ،نبود مهار های کاف در ارتباط صرحیح

روان شناخت یک از زوجین ،اختلال در ارتباط جنس  ،دخایت خانوادههرا،

تفاو های خانوادگ و شخصیت  ،ناهنجاریهای فرد و خانواده ،سن پایین ازدواج ،اعتیراد و
مشکلا

اقتصادی ،اما هیچ کدام از این تحقیقا

به زمینههای شکل گیرری موضروع طلراق و

فرایند آن توجه نکردهاند و آن را به شکل کیف و از طریق تجربه زیست کنشگران درگیر در
امر طلاق اعم از زنان و مردان به شکل مشترک کشف ننموده اند .امری که بدون شرناخت آن
نم توان برای کاهش میزان طلاق تلاش دقیق به کار بست .این مقایه سرع دارد زمینرههرا و
فرایندهای وقوع طلاق را کشف کند.
 .2چارچوب مفهومی

استدیال های استفهام و استقرای بنیان کار کیف بوده و از استدیال قیاس _ فرضیهای به
شد

اجتناب م شود (محمدپور ،0731 ،د .)74 .یذا در تحقیقا

کیف به جای استفاده از

چارچوب نظری از چارچوب مفهوم استفاده م شود « .چارچوب مفهوم عبرار

اسرت از

 ...ارتباط منطق و اتصال مفاهیم اساس  ،ایده ها و عناصری که قرار است مورد مطایعه قررار
گیرند» (محمدپور ،0731 ،د.)76 .
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 .1 .2خانواده

خانواده ،قدیم ترین نهاد اجتماع است و نهاد به معنای هنجارهای حرول یرک کرارکرد
است .یذا ،خانواده نیز دارای کارکردهای برای رفع نیازهای بسیار اسرت ،آنچران کره آگبررن
بخش از این کارکردها را - 0تنظیم رفتار جنس -1 ،عاطفره و همراهر -7توییرد مثرل-4 ،
حمایت و مراقبت-1 ،جامعه پذیری ،و -6اعطای پایگاه اجتماع م داند(آگبرن ،0788 ،د.
 .)11پارسونز معتقد است دو کارکرد اصل خانوادة پدری ،عبارتند از اجتماع شدن اوییره و
تثبیت شخصیت .اجتماع شدن اوییه ،فرایندی است که کودکان هنجارهای فرهنگ جامعره-
ای را م آموز ند که در آن به دنیا آمدهاند ،چون این فرایند در سالهای نخسرت کرودک ر
م دهد ،خانواده مهمترین بستر رشد و نمو شخصیت انسان است .تثبیت شخصیت به معنای
اثری است که خانواده در کمرک و حمایرت عراطف از اعضرای بزرگسرال خرود برر عهرده
دارد(.گیدنز ،0731 ،د )041 .ایبتره برخر از جامعره شناسران معتقدنرد خرانواده برخر از
کارکردهای خود را از دست داده و نهادهای دیگرر بره جرای آن نشسرتهانرد .قررآن در ایرن
موضوع برخ از کارکردهای خانواده را منحصرا در بستر همین نهاد م بیند؛ مانند سرکون و
آرامش (روم  .0)10در این آیا

چنین نیست که صرفاً مؤمنران یرا مسرلمانان مرورد خطراب

خداوند باشند و تشکیل خانواده صرفاً برای آنها کارکرد آرامرش را بره دنبرال داشرته باشرد.
بنابراین ،کارکرد اساس که نهاد خانواده خواهد داشت ،حصول آرامش است که در نهایرت
به رشتهای از مود

و رحمت م انجامد" (طباطبای  ،0788ج .) 06ایبته هنوز در غررب نیرز

پژوهشگران نقش خانواده در ایجاد جامع سایم را در نظر دارند (فریدمن .)1113 ،نکت مهم
دربارة خانواده در اسلام ،رعایت عدایت در مبادی برین زن و مررد اسرت؛ بره ایرن معنرا کره
هنجارهای خانواده باید نیازهای دوطرف را برطرف نماید و چنانچه یک از طرفین با مشکل
 .0ترجم آیه « :و باز یک از آیا

(یطف) او آن است که برای شما از جنس خودتان جفت بیافرید که در کنرار او آرامرش

یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربان برقرار فرمود .در این امر نیز برای مرردم برافکر
حکمت حق) آشکار است».

ادیرهای (از علرم و
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رفع نیاز خود مواجه شود به همان اندازه نهاد خانواده با عدم تعادل مواجه م شود .این دقیقا
همان نقط اشکال فیمینستها نیز اس ت .این گروه معتقدند خرانواده صررفا محرل کشرمکش
منافع زن و مرد است که در آن مردها به زنان ظلم م کنند و به تعبیر ما مبادیه در آن عادیانره
ر نم دهد .این تفکر با آوردن استدیایات در این زمینه ،زناشوی را بررای مرردان خروب و
برای زنان بد توصیف م نماید (ریتزر ،0731 ،د .)463 .اما نکت مغفولشده و یرا توجیره-
شده در این نظریا  ،تفاو های طبیع زنان و مردان است .تفاو های که به نگراه غایرت-
شناسانه به اصل هدف آفرینش ،برم گردد و همچنین م توان با آوردن استدیایات نشران داد
که کم اهمیت نشان دادن این تفاو ها بیشتر جنب ایردئویوییک دارد ترا جنبر علم (بسرتان،
 ،0731د .) 77 .ایبته باید توجه داشت که ممکن است انتظارا

یک یا هر دو عضرو اصرل

خانواده از دایرة کارکردهای آن خارج باشد و تأ مین آن باعث ظلم به طرف مقابل شود که در
این صور

مشکل از نوع نگاه به خانواده ناش م شود و نره هنجارهرای آن و بایرد توجره

داشت که اصل در این مبادیه نیازهای اساس زوجین است نه ایدهآل هرای ههنر آنران.چنین
مبادی کارکردی در یک کنش متقابل بین دو زوج پس از چنرد نسرل ادامر هنجرار و تبردیل
شدن به رسم و سپس سنت بر ساختارهای کلان جامعه نیز اثرا

قابرل تروجه مر گرذارد.

برای مثال ،هنجار محدودیت رابطه برای بانو در خانواده و انحصار رابط جنس با شوهر در
ط چند نسل ،شفافیت نسل را به همراه دارد که م تروان ترأثیرا

آن را در تراریخ بشرر و

شکل گیری قوم و قبیله های متعدد به راحت مشراهده نمود.خرانواده برا ازدواج برین دو زوج
شکل م گیرد .ازدواج عمل است که پیوند بین دو جنس مخایف را برر پایر روابرز پایرای
جنس  ،موجب م شود .ازدواج مهم ترین عرف و رسم معمول در تمام جوامع اسرت کره بره
دییل نقش با اهمیت آن در فراهم سازی ساختار و زیربنای تشرکیل خرانواده و نیرز گسرترش
نسل ،بهعنوان مهمترین و بنیادی ترین نوع ارتباط معرف شده است ( هیگینرز ،ینر
 .)1111در جامعه ای استوار بر اصول اعتقادا

و ییرو،0

و اخلراق مسریح  ،قروانین نراظر برر روابرز
1. Higgins, Zheng, Liu
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جنس هستند که ازدواج را مشروعیت م بخشند .در یک چارچوب حقروق و شررع نهراد
ازدواج در مفاهیم بسیار متنوع اجتماع  ،اقتصادی و فرهنگر ریشره دارد (سرگاین،0781 ،
د.)31 .
 .2 .2ازدواج

ازدواج که پیوندی بین دو فرد را ایجاد م نماید ،طبیعتا برا مقردمات بررای انتخراب زوج
همراه است که به آن همسرگزین گفته م شود .همسرگزین  0از آن جهرت کره سرن

بنرای

اویی تشکیل خانواده محسوب م شود از اهمیت بسیاری برخوردار است (نصیرزاده و رسول
زاده .) 0788 ،از نظر برخ از پژوهشگران ،علت بسیاری از مشکلا

خانواده به یک یا چنرد

عامل اثرگذار در ازدواج بر م گردد و ملاکهای همسرگزین م تواند حت برهعنروان متغیرر
پیش بین در فرسودگ زناشوی نیز استفاده شود (یوسف و باقریان .)0731 ،این مقدما  ،در
جوامع مختلف دارای هنجارهای متفاو

بوده است .در جامع ایران نیز شیوة مرسوم که ما

آن را همسرگزین غیرمستقیم م نامیم وجود داشرته اسرت .ایرن شریوه ،معمویرا برا حضرور
تأ ثیرگذار و جدی وایدین دختر و پسر شناسای م شود .در سالهای اخیر ،شیوة غیرمسرتقیم
بر اثر تأ ثیرا

تجددگرای با تغییرا

جدی مواجه بوده و به شکل جدیدی کره مردل غربر

است متمایل شده (ساروخان و مقربیان ) 0731 ،که ما به آن ،عنوان همسرگزین مسرتقیم را
م دهیم و عموما بدون دخایت جدی وایدین و در انتخاب های خود دختر و پسر در محریز
جامعه شناسای م شود.
 .3 .2طلاق

طلاق نیز به معنای فسخ ازدواج در عرف ،شرع و قانون است و عوامرل مختلرف فرردی،
اجتماع  ،اقتصادی  ،فرهنگ و سیاس بر آن تأ ثیرگذار است .از نظر گاتمن ،ازدواج هنگرام
که دچار تعارض شود شکست نم خورد ،ازدواج زمان شکست م خورد که برای تعرارض
 .0از آن جهت که همسرگزین در بخش نتایج و مدل نهای بخش مهم از یافترههرا را تشرکیل مر داده اسرت ،در اینجرا
تعریف و برخ نکا

حول آن توضیح داده شده است.
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راهحل یافت نشود .به عقیدة گاتمن کیفیت تعامل زن و شوهر پیشگوی کنندة مهمر بررای
آشفتگ زناشوی و میل به طلاق است .زوجین که ارتبراط منفر برا همردیگر دارنرد دارای
رابط زناشوی نابسامان بوده و به آشفتگ در آینده دچار م شوند .زوجهرای کره میرل بره
طلاق دارند در تعاملا

زناشوی از هیجان منفر بریش از هیجران مثبرت اسرتفاده مر کننرد

(زارع  ،0730 ،د.)041 .
 .4 .2فرآیند

اجتماعی0

خانواده از یحظ ایجاد تا یحظ انحلال فرآیندی اجتماع را ط م نماید .فرآیند به معن
گذار یرا رشرته ای از گرذارهای میران یرک وضرعیت اجتمراع و وضرعیت اجتمراع دیگرر
است(.گوید و کوب ،0731 ،د )611 .و همچنین هر تغییری را که مشاهدهکنندهای مد نظرر
قرار داده تا بتواند در آن ویژگ ها و یا جهت را مشخص کند ،فرآینرد اسرت( .بیررو،0736 ،
د)133 .
 .5 .2تفاوت علت و دلیل

فرق بین علت ) (Causeو دییل ) (Reasonعبار

از این است که علت ،مرؤثری اسرت

که موجودی را به نحو نرا خودآگانره ،آن هرم بره نحرو صددرصرد و یرایتخلف بره واکرنش
وام دارد ،اما دییل عبار

است از یک تصدیق آگاهانره در ههرن یرک فررد عاقرل و شراعر

( باشعور) که او آن را برم گیرد تا عاقلانه بر وفق آن عمل کند .بره عبرارت  ،آدمیران از روی
دییل عمل م کنند و موجودا

طبیعت از روی علت .رفتار طبیعت ب معناست درحرای کره

رفتار آدم معن دار است ،مثلاً دو نفر برم خیزند .این دو برخاسرتن ممکرن اسرت دو معنرا
داشته باشد ،یک ممکن است برای احترام برخیزد و دیگری برای اهانرت .برخاسرتن همران
برخاستن است ،اما چون حادثه باطن و درون دارد ،بررعکس پدیرده هرای عرایم طبیعرت ،دو

 .0این مفهوم و مفهوم بعدی از آن جهت که در بخش یافته ها و بحث و نتیجهگیری تکرار خواهند شد ،تعریف شده اسرت
تا معنای اراده شده توسز نویسندگان مشخص شود.
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معن پیدا م کند و خلاصه فهم یک عمل انسان مقدم است برر مشراهدة آن( .ییترل،0737 ،
د.)71 .
 .3روش تحقیق

در جامعهشناس ،گاه سؤال و پاسخ آن دربارة امر "منحصر به فرد" اسرت کره اینگونره
تحقیق و یافتهها و دانش حاصل از آن" ،تفریدی" نامیده م شود و منظور از آن شناخت یک
پدیده در فردیتش است .از مزایای کاربرد روش های کیف  ،حاصل شدن شرناخت گسرترده و
عمیق نسبت به یک پدیده و واقعیت خاد است .پدیدههای که دانش کاف دربارة آن وجود
ندارد یا واقعیت مذکور دارای پیچیدگ خاد است( .صدرنبوی و دیگران.)0783 ،
 .1 .3روش رویش نظریه

روش های کیف انواع گوناگون دارند .یک از این روشها ،روش "رویش نظریه" است.
اویین مشخص این روش ،فقدان یک تئوری از پیش تعی ین شده ،در آغراز تحقیرق مر باشرد.
نظریه در روش مذکور ،در جریان تحقیق ظهور م یابد .به بیان دیگر ،روش "رویش نظریه"
« یک روش پژوهش استقرائ و اکتشاف است که به پژوهشرگران در حروزههرای موضروع
گوناگون امکان م دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود و از پیش تعریف شده ،خود بره
و آنراییز

تدوین تئوری اقدام کنند» (منصوریان )0781 ،در این روش « ،جمع آوری اطلاعرا

آن ها در یک تعامل بسیار نزدیک با یکدیگر م باشند ،.تا جای که «مهم ترین عامل در ایرن
روش ،نزدیک همیشگ با داده هاست( ».عل احمدی و نهای  ،0783 ،د.)161 .
 .2 .3گامهای تحقیق در روش رویش نظریه

گام نخست ،جمعآوری دادههاست که باید با شیوهای خاد صور

گیرد .محقرق بررای

گردآوری داده ها ،باید این موضوع را برای خود و دیگران روشرن کنرد کره دادههرا از کردام
واقعیت به دست م آیند .این جمع آوری با استفاده از نمونه گیری نظرری صرور

مر گیررد.

وقت محقق بنا دارد دادهها را جمعآوری کند و در ابتدا باید نمونهای مناسب را برای بررس
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و مشاهده -به معنای عام -معین کند؛ به این منظور باید موارد موضوع بررس و مشاهده را
آنطور ف راهم کند که همه واقعیت های محتمر ل را شرامل گرردد و ایرا برا ترورش رو بره رو
خواهد بود و نخواهد توانست به نتایج تحقیق اطمینان کند .در این تحقیق ،دادهها از ده مررد
و زن طلاق گرفت مشهدی که حداقل یک سال از زمان طلاق آنها گذشته ،جمع آوری شرده
است .مراجعه و حضور در دادگاه های خانواده و یا استفاده از شبک اجتماع محققران بررای
پیدا کردن مصاحبه شوندگان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.تکنیک جمعآوری دادههرا در
این تحقیق ،مصاحب عمیرق اسرت ،در حرین و پرس از مصراحبه و مشراهده ،مصراحبههرا و
مشاهدا

نوشته شده و به متن تبدیل شذ (عل احمدی و نهای  ،0783 ،د)713 .

 .3 .3تحلیل دادهها

نتایج این تحقیق در ضمن جمعآوری داده ها ،مفاهیم و کم کم بخشهای از نظریره و در
آخر نظری نهای ظهور م یابند .محقق مدام باید میان دادههای جمرع آوری شرده و تحلیرل-
هایش در رفت و آمد باشد و به تصحیح و تکمیل یافتهها با است فاده از نتایج جدید حاصل از
مواجه شدن با دادههای نو بپردازد .در اویین قدم ،محقق به دادهها با دقرت توجره مر کنرد و
سع در شناسای و تفکیک کردن میان انواع و اقسام آن ها از جها
انواع م کند؛ یعن تلاش م کند دادههای متفاو

مختلف و کدگذاری این

را – که در نگاه نخست ممکن است تمایز

آشکاری با هم نداشته باشند -از هم متمایز کند و داده های مشابه را گرد هم بیراورد و بره
دستهبندی داده ها نائل گردد و بعد با کشف روابز میان دسته های متفاو

و متمرایز دادههرا،

به ارائ نظریه برسد .این فرایند با کدگذاری باز که مربوط به مفهوم سازی بررای جملرههرای
خود افراد است آغاز م شود و پس از آن کدهای براز در دسرتههرای همگرن جمرع شرده و
کدهای محوری را ایجاد م ک ند ،سپس کردهای محروری نیرز دسرته بنردی شرده و کردهای
انتخاب را ایجاد م نماید .در این تحقیق ،پس از مکتوبسرازی همر مصراحبههرا ،مصراحب
مردان و زنان جدا شده و هر کدام به تفکیک کدگذاری شد که در نهایرت ،بریش از  081کرد
باز ایجاد شد و با دستهبندی آنها  3کد محوری در مصاحبههای زنان و  00کرد محروری در
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مصاحب مردان به دست آمد .سپس این کدها در هم ترکیب شد و در نهایت  00کد محوری
مشترک به دست آمد که در دو کد زمینهای و فرایندی قرار گرفت .در این مرحله سع شد با
استفاده از یافتههای به دست آمده ،ایگوی پارادایم روش رویش نظریه که خروج کار این
روش است (فراستخواه ،0731 ،د )83 .به دست آید  ،ایگوی که در مدل نهای نظریهبنردی
شد.
 .4 .3زمینة مشارکتکنندهها

در این تحقیق از  6زن و  4مرد طلاق گرفته مصاحبه گرفته شد که توضیحا

هر کدام از

این فراد در جدول زیر آورده شده است:
جدول  .1زمینة مشارکت کنندگان
مرضیه

س سایه ،دیپلم ،شاغل ،دارای دو فرزند

محبوبه

پنجاه و چهار سایه ،بازنشسته ،دارای سه فرزند

لاله

س و چهار سایه ،کارمند ،ییسانس ،دارای یک فرزند

فریبا

س و دو سایه ،کارمند ،ییسانس ،بدون فرزند

شیدا

بیست سایه ،سیکل ،شاغل ،دارای یک فرزند

الهه

چهل و چهار سایه ،ییسانس ،کارمند ،دارای دو فرزند

شهرام

بیست و شش سایه ،دیپلم ،کارگر ،دارای یک فرزند

مازیار

بیست و چهار سایه ،دیپلم ،شاغل ،بدون فرزند

حمید

س و یک سایه ،دیپلم ،شاغل ،دارای دو فرزند

حسن

س و هفت سایه ،سیکل ،کارگر ،دارای دو فرزند

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4تحلیل یافتههای زنان

در تحلیل دادههای به دستآمده از مصاحبههای زنان 3 ،کد محوری بره دسرت آمرد کره
شامل قبل از ازدواج ،شخصیت شوهر ،شخصیت بانو ،رفتار شوهر ،رفتار بانو ،تعامل جنس ،

زمينهها و فرایندهای طلاق در زنان و مردان مشهدی

شمارة اول

91

تفاو های بانو شوهر ،خیانرت و اثرگرذاری خرانوادههرا بروده و در هرر کردام کردهای براز
مشخص وجود داشته است.
کد اول ،مربوط به شرایز آستان ازدواج است که م تواند بهعنوان عرامل ابتردای بررای
و مسائل در ادام زندگ مشترک عمرل کنرد  .برخر از کردها شرامل اجبرار

برخ مشکلا

وایدین به ازدواج بانو ،تأ ثیر روابرز قبرل از ازدواج و ازدواج از روی احسراس بروده اسرت،
مواردی که موجب عدم رضایت در ادام زندگ زناشوی بوده و اویین موارد مسئلهآفررین را
ایجاد م کرده است .برای مثال ،محبوبه م گوید:

«اصلا به این ازدواج راض نبودم به هیچ وجه دوستش نداشتم بره اصررار پردر و کترک
برادر بزرگ و وعده و وعید راض شدم .پدرم و پدرش به حرم رفتنرد و بردون حضرور مرا
صیغه محرمیت را برایمان خواندند».
یا شیدا دربارة روابز پیش از ازدواج همسرش و اثرگرذاری آن در زنردگ مشرترکشران
م گوید:

«هم خاطرا

دوست دختراشو با خودش آورده خونه ،اویین بحثها و بگو مگوهرامون

هم سر همین قضیه بود» .ایبته باید توجه داشت که برخ از موارد نیز مثبت به نظر م رسیده
است ،مانند کد رضایت بانو از شرایز همسر قبل از ازدواج که بانو اظهرار داشرته اسرت ،امرا
همین موارد پس از ازدواج با مشکل مواجه شده است .آشنای خانوادگ و تحقیقا
ازدواج نیز نتوانسته این مشکلا

قبرل از

را حل کند.

کد بع دی شخصیت شوهر است که برخ تقویتکنندة فراینرد منجرر بره طلراق و برخر
تضعیفکنندة آن بوده است .اعطای آزادی به زن توسز مرد و زیبای مررد برهعنروان مروارد
مثبت هکر شده و کدهای بدبین مرد نسبت به زن ،بداخلاق مرد ،دو شخصیت بودن مرد به-
عنوان موارد منف بیان شده است .برای مثال ،ایهه دربارة مراحل میانهای منجر به طلاق مر -
گوید:

«ا ختلافا

و بد اخلاق های شوهرم زیاد شده بود».
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کد بعدی شخصیت بانو ،از زبان خودش است که موجب زمینهسازی بررای طلراق شرده.
برای مثال ،فریبا دربارة شخصیت خود م گوید:

«من دختر نازنازی خانواده بودم همیشه همه چیز برایم مهیا بود».
این موضوع عامل برای انتظارا

بایا در زنردگ زناشروی بروده و سرپس مشرکلات را

برای تعادل خانواده ایجاد نموده است .مواردی نیز موجب تضعیف فرایندهای منجر به طلاق
یا کندکنندگ آن بوده است .سازگار بودن زن یک از اصل تررین مروارد بروده اسرت .بررای
مثال ،یایه پس از آنکه از شوهرش کتک خورده ،م گوید:

«حت شکایت نکردم فقز تحمل م کردم».
این موارد عموما فاصل بین طلاق عاطف تا اقدام برای طلاق قانون را بیشرتر مر نمایرد.
تفاو های بانو و شوهر نیز از موارد مهم بوده است که در پژوهشهای قبل نیز برهعنروان
زمینه های طلاق از آن نام برده شده است (محمدپناه و شریرزاد 0737 ،؛ قلر زاده و دیگرران،
0734؛ صداقت و اسدیان .)0737 ،تفراو

در میرزان اعتقرادا  ،اختلراف در میرزان رعایرت

مناسک و ...از این دست کدها بودهاند.
کدهای مذکور در مرحل بعدی کدگذاری در دست زمینه های طلاق قرار داده شده است.
رفتار شوهر ،ک د بعدی بیان شده توسز زنان است .مرواردی کره همره موجرب تشردید و
سرعت بخش به فرایند جدای بوده است .کتک زدن بانو ،اعتیاد به مواد مخدر ،حرامخرواری
مرد ،خوشگذران شوهر و ب توجه شوهر به بانو از این موارد است .برای مثال ،یایره مر -
گوید:

«ب توجه شوهرم نسبت به من اویین چیزی بود که عذابم مر داد ،برا مرادرش در یرک
خانه زندگ م کردیم آرزو به دل من ماند حت یک بار اسم من را جلوی آنها صدا بزند ،یا
کنار من بنشیند ،انگار که من وجود نداشتم».
عدم توجه به بانو از نظر بوستان و دیگران ( )0783بره عنروان مفهروم اساسر در طلراق
عاطف در نظر گرفته شده است .ایبته دو کد " رفتار مناسب مرد با بانو" و "ارضای خواسرته-
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های اقتصادی بانو" به عنوان موارد مثبت در رفترار شروهر بیران شرده اسرت ،امرا در نهایرت
نتوانسته فرایند طلاق را متوقف نماید.
کد بعدی ،مربوط به روابز جنس بوده است که از نظر بسیاری از محققان مانند کلرانتری
و دیگران ( ،) 0731قل زاده و دیگران ( )0734و حکیم و زاهدی فر ( )0783بهعنوان زمینره
و عامل مهم برای تقویت فرایند طلاق بوده است .به عبار

دیگر ،این موضوع هم م توانرد

بهعنوان زمینهساز برای رشد مسائل بعدی باشد و هم خود بهعنوان یک مسئله مورد نظر قرار
گیرد .برای مثال ،محبوبه م گوید:

«ازهمان اول زندگ هم رابط جنس خوب نداشتیم».
برای او این موضوع یک عامل زمینهای بوده است .در برخ موار د نیز برا ر داد برخر
اتفاقا

این عامل با سردی مواجه م شده که روند نارضایت را تشدید م نموده است .مانند

ایهه که م گوید:

«رابط جنس ما از اول خوب بود تا  4سال خوب بود ،وی بعد از اینکه اعتیادش بیشرتر
شد و دست بزن پیدا کرد ،کم شد و قطع شد ،به حردی کره  1سرال اصرلا رابطرهای برا هرم
نداشتیم».
به صور

کل  ،مسئل ارضا نیازهای جنس در جامع ایران با مشکلا

است که در خانواده نیز به شکل مناسب تأمین نم شود و مشکلا

متعرددی مواجره

بعدی را موجب م شود.

روابز فرازناشوی به واسط اهمیت و تکرارش از دیگر کدهای رفتاری جدا شرده اسرت
که شامل مسائل حول خیانت بروده اسرت .آگراه از خیانرت در طررف مقابرل ،ناکرام در
خیانت ،ندامت بانو از خیانت به همسر  ،جز زیرکدهای این کد بوده است .نکت مهم دوطرفه
بودن مسئل خیانت است .بدین معنا که در برخ موارد شوهر خیانت کرده و موجب تشدید
فرایند طلاق شده است و در برخ موارد بانو به شوهر خیانرت نمروده اسرت .ایرن خیانرت،
یزوما جنس نبوده ،بلکه به شکل های دیگر نیز ر داده است .برای مثال ،مرضیه م گوید:
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«با او (فردی غیر از شوهرش) خیل به من خوش م گذشت ،با دوسرتانش بیررون مر -
رفتیم کباب درست م کردم ،م گفتیم و م خندیدیم ،من این چیزها را هرگز با جواد تجربه
نکرده بودم ،با رضا (شوهرش) همیشه به من خوش مر گذشرت ،زنردگ برا جرواد همرش
بدبخت بود و ب پوی و دعوا و اخلاق بدش».
باید توجه داشت که در زنان عموما خلأهای عاطف یا جنس -عراطف زمینرهسراز چنرین
رفتارهای بوده است.
کد بعدی مربوط به اثرگذاری خانوادهها و نقش آن هاست .نقش کره اسرکاف و دیگرران
( )0734آن را در شکلگیری یا جلوگیری از طلاق عاطف مؤثر م دانند  .ایرن اثرگرذاری بره
شکلهای مختلرف اتفراق مر افترد  .رفتارهرای نامناسرب خرانوادة شروهر ،اصرل تررین کرد
زیرمجموعه ای است ،تفاو های خانوادگ در ابعاد مختلف نیز برای طرفین مشکلزا بروده
است .اثرگذاری دیگر خانوادهها ،دخایت نامناسب و یا دخایت های دیرهنگام در فراینرد حرل
مسائل بین زوجین بوده است .به بیان دیگر ،خانوادهها نقش خود در حل مسائل را به درست
انجام نم دادند و همین امر موجب گسترش و عمیقتر شدن مسئله و منجر به طلاق م شده
است.
کدهای که تا بدین جا آمد به عنوان فرایندهای طلاق بروده کره در پایران بره درخواسرت
قانون برای طلاق منجر م شده است .در ط این مراحل ،ممکن است به علل مختلف ،افراد
در سطوح مختلف از طلاق عاطف باق مانده و درخواست برای طلاق قانون نداشته باشند.
 .2 .4تحلیل یافتههای مردان

در تحلیل مصاحب مردان به  00محور رسیدیم که عبارتند از :قبل از ازدواج ،شخصریت و
ویژگ های بانو ،نگرش شوهر ،تفاو های شوهر و بانو ،رفتار برانو ،رفترار شروهر ،وظرایف
شوهر ،وظایف بانو ،اثرگذاری خانوادهها ،خیانت ،تعامل جنس .
کد شرایز آستان ازدواج ،بهعنوان یک کد زمینهای برای طلاق از طرف مشارکتکننردگان
بیان شده است .رابط قبل از ازدواج و اثرا

آن از مواردی بوده که توسز مشارکتکننردگان
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گفته شده است .برای مثال ،شهرام که م گوید« :من دیگه رسما عاشق شیدا شده بودم او هم
 ،کم کم این رابطه را همه فهمیدند  ...وی بزرگترین اشتباه که مرا در دوران دوسرت مرون
مرتکب شدیم این بود که رابط ما اصلا حد و مرز نداشت ،ما با هم یک رابط جنس کامرل
داشتیم».
در طرف مقابل نیز عدم آشنای کاف بررای ازدواج از مروارد مهرم و اثرگرذار در تشردید
فرایندها به سمت طلاق پس از ازدواج بوده است.
کد بعدی شخصیت و ویژگ های بانو است که شامل کدهای مانند قناعت بانو ،تأثیر بانو
از دوستان ناباب ،عدم تلاش بانو برای زندگ و ...بوده است .سن کم نیز از عوامل است که
م تواند در برخ خرده فرهن ها مشکل زا شده و به طلاق دامن بزند.
تفاو های شوهر و بانو همانطور که در بیان زنان بود در اینجا نیز تأکید شده است .مثلرا
حمید م گوید:

«من آدم مذهب بودم با خانوادة سنت که برایم مسائل دین اهمیت داشت ،وی برای زنم
اینطور نبود ،نماز نم خواند بیشتر ماه رمضان را روزه نم گرفت ،چند باری که دربرارة ایرن
موضوع با هم بحث کردیم گفت به تو ربط ندارد ،مگر مرا در قبر ترو مر گذارنرد و ازیرن
حرفها».
این تفاو ها در سطح خانوادگ و به اصطلاح کفویت های خانوادگ نیرز وجرود داشرته
است که در ابعاد فرهنگ  ،اقتصادی و ...خود را نمایان م ساخته است ،امرری کره حکریم و
زاهدی فر ( )0783نیز به اثرگذاری و اهمیت آن تأکید داشتهاند.
رفتار بانو نیز از کدهای تکرار شده بوده است .در اینجا نیز خوشگذران بودن و رفتارهای
تنشزای طرف مقابل موجب ایجاد مسئله و دور شدن زوجرین از یکردیگر مر شرود .ماننرد
حمید که م گوید:

«گاه من هم خب به او برای حجابش یا اینکه ب اجازه من جای نرو بهش گیر م دادم
و دعوایمان شد».
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شرایز اقتصادی و اجتماع بهعنوان یک عامرل زمینره ای بسریار مهرم در تشردیدکنندگ
فرایند طلاق عمل م کند .وضعیت بد اقتصادی ،عدم پرداخت نفقه ،نراتوان در مهیرا نمرودن
مسکن مناسب از این دسته موارد است .مانند حسین که م گوید:

«(مشکل اصلیش) خانه بود .این ه پیله م کرد خانه ،ما م گفتم مشکل نداره .ما خانره
رو م برم از این جا ،وی ایان موقعیتشو (اقتصادی) ندارم» .ایرن امرر در پرژوهش حبیبر و
نازکتبار ( )0731نیز مورد تأکید واقع شده است.
یک دیگر از کردها نراتوان در انجرام وظرایف توسرز برانو بروده کره در برین کردهای
زیرمجموعهاش م توان به عدم توجه بانو به ویژگ های زنانه اشاره نمود .امرری کره بسرتان
( ) 0731آن را جز موارد مهم تأ کید شده از نظر اسلام م داند .برای مثال ،حسین در این زمینه
م گوید:

«وقت میام خونه خیل دوست داشتم زنم مرتب ،تمیرز ،یره خرورده آرایرش کررده ،بگره
خسته نباش  ،چیکار م کن  ،بیاد دم در ما رو ببینه».
ناتوان های مذکور موجب برآورده نشدن انتظارا

معقرول و مشرروع شروهر از برانو و

شرایز خانوادهاش م شده است و خانواده را با عدم تعادل مواجه م ساخته است.
کد اثرگذاری خانواده ها نیز در صحبت مشارکت کنندگان مرد تکرار شده است که عموما
مواردی همچون موارد زنان دارد .عدم دخایت به موقرع و یرا دخایرت نامناسرب و همچنرین
برخ بد رفتاریها از طرف خانوادة بانو اهم این موارد بوده است .ایبته کد "مشرکلا

برانو

با خانوادة شوهر" در این بخش اضافه شده است ،آنطور که حمید م گوید:

«یک از مسائل اصل ما این بود که اصلا دوست نداشت به شهر ما بیاید خان مادرم ،هرر
بار یک بهانه م آورد و نم آمد».
رفتار شوهر ،کدی است که مشارکتکنندگان مرد ،برخ اشتباها

خود در فرایند منجرر

به طلاق را در آن بیان نموده اند .کتک زدن بانو ،اعتیاد ،برخورد خشن با بانو و دعوا برا برانو
از این موارد بوده است .در این بخش ،برخ مشارکت کنندگان نیز از موارد مثبت رفتراری و
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شخصیت خود صحبت کرده اند .مواردی مانند کوتاه آمدن در مقابل بانو ،عذرخواه از بانو،
کمک به بانو در خانه و ...که تا حدی تضعیفکنندة فراینرد طلراق بروده ،امرا نتوانسرته از آن
جلوگیری کند.
مردان طلاق گرفته نیز از تعامل جنس خود در زندگ مشترک راض نبرودهانرد .حسرین
اثر این سردی در رابطه زناشوی را اینگونه توضیح م دهد:

«مثلا بگ ها اول خوب بود بعدش مشکلا

زندگ  ،سرد شد ،نه ،از اول هم سررد برود.

همین سردی باعث میشه که در زندگ هم یواش یواش دنبال بهانه بگرده».
میزان و گرمای رابط جنس براثر برخ اتفاقا

نیرز کراهش مر یابرد و سرپس موجرب

تشدید فرایند منجر به طلاق م شود .مثلا حمید که م گوید:

«وقت دعوا م کردیم خب کم م شد ،بیشترهم من بودم که طرف او نم رفتم».
خیانت ،نیز یک دیگر از کدهای تکرار شده بوده است که م تواند دو طرفه باشد؛ بردین
معن که شوهر از خیانت بانو مطلع شود و یا به او خیانت کند ،هر دو جهت مذکور موجرب
تشدید فرایند طلاق بوده است.
در پایان این فرایند ،مردان به سمت درخواست طلاق رفته و خانوادة خود را منحل مر -
ساخته اند .تفاو

مهم در این زمینه بین مردان و زنان ،راحرتترر برودن فراینردهای قرانون

درخواست طلاق برای مردان و همچنین کمتر بودن فشارهای مربوط به پرس از طلراق بررای
آنان است.
 .5نتیجهگیری

خانواده مهمترین نهاد اجتماع است که عدم تعرادل در آن باعرث عردم تعرادل در تمرام
شئون زندگ افراد جامعه م شود این نهاد با ازدواج -که یک تعهد دوطرفره پایاپرا اسرت-
شکل م گیرد و طلاق فسخ این تعهد است .میزان طلاق در جامع کنون ایرران رشرد داشرته
است .موضوع که م تواند بهعنوان نشانهای از عدم تعادل در خانوادة ایران مورد بحرث و
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بررس قرار گیرد .در این پژوهش ،برای کشف زمینه ها و فرایندهای طلاق در زنان و مرردان
و ترکیب تجرب آنان برای رسیدن به یک نظری زمینه ای ،با تعدادی از زنان و مردان مشرهدی
مصاحبه صور

گرفته و پس از دو مرحله کدگذاری ،زمینهها و فرایندهای مربوط ،توصریف

شد که در جدول هیل آمده است.
جدول  .2زمینهها و فرایندها
زمینهها
فرایندها

شرایز آستان ازدواج ،شخصیت شوهر ،شخصیت و ویژگ های بانو ،تفاو -
های بانو و شوهر ،اثرگذاری خانوادهها
ناتوان در انجام وظایف ،رفتار بانو ،رفتار شوهر ،تعامل جنس  ،روابز
فرازناشوی

طبیع است که پیامد این فرایند" ،طلاق و مسائل پس از طلاق" برای هر کدام از طررفین
بوده است.
تغییرا

فرهنگ  ،تأثیر عمیق بر خرانوادة ایرانر گذاشرته و ن یازهرای جدیردی را بررای

شوهر و بانو ایجاد کرده است .نیازهای جدیدی که تفراو هرای فرهنگر خرانوادههرا آن را
جدیتر م کند و عدم توافق ارزش زوجین را موجب م شود  .چنانچه این نیازها در سرطح
خانواده رفع نگردد ،نارضایت به همراه داشته و خانواده نم تواند وظایف خود را به درسرت
انجام دهد و حت ممکن است با رفع این نیازمندیها در خارج از محیز خانواده همراه شود
که روابز فرازناشوی و خیانت را موجب م شو د .انتظارا

متفاو

که منشرأ آن آنروم در

سطح جامعه است باعث م شو د هر کدام از زوجین انتظارات از یکردیگر داشرته باشرند کره
طرف مقابل به آن توجه ندارد؛ یذا با عدم رفع نیاز نارضایت در وی ایجاد شرده و یکر از
زوجین با کوچکت رین بهانه ها بگو مگو را آغاز م نمایرد .عردم بررآوردن نیراز و یرا تفراو
نگرش و ارزش زوجین را م توان با گفت گو و مکایم عاقلانه تا حد بسریار زیرادی کنتررل
نمود ،اما همانطور که هنریان و یونس ( )0731هم اشاره کردهاند ،عدم توانای حل اختلراف
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زوجین یک از مهمترین علل طلاق است .زوجین مشهدی که در بعد زمینرهای تفراو هرای
قابل توجه دارند ،در فرایند زندگ زناشوی نم توانند آن را مدیریت کنند و هنگام کره
این اختلافا

به خارج از خانواده منعکس م شود ،دخایت دیگران نیز کارساز نیست .در این

زمینه م سئله آموزش های فردی برای حل مسائل تعامل بسیار اثرگذار است .به علت فقردان
مهار

های زناشوی  ،مسائل ف مابین در زندگ زناشوی کنترل نشده و افزایش م یابد.

یک از "علل زمینهای" طلاق که در سطح خررد ر مر دهرد" ،انتخراب نامتناسرب" در
ازدواج است .در تجمیع داده های به دست آمده مشخص شد :مفهروم "انتخراب نامتناسرب"
دال اصل طلاق است .در تمام مصاحبهها ،این امر به وضوح مشاهده شد و پاسرخگویران بره
آن اشاره کردند .جرج و همکاران ( ) 1101نیز در تحقیقا

خود نشان دادهانرد شرباهت برین

زن و شوهر متغیر پیشبین کنندة بسیار قوی در رضایتمن دی از زندگ زناشوی و ثبرا

آن

است .نوع نیازهای مشترک و غیر مشترک زوجین ،تفاو های فرهنگ اقتصادی و اجتمراع
خانواده ها و آثار قابل توجه آن بر زندگ زوجین ،تفاو
از زوجین و حت تفاو

در ارزشها و آرمانهای هر کردام

در نیازهای جنس مصادیق این "عدم تناسرب" در انتخراب اسرت.

این موضوع از نظر محققان دیگر نیز مورد تأ کید بوده (صرداقت و اسردیان0737 ،؛ حکریم و
زاهدی فر 0731 ،؛ قل زاده و دیگران0734 ،؛ بستان و دیگران .)0783 ،اما در این نوشتار به-
عنوان هست اوییه و اصل طلاق در نظر گرفته شده است .کدهای مانند تفاو های شروهر و
بانو ،شخصیت شوهر ،شخصیت بانو که در بخرش یافترههرا آمرده برود ،بره موضروع "عردم
تناسب" ناظر است .این اختلافا

که از عدم تناسب دو زوج با هم ناش م شود ،برهعنروان

زمین بروز مسئله عمل م کند .در تحقیق خلج آبادی فراهران ( ) 0730نیرز نشران داده شرده
است که همسرگزین به شرکل مسرتقیم و اصرطلاحا دوسرت هرای قبرل از ازدواج ،احتمرال
بیشتری برای طلاق نسبت به همسرگزین غیرمستقیم یا سنت دارد.
این عدم تناسب ،باعث یک مسئله در خانواده م شود که نوع و شکل آن -برا توجره بره
خردهفرهن های افراد -متفاو

است ،اما نکت مشابه در هم خانوادهها عدم توانای زوجین
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دائم ،موجب

به تعادل نرسیدن خانواده م شود .در آغاز ایجاد مسئله ،وایدین و نزدیکان زوجرین از آن برا
خبر نم شوند ،وی به محض اطلاع آنان ،مسئله بین آنان تثبیت م شرد و آنان را بره موضرع
گیری پایدار در آن باره سوق م دهد .عدم دخایت به موقع یا دخایت نامناسب اطرافیان برای
حل مسئله نیز بسیار اثرگذار است و م تواند سرعت حرکت به سرمت طلراق را افرزایش یرا
کاهش دهد.
یازم به هکر است که این موارد در هر دو نوع همسرگزین مستقیم و غیر مسرتقیم وجرود
دا شته است و آشنای یا عدم آشنای قبل از ازدواج اساس آن را تغییر نمر داده اسرت .ایبتره
عدم آشنای خانواده ها و یا زوجین از هم یک متغیر جدی در انتخاب نامتناسب بروده اسرت
هرچند -همانطور که یافتهها نشان داده است -آشنای و روابز قبرل از ازدواج در خرانواده-
های مطایعه ش ده کمک به حل مشکل عدم تناسب نکرده است ،بلکه موجب مشکلا

جدی

دیگری  -مثل ازدواج احساس  -شده است .پس به نظرر مر رسرد بایرد راهحلر مبتنر برر
شناخت صحیح ،کامل و عمیق زوجین و خانوادهها از یکدیگر طراحر شرود کره مشرکلا
کنون روابز قبل از ازدواج را نیز نداشته باشد .ی ک از راه حل های این موضروع ،گسرترش
فرهن

مشاورة قبل از ازدواج و انجام تستهای معمول روان شناسان بررای شرناخت میرزان

شباهت حوزه های مختلف شخصیت دو زوج قبل از ازدواج م باشد.
یک دیگر از عوامل بسیار مهم و اثرگذار که تقریبا در بین هم مشارکتکنندگان مشترک
بوده ا ست عدم رضایت از تعامل جنس است .گرچه برخر از افرراد در آغراز ازدواج از آن
رضایت داشتهاند ،اما با ایجاد مسئله و عدم رفع آن ،تعامل جنس رو به سرردی مر گذاشرته
است .از طرف دیگر ،سردی در روابز جنس که به دیایل مانند عدم تناسرب خواسرتههرای
جنس بوده است نیز خود یا مسئله در بین زوجین بوده است و یرا بسترسراز ایجراد مسرئله.
همانطور که قبلا نیز بیان شد این کشش هم علت و هم معلول برای عدم تعرادل در خرانواده
محسوب م شود .به نظر م رسد تا زمان که طرفین تعامرل جنسر رضرایتبخشر داشرته
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باشند ،دیایل و علل دیگر گرچه ممکن است اثرگذار باشد ،اما خانواده براز هرم مر توانرد از
صمیمیت برخوردار باشد ،وی به محض آنکه تعامل جنس با مشکل روبره رو شرد ،مسرئل
مورد اختلاف و نزاع وارد مرحل جدیدی شده و صمیمیت رو به کاهش م گذارد .شراکریان
و همکاران ( )1104نیز نشان داده انرد کره برا کراهش رضرایت جنسر  ،رضرایت از زنردگ
زناشوی به شکل قابل ملاحظهای کاهش م یابد.
روابز فرازناشوی قبل و بعد از ازدواج ،یک دیگر از عوامل جدی طلاق در مصراحبههرا
بوده است .روابز قبل از ازدواج ،موجب ایجاد بدبین بین بانو و شوهر م شود که حت اگر
واقع نباشد م تواند تعادل خانواده را برهم بزند و روابز فرازناشوی از سطح گفت و گوی
عاطف با غیر از همسر تا روابز پیشرفته تعادل خانواده را نابود م سازد .خوشگذران هرای
شوهر یا بانو و یا حت مشترک با غیر از همسر تسهیلکنندة این روند م باشد .روابز قبل از
ازدواج همچنین م تواند ثبا

عاطف را کاهش دهد ،امری که در تحقیق خلعتبرری ()1107

بهعنوان کاهشدهندة رضایت از زندگ زناشوی مطرح شده است.
"فقدان آموزش های یازم برای زوجین در کنترل و مدیریت امور خانواده" یکر دیگرر از
متغیرهای بسیار تأثیرگذار در طلاق است .دختر و پسر جوان که وارد زندگ زناشوی مر -
شوند ،دا نش یازم برای رفع نیاز طرف مقابل را ندارند؛ یذا ناهماهنگ شان روز به روز عمیرق
تر م شود و انتظارا

هیچکدام برآورده نم شود .در چنین وضعیت است کره برانو توانرای

کنترل روان فضای خانواده را ندارد و شوهر توانای کنترل فشار روان خود را ،که نتیج آن
کتک زدن بانو م شود .آنطور که چان

( )1104در مدل خود از رضایت زناشوی نشان داده

است م توان با استفاده از مشاوره های تخصص چره قبرل و چره حرین زنردگ مشرترک و
شناساندن نقاط مهم زندگ مشترک بر اساس دیبست گ و همچنین بخشش ،به کراهش میرزان
طلاق کمک کرد .گرچه اونس ( )1107نشان داده است که زنان تمایرل بیشرتری نسربت بره
مشاورة خانواده دارند.
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ممکن است در برخ خانواده ها نیاز یک از طرفین رفع نگردد ،امرا بره عللر مثرل قربح
طلاق در جامعه یا دیسوزی برای بچه ها و دیایل مثل داشرتن امیرد بررای حرل مشرکل و یرا
روحی از خودگذشتگ خانواده با طلاق رسم مواجه نشود و بررای سرالهرای متمرادی در
درجات از طلاق عاطف متوقف بماند ،اما به محض از بین رفتن ایرن علرل یرا دیایرل ،مثرل
کاهش قبح طلاق ،ازدواج فرزندان ،اطلراع از خیانرت همسرر و ناامیردی کامرل از بره تعرادل
رسیدن خانواده ،زوجین به سرعت وارد فرایند طلاق قانون شوند.
در پایا ن باید گفت خرانواده محرل رفرع نیازهرای مختلرف جنسر  ،عراطف  ،اقتصرادی،
اجتماع  ،هویت و  ...م باشد و اگر در رفع هر کدام خلل اتفاق بیافتد با عدم تعادل مواجه
م شود .علاوه بر این نیازها ،انتظارات نیز وجود دارد که حتما از جنس نیاز نیست و برر اثرر
ایقائا

اجتماع و ی ا فرهنگ در افراد ایجاد شده اسرت .شراید بتروان برا دقرت در انتخراب

متناسب که دال اصل طلاق در سطح خرد شناخته شده ،مقرداری از میرزان طلراق را کراهش
داد ،اما به علت چندپارگ فرهنگ جامع ایران ،انتظارا

و نیازهای زنان و مردان دخیل در

هر خانواده با تشتت همراه بوده است و فوران از انتظارا

در دو طرف را ایجراد مر نمایرد

که هیچکدام نم توانند آن را برآورده سازند و یذا خانواده از حایت تعرادل خرارج مر شرود.
همانطور که قبلا هم اثبا

کردهایم (اورعر و اصرغرپور )0788 ،مهرمتررین عامرل نرزاع در

خانواده ،ناسازگاری ارزشهاست .به این معن که جامعه توان ایقای یک سری ارزش یکسان
را به اعضای خود ندارد و هر عضو ارزش مختص خود را دارد .در واقرع ،بره هرم ریختگر
ارزش در کلان جامع ایران  ،بهعنوان زمین کلان برای طلاق عمل م کند.
با توجه به این نکا

باید گفت برای حل مشکل خانواده اگرچه اقرداما

مشراورهای یرا

محدودیت های قضای  ،م تواند تخفیف های در شرایز کنون ایجاد نماید ،اما حل ریشهای
آن در گرو سامانده ارزش ها ،هنجارها و در واقع شرایز اجتماع کلان خلاصه م شود.
در پایان ،مدل طلاق با کم تساهل و تسامح در فرا یند عل متغیرها به شکل زیرر اسرت.
یازم به هکر ا ست که مصادیق اتفاق افتاده در خانوادههای مصاحبه شرده برهعنروان نمونره در

شمارة اول

زمينهها و فرایندهای طلاق در زنان و مردان مشهدی

49

اینجا آورده شده است و م توان موارد دیگری را به آن اضافه کرد ،امرا احتمایرا اصرل مردل
تغییری نم کند.

شکل  .1مدل نهایی تحقیق

کتابنامه
 .0اسکاف  ،م ،.ترکمان ،ف ،.ساروخان  ،ب .)0734( .اثر شبکههای اجتمراع برر طلراق عراطف در
شهر مشهد .علوم اجتماع (دانشگاه فردوس مشهد).111-111 ،)11( 01 .
 .1آقاجان مرسا ،ح .)0784( .عوامل مؤثر در طلاق بر حسب طبق اجتمراع  ،مرورد :شرهر تهرران.
جامعه شناس .70-64 ،)1( 0 .
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 .7آگبرن ،و.ف ،.نیمکوف ،م .ف .)0788( .زمین جامعه شناس  .ترجم امیرحسین آریان پور .تهرران.
نشر نخست.

 .4باستان  ،س ،.گلزاری ،م ،.روشن  ،ش .)0783( .طلاق عراطف  :علرل و شررایز میرانج  .بررسر
مسائل اجتماع ایران.0-11 ،)7( 0 .
 .1بستان ،ح .)0731( .راهبرد پارادایمسازی اسلام در حروزة جامعرهشناسر خرانواده و جنسریت.

مطایعا

راهبردی زنان.067-101 ،)17( 04 ،

 .6بیرو ،آ .)0736( .فرهن

علوم اجتماع  .تهران :کیهان.

 .3حبیبپور گتاب  ،ک ،.نازکتبار ،ح .)0731( .عوامل طلاق در اسرتان مازنردران .مطایعرا راهبرردی
زنان.83-018 ،)17( 04 .
 .8حکیم ،س.م ،.زاهدیفر ،ب .)0783( .علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن برا روش

ترتیب نزول .مطایعا

راهبردی زنان.137-748 ،)43( 07 .

 .3خلج آبادی فراهان  ،ف .)0730( .تأثیر معاشر

در بین افراد تحصیلکردة دانشگاه  .مطایعا
 .01ریاح  ،م.ا  ،.علیوردینیا ،ا ،.بهرام

با جنس مخایف قبل از ازدواج بر احتمرال طلراق
راهبردی.40-43 ،01 .

کاکاوند ،س .)0786( .تحلیل جامعهشناخت میرزان گررایش

به طلاق (مطایع موردی شهرستان کرمانشاه) .زن در توسعه و سیاست.013-041 ،)7(1 .
 .00ریتزر ،ج .)0731( .نظری جامعهشناس در دوران معاصرر .ترجمر محسرن ثلراث  .تهرران :نشرر
علم .
 .01زارع محمودآبادی  ،ح ،.بهرامر  ،ف ،.احمردی ،س.ا ،.اعتمرادی ،ع ،.فراتح زاده ،م.)0730( .
پیشگیری از طلاق و جدای  :مفاهیم ،نظریهها و کاربست مدل بوم  .یزد .دانشگاه یزد
 .07ساروخان  ،ب ،.مقربیان ،م .)0731( .تجددگرای و همسرگزین تحقیق مقایسهای در بین زنان

مناطق  0و  00شهر تهران .مطایعا

فرهن

ارتباطا .47-31 ،)01( 01 .

 .04سگاین ،م( .)0788جامعهشناس تاریخ خانواده .ترجم حمید اییاس  .تهران نشر مرکز
 .01صداقت ،ک ،.اسدیان ،ع .)0737( .تبیین جامعهشناخت عوامل اجتماع مؤثر برر طلراق (مطایعره
موردی :شهرستان قائمشهر) .جامعهشناس کاربردی.33-006 ،)1( 11 .
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زوجین در مشهد .مطایعا

اجتماع ایران.07-43 ،)3(7 .

 .03طباطبای  ،م.ح .)0788( .تفسیر ایمیزان .ترجم موسوی همدان  .قم :دفتر انتشارا

اسلام .

 .08عل احمدی ،ع.ر ،.نهای  ،و .س .)0783( .منتخب از کتاب توصیف جامع از روشهای تحقیرق.
تهران :انتشارا

تویید دانش.

 .03فراستخواه ،م .)0731( .روش تحقیق کیف در علوم اجتماع با تأکید بر نظریره برر پایره .تهرران:
انتشارا

آگاه.

 .11قریش  ،ف ،.شیرمحمدی ،د ،.برجوند ،آ .)0737( .فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنران در

معرض طلاق و طلاق گرفته؛ مطایع موردی شهر سقز .پژوهشهای راهبرردی امنیرت و نظرم
اجتماع .03-71 ،)3( 7 .
 .10قل زاده ،آ ،.بانک پور فرد ،ا.ح ،.مسعودینیا ،ز .)0734( .مطایعر کیفر تجرارب مرردان و زنران
طلاق گرفته از عوامل فرهنگ زمینهساز طلاق .جامعهشناس کاربردی.73-66 ،)14( 16 .
 .11کلانتری ،ع ،.روشنفکر ،پ ،.جواهری ،ج .)0731( .مرور سه دهه تحقیقا

مطایعا

علل طلراق در ایرران.

راهبردی زنان در ایران.013-063 ،)17( 04 .

 .17گوید ،ج ،.کویب ،و .)0731( .فرهن

علوم اجتماع  .ترجم باقر پرهام .تهران :نشر مازیار

 .14گیدنز ،آ .)0731( .جامعه شناس  .ترجم محسن چاووشیان .تهران :نشر ن .
 .11ییتل ،د .)0731( .تبیین در علوم اجتماع  .ترجم عبدایکریم سروش .تهران :نشر صراط
 .16محمدپناه ،ا.ح ،.شیرزاد ،ح.ر .)0737( .عوامل مؤثر بر شرکلگیرری پدیردة طلراق و ترأثیر آن برر
امنیت اجتماع شهر سنندج .پژوهشهای انتظام  -اجتماع زنان و خانواده.81-011 ،)0( 1 .
 .13محمدپور ،ا .)0783( .روش تحقیق کیفر ضرد روش0؛ منطرق وطررح در روششناسر کیفر .
تهران :انتشارا

جامعهشناسان.

 .18محمدپور ،ا .)0731( .روش تحقیرق کیفر ضرد روش1؛ مراحرل و رویرههرای عملر در روش
شناس کیف  .تهران :انتشارا

جامعهشناسان.

 .13منصوریان ،ا .)0781( .گراندد تئوری چیست و چه کراربردی دارد ..همرایش چرایشهرای علرم
اطلاعا  3 .خرداد اصفهان :دانشگاه اصفهان.
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