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  طالق يهاسنخ يشناختجامعه لعةمطا

  ∗∗∗∗∗∗∗∗يثاريم ايمر ∗∗∗∗،ييفسا يال صادقيسه
  دهيچك

اساس  نيابر. آن انجام شده است يهانهيانواع طالق و زم يشناسن پژوهش با هدف سنخيا
درک و تصور  يافته به بررسيساختارمهيق نيعم ک مصاحبةيو تکن يفيکرد کيبا اتخاذ رو

  .مين واقعه پرداختير آنان از ايتفس طالق خود و نحوة يهانهيقه از زممطلّ يهاسوژه
پ گوناگون يمجموع شش ترد يتهران قةمرد و زن مطلّ ٣٦با  يفيک يهاج مصاحبهينتا

مبنا  نيابر. خاص خود را دارد يهايژگيها و ونهيک زميکرد که هر ييطالق را شناسا
طلبانه،  جاه ـ  يمنفعالنه، عقالن  ـ ي، عقالنيتوافق  ـ يفاعالنه، عقالن ـ  يطالق عقالن يها پيت

مختلف طالق  يها از گونه يشناسن سنخيا. دست آمد هزده ب و طالق شتاب يطالق اجبار
ن ياند که ا شده يبند دسته شدن کنش طالق يافراد در عمل "تيعامل"زان يبراساس م

رخداد  درمقابلافراد  "يالت عاطفيتما"زان يو م "تيعقالن"زان يت خود از دو عامل ميعامل
 يانهيزم يرهايمتغ يز برخيو ن "علل طالق"ر افراد از ين، تفاسيبراعالوه. است متأثر طالق
ن يها همچنافتهي. گوناگون طالق دارند يهاسنخ يريگدر شکل ينقش مهم و کالن خرد
ت يفيز کيپس از آن و ن يکنشگران با طالق و زندگ از آن است که نحوة مواجهة يحاک
لزوم  حاضر رو، پژوهش نيااز .گوناگون طالق است يهاپير تيآنان تحت تأث يزندگ يکنون

ر با يدرگ يهاسوژه يطلبانه و لزوم توانمندساززده و جاهشتاب يهااز طالق يريشگيپ
  .شوديم يادآور يمداخالت يهارا در برنامه يطالق اجبار

  .يناسش، سنخيفيت، روش کيت، عامليطالق، عقالن: ها كليدواژه
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 مقدمه. 1

خ دستخوش تحوالت يدر طول تار شودينهاد خانواده که از ارکان مهم در جامعه محسوب م
 که خانوادة ييهابياز آس يکي. ده استيبه خود د يرات مختلفييده است و تغش يگوناگون

. قالب طالق استخانواده در يسامان هو ناب يختگيگسر کرده است، ازهميعصر امروز را درگ
هال (است  يجهان ش طالقيدهند روند افزايمطالعات مختلف نشان ماست که  يحالدر نيا

انة ياز م  رشد طالق خصوصاً روبه ز رونديران نيدر ا). ٢٠٠٩گران، يو د ١؛ گونزالز١٩٩٥و ژائو، 
 ياجتماع دةين پديگذاران به ا استيش توجه محققان و سيبه افزا ٢تا به امروز، ٧٠ دهة

و  يدر سطوح فرد يبار فراوان انيکه به زعم پژوهشگران، آثار ز يادهيپد. ه استانجاميد
گر در جامعه يد ياجتماع يهابياز آس ياريساز بس نهيخواهد داشت و زم يپدر ياجتماع

  .خواهد شد
طالق سبب شده است که  طةيدر ح ختیشناسنخ يهاپژوهش ان، خألين ميدر ا

 يکارهاجه راهينتک چشم بنگرند و دريق را به مختلف طال يهااز مسئوالن گونه ياريبس
 ييکه شناسا يحالدر ارائه دهند؛آن  يامدهايا کاهش پياز آن  يريشگيپ يبرا يکساني

ده ما را ين پديا يهايدگيچيدر فهم پ گوناگون طالق يهاسنخ يهانهيها و زمخاستگاه
مختلف  يالگوها ٣يشناسپژوهش حاضر رسالت و هدف خود را سنخرو  ازاين. رسانديم ياري

رشد در  دة روبهين پديتر از اقيعم يق بتوان به فهمين طريطالق در نظر گرفته است تا از ا
  .دنده فراهم آوريمداخالت کارشناسان در آ يبرا يترمناسب نةيزم و افتيدست  يرانيا جامعة

  هانهيبر تحوالت طالق در جهان؛ علل و زم يمرور. 2
ن ينو يش الگوهايدايان افراد و پيم يارتباط ير الگوهاييو تغ ٦٠ دهة يانقالب جنس

رشد . دانجامي يازدواج و طالق در جوامع غربآمار ر د يعيرات وسييبه تغن ازدواج يگزيجا
ش سن ازدواج و يتنها به افزا ، نه٧٠ در دهة ينيبال از ازدواج و خصوصاً هم شيروابط پ ندةيفزا

 ين کشورها فزونيز در ايطالق را ن آمار، بلکه جر شدمن يآن در جوامع غرب ميزانکاهش 
 يمبتن يهااستين و سياصالحات قوان). ٢٠١٠گران، يو د ٤؛ ژوزه١٩٩٥هال و ژائو، ( ديبخش

و  يناکُنزن( منجر شد يطالق در جوامع غرب آمارش يبه افزاز ين طالق نيل قوانيبر تسه
ک يکاتول ياست که در کشورها يالحن دريا). ٢٠٠٩گران، يگونزالز و د  ؛١٩٩٥گران، يد

از آنها  يو در برخ ١٩٧٠از سال  شيا و پرتغال، طالق تا پيا، اسپانيتاليمانند ا يجنوب ياروپا

                                                 
1 Gonzalez 

  ).ثبت احوال کشور( ده استرسي ۷۵در سال  آن ميزاناز دو برابر  به بيش ۹۰ق در سال س آمار، طالاسابر  ٢
3 Typology 
4 Jose 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  هاي طالقشناختي سنخمطالعة جامعه

١٣٣ 

نده و يبه رشد فزان طالق، يرات موجود در قوانيير نبود و تغيپذامکان ٨٠ ل دهةيتا اوا
از  ياريا و بسيپا، استرالن در ارويهمچن). ١٩٩٧جونز، ( منجر شدده ين پديا يافتنت يرسم

 وجبم زنان ياشتغال و استقالل اقتصاد ندةيو روند فزا ينيشهرنش  گر،يد يغرب يکشورها
؛ ٢٠٠٩ ٢ر،يگوت  ؛٢٠٠٤ ١تس،يفيپس و گريليف( دشآن  ميزانش يل طالق و افزايتسه

 ارآم ک و نروژ،ير بلژينظ يشمال غرب ين عوامل در اروپاير ايتحت تأث). ٢٠١١ ٣سندستروم،
ز با ين يشرق ياروپا يرشدش را ادامه داد و در کشورها روند روبه  ٨٠طالق در طول دهة 

 ن کشورهايدر ا ياسيو س ياقتصاد يفشارها مثالًهمراه شد؛  يگريد دکنندةيعوامل تشد
 آمارو مجارستان  ير شورويکه در اتحاد جماه يطور هب نگذاشت، بينصينهاد خانواده را ب

در انگلستان، ). ١٩٩٧جونز، ( افتيش يافزا ٧٠و  ٦٠ يهادر دهه گيريچشمطور  طالق به
طالق  ،نکرده ن ازدواجيش والديو افزا ينيبال رشد روابط هم روند روبه باوجودولز و اسکاتلند، 

 يش استقالل اقتصاديز افزايسم و نيبراليند ليل فرآياز جنگ به دل همچنان از دوران پس
 يگريل ديدال يمحققان غرب). ٢٠٠٠اسمارت،   ؛١٩٩٧ ت،يماس( حال گسترش استزنان در

 ياجتماع يشامل کاهش فشارها يسنت يهنجارها يسست  ،يمذهب يچون کاهش باورها
ان دو جنس يش ارتباطات ميشدن، افزا ي، صنعتييبر نگهداشت ازدواج، رشد فردگرا يمبن

را از  يخانوادگ يس در زندگزان استريش ميزنان در بازار کار و افزا ندةيل حضور فزايبه دل
راستا با  ز هميکا نيمردر ا). ١٩٩٧؛ جونز، ١٩٧٣ ٤ کُل،( داننديمش طالق يل افزايگر داليد

درصد از تمام  ٤٣که  يطور هب. داشته است يرشد ، طالق روند روبهيياروپا يکشورها
که ) ٢٠٠٩ ،يکرامر(شوند يم يسال به طالق منته ١٥ن کشور، ظرف ياول در ا يهاازدواج

است که  يحالن دريا. شونديخته ميگس هم ازسال اول  ها در همان پنجپنجم آن ازدواج کي
 سال اول دارند پنجدرصد در طول  ٦٠حدود در يزانيباالتر طالق را با م آماردوم  يهاازدواج

 جهان به شمار ين کشورهايتراز پرطالق يکيکا را يمرتوان ايرو م نيااز). ٢٠٠٨ فابرت،(
  . آورد

  افتةيوسعهـاالخص تـب ياـدر کشوره يغرب يا با کشورهاـراست طالق هم يودـد صعـرون
پرشتاب، طالق و متعاقب آن  ين همراه با رشد اقتصاديدر چ. افتيز گسترش ين يشرق

 ٣که ازدواج مجدد از  يطور هرو به گسترش نهاد، ب يالديم ٨٠ ل دهةيازدواج مجدد از اوا
ن و يب نگيک( افته استيش يافزا ٢٠٠٧درصد در سال  ١٠از  شيبه ب ١٩٨٥درصد در سال 

                                                 
1 Phillips & Griffiths 
2 Gautier 
3 Sandstrom 
4 Cole 
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رشد طالق در اکثر  روبهآمار ز از ين) ٢٠١١( ق دوماراجو و جونزيج تحقينتا). ٢٠١٠ ١ن،يک
نشان ) ١٩٩٢( ييو فوکورا) ١٩٨٣( ٢ييکوماگا. دهديخبر م يشرق يايآس يکشورها

به کار  شدن و ورود زنان به بازاريصنعت ون،يزاسيت و روند مدرنيش جمعيدهند که افزا يم
ز روند يکنگ ن در هنگ. استمنجر شده ژاپن  در جامعة ٦٠دهة  يهامهيش طالق از نيافزا
؛ ١٩٩٧ ٣نگ،يملومونگ( دشو يمشاهده م يالديم ٨٠ رشد طالق خصوصاً از اواسط دهة روبه

 يو اروپا ييايآس يشورهااز ک ياريراستا با بس ز هميه نيدر ترک). ٢٠٠٤گران، يو د ٤کونگ
ل يدل بهنيز در طول دهة گذشته  ؛استداشته  يرشد روند روبه ٨٠، طالق از دهة يجنوب
 ).٢٠١٠ ٥کاواس،( ده استيبه خود د بسياري، رشد يطالق توافق کنندةلين تسهيب قوانيتصو

امه رشد خود را اد ، طالق روند روبهيو غرب ييايآس يکشورها ياريران و بسياگرچه در ا
 ر متوقفياخ رشد طالق در طول دهة روند روبه يغرب يکشورها يکا و برخيمر، در ادهديم

ن يش زوجيتوان به کاهش ازدواج و افزاين امر ميل اياز دال. افته استيکاهش  يو حت شده
 .اشاره کرد يغرب يدر کشورها يو ارزش يان انقالب فرهنگيرفتن سن ازدواج و پان، بااليبال هم

 قيتحق يشناسروش. 3

انواع طالق در  يشناساست که به دنبال سنخ يفيکرد کيروبا  يحاضر، پژوهش مطالعة
با  يژگيک ويدر  كم دستاست که  يا اشخاصياز حاالت  يامجموعه سنخ .جامعه است

و  هاآنا با توجه به مشخصات هم دادهيو تنظ يبندميتقس يشناسسنخ. اندگر مشترکيکدي
 چل،يم( نظر داردق خود مديکه محقق در تحق است خاص ييارهايمع ايار يمع ةيپابر

. آورديق وضع موجود فراهم ميف دقيتوص يمناسب برا يانهيزم يشناسسنخ). ٢٠٠٧
ان ـيمانواع طالق در يشناسبه سنخ يفيک يکردين پژوهش با اتخاذ روياساس در ا نيابر

  رسالت دارهايپد ياـوهـالگ ق و جامعِيدرک عم. ميالعه پرداختـمط تحت يهاسوژه
   ).٣٧: ١٩٩٩ نسبرگ،يچ و گير( است يفيپژوهش ک
ق يطرآن از يهاافتهيشود که ياطالق م يقيعموماً به هر نوع تحق يفيق کيتحق

 ،١٩٩٨ن، ياستراوس و کورب( امده باشديندست  به يسازيو با مقاصد کم يآمار يندهايفرآ
 يچهارچوب نظرفاقد  يقين تحقيچن ييسواز). ١/٩٣: ١٣٩٠نقل از محمدپور، به 
   ).١/٩٧ :١٣٩٠محمدپور، ( تـبر آن اس يـمبتن ياـههـيده و فرضـشنييتع شيپاز

   

                                                 
1 Qingbin & Qin 
2 Kumagai 
3 Lo Mung Ming 
4 Kung 
5 Kavas 
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 دةيساکن شهر تهران هستند که پد قةمردان و زنان مطلّ ن پژوهشيدر ا "مطالعه ناديم" 
 ١دفمنده گيرينمونه ين مطالعه برمبنايدر ا يريگن نمونهيهمچن. اندطالق را تجربه کرده

ت يجمع يها يژگيهدفمند محقق و يريگدر نمونه. صورت گرفته است ٢نظري گيري نمونه و
: ٢٠٠٨ ٣ستنسن،يجانسون و کر( کنديدا مين مشخصات را پيا يو افراد دارارا مشخص 

 يرويپ ٤"يجيانتخاب تدر"از قاعدة  ينظر يريگست که در نمونها  يحالن دري، ا)٢٣٩
هدفمند است که در آن محقق از  يريگاز نمونه ينوع خاص يرنظ يريگنمونه. کند يم
 ينظر يهاآنها در توسعه و آزمون سازه سهم بالقوة يمبناا واحدها بريدادها، افراد يرو

صورت که  نيبه ا. دارد يتکرار يتيماه يريگن نوع نمونهيند ايافر. کنديم يريگنمونه
 يشتر را برايب يهاکند و سپس نمونهيل ميرا تحل هادارد، دادهيه را برمياول اي نمونه محقق
ادامه  يند تا زمانين فرآيا. گيرددر نظر میحال ظهور خود در يهاهيها و نظرش مقولهيپاال
نش يچ بيکه در آن ه يابه مرحله يعنيرسد؛ يم ٥هااشباع داده ابد که محقق به مرحلةييم

). ٢/٤١: ١٣٩٠محمدپور، ( شودينم ها حاصلشتر نمونهياز گسترش ب يديجد دةيو ا
شده  نييتع  شيپکامالً مشخص و از يفيقات کيمطالعه در تحق تحت رو، حجم نمونة نيااز
از  ن پژوهش پسياساس، در ا نيابر. دارد يارتباط تنگاتنگ يريپذست و با سطح اشباعين

لعه، جهت ن مطايدر ا ييسواز. ها حاصل آمدق اشباع دادهيعم يفيک مصاحبة ٣٦انجام 
ن نوع مصاحبه يا. استفاده شده است ٦افتهيساختار مهين ک مصاحبةيها از تکنداده يآورجمع
  .ن دست مناسب استياز ا يفيک يهاپژوهش يبودن آن براقيو عم يريپذل انعطافيدل به

 نمونه يهايژگيف ويتوص. 4

ردان از زنان و م يبرابر ن پژوهش با تعداد نمونةياست، در ا آمده ١گونه که در جدول  همان
  زينديگر  يشناخت تيو جمع يانهيزم يرهايدر متغ. ميدمصاحبه كر) مرد ١٨زن و  ١٨(

ارائه  ١نمونه در جدول يها يژگيو. شود انتخاب يمتکثر يهاد تا حد امکان نمونهشتالش 
  .استشده 

  
  
  

                                                 
1 Purposive Sampling 
2 Theoretical Sampling 
3 Johnson and Christensen 
4 Gradual Selection 
5 Data Saturation 
6 Semi-structure Interview 
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  انيمشخصات پاسخگو. 1جدول 

  انيتعداد پاسخگو    
  

  يانهيزم يرهايمتغ

  تينسج

  مرد  زن

  يسن يهاگروه

  ٥  ٩  ١٤  سال ٣٠- ٢١

  ٨  ٥  ١٣  سال ٤٠- ٣١

  ٣  ٤  ٧  سال ٥٠- ٤١

  ٢  ٠  ٢  سال ٦٠- ٥١

  التيتحص

  ١  ٠  ١  پلميرديز

  ٦  ٧  ١٣  پلميد

  ٢  ١  ٣  پلميفوق د

  ٥  ٥  ١٠  يکارشناس

  ٣  ٤  ٧  ارشديکارشناس

  ١  ١  ٢  يدکتر

  ياجتماع طبقة

  ٦  ٦  ١٢  نيپاي

  ٦  ١٠  ١٦  متوسط

  ٦  ٢  ٨  باال

  ١٨  ١٨  ٣٦  انيجمع پاسخگو

  هاافتهي. 5
نکه افراد چه يند طالقشان دارند؛ ايفرا از يگوناگون هایريدرک و تفس ياجتماع يهاسوژه
ز عوامل يآنان و ن ستةيز ةکنند، به تجربير ميرا چگونه تعب و آن خود دارند به طالق ينگرش
 .مرتبط است ياريبس ينيو ع يذهن

نشان  ختیشناسنخ يکردين پژوهش با اتخاذ رويا يهاافتهيل يو تحل يذارند کدگيفرا
متفاوت به  يريگ مجموع شش نوع جهتو در ير کليپاسخگو سه نوع تفس يهادهد سوژهيم

 شدن طالق يکنشگران در عمل ١"تيعامل"زان يعموماً براساس م رين تفاسيا. طالقشان دارند
زان يم"از دو عامل کنشگران است که خود  ان ارادةهم تين عاملياند و اشده يبنددسته
  هانواع طالق ب شناسي سنخ. استمتأثر  "افراد به طالق يالت عاطفيزان تمايم"و " تيعقالن

  .ان، در جدول نشان داده شده استيپاسخگو يهمراه فراوان
  

  
  

                                                 
ميزان عامليت و . شوديشان استفاده مياجتماع يهاآزاد افراد در کنش از اين مفهوم براي بيان ميزان ارادة ١

پور و محمدي، جالئي( سازنديدارد که ساختارها به آنان وارد م يبستگ ها به ميزان فشارهاييارادة سوژه
ان کنش يا عامليت، مجموعه کردارهاي مجزايي نيست که با هم ترکيب شده باشند، بلکه جري). ۴۷۷: ۱۳۸۷
  ).۳۸۳ همان،(کردار است  مداوم
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  ت آنهايان برحسب نوع طالق و جنسيپاسخگو يفراوان. 2جدول 

  تيبرحسب جنس يفراوان  يفراوان  طالق يهاپيانواع ت

  
  يطالق عقالن

  مرد ٣  ٣  طلبانهجاه ـ  يطالق عقالن

  مرد ٣زن  ١١  ١٤  فاعالنه ـ  يطالق عقالن

  مرد ١زن  ٢  ٣  يتوافق ـ  يطالق عقالن

  مرد ٤زن  ٢  ٦  منفعالنهـ  يطالق عقالن

  مرد ٢زن  ٣  ٥  يطالق اجبار

  مرد ٥  ٥  زدهطالق شتاب

  . ميپردازيمختلف طالق م يهاک از گونهيح هريضدر ادامه، به تو
 يطالق عقالن .1 .5

و " يطالق توافق"، "طالق فاعالنه"، "طلبانهطالق جاه"سنخ طالق خود به چهاردستة ن يا
گونه که از نامش  ، همانسنخن يا يو کل ياصل مشخصة. شوديم ميتقس "طالق منفعالنه"
ن دسته يکه در ا يکنشگران يبرا. کنشگران استت موجود در آن از نگاه يعقالن ،داستيپ

  .شوديقلمداد م يعقالن يرند، طالق امريگيم يجا
صورت رند که باور کنند دريگيم به ازدواج ميتصم يزمان افراد ،)١٩٧٦( کريبنظر از
م به طالق يتصم بابن محاسبه درياست و هم ياز زمان مجرد شيمنافع آنان ب کردن ازدواج

در  ي كهافراد بيشتر بابکر درينگاه ب). ٥٩١: ١٣٩٠و ادواردز،  يکارتمک( ز وجود داردين
 يهاد که سوژهكرد فراموش ياما نبا ،، قابل دفاع استبا آنها مصاحبه شده است قين تحقيا

ممکن  شيخو ينيو ع يذهن اوضاعستند و به فراخور ين ييتماماً عقال ي، موجوداتياجتماع
د با يخواندن کنش با ي، عقالنييسواز. بزننددست  يرعقالنيو غ يعاطف يهااست به کنش

 يرا کنش ينظر وبر کنش عقالنکه اگر ازچرا ،همراه باشد ياز وسواس و دقت نظر يحد
، در )١٠٠:١٣٨٢ ب،يکرا( باشدآگاه آن  يامدهايم که فاعلِ آن، به اثر فعل خود و پيبدان
باً يامروز، تقر در عصر پرمخاطرةکنش، خصوصاً  يامدهايکامل از پ يطالق، آگاه طةيح

 ياش براييعقال يطالق و آمادگدربرابر سوژه  يريگاما مطابق جهت. ستير نيپذامکان
احاطه و شناخت  يادعا يتوان تا حديآن، م يهانهيکردن زم خروج از رابطه و فراهم

همان شتر بر آن است يد ما بيرفت؛ هرچند آنچه تأکيکنش را پذ يامدهايپ كنشگران از
 مانند وبر زياست ما ن گفتني. ج آنيفرد در هنگام طالق است نه نتا "کنش يمبنا"

م تا به تبع يکنيف ميکنش تعر "ِفاعل" يهاشتر به تبع شناختيبودن کنش را ب يعقالن
مالک  يعني؛ )دانديخواندن کنش م يتو مالک منطقآنچه پاره( کنش "ِناظر" شناخت

 ن منظرياز ا .ميانظر گرفتهدر ير خود فاعالن اجتماعياس تفاسبودن طالق را براس يعقالن
ل ئو در آن، با کاربست ابزار و وسا ندخوانب يآن را عقالن است که افراد يعقالن يکنش

 رثاآو به  اشندخود ب)ِ ينه لزوماً ماد( ا سود و منفعتيخاص  يدنبال هدف همناسب، ب
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اند، مدت زمان را از سر گذرانده يعقالن يطالق که ياز کنشگران ياريبس. باشندآگاه فعلشان 
 يالزم برا يآن کرده و آمادگ يامدهايش از آن، صرف توجه به آن اقدام و پيرا پ ياديز

 يواقع به انجام کنش عقالنآنها در. انداز آن را در خود پرورش داده پس يامدهايمواجهه با پ
به . شان بوده استيت زندگيفيبهبود ک شانهدف اغلباند و زدهدست معطوف به هدف 

، )گروه آخر استثنايبه(رند يگيطالق قرار م سنخن يکه در ا يل اکثر افرادين دليهم
 يکه طالق را رخداددهند؛ چرايرساندن طالق از خود نشان م در به انجام يقو يتيعامل

ت يوضعرفت از برون يبرا يا ابزاري "حل راه"را همچون و آن  دانند ميد يمعقول و مف
ن يبرآمده از ا يعقالن يهاانواع طالق يشناسسنخ. برند كار مي بهشان ينامناسب ازدواج

  :ر استيبه شرح ز پژوهش
 طلبانهجاه ـ يطالق عقالن .1 .1 .5

و " يت ابزاريعقالن"ان يز ميبه تما يستيم بايطالق بپرداز سنخن يکه به شرح ااز آن شيپ
وبر بين دو جنبه از عقالنيت معطوف به هدف . مياره کناز نگاه وبر اش "ت انتخابيعقالن"

 "عقالنيت انتخاب"و  "عقالنيت ابزاري"عقالنيت را به  ترتيب مفهوم اين شود و به يز قائل مياتم
 بيش عقالنيو توانند كم تنها ابزار و چگونگي كاربرد آنها مي نه ،از ديدگاه وبر. كند تجزيه مي

 بلكه خود اهداف هم) ١عقالنيت ابزاري(مؤثر باشند اهداف معين  براييعني  ؛باشند

تر است كه  هدفي عقالنيان، ين ميدر ا. بندي شوند عقالنيت رتبه ةتوانند از لحاظ درج مي
عقالنيت ( عيني، درست انتخاب شده باشد ةمحدودكنند وضعيتها، ابزار و  ارزشة با مالحظ
   ).٩١: ٢٠٠٢ر، يدالما( )٢انتخاب

اند،  طلبانه داشتهطالق جاه که تجربة يافراد يدهد برايوهش نشان من پژيا يهاافتهي
 يشان بوده است؛ قفسرفتهدستاز ياستقالل و آزاد يابياز قفس و باز يآزاد مثابة طالق به

 .ش استيهايتر و گاه بلندپروازتيفيکبا يدن شخص به آرزوها، اهداف، زندگيکه مانع رس
که  يکنشگر. ابدييگر نمود ميد يهااز دسته شي، بطالق سنخن يمدرن در ا ييفردگرا

 ييبه جدا يو عقالن) يوقوع طالق عاطف( يل عاطفياست عموماً تما يطلبطالقش از سر جاه
 يدن به اهداف عقالنين افراد، صرفاً ابزار رسيا يدارد و خود، فاعل کنش طالق است، اما برا

ن يکه در ا يکنشگران مصاحبة يکدگذار. و نه لزوماً خود اهداف) يت ابزاريعقالن(است 
 ينکه اهدافشان با مالحظات ارزشيل ايدل هن افراد بيدهد که اياند نشان مدسته قرار داشته

 يد درونيتناقض و ترد يآن تطابق ندارد، همواره دچار نوع کنندةمحدود وضعيتجامعه و 

                                                 
1 Instrumental rationality 
2  Rationality of choice 
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اهدافشان چندان کنش طالقشان هستند، خصوصاً اگر گذر زمان نشان دهد که  دربارة
  .ش نبوده استيب يرا داشتند، سرابش يو معقول نبوده و آنچه آرزو يواقع

ل به يو تما) يانت ذهنيخ( يالت جنسيل تخيدل هسانس، که بيلساله، فوق ٤١ ١سامان،
  : دهد يگونه شرح م نيت خود را ايم به طالق گرفته است، روايگر، تصميارتباط با زنان د يبرقرار

که به  يبا تعهد .گر را تجربه کنميد يزهايم چوخواستم بريم .دارم ييراجومن طبع ماج
براي  .شه داشتميهم لش رايموقع، اما مآن نبودم  يوقت با زنچيشد، من هيزنم داشتم نم

ن مايکنم، اما پشير مياالن احساس تقص. ]ت مضاعفيعامل[گرفتم  ييم به جداين تصميهم
ت يعقالن[کنترل کنم  له ران مسئينداشتم که ا اعتش راستم که طالق گرفتم، چون بضين

م هخوايد ميرسم، شايبهش م يليم خه االن... ن بهش گفتم حاللم کنيهم براي .]يابزار
م هخوا يشتر ميد بيشا .]خود يمقصرانگار[م بشوي اام ر يقبل يهاکثافت يياهجوركي

که  ن خاطر استيد به ايشا .سمريم نم ايشتيمع يت ماليبه وضع يلياالن خ. جبران کنم
  .]سوژه به خود يتناقضات و احساسات منف[ه کنم يتنب را م خودمهخوا يم

د و كرتوان فراتر از متن حرکت يمتن، م مثابة طلبانه بهجاه يهال طالقيبا تحل
که اساساً کنش ل قرار داد؛ چرايو تحل يواکاو هدفز يآن را ن سازندة ياجتماع يها نهيزم

د بر يز بايابد و تحوالت آن را نيياش معنا مبرسازنده ياجتماع نةيدر دل زم ياهر سوژه
، يرانيا ر در جامعةييحال تغدر ياجتماع يهانهياساس، زمنيابر. نظر گرفتن مبنا دريهم

از آن جمله، . ار مؤثر بوده استير بسياخ يهادر سال هاگونه طالق نيدر بروز و گسترش ا
 يريگجهت شکلرا در يديجد يها و بسترهانهياست که زم يمختلف يرات اجتماعييتغ

الت در يش تحصي، افزاالًمث. ده استكرا يمه يپنهان شهر يهاهيدر ال يارتباط يفضاها
ج ارتباط زنان و مردان يتدر ه، بياجتماع يهار و ورود دختران و زنان به عرصهياخ يهاسال

را پنهان  ن ارتباطي، ا)نترنتيانند تلفن همراه و ام(د يجد يارتباط يهايل و فناوريرا تسه
 ين ارتباطي، که با ابزار نويحضور يدارهايزن و مرد نه صرفاً با د امروزه رابطة. کرده است

 يهاهيبر ال ير مهمي، تأثين امکانات ارتباطيرشدن ايفراگ. دشويت ميريد و مدابييتداوم م
کمک  يدر محافل عموم "هابت بدنيغ"به ن ينو يهايفناور. داشته است يپنهان شهر

شدن  يمجاز. ش داده استيها را در جامعه افزاسوژه "يفرصت گمنام"آن،  يده و در پكر
 يساز بروز روابطنهياست و زم زير سؤال بردهز يها را نن ارتباط، قدرت کنترل خانوادهيا

رواج ، يطرفاز). ١٣٩١و همکاران،  يآزادارمک(ده است ش يشهر يد در فضاهايجد
 ياجتماع يهانهيجمله عوامل و زمز ازين و زوال مفهوم محله "ينيشهرنش کالن"

بر سوژه،  يرسمريغ يها که با کاهش کنترل يعوامل .اندبوده ييروابط فرازناشو کنندة ليتسه

                                                 
  .ر کرده استها براي حفظ هويت پاسخگويان تغيي نام ١
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ن موارد، امروزه با يراستا با ا هم. ه استآوردتداوم انواع روابط نامتعارف او را فراهم  نةيزم
، يفرد يو تحقق آرزوها ي، خودمختاريشخص يو توجه به شادکام ييش فردگرايفزاا

ل ين عوامل، از داليوندد و تمام ايپ يبه وقوع م يشتريطلبانه با سهولت بجاه يهاطالق
روابط پنهان، خارج از  يريگکه ابتدا با شکل ييهاطالق .ها هستندگونه طالق نيبسترساز ا

ن و يشيپ وقوع طالق در رابطةت، با ينهاد و درنشويآغاز مبا آن  يازدواج و مواز
  .دهند يدتر، به راه خود ادامه ميجد يهادن رابطهيرس تيرسم به

  :ديگويگونه منيپلم، ايد  ساله، ٢١ما، ين
 .ام است يگوش ياز ازدواج دوستش داشتم رو که قبل يام از دختريپ كيدم يروز د كي
ل يد و تسهيجد يهايفناور[ باهاش شروع کردم را ما هطور شد که دوباره رابط نيا

 را ش رفت که بهش قول دادم زنمين خوب پما هقدر رابط نمدت آ كيبعد از  ...]ارتباطات
مقصر . ]يشخص يو توجه به شادکام ييفردگرا[ م باهاش ازدواج کنموم برهطالق بد

م اصالً را ه زنم گريب من دواما خ. ]خود يمقصرانگار[ ن من بودمما يشدن زندگ خراب
ن هم باعث شد مايو اقتصاد يمشکالت جنس. فقط عادت کرده بودم بهش .دوست نداشتم

  . ]ت مضاعفيعامل[ شتر اصرار بر طالق داشته باشميب

ن يحاضر در ا يهاسوژه طلبانةجاه هاي شيان آن است که گراين ميت در ايحائز اهم نکتة
و  قلمداد كنند ترار پررنگيخود را بس ييشود که آنان مشکالت زناشويدسته باعث م

ن يل عموم افراد حاضر در ايدل نيهم به. خروج از ازدواج داشته باشند به يشتريش بيگرا
که شان متصورند؛ چراطالق يبرا يديو شد يعلل جد  خود، يمقصرانگار ، باوجوددسته
از  ييزناشو يت زندگيفيکه کشود  مي تر منجرتيفيباک يبه زندگ يابيو دست ييرها يآرزو
  . سته شودينگر ياديار زيبا تنزل بس هان سوژهينگاه ا

 .سنخ طالق استن يا يريگدر شکل "تيجنس"ش گر، توجه به نقيت ديحائز اهم نکتة
فرهنگ . طلبانه حضور دارندجاه يهادر سنخ طالق شتر از زنانيب که مردان يطور هب

 هاي شيگرا يرا برا يشتريب يو فرهنگ يتماع، اجيحاکم بر جامعه، موانع حقوق يتيجنس
در  يشتريسهولت ب اناز مرد يارياست که بس يحالن دريد؛ اكنيجاد ميزنان ا طلبانةجاه
نسبت به  يشتريجه با احتمال بينتكنند و دريخود احساس م طلبانةجاه هاي شير گرايمس

ز يافراد ن ١يهاوارهنقش عادتگر، يد ييسواز. رنديگيطلبانه قرار مر طالق جاهيزنان در مس
 يمدرن يهاوارهن دسته از عادتيحاضر در ا يهاتمام سوژه. توجه است درخوران ين ميدر ا

                                                 
ماندگار معرفي کرد که به  نسبتاً يهاو خصلت ياز خو ياتوان نظام و مجموعهيرا م )Habitus( واره عادت  ١

ادراک،  يوجود دارد و مبنا قرار دارندمشترک  که درمعرض تجارب ين افرادصورت يک قالب مشترک در بي
  ).٣٣٤: ١٣٨١استونز، ( شوديو عمل آنان م يداور
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ن ياست که ا يحالن درياستوار است؛ ا ييو فردگرا يطلب برخوردار بودند که بر محور لذت
متعدد  هاي هربستند و تجيبرخوردار ن يچندان يمذهب يهاوارهدسته از افراد، از عادت

مرجع و  يهاان گروهيمطالق در ن سابقةيهمچن. دارنداز ازدواج  شيپ يو جنس يعاطف
 هاي شيگرا کنندةليتسه است که درمجموع يجمله مواردها ازن سوژهيان اياطراف
  .ن کنشگران استيا طلبانة جاه

گران با کنش از عوامل اثرگذار در نحوة مواجهة يکين پژوهش، يا يهاافتهياساس بر
کنشگران حاضر رو، نيااز. که افراد از طالق خود دارند است يرياز طالق، تفاس پس يزندگ

قبال طالقشان دارند و در يو مواضع گوناگون يذهن هاي شيطالق، گرا يهاک از سنخيدر هر
عموم کنشگران حاضر در . دشويدر آنان م يمتفاوت يهاساز واکنشنهيزم هايريگن جهتيا

ن يا. انداز طالق گزارش کرده را پس يطلبانه احساسات و مواضع متناقضالق جاهط دستة
شان با طالق بهبود  يت زندگيفيباشند و ک يم طالق خود راضياگر از تصم يها حتسوژه

نکه با يل ايدل به، )ر مثبت از طالقيتفاس( افته باشنديافته باشد و به اهداف خود دست ي
ل همسرانشان و يگرفتن خواست و تمانظرمضاعف و بدون در ييو فردگرا يخودمختار ينوع
ت انتخاب مبادرت به يگرفتن عقالنو بدون درنظر يت ابزاريه بر عقالنيبا تک صرفاً ييسواز

 ياير منفيدانند و عموماً تفاسيدر گسست ازدواجشان م ياند، خود را مقصر اصلدهطالق كر
بودن انتخاب  يرعقالنيکه در گذر زمان متوجه غ ييهاسوژه. اند ز از طالق خود گزارش کردهين

  .رو هستند هاز طالقشان روب پس يم زندگيدر ترم يفراوان يهاياند با دشواردهخود ش
  : ديگويطلبانه مطالق جاه با تجربة ,کليساله، س ٤٥، يمهد

را شم، من قدرش يپ نداشته باشم اما زنم برگردد يچياالن دوست دارم ه. نممايپش يليخ
 كي دم اويباتر، اما فهميز يليم خها بودم، از او هيليسال با خچهار پنج ن يدر ا. نستمندا
  .گر بودهيز ديچ

ا يمثبت  يذهن هاي شير افراد از طالق و متعاقب آن، گرايطلبانه، تفسدر سنخ طالق جاه
. ده باشديش رسزان به آرزوها و اهدافيسوژه تا چه م منوط است به اينكهمنتج از آن،  يمنف
ا متوجه يده باشند يکه در گذر زمان به اهداف خود نرس ييهاسوژه يرو، برخنيااز
کنند،  يرا تجربه م يمنف هاي شيو انواع گرا يمانيبودن انتخابشان شوند، پش يرعقالنيغ

، دير و تردياحساس تقص باوجوداند، افتهيگر که به اهداف خود دست يد يکه برخيحالدر
  .کننديرا گزارش م يمثبت هاي شيمجموع گرادر
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 فاعالنه ـ يطالق عقالن .2 .1 .5

  ت طالقـل و درخواسيصوت کامالً فاعالنه، تما هها، عموماً خود کنشگران بگونه طالق نيدر ا
به وقوع  يار زياديزان بسيبه م ين افراد، طالق عاطفيا يبرا). ت مضاعفيعامل(اند داشته 
ن دسته، يکنشگران ا. رخ داده است يشتريبا سهولت ب يياشوزن يوسته و گسست از زندگيپ

، مثبت و رو به جلو يعقالن يکه طالق را کنش) افتهي آزادشده، نجات( انددهيره ييهاسوژه
معطوف به  يکنش عقالن .همراه خواهد داشت هشان را بيت زندگيفيکه بهبود ک اند دانسته
انتخاب شده  يدرست بهعيني،  ةمحدودكنند وضعيتها، ابزار و  ارزش ةبا مالحظکه هدفي 
 ).عقالنيت انتخاب(است 

اد يل اعتيدل هده است و برا تجربه كر ياجبار يپلمه که ازدواجيساله و د ٤١معصومه، 
  :کنديان ميگونه ب نيت خود را ايروا جدا شده است وانفقه از  نپرداختنشوهر و 

کبار يدوسال  باً هريل تقريواا .]يگسست عاطف[ بهش نداشتم يچ حسيم هه از اول
 يشد و کارم رو يکم بزرگ مام داشت کمبچه گريتا سال نهم د... دادميدرخواست طالق م
م طالق را يتصم. شم استيام پباال سرم هست و بچه يدم الاقل سقفيديغلتک افتاده بود، م

، ]ن سرپناهمشکل حضانت فرزند و نداشت[ نداشتم راتش يموقع يول ،ن اول داشتماز هما
  .]ت مضاعفيعامل /يکنش عقالن[لحظه هم معطل نکردم  كيدا کردم، يکه پ تش رايموقع

  :ديگويز مين ,سانسيساله، فوق ل ٣٨احمد، 
ن ياز طالق ا سال قبلدو و سه . ]يوقوع طالق عاطف[ شدم ازش من در طول زمان کنده

ها و اشتباهاتش ها و حماقتيزبابچه يم من براويصادقانه بگ. شدن اتفاق افتاده بود کنده
 را يگريد يهانهيد هزيگشتم بايتاوان پس دادم؛ اگر باز برم يليخ .نه کردميهز يليخ
  .]يکنش عقالن[ ن مسائل بود که ازش جدا شدميبه خاطر ا .پرداختم يم

 يونديپ يرانيا ف سنت در جامعةيآن هم از جنس فاعالنه با تضع يعقالن يهاطالق
 يجا و دوام آن به يت زندگيشتر بر کميد بيبا تأک طبق قواعد خود که يسنت .دتنگاتنگ دار

از جنس  يل مختلفيناسالم به دال ييزناشو يبه تداوم زندگ يآن، گاه يت و محتوايفيک
 يررسميو غ يرسم يهاان، مخالفانش را با مجازاتين ميد و در اانجاميمصلحت م

ن نگاه ير، اياخ يهاگرفته در سال صورت يات فرهنگريياما با تغ. سازديمواجه م يگوناگون
د يپد يينسبت به گذشته کمرنگ شده است و فضا ياديزان زيم ز بهيبر اجبار سنت ن يمبتن

تر از سخت سنت و آسان يهاتياز رابطه، فارغ از محدود نارضايتيآمده است که در صورت 
 يها و از مجازات كنند يم ييجدا يبرا ياساس يهامين اقدام به تصميگذشته، زوج

د يجد يفرهنگ يهانهيزم يريگبا شکل تين وضعيا. هراسند مي، کمتر از گذشته يرسمريغ
بروز  يبرا ياجتماع يازدواج، فضا ها و انتظارات در حوزة ارزش رييو تغ يرانيا در جامعة

ند ي، فرايرات فرهنگييتغ يهااز شاخصه يکي. د را فراهم کرده استيجد يرفتارها
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١٤٣ 

خانواده و  گسترده در حوزة يرات ارزشييموارد به تغ يارياست که در بس "سنت يشيبازاند"
حرکت به  يت اشاره دارد که در فضاين واقعيبه ا يشيبازاند. ده استيانجاممناسبات آن 

ويژگي . ميمان تدبر و تأمل کنياوضاع زندگ وسته دربارةيم پيته، ما مجبوريسمت مدرن
ن يشيپ يهاسنت و ارزش درباب يشيو بازاند چيز است همه ةدربار بازانديشي مدرنيته
د شده يز تشديشدن ن يند جهانيته است که با فرايمدرن يامدهاين پيتر از مهم يکيجامعه 

 يشيند بازانديبا فرا ن تضاديته است و ايمعادل مدرن دنز، تضاد با سنتير گيبه تعب. است
 نخواهند داشت ييکارا گر با ضمانت سنتيکردها دد عمليين دوره، تأيدر ا. شوديحاصل م

يک گفتار پشتوانه تصميم و رفتار در مورد آن " داليل"در دوران جديد  ،)٤٤: ١٣٧٧دنز، يگ(
که  ياعرصه .ده استيطالق هم رس به عرصة يشيند بازانديفرا. سنتی آن" مراجع"است نه 

ت و ياما امروزه ماه. شديز محکوم ميآن ن بارةصحبت در تحت تسلط سنت حتي يزمان
ن ارزش يو ا رود زير سؤال مي يمختلف اجتماع يهادر گروه ن سنت متصلبيعملکرد ا

، درباب يك رابطهشود تا يبه نقد گذاشته م ت مدرنين در چارچوب عقالنيريد ياجتماع
 در. شود يو انفصال منته ييا به جدايابد يم گرفته شود که بقا يفارغ از قواعد سنت، تصم

 منزلة ، بهنيع امر والديکمتر مط شيخو يزندگ يهايريگمين در تصميد، زوجيدوران جد
 .شوديدر آنان مشاهده م ياستقالل رأ شتر از گذشتهيهستند و ب ،ن سنتيريندگان دينما

  : ديگويفاعالنه را تجربه کرده است م يساله که طالق عقالن ٤٦  آزاده،
با کفن  رود يکه م يزن با لباس عروس دگفتنيم  ،دف بودنشه با طالقم مخاليم هما هخانواد

 يچ عشقيو ه ندارد يادهيفا گرياش دادامه ين زندگيدم ايد ياما من وقت ...د برگردديبا
؛ ]سنت در يشيبازاند[ تلف کنم ن عمرم راياز ا شيد بينده به خودم گفتم چرا بانما يباق
  .ازش گرفتم را ستادم و طالقميم اا هن جلو خانواديهم يبرا

 يامدهايبه پتواند يم آثارن يا .دهدير قرار ميتأث تحت يگوناگون يهاوهيافراد را به ش طالق
). ٢٠٠٣نگتن، ي؛ هتر١٩٩١ک، ي؛ بورس٢٠٠٠ ١آماتو،( دمنجر شواز آن پس يمثبت و منف
 ييمعنا جةينت به طالق شخصفرد هر  هبواکنش منحصر ،يسازگار کيکالس ةيمطابق با نظر

 ن رخداد استياو با ا جة نحوة مواجهةيز نتيدهد و نياست که به طالقش نسبت م
 يم به طالق عقالنيت مضاعف تصميکه با عامل ييهارو، سوژهنيااز). ٢٠٠٩ ٢،يکرامر(

 يذهن هاي شياز طالقشان، گرا پس يت زندگيفيل بهبود کيدل اند عموماً بهفاعالنه گرفته
که شکست باشد از آن شيطالق ب اند؛ چراکه از نگاه آنهاش کردهطالق گزار دربارةرا  يمثبت

   .راهبرد است

                                                 
1 Amato 
2 Krumrei 
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  :ديگويطالق فاعالنه م ساله، با تجربة ٣٩د، يمج
ن يهم براي .]يريتقصياحساس ب[ ن ماجرا واقعاً مقصر نبودميا يمن اشتباه نکردم و تو

قدر که انتخابم  ندانم؛ همايم ما يزندگ يياز نقاط طال يکي ستم و طالق راين نماياصالً پش
با وجود بچه، به  يحت يليبه هر دل. ]يروزيپ مثابة طالق به[ ک بود طالقم درست بوديتار

م هستم االن و واقعاً افتخار ه خوشحال .ستمينظرم طالقم درست بود و اصالً ناراحتش ن
م يا براهزين چيبدتر از ا يليخ يلينست خاتويکمکم کرد، وگرنه م يليکنم؛ خدا هم خ يم

  .]موفق يعنوان راهبرد هطالق ب[ فتدياتفاق ب

قابل ريو غ ياند، عموماً علل جددهفاعالنه مبادرت به طالق كر ياوهيکه به ش ييهاسوژه
 يبا زندگ يرش طالق و سازگاريآنها پذ يبرا. شمارنديطالق خود برم يرا برا پوشي چشم
وقوع  يطرف مقابل را مقصر اصلکه چرا ؛دهديم يرو يشتريبا سهولت ب از آن پس

 س و آرونيويد. ن امر استيد ايز مؤيگر نيد يهاپژوهش يهاافتهي. داننديطالقشان م
سه با يپندارند، در مقا يهمسرانشان را مقصر م که در رخداد طالق يافتند زنانيدر) ١٩٨٨(

  .دارندبا طالق  يبهتر يدانند، سازگاريکه خود را مقصر م يزنان
ست که افراد حاضر در يمعنا ن نيبد شانن کنشگران از طالقير مثبت اير تفاسد بيتأک

است  ين معنيبلکه به ا کنند،يرا تجربه نم يمنف احساس  چيفاعالنه، ه يطالقِ عقالن سنخ
 . از طالق مثبت است غالب آنها پس يريگکه موضع

 يتوافق ـ يطالق عقالن .3. 1 .5

ن ياما آنچه در پوشش ا ،است يا به شکل طالق توافقزمان م يهااز طالق ياريصورت بس
ن معناست که اگرچه ين سخن به ايا. است يگريز ديافتد عموماً چياتفاق م يطالق توافق
ت و يرضا نياز طرف يکيمعموالً  ،دهنديم يرو يصورت توافق هها باز طالق ياريامروزه بس

. ده استشبه توافق  "مجبور"قت يقحندارد و درن رخداد يشدن ا يدر عملرا  يت کافيعامل
دو است که هر ييهام، آن قسم از طالقيانام نهاده يطالق توافق يبندن دستهيآنچه ما در ا
ديگر مرسوم در  يو تقالها ها نسبتاً مشابه و بدون مشاجره يتيت و رضايطرف با عامل

 .اندان خود رقم زدهيطالق را م واقعة طالق يها سنخ

دو طرف هر يسوشدن آن از يت در عمليل به طالق و عامليتما هاقگونه طال نيدر ا
دو نفر تا هر يبرا يعاطف ييو عموماً جدا) يت نسبتاً قويعامل(وجود دارد  يطور نسب هب

وجه به  چيه به يعاطف يين جدايچه ااگر). يطالق عاطف يوقوع نسب( داده است يرو يحد
انه يم يش عاطفيگرا( دشويطلبانه مشاهده مفاعالنه و جاه يهاکه در طالق نيست يزانيم

دردسر قلمداد  معقول و کم يحل ن دسته عموماً طالق را راهيکنشگران ا ,)نسبت به طالق
  .برخوردارند يا نسبتاً قويانه يت ميکنند و از عامليم
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  : ديگويداشته است متجربه  يطالق توافقدر زمينة ساله، که  ٣٠زهرا، 
 يليخ گرين دکدامماچياز طالق ه قبل. ميصدا از هم جدا شدروسيراحت و ب يليما خ

م و ياد حرف زده بوديقبلش با هم ز. ]يطالق عاطف يوقوع نسب[ نبود يزندگ دلمان با آن
 حل است ن راهيکه طالق بهتر ]يت نسبتاً قويعامل[ ميديجه رسين نتيهر دو باالخره به ا

  .]يکنش عقالن[

دن به يرس يبرا يالهيله است؛ وسيشتر وسيکه هدف بود، ب امروزه ازدواج، برخالف گذشته
 آن است که ازدواج  يرو، هنجار غالب امروزنيااز. يت زندگيفيو بهبود ک يخوشبخت

رد و دوام يصورت گ ياقتصاد يهاو ضرورت ينکه بر اثر الزام اجتماعيکننده باشد نه اارضا
که ازدواج  نيهم. بودند يز ابزاري، روابط نبود يديتول يکه خانواده اساساً واحد يزمان. ابدي

ن يا. روابط شد يبرا ييت مبنايميوارد شد، مهر و صم يعاطف يوندهايپ يخصوص به حوزة
رو، نيااز. بود يشخص ارضاي يشدن برا ت قائليلووشدن روابط و اريپذانعطاف يبه معنا

ل، يچ( از افراد است ياريبس يندارد انتخاب شخص ييکه کارا يدادن به ازدواج انيامروزه پا
 ياز گذشته برمبنا شيامروز ب يايدر دن يخانوادگ يزندگروابط در  ييسواز). ١١٣: ١٣٨٨

: ١٣٩٠و ادواردز،  يکارت مک( افراد شکل گرفته است يت شخصياحترام متقابل و رضا
نداشته باشند با  يت شخصياحساس رضاکه افراد در ازدواج خود يجه زمانينتدر). ٤٤١
از  يصورت يرند و طالق توافقيگيقرار م تفاهميصورت  هند طالق بيدر فرا يشتريلت بسهو

سه با ين دسته، در مقايست که کنشگران حاضر در اا يحالن دريا. ندهاستيگونه فرا نيا
 هاي شيتر، از گرافيت ضعيل عامليدل به اند،دهکرکه فاعالنه مبادرت به طالق  ييهاسوژه

  .طالقشان برخوردارندقبال در يمثبت کمتر
 منفعالنه  ـ يطالق عقالن. 4 .1 .5

 يسوشتر ازيب ل به طالق و درخواست آني، عموماً تمايعقالن يهان سنخ از طالقيدر ا
از همسرش را تجربه  يهنوز گسست عاطف و سوژه) فرد موضع منفعالنة(طرف مقابل است 

اما  ،به طالق ندارند يل قلبيتما عموماً ين افراديچن). يعدم وقوع طالق عاطف(نکرده است 
ان عقل و يتضاد م= انهيت ميعامل(کنند يقلمداد م يو عقالن يوقوع طالق را منطق

  ).احساس
 يرا علت اصل يتفاهم فکر نداشتنهمسرش و  يمال يخواهادهيکه ز ،ساله ٣٣آرمان، 
   :دهديگونه شرح م نيت خود را ايداند، روايطالقش م

ف درقبال يضع يش عاطفيگرا[ن بود نه من شايم ايوشت داشت جدا شتر دوسيکه ب يکس
کارد به  گريد يول ،]يعدم وقوع طالق عاطف[ موقع طالق من دوستش داشتم هنوز .]طالق
با کف  يمن حت يهام، چون تمام تالشهنستم ادامه بداتوينم گريده بود، دينم رسااستخو

 .]دانستنِ طالق يعقالن[ ميوشم جدا ن بود که از هيتوقعاتش هم جور نبود و بهتر ا
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١٤٦ 

منفعالنه، از  يطالق عقالن سنخد که کنشگران حاضر در كرتوان ادعا يرو م نيااز
ل آنکه يدل ن افراد بهين ايهمچن. در رخداد طالق برخوردارند يفيا نسبتاً ضعيانه يت ميعامل
 يذهن هاي شياند، از احساسات و گرارا تجربه نکرده يطالق عاطف يينگام جداه به

ان عقل و احساس يتعارض م. برخوردارند يطالق عقالن هاي ديگر سنخنسبت به  يتر يمنف
ن يها و دشوارتريين جدايتراز سخت يکي منفعالنه يهامشمول طالق يهاان سوژهيمدر

  .زنديشان رقم ميها را برايبازساز
  :کنديت ميگونه روا نيطالق منفعالنه ا ساله با تجربة ٣٠، يعل

شش ماه از  آن يتو. مدمکم کنار آ  بعدش کم يسخت بود، ول يليخ ييشش ماه اول جدا
باً صفر يتقر يم راآمدهاو ام را عوض کردم و تمام رفت يا جدا شدم، کار و محل زندگيتمام دن

  .کردم يماه کامل عزادار کردم؛ شش

است  ياجتماع بادلةم ينوع ن باورند که ازدواجيبر ا ينيهمسرگز طةيدر ح ها هينظر يبرخ
دنبال حفظ منافع و  هز بيها نخود هستند و خانواده يهاهيسرما مبادلة يپکه در آن افراد در

ن يزوج). ٨٧و  ٨٥: ١٣٨٦، ينيحس( شترنديب يهاهيا کسب سرمايشان يجمع يهاهيسرما
 يهاهيسرمامانند  يرونيو ب يدرون يهاهيز به تبادل انواع سرمايازدواج خود ن در طول دورة

د که در كرتوان ادعا ير مين تفاسيبا ا. پردازند ين ميو نماد ي، اقتصادي، اجتماعيعاطف
ن يان زوجيم يو معنو يمنفعالنه، عدم تعادل در سطح مبادالت ماد يهااز طالق ياريبس
  . بينجامدبه رخداد طالق تواند يم
 يطالق اجبار. 2 .5

در . وندديپيا اصرار طرف مقابل به وقوع مي يرونيامات بل الزيدل هشتر بيها بگونه طالق نيا
نداشته و  ييبه جدا يليچ تماياست که ه) شده ترک( شدهرها يفرد ها، سوژهن نوع طالقيا

 يعقالن يز کنشيطالق را ن گر، واقعةيد ييسواز .را تجربه نکرده است يطالق عاطف
ت يو عاملاست به طالق کرده  "مجبور"است که او را  يرونيت بينين عيواقع ادر. خواند ينم

  .ندارد يچ نقشيه شدن طالق يسوژه در عمل
  :کنديت ميگونه روا نياز طالقش را ا يناش يپلم، اضطرار و ناچاريساله، د ٥٠محمود، 

. ]ت سوژهيفقدان عامل[به طالق نداشتم  يليچ تمايدوست داشتم و اصالً هرا  ام يمن زندگ
کار  همد؛ چاين يبارها واسطه فرستادم ول. هم که برگرددخوايمم از خدا ه ن االنيهم يحت

ام و منتظر کنم آوارهياحساس م... ]يعدم وقوع طالق عاطف[م دوستش دارم ه هنوز  کنم
  .]قيو تعل يشدگاحساس رها/ رش طالق يعدم پذ[مرگم 

آنها وارد دارد که ساختارها به  يبستگ ييزان فشارهايافراد به م ت و ارادةيزان عامليم
 يت برخياز عامل يانهيو زم يطي، محيعلت عوامل ساختار افراد به يت برخيعامل. ندآور يم
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و  مشمول طالق، بر نحوه يهاسوژه يو اقتصاد ياجتماع يهانهيزم ,رونيااز. گر کمتر استيد
  . گذارديم ييسزا هر بيتأث ت و مشارکت آنان در رخداد طالقيزان عامليآنان و م يريگ ميت تصميفيک

ش يرامون خويکه فرد در پ يطالق، برحسب متغيرهاي گوناگون و امکانات ييسواز
و سوژه را از فشارهاي مستمر در خانواده برهاند و  باشدفرصت عمل تواند ند، هم مييب يم

هاي ن هنگامي است كه هزينهيتر نشان دهد و ا بزرگ همچون معضليتواند خود را هم مي
 ان،ين ميدر ا). ٢٠٠٩ ١گورو،(شود  ماندن در خانواده بيشترهاي از هزينه جدايي براي سوژه

 ةيسرما"، "ياجتماع ةيسرما" ونةاز مجموع سه گ يترنييسهم پا که سوژه يزانيبه م
 يخروج از زندگ يبرا يکمتر ينه و آمادگيزم ،دارا باشد "ياقتصاد ةيسرما"و " يفرهنگ
رد، در بها بهين سرماياز ا يشتريزان که سهم بيکند و به هر ميش احساس ميز خويپرست

که از  ين، کنشگرانيابر عالوه. رو خواهد شد هروب يشتريت بيز، با عامليمقابله با مسائل ن
 يازدواج و زندگ يبرا يشتريب نکه ارزشيل ايدل به ،برخوردارند يسنت يهاوارهعادت

 يدارند، آمادگ يهمسر يهاو نقش گاه تأهليبه جا يشتريب يند و وابستگا قائل يخانوادگ
 گر همچونيد يرهايمتغ يبرخ. خروج از ازدواج دارند يبرا يترفيت ضعيکمتر و عامل

که طول  ييفرزنددار و آنها يهاسوژه. ز اثرگذار استيازدواج ن و طول دورة فرزند داشتن
که با همسر  يرشتيب يهايوستگيل پيدل اند، بهسر گذاشته را پشت يتريازدواج طوالن دورة

طالق دارند  يبرا ينامساعدتر نةيدارند، زم يگاه متأهليو جا يزن و شوهر يهاسابق، نقش
 يرعقالنيغ يريرند و تفسيگيم يجا يطالق اجبار در دستة يشتريجه با احتمال بينتو در

  .از طالق خود دارند
  : ديگويم يطالق اجبار ساله، با تجربة ٤٠الهام، 

ن شوهرم بود يرم و ايم، من اصالً دوست نداشتم طالق بگيکه داشت يتمشکال با وجود همة
ها  گفتم بعد از ساليش به خودم ما ههم. ]ت سوژهيفقدان عامل[ که اصرار به طالق داشت

 ةيفقدان سرما[ م؟هادامه بد ام را ينم زندگاتويمشترک، بدون سرپناه و شغل من چطور م يزندگ
  .شود؟ يم يام چبچه .]ياجتماع ةيفقدان سرما[ ؟ت کنديحما نم دارم که از را يک .]ياقتصاد

مثبت و  هاي شياز گرا يبيان، ترکيدهد اگرچه اکثر پاسخگويق نشان ميتحق يهاافتهي
قرار دارند،  يطالق اجبار سنخکه در  يکنشگران ،انددهرا پس از طالق تجربه كر يمنف
 يهاسوژه يمنف هاي شيگرا. اندرش کردهر و احساسات را به طالقشان گزاين تفاسيتريمنف

شدن رخداد طالق  يدر عمل يتيتنها عامل ل است که آنها نهيدل نين دسته به ايحاضر در ا
گذشته برخوردار نبودند و خود  ياز زندگ ييجدا يبرا ينيو ع يذهن يبلکه از آمادگ ،اندنداشته

  .اندسابق آماده نکرده يسر و زندگاز هم يو اجتماع ي، اقتصادي، روانيعاطف انفصال يرا برا

                                                 
1 Guru 
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  :ديگويگونه م نيا يطالق اجبار ساله با تجربة ٢٨مهسا، 
االن . دوست داشتم يليخ و همسرم را يم بود؛ خصوصاً که زندگيبرا يطالق شوک بزرگ

  .م ندارما يزندگ ادامة يبرا يازهيد و انگيچ اميه گريکنم و ديم يو آوارگ يپناهياحساس ب

 يدهد، افراديقات نشان ميتحقمثالً . ج استين نتايد ايز مؤيگر نيد يهاپژوهش يهاافتهي
اند، به نداشته تمايل که به طالق يسه با افرادياند، در مقاشقدم شدهيطالق پ يکه خود برا

ق يتحق يهاافتهين يهمچن). ١٩٩٢ ١تسن،يک( دارندش يگرااز طالق  پس يبهتر يسازگار
و طالق را در کنترل  يشتر خود را قربانيداد که هرچه افراد بز نشان ين لوريو س يگر

به طالق نشان  يکمتر يشناخت روان يشتر و سازگاريهمسرانشان بدانند، اضطراب و اندوه ب
تر با طالق موفق يدانند، در سازگاريند طالق ميکه خود را فاعل فرا يياما آنها. خواهند داد

طالق  يکه برا يافراد د فراموش کرديهرچند نبا). ٢٠٠٩، يبه نقل از کرامر( اندبوده
ن احساسات يا ، آنها، اندوه و اضطراب گردنديز ممکن است دچار دشواريشوند نيمشقدم يپ

گونه  ن همانيبنابرا). ٢٠٠٠آماتو، ( از آن کنند تا پسياز طالق تجربه م را عموماً قبل يمنف
با طالق در  يرش و سازگاريم پذينكدعا م ايتوانيم، ميز اشاره کردين نياز ا شيکه پ
است که طالق  يتر از افرادار سهلياند بسدهکه طالق فاعالنه را تجربه كر ييها سوژه
 .اندرا از سر گذرانده ياجبار

 زدهطالق شتاب. 3 .5

طور  هکه ب يدنظر وبر دارد؛ کنشم يبه کنش عاطف ياريها شباهت بسگونه طالق نيا
له انجام يهدف و وس ات فاعل است و بدون محاسبةيو خلق يحال دروناز  يواسطه، ناش يب
 ينيرا در اوضاع و احوال مع يرعقالنين کنشِ غي، اياجتماع يهاآنجاکه سوژهاز. شوديم
 يسيدچار دگرد يشيکه معموالً در گذر زمان و بازاند ،دهنديانجام م) مانند حالت خشم(
کنشگران حاضر . ندشويم يمانيد و پشياحساس ترد نده دچارياز آنها در آ ياريشود، بسيم

 ييسودانند و ازيو کنش خود را عاقالنه نم اند را تجربه نکرده يطالق عاطف ن دستهيدر ا
ها، گونه طالق نيا. خود متصورند ين در هنگام طالق برايو دروغ يت پوشاليعامل ينوع

کَل،  مانند کَل( ياناپخته يها کنش جةيتاً نوندد و غالبيپيتر به وقوع مشتر در افراد جوانيب
  .ن استيزوج يارتباط يهامهارت فقداناز  ياست که ناش) و غرور يلجباز

  :کنديگونه بازگو م نيخود را ا زدةطالقِ شتاب ساله، تجربة ٢٨محمد، 
خبر، بهش يپدرش ب نةدو روز رفته بود خا يکيآخر،  يروزها. قد بود کم کوتاهکي خانمم
ن يا يوجب ميم گفتم نه گفت به تو چه؟ من. من بدون اجازة ييجا يودادم گفتم نر پيامك

گر فکر يطور؛ قد من مشکل تو بوده، د نيکه ا زدن است؟ او هم گفت پسچه طرز حرف

                                                 
1 Kitson 
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فرداش مادرش . ]ناپخته /يکنش متقابل عاطف[ يهخوا يباشم که تو م يننکنم من هما
، ]يعدم وقوع طالق عاطف[شش بود يکه دلم هنوز پنيم با وجود اه ، منا طالق بدهيگفت ب

ن داشتم، اگر االن ياديبن يرفتار رادهاييمن ا. ]طالق شتابزده[ دادم رفتم دادگاه طالقش را
  .]يشياز بازاند پس يمانياحساس پش[ کشدين به طالق نمگر کارمايبرگردم به گذشته، د

مانند سن و  يانهيزم يرهايمتغ يرخب  زده،طالق شتاب سنخمرتبط با  يهانهيل زميدر تحل
 يجواندورة ن دسته عموماً در يحاضر در ا يهاسوژه. دارد يشتريازدواج نمود ب طول دورة

ن افراد يا ييآشناناو  يتجربگ کم. انددهكر يرا سپر يتر ازدواج کوتاه قرار دارند و طول دورة
منجر زده وقوع طالق شتاب، ناپخته و يعاطف يهاجاد کنشيبه ا يارتباط يهابا مهارت

کمتر آنان  يهايوستگين افراد، پيان ايمازدواج عموماً کوتاه در طول دورة ييسواز. شود يم
  هآنان ب زدة و شتاب يکنش عاطف کنندةليشود که تسهيرا موجب م يگاه متأهليبا جا

  .هنگام طالق است
 يهاجمله ازدواج، عموماً ازن دستهين موارد، نوع ازدواج کنشگران حاضر در ايبر اعالوه

افراد و بدون نظارت و  زدةت شتابيموارد با ذهن ياريکه در بس ييهاازدواج. مدرن است
فشان در يا مشارکت ضعيها خانواده يتيرضانا. وندديپيها به وقوع مخانواده يمشارکت کاف

ن يا. دانجاميآنها به هنگام طالق م ها به کاهش نقش بازدارندةن ازدواجيا يريگشکل
از آن  ها در هنگام ازدواج و پس، نقش خانوادهيسنت يهاست که در ازدواجا يحالدر

  .ان آنها کمتر استيمزده درشتاب يهاتر است و احتمال وقوع طالق پررنگ
ز يدر رخداد طالق و ن يت پوشاليل اتخاد عامليدل زده بهطالق شتاب سنخعامالن حاضر در 

به طالق خود گزارش  يفراوان يمنف هاي شير و گرايبه طالق، تفاس يعقالن و يش عاطفيگرا فقدان
  .نبوده است يشده در طالق اجبارشدت افراد رها آنها هرگز به ياند؛ هرچند احساسات منفکرده

  : ديگوين ميزده چنطالق شتاب ساله، با تجربة ٣٢، يمصطف
مشترک و  يهايقيمشترک و موس بعد از طالق تمام خاطرات... کنميم يديشد احساس خأل

  .شود ينم وقت فراموش چيزها هيچ يبعض... ستميدوره کردم و گر م رايکه با هم رفته بود را ييجاها

  افراد از علل طالق  هايريستف. 4. 5
 يهاطالق افراد است که از نگاه سوژه سنخمرتبط با  يهانهين زميتراز مهم يکي علل طالق

 يهاساز واکنشن علل، سببير افراد از ايسکه تفاست؛ چرا ياتيحار يبس يريمتغ ياجتماع
  . دشويمپس از آن  يشان به طالق و زندگيبعد

ان ير پاسخگويطالق افراد است، براساس درک و تفس سنخساز نهيعلل طالق که زم
  .دم شويتقس يجزئانه و علل ي، علل ميدجعلل  تواند به سه دستة يم

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱ران، سال ششم، شمارة يا يمسائل اجتماع

١٥٠ 

   رفتار و مانند آنوشتم، سوءانت، ضربياد، خياعت: )يو جد اساسي( يجدعلل . 1
شتر احساس ي، افراد بهااين دسته علتدر . شوندمحسوب  يتوانند جزء علل جديم

ر يتقصيدانند و خود را بير را متوجه همسران خود ميشتر تقصيآنها ب. کننديشدن م يقربان
از  شيپ يعموماً طالق عاطف يدجدر علل . کننديافت ميدر يد اجتماعييو تأ دانند مي
. رنديفاصله بگ از همسرانشان يشتريتوانند با سهولت بيافتد و افراد مياتفاق م ييجدا

رفت از  برون يبرا يحل است، عموماً طالق را راهبرد و راه يطالقشان جد که علت يکنشگران
از  پس يزندگ از يشتريت بيجه احساس رضاينتكنند و در ميازدواج قلمداد  يها يدشوار

  .از طالقشان بهتر از گذشته است پس يت زندگيفيطالق خود دارند و ک
را در  يشتريکه مشکالت ب ياز آن است که افراد يز حاکيقات نيتحق يبرخ يهاافتهي

 ةمثبت در دور يبه عملکردها يشتريش نسبتاً بياند، گراازدواجشان گزارش کرده طول دورة
  ). ١٩٩١ماتو، و آ بوث( از طالق دارند پس

، ياجتماع ـ ي، عدم تناسب فرهنگي، جنسي، رفتاريعدم تفاهم اخالق: انهيعلل م. 2
ن يا. ندشو يانه در رخداد طالق تلقيجمله علل متوانند ازيو مانند آن م يمشکالت اقتصاد

 هاي مانند علتهستند و نه  پوشي چشمرقابل يد و غي، شديجد هاي مانند علتنه  ها علت
 ايشان انجاميده به طالقانه يکه علل م يافراد. هستند پوشيدني چشمو  تيريل مدقاب يجزئ

 يد اجتماعياند و از تأياز همسر سابق را تجربه نکرده يطور کامل طالق عاطف هاست عموماً ب
ا طرف مقابل را در امر يخود  ين افراد ممکن است تا حديا. ندشويبرخوردار نم ييباال

  .بدانندمقصر طالق 
، دخالت يارتباط يهات اختالفات، فقدان مهارتيريدر مد نداشتن مهارت: يجزئعلل . 3

شتر يافراد ب يجزئدر علل . ندمحسوب شو يجزئتوانند علل يم غيرهها و خانوادهخفيف 
ن دسته، ين در ايهمچن. کننديافت ميدر يد اجتماعييند و کمتر تأكنير مياحساس تقص

از  هاي كوچك علتکه با  ييهاسوژه. افتدياتفاق نم ييجدا از شيپ يعموماً طالق عاطف
ت يفيک ن کنشگرانيا يبرا. کننديشکست قلمداد م ينوعطالق را  اند شدههمسرانشان جدا 

به عوامل  ن احساسيست و اياز گذشته ن شيت از آن عموماً بيو احساس رضا يفعل يزندگ
ا ورود به روابط ي، امکان ازدواج مجدد گوناگون يهاهيبه سرما يچون دسترس يگريد يرونيب

  .منوط استد يبخش جد تيرضا
 يريگل در شکلياز عوامل دخ يکيطالق،  هاي لتم، عيدگونه که اشاره كر همان

 يتيکه با عامل ياز آن است که تمام افراد يپژوهش حاک يهاافتهي. است طالق يها  سنخ
رقابل يد و غياند علل شدگرفتهتصميم  طلبانهفاعالنه و جاه يطالق عقالن برايمضاعف، 

 سنخکه در دو  ييهاگر، سوژهيد ييسواز. داننديرا از منظر خود عامل طالقشان م ياغماض
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انه را عامل طالق خود يم يمنفعالنه قرار دارند علل يو طالق عقالن يتوافق يطالق عقالن
را عامل  يتريجزئ ف ويزده، علل خفطالق شتاب حاضر در دستة يها دانند و سوژهيم

ل فقدان يدل ز بهياند نگرفتار آمده ياجبار يکه در طالق يافراد. ندكنيطالقشان قلمداد م
. طالقشان متصورند يرا برا ياغماضقابل و  يعلل جزئ، غالباً ييل به جدايت و عدم تمايعامل

  :ميگذرانيم از نظرشان طالق را دربارة علتان ير پاسخگوياز تفاس ييهادر ادامه نمونه
  :ديگويطالق فاعالنه م ساله با تجربة ٤٣سمانه، 

از مشکالت  يامجموعه. افتاده بودهم زندان   معتاد بود، دست بزن داشت،  داد،ينم نم شوهرم نفقه به
ن بود که يا. ]يعلل طالق جد[ ستيدم قابل حل نيتالش کردم د يکه هرچ يمسائل. با هم داشت را
  .]ت مضاعفيعامل[ آزاد کردم دم و جانم رايبخش ام راهيمهر  طالق دادم،روز رفتم درخواست  كي

  :ديگويم يطالق توافق ساله با تجربة ٣٣ن، يام
ن انستم آتو يم من مويگ ياوقات به خودم م يليحال خنيبا ا م،يداشت ياديز يفرهنگ يهاما تفاوت

مرور  نمان رايب يهاتنش يم وقتاوقات ه ياما بعض ،ميايا باهاش کنار بيدرستش کنم  ت رايوضع
  .]انهيعلل م[ نداشت يادهياش فاادامه ين زندگنم که نه، آيبيکنم ميم

  :شمارديمطالقش بر يرا برا يفي، علل خفيطالق اجبار ساله، با تجربة ٣٦ا، يرؤ
حل  قابل هنظر من اختالفات ما همزا. ]تيفقدان عامل[ به طالق نداشتم ياچ عالقهيمن ه
مد اين يحت. دادامه بده تواندينم گريکفش که د كي يکرده بود تو يش رااما شوهرم پابود، 

  .ميبکن يشتريم و تالش بيوش مشاور بريپ
  :ديگويزده مطالق شتاب ز با تجربةيساله ن ٢٧نا، يس

. ميريبگ طالقمان را يم جلوينستاتوير ميتدب يم؛ با کميکرد يبچگ يليتش ما خيواقع
اما نه . ]يعلل طالق جزئ[د نبودن يحل رقابليب و غيب و غريعج ياهزين چمشکالتما

  .ميه نکردين قضيا يبرا يچ تالشين ههامان نه خانوادهخودما
قالب جدول ت افراد و علل طالق دريزان عامليطالق، م يهاسنخان يدر ادامه ارتباط م

  :نشان داده شده است ٣
  القطالق و علل ط يهاپيان تيارتباط م. 3جدول 

 پ طالقيت علل طالق  تيزان عامليم
 جاه طلبانه يعقالن يجد/ ديعلل شد  ت مضاعفيعامل
 فاعالنه يعقالن يجد/ديعلل شد  ت مضاعفيعامل
 يتوافق يعقالن انهيعلل م  يانه و نسبتاً قويت ميعامل
 منفعالنه يعقالن انهيعلل م  فيانه و نسبتاً ضعيت ميعامل

 ياجبار يعقالن يجزئ/فيعلل خف  تيفقدان عامل
 شتابزده يعقالن يجزئ/ فيعلل خف  فيت ضعيعامل

کنند، دوران يهمسر تجربه م جانب، خصوصاً ازرا طالق يجد هاي که علت ييهاسوژه
به خود  يد کمتريرخداد طالق ترد نةياما در زم ،کننديم ياز طالق سپر شيرا پ يدشوارتر

 ياريبس يرو برا نيااز. ندكنيحران قلمداد ممؤثر در رفع ب يدهند و طالق را راهبرديراه م
ن دوره فشار ياند، افاعالنه گرفته يم به طالق عقالنيتصم يقبل يکه با آمادگ ياز افراد
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آنان بهبود  يت زندگيفياز طالق ک وندد و پسيپياز طالق به وقوع م شيسخت، عموماً پ
از  يل عدم انفصال عاطفيدل ند، بهکنيرا تجربه م يکه علل جزئ ييهاسوژه ياما برا. ابدييم

از طالق با  پس يبا زندگ يجامعه، سازگار يسواز يد اجتماعيتأي نكردن افتيهمسر و در
  .دشويمواجه م يشتريآنان با تنزل ب يت زندگيفيوندد و کيپيبه وقوع م يشتريب يدشوار

است  يبطالق نس هاي علت خواندنيجزئا ي يجدست که ا نياگر يت ديحائز اهم نکتة
 از افراد ياريبس يانت برايخ دةيپد مثالً ؛منوط استر کنشگران يو به تفاس

انت ياند و با وجود خز آن را قابل اغماض دانستهيگر نيد ياما برخ ناپذير است پوشي چشم
  .اندداشته يلتما يبا و يزندگ به ادامةهمسر، 

 يريگجهيو نت يبندجمع. 6

مختلف طالق  يهاگونه ي، به بررسختیشناو سنخ يفيک يکرديپژوهش حاضر با اتخاذ رو
ن پژوهش نشان داد يا يهاافتهي. ساکن در شهر تهران پرداخت ان مردان و زنان مطلقةيمدر

شدن رخداد  يت خود در عمليزان عاملياساس مز طالق را برا يکه کنشگران انواع گوناگون
را با  يگوناگون يامدهايها و پنهيزم طالق، يهاسنخک از يهر ييسواز. کننديطالق تجربه م

ا کاهش ي يريشگيپ يمجزا برا ييتوان راهکارهاياساس م نياخود به همراه دارند و بر
  .ناگوار آنها ارائه داد يامدهايها و پنهيزم

. دشو يممنجر طالق  يها براسوژه ميتصم به يجدعلل طالق فاعالنه، عموماً  سنخدر 
 يت زندگيفيکند و تنزل کيهمراه م ياريبس يهايبا دشوار کنشگران را يکه زندگ يعلل

موفق  ينکه طالق را راهبرديل ايدل ن دسته بهيکنشگران حاضر در ا. آنان را به همراه دارد
ش از يپ يهاکه آنها را از فشارها و تنش يراهبرد دانند،يشان ميت زندگيفيبهبود ک يبرا

رو، به نظر  نيااز. از طالق خواهند داشت پس يندگبا ز يمثبت يسازگار سازد،يطالق رها م
ها، ممانعت از طالق آنان جز ن سوژهيرقابل اغماض ايو عموماً غ يل علل جديدل رسد بهيم

رو، بهتر  نيااز. به همراه نداشته باشد ياتوشه آنها يپرتنش برا يرنج مضاعف و تداوم زندگ
 يجهت توانمندسازشتر دريافراد، ب ن دستهيا يهابيکاهش آس يبرا يگذار استياست س

ش شناخت يجهت افزااز ازدواج و تالش در شيپ يهاهرچند مشاوره. از طالق باشد آنان پس
 يهااستيجمله ستواند از ي، ميو اجبار خطرپر يهاگر و ممانعت از ازدواجيکدين از يزوج

  . ها باشدگونه طالقنيکاهش ا جهترانه در يشگيپ
 انةيمدرن و فردگرا يهاطلبانه که عموماً با ارزشجاه يهاقطال يعنيگر يد دستة

گسترش استفاده از . شه داردير يترکالن يهاهيوند خورده است در روير پيدرگ يها سوژه
كرده فراهم  يشتريان دو جنس را با سهولت بيارتباطات م امكان ،يارتباط يهايتکنولوژ

 يينترنت و ماهواره با بازنمايچون ا ييهاهاستفاده از رسان ندةين روند فزايهمچن .است
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ش يسه و افزايجاد مقايبه اان دو جنس، يپرده ميو روابط ب يگوناگون زندگ يهاسبک
از آن جنس در  يبه ارتباطات يابيال دستيز خيها و نسوژه يالت جنسيو تخ ياپردازيرؤ

ه به هنگام يان اولجياز آن شور و ه ياز مدت که پس ياسوژه. دانجاميذهن کنشگران م
ن يبه ا يابيدست برايش يپاز شين، بينو يهادر مواجهه با رسانه ،فته استگروصال فاصله 

د بر علت يز مزين يامروز ش ارتباطات دو جنس در جامعةيد و افزاشويب ميالت ترغيتخ
مضاعف به ارتباطات  يشيمشترک، گرا ياز زندگ يتيد تا کنشگران با اندک نارضاشويم

ها روند رو ن دسته از طالقيرسد ايبه نظر م. ندد احساس كند در خويجد يد و شرکايجد
ش آن، يراه مقابله با افزا يگانهد و كنيم يران طيحال گذار ادر را در جامعة يشيبه افزا

  .در سطح کالن است يفرهنگ يهايگذاراستيس
ش يافزا يام طالق براز لزوم مشاوره به هنگيو منفعالنه ن يتوافق يهاطالق در دستة

 يامدهايآنان از پ يصورت آموزش و آگاه نيارين از امکان سازش مجدد و در غيزوج يآگاه
  .است ياز طالق ضرور پس

را تجربه  يت زندگيفين کيکه دشوارتر يطالق اجبار سنخحاضر در  يهاسوژه يبرا
. ابدييمود مها نسنخ ديگراز  شيب از طالق پس ياجتماع يهاتيکنند، لزوم حمايم

ن يشتريطالق، با ب دربرابر يل و آمادگيل عدم تمايدل ن دسته بهيکنشگران حاضر در ا
 يليتما ن دستهيحاضر در ا يهاجاکه سوژهآناز. شونديمواجه م يو اجتماع يفرد يهابيآس

جهت کاهش ست، اما دريآنها متصور ن يبرا يچندان رانةيشگيبه طالق ندارند، راهکار پ
 يبازساز يبرا يعاطف يهاتيمکرر و حما يهان افراد، مشاورهياز طالق ا پس يهابيآس
ت ين افراد و تقويا يرونيو ب يساختار وضعيت بهبود يجانبه براز تالش همهيآنها و ن يروان
ن افراد يبه ا يمددرسان. شوديشنهاد مياز طالقشان پ پس يم زندگيجهت ترمت آنها دريعامل
 ييکارهااز راه يکياز همسر سابق،  يو روان يل و انفصال عاطفمستق يتيجهت خلق هودر

  .کار بست هتوان بياست که در سطح خرد م
ر يپذبيار آسيجمله افراد بسز ازيزده نطالق شتاب سنخت کنشگران حاضر در ينهادر

و تزلزل آنها به  يزدگجامعه و شتاب يسود طالق آنها ازيعدم تأي. نداز طالق هست پس
جمله سابق، از يو عدم گسست از زندگ يتيکفاير، بين احساس تقصيالق، همچنهنگام ط

زمان ارائة ن يبهتر رسديرو به نظر م نيازا. از طالق است پس يزندگ يموانع آنان در بازساز
هنگام  يهالزوم مشاوره. طالق است يبرا يريگميبه هنگام تصم ن کنشگرانيا يکار براراه

ن دسته، يکه کنشگران اشود؛ چراياحساس م ديگراناز  شيافراد ب ن دسته ازيا يطالق برا
ستند و يبه طالقشان نمنجر يت علل جزئيريقادر به مد يارتباط يهامهارت نداشتنل يدل به

را ها گونه طالق نياز ا يبخش اعظمبه آنها  يزندگ يهارسد آموزش مهارتيبه نظر م
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شتر بر يد بين و تأکيپاي در سن ازدواج يريگممانعت از شکل ييسواز. منتفي خواهد كرد
  .بکاهد ييهان طالقيتواند از وقوع چنينگام ازدواج و طالق مه ها بهمشارکت خانواده

  منابع
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