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چکیده

6

طــاق نهتنهــا یکــی از مســائل نهــاد خانــواده ،بلکــه معضلــی اساســی بــرای جامعــه اســت و موجــب آســیبهای
روانــی بــرای طرفیــن طــاق میشــود .همچنیــن آســیبهای اجتماعــی -اقتصــادی فراوانــی نیــز بــرای جامعــه
بهوجــود مـیآورد .مســأله «خانــواده پایــدار» ،هــم در ســند چشـمانداز  20ســاله ایــران و هــم بهطــور مشــخص در ســند
سیاســتهای کلــی نظــام خانــواده آمــده و بهطورکلــی همیشــه دغدغــه برنامهریــزان و سیاســتگذاران بــوده اســت.
طــاق یــک پدیــده چندوجهــی اســت؛ از یــک جهــت ،امــری حقوقــی اســت و از جهــت دیگــر ،پدیــده اقتصــادی و از
زاویــه دیگــر پدیــدهای اجتماعــی .ایــن تحقیــق از منظــر جامعهشــناختی ،پدیــده طــاق را بررســی کــرده اســت .پــس از
مــروری بــر عوامــل و زمینههــای اجتماعــی طــاق در ســطح کالن ،متوســط و خــرد بــه آمــار کنونــی طــاق و روندهــای
آتــی پرداختــه و درمییابیــم طــاق بــه ســطح رو بــه رشــد خــود ادامــه خواهــد داد .ســپس قوانیــن حقوقــی مــرور شــده
و در نهایــت بــه قوانیــن موجــود در زمینــه کاهــش طــاق و عملکــرد دســتگاههای اجرایــی میپردازیــم کــه نشــان
میدهــد عملکــرد ســازمانهای دولتــی در تحکیــم خانــواده پراکنــده و ناکافــی اســت.

مقدمه و طرح مسأله

در سیاســتگذاری اجتماعــی و برنامهریزیهــای کالن فرهنگــی ،یکــی از مهمتریــن ســرفصلها؛ تشــکیل و
تثبیــت نهــاد خانــواده اســت .جامعــه ســالم از تمــام نیروهــا و ســازوکارها بهــره میجویــد تــا بتوانــد خانــواده ســالم را
مبنــای بنیانگــذاری یــک جامعــه قــرار دهــد .بــه بــاور بســیاری از نظریهپــردازان علــوم انســانی و حقوقدانــان ،خانــواده
اجتمــاع مقدســی اســت کــه در تنظیــم آن فقــط ابــزار حقوقــی کارآمــد نخواهــد بــود ،بلکــه دخالــت عوامــل دیگــر از جمله
عواطــف پــاک انســانی هماننــد عشــق و مهربانــی ،ازخودگذشــتگی و مســئولیتپذیری بســیار پررنــگ خواهــد بــود و
هــرگاه دخالــت ایــن عوامــل کمرنــگ شــود ،چــراغ خانــواده بیفــروغ خواهــد شــد و در نتیجــه زوجیــن تــاش خواهنــد
کــرد تــا بــه شــیوهای زندگــی مشــترک خــود را بــه پایــان برســانند کــه رایجتریــن آن هــم طــاق اســت.
طــاق بــه معنــی پایــان قانونــی ازدواج و جــدا شــدن همســران از یکدیگــر اســت .در پــی آن نیــز حقــوق و تکالیــف
متقابلــی کــه بیــن زوجیــن در هنــگام ازدواج وجــود داشــته ،از میــان مـیرود .طــاق بهطــور معمــول وقتــی رخ میدهــد
کــه اســتحکام رابطــه زناشــویی از بیــن م ـیرود و میــان زوجیــن ناســازگاری و تنــش بهوجــود میآیــد ،بهگون ـهای کــه
طرفیــن بــه بــاور خویــش ادامــه زندگــی مشــترک را غیرممکــن یــا همــراه بــا دشــواری بســیار زیــاد میبیننــد .در ایــن
شــرایط اســت کــه زوجیــن یــا یکــی از آنهــا تصمیــم میگیرنــد تــا بــا شــیوههایی کــه قانونگــذار ذکــر کــرده بــه
زندگــی مشــترک ناشــی از ازدواج پایــان دهــد .تجربــه ایــن خانوادههــای ازهمگسســته ،محــدود بــه ابعــاد فرهنگــی و
خانوادگــی نشــده و پیامدهــای بســیار گســتردهای در حوزههــای مختلــف از اقتصــاد تــا سیاســت و از دیــن تــا فرهنــگ
داشــته و دارد کــه هرکــدام از آنهــا بایــد در جــای خــود بررســی شــود.
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مــا بهعنــوان واحدهــای تشــکیلدهنده خانــواده ،در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه ســاختارهای مــدرن و ســنتی
در آن وجــود دارد؛ ســاختارهایی کــه فــارغ از جنبههــای مثبتومنفــی آن ،زوایــای مدرنیتــه در آن غالــب اســت و
گرایشهــای بیشــتری را بــه ســمت خــود جــذب کــرده اســت .ایــن دنیــای مــدرن انســانی را میپروانــد کــه اصــل
در زندگــی او لــذت و فردیــت اســت .اصلــی برخــاف ســاختارهای ســنتی کــه هویــت جمعــی را اســاس هــر حرکــت و
برنامهریــزی اجتماعــی میبینــد.
در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه حیطــه تحقیقاتــی ایــن نوشــتار کــه در کشــور ایــران محــدود شــده اســت ،توجــه بــه
تاریــخ اجتماعــی ایــران بــرای فهــم و درک درســت از نهــاد خانــواده ضــروری بهنظــر میرســد .تــا چنــد دهــه گذشــته
ســاختارهای ســنتی و مردســاالر بهشــدت در خانوادههــای ایرانــی وجــود داشــت و خانــواده از همــان ابتــدای تشــکیل
بــر اســاس اصــول و ســاختارهای ســنتی و مردســاالرانه تشــکیل میشــد .بســیاری از دختــران جــوان در ســنین پاییــن
ازدواج میکردنــد و همســر خــود را پــای ســفره عقــد میدیدنــد .زندگــی ایــن تازهعروســان بــر اســاس اصــل «بــا
لبــاس ســفید عــروس بــه خانــه بخــت مـیروی و بــا لبــاس ســفید هــم از آن بیــرون خواهــی آمــد» پایهگــذاری شــده
بــود .دخترانــی کــه از مــادران خــود یــاد گرفتــه بودنــد کــه بایــد در ایــن زندگــی هرچنــد هــم کــه بــه مذاقشــان خــوش
نیایــد ،بســازند و تحمــل پیشــه کننــد و حــق اعتراضــی بــرای خــود متصــور نشــوند .در واقــع تعریــف متفاوتــی از ســازش
در زندگــی ایرانیــان قدیــم وجــود داشــت کــه در ذهــن ایرانیــان امــروز ،حتــی تــا حــدودی قابــل تصــور نیســت! الگویــی
کــه نمیتــوان صفــر تــا صــد آن را نامطلــوب و نادرســت تحلیــل و ارزیابــی کــرد ،امــا گفتمــان و محوریــت غالــب در آن،
زن خانــواده بــود .پــس از انقــاب اســامی ،وضعیــت زنــان در کشــورمان تغییــر اساســی کــرد.
پاییــن دســت قــرار داشــتن ِ
زنانیکــه بــرای پیــروزی انقــاب و پشــت جبهههــا تــاش کــرده بودنــد ،بهعنــوان زنانــی پیشــرو و مؤثــر در فضــای
کشــور شــناخته شــدند .قانــون اساســی کشــور نیــز در ایــن راســتا تالشهایــی صــورت داده و تــا حــدودی بــرای مطالبــات
حقــوق زنــان ،قوانینــی تدویــن کــرده بــود.
زنــان در تمــام ایــن ســالها مطالبــات خــود را بــرای تغییــر وضــع موجــود کــه حاکــی از کمتوجهــی بــه نیازهــا،
نادیــده گرفتــن اســتعدادها و پتانســیلها -بــا توجــه بــه نقشهــای واگــذار شــده بــه آنهــا در خانــواده -بــود ،بــه مراتــب
8

ابــراز داشــته و البتــه موفقیتهایــی نیــز کســب کردهانــد .نمونههایــی از ایــن موفقیتهــا عبارتنــد از :محاســبه نــرخ
مهریــه بــه روز ،محاســبه اجرتالمثــل ،دادن حــق مشــاوره بــه زنــان حقوقــدان در دادگاههــا ،بحــث دربــاره افزایــش
قانونــی ســن ازدواج ،تغییــر مفهــوم عســر و حــرج ،تأمیــن اجتماعــی زنــان خانـهدار و خــروج زنــان از کشــور بــرای تحصیل
بــدون مجــوز مــردان و بحــث حضانــت و(...شــفیعی.)1385 ،
ـان مطالبهگــری حقوقــی زنــان ،آنهــا بــا ورود جــدی بــه
همچنیــن در دیگــر ســوی ایــن میــدان و فــارغ از جریـ ِ
عرصــه اجتمــاع در حوزههــای دانشــگاه ،اشــتغال ،مناصــب سیاســی و فعــاالن اجتماعــی فعالیتهــای زیــادی انجــام
دادنــد .در چنیــن شــرایطی الگــوی زن موفــق دچــار تغییــرات و تحــوالت اساســی شــد .مادرانــی کــه تــا دیــروز خــود
داعی ـهدار و حامــی الگــوی «زن در خانــه» بودنــد ،حــال فرزنــدان خــود را تشــویق بــه حضــور در اجتمــاع بــرای احــراز
موفقیــت میکردنــد و درواقــع دختــران یــک تغییــر نگــرش اساســی نســبت بــه مادرانشــان را تجربــه کردنــد.
آموزههــای مــادران و مادربزرگهــای قدیمــی مبنــی بــر حفــظ زندگــی مشــترک بــا چنــگ و دنــدان کمکــم
ارزش خــود را از دســت م ـیداد .بهعــاوه تشــکیل زندگــی و محوریــت یافتــن مفهــوم عشــق نیــز در زندگــی بســیاری
از خانوادههــا تبلــور یافــت .اساس ـ ًا بســیاری از هنجارهــای ســاختارهای ســنتی از ســوی فرزنــدان خانوادههــا بــا تردیــد
نگریســته میشــد و ذهنیــت آنهــا تــا حــد امــکان بــه ســوی ســاختارهای مــدرن گرایــش پیــدا میکــرد.
درخصــوص شــرایط دوران دفــاع مقــدس نیــز ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه بهدلیــل ریاضتهــای
اقتصــادی دوران جنــگ و تحمــل ســختیهای بســیار ،پــس از دوران جنــگ والدیــن تمــام تــاش خــود را معطــوف بــه
ارضــای نیازهــای فرزنــدان خــود بــه شــکل افراطــی داشــتند .پــدران و مادرانــی کــه خــود تجربــه پدرســاالری داشــتند و
دچــار بســیاری از محرومیتهــا و محدودیتهــا بودنــد .همچنیــن پــس از ســختیهای دوران جنــگ ،بــه یکبــاره ســعی
کردنــد کــه امکانــات مــادی و رفاهــی بــرای فرزندانشــان در حــد تــوان خــود ایجــاد کننــد.
تغییــر الگــوی پدرســاالری در خانــواده و جایگزینــی فرزندســاالری باعــث تربیــت نســلی غیرمســئول و کمتحمــل شــد
کــه بــرای رســیدن بــه خواســتههای خــود کمتــر تــاش کننــد و تقاضــا و مطالبــات فزاینــدهای را از خانــواده و جامعــه
طلــب کننــد.
9
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همانطــور کــه در آموزههــای دینــی و تربیتــی مــا وجــود دارد ،حضــور یــک زن و مــادر موفــق و نمونــه در خانــواده
میتوانــد موجــب تضمیــن ســامت و پایــداری خانــواده شــود .در پــس شــرایط اجتماعــی -فرهنگــی جامعــه مــا ،بســیاری
از مــادران دختــران خــود را بــرای همســری و مــادری در آینــده تربیــت و پــرورش ندادهانــد .از ایــن منظــر بســیاری از
مصایــب و مشــکالت خانــواده در عصــر حاضــر بهوجــود میآیــد ،چــرا کــه در مقــام نظــر و اندیشــه الگــوی زندگــی
موفــق ،الگــوی زن موفــق ،الگــوی عشــق و رضایتمنــدی از زندگــی تغییــرات اساســی پیــدا کــرده و در کنــار آن نیــز
زندگــی در شــرایط مــدرن و نیمهمــدرن بــه ابهامــات و مشــکالت آن افــزوده اســت.
نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد ،چــه در عــرف جامعــه مــا و چــه در متــون اندیشــمندان علــوم اجتماعــی ایــن اســت که
زندگــی بــه شــیوه ســنتی گذشــته از پایــداری بیشــتری برخــوردار اســت ،چــرا کــه آمــار طــاق در آن زندگیهــا بســیار
کمتــر بــود تــا شــیوه زندگــی بــه ســبک حــال حاضــر .درخصــوص ایــن مســأله بایــد اذعــان کــرد کــه درســت اســت کــه
آســتانه تحمــل زنــان و مــادران در گذشــته بســیار بیشــتر بــوده اســت ،امــا صــرف وجــود کاهــش آمــار طــاق دلیلــی برای
رضایــت از زندگــی و احســاس خوشــبختی زناشــویی وجــود نــدارد  .
بــا بررســی علــل و عوامــل اصلــی ایــن پدیــده بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه در ســالهای اخیــر بهجــای
طراحــی برنامههــای کالن و معن ـیدار بــرای ایجــاد و اســتحکام بنیــاد خانــواده از جملــه فراهمســازی زمینــه اشــتغال،
تصویــب قوانیــن حمایــت از زنــان بهعنــوان درخواس ـتکنندگان اصل ـی طــاقو حــل مشــکالت ریش ـهای آنــان ،تنه ـا 
بــه برنامههایــی مقطعــی و نمایشــی ماننــد وام یــک میلیونــی صنــدوق مهــر رضــا (ع) و نظایــر اینهــا بســنده شــده
اســت .همچنیــن عــدم حمایــت کافــی و کارآمــد دولــت و نهادهــای مســئول از حقــوق خانوادگــی ،بهخصــوص بــرای
زنــان کــه در عصــر ارتباطــات بــا وجــود وســایل رســانهای و ارتبــاط جمعــی ماننــد ماهــواره و اینترنــت و موبایــل و ...از
بیخبــری نسـلهای گذشــته خــارج شــده ،آگاه گشــته ،پــا بــه اجتمــاع نهــاده و حتــی گــوی ســبقت در بســیاری مــوارد
ماننــد تحصیــل کرس ـیهای دانشــگاهی را آنچنــان از مــردان ربودهانــد کــه وقتــی صحبــت از ســهمیهبندی جنســیتی
در موردشــان میشــود ،چــارهای جــزء طــاق باقــی نمیگــذارد.
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ایــن قشــر آســیبپذیر کــه اکنــون بیــش از پیــش ب ـه حقــوق حقــه خــود آگاه شــدهاند ،وقتــی در مرحلــه عمــل از
آنهــا و حقوقشــان کمتــر حمایــت میشــود و مشــاهده میکننــد کــه قانونهــای جرایــم خانوادگــی تلطیــف شــده،
قوانیــن جرایــم قضایــی هســتند ،آیــا راهــی جــزء تــرک خانــه و کاشــانه برایشــان باقــی میمانــد؟
البتــه اگــر قوانیــن مردســاالرانه بهطــور جــدی اصــاح شــوند و حقــوق زنــان الاقــل در مســائل خانوادگــی ملحــوظ
نظــر قــرار گیــرد و زنــان حمایــت واقعــی قانــون را لمــس کننــد ،امــکان کاهــش طــاق وجــود خواهــد داشــت؛ زیــرا
اگــر راههــای پیــش از طــاق نتیجهبخــش و مثمرثمــر باشــد ،هرگــز زوجیــن بــه راه آخــر نمیرســند؛ بــرای مثــال،
اگــر بــا معضــل ضــرب و شــتم و خشــونت خانگــی توســط مــردان بهطــور قاطــع برخــورد شــود و زنــان کتکخــورده
و آســیبدیده بــا وجــود قانونــی متقــن و حامــی ،او ًال جــرأت شــکایت از همســر خــود را پیــدا کننــد؛ ثانیـ ًا بــرای اثبــات
ادعــای خــود نیازمنــد گرفتــن دههــا تأییدیــه از مراجــع قضایــی مختلــف و آوردن چندیــن شــاهد و غیــره نباشــند و بــرای
مــردان مجازاتــی متناســب بــا جرمشــان در نظــر گرفتــه شــود ،بــه گونـهای کــه او ًال جــرأت ارتــکاب بــه جــرم را نداشــته
باشــند؛ ثانیــ ًا در صــورت ارتــکاب و مجــازات تمهیداتــی ماننــد اخــذ تعهــد بــا وجهالضمــان از مــرد اندیشــیده شــود،
بهطوریکــه مجــدداً جــرم خــود را تکــرار نکنــد ،شــاید یکــی از اصلیتریــن عوامــل بهطــرز چشــمگیری کاهــش یابــد؛
زیــرا آنچــه امــروزه در دادگاههــای خانــواده مرســوم اســت ،اخــذ تعهــد بــه ایــن شــکل اســت کــه اگــر مــرد بــه تعهــدش
عمــل نکنــد ،دادگاه بــه درخواســت زن و بــدون موافقــت او تنهــا میتوانــد حکــم طــاق زن را صــادر کنــد ،درحالیکــه
بایــد قوانینــی وضــع شــود کــه مــرد هنــگام تعهــد کتبــی ،حداقــل ملــزم بــه ســپردن ضمانــت مالــی باشــد کــه در صــورت
عــدم پایبنــدی بــه تعهــد خــود ،بدانــد عــاوه بــر دیــه ،خســارت مالــی نیــز خواهــد داشــت.
اساسـ ًا بایــد در جامعــه اصــل بــر حل مشــکالت خانواده باشــد ،نــه فروپاشــاندن آن؛ زیرا بــرای زن که به لحــاظ فیزیکی
در موضــع ضعیفتــری قــرار دارد ،اگــر بــه لحــاظ قانونــی نیــز در موضــع ضعــف قــرار گیــرد ،تنهــا راه پیــش رو بخشــش
حقــوق خــود اســت .حتــی همیــن مهریــه هــم کــه ســالیان ســال اســت بــه مســألهای بغرنــج در خانــواده و اجتمــاع تبدیل
شــده اســت ،در صــدر اســام از آن بــه صدقــه بــه معنــای هدیــه یــاد میشــده و مقــرر بــوده پیــش از ازدواج بــه زوجــه
پرداخــت شــود کــه امــروز امــا و اگرهــای فــراوان دارد و بــه پرداخــت قســطی و مــدتدار و ...نیــز تغییــر شــکل داده اســت..
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بهنظــر میرســد در خصــوص مســأله طــاق دو مالحظــه بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد :نخســتین مالحظــه بــه پیــش از
ازدواج برمیگــردد و ریشــه در نــوع نگــرش خانــواده بــه مســأله تربیــت دارد ،چــرا کــه در هــر خانــوادهای فرزنــدان مطابــق
ارزشهــای مدنظــر والدیــن تربیــت میشــوند و عــدم انتقــال تواضــع و کنــار آمــدن بــا مشــکالت یــا کوتــاه آمــدن در
تعامــات گوناگــون ،مســائلی هســتند کــه خانــواده در ذات افــراد نهادینــه میکننــد؛ مالحظــه دوم ،پــس از تشــکیل
خانــواده و مهارتهــای زندگــی زوجیــن اســت .در ایــن شــرایط وضعیــت زنــان از لحــاظ اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی
و حقوقــی در اســتحکام و پایــداری زندگــی نقــش بســیار مؤثــری ایفــا میکنــد کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.
پیشینه تحقیقاتی
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ســاروخانی در اثــر معروفــش «طــاق ،پژوهشــی در شــناخت واقعیــت و عوامــل آن» ،طــاق را پدیــدهای روانــی،
اجتماعــی ،فرهنگــی ،حقوقــی و ارتباطــی معرفــی نمــوده اســت .مؤلــف ضمــن پرداختــن بــه تعریــف طــاق و تمایــز آن از
شهــای طولــی ،مقطعــی ،عمقــی و مــوردی معرفــی
ســایر مفاهیــم ،مهمتریــن روشهــای شــناخت طــاق را در قالــب رو 
میکنــد .وی سســتی روابــط اجتماعــی ،قشــربندی اجتماعــی ،تحصیــات ،تعــداد فرزنــدان ،ســن زوجیــن و قوانیــن را از
عوامــل مؤثــر بــر طــاق میداند(ســاروخانی.)1376 ،
پژوهــش ریحانــی و عجــم يــك مطالعــه توصيفــي -تحليلــي گذشــتهنگر اســت كــه بهمنظــور بررســي علــل طــاق
در شــهر گنابــاد انجــام شــده اســت .نمونــه پژوهــش كليــه طالقهــاي ســالهاي  1377-1380بــه تعــداد  444مــورد
بودنــد كــه بــا اســتفاده از چكليســت ،اطالعــات بهدس ـتآمده از پروندههــا بررســي و تجزيهوتحليــل شــدند .يافتههــا
و اســتنتاج آمــاري در مــورد اهــداف نشــان داد كــه اكثريــت واحدهــاي مــورد پژوهــش ،يعنــي  45.7درصــد زنــان خواهــان
طــاق و كمتريــن آنهــا يعنــي  15.3درصــد زوجيــن هــر دو خواهــان طــاق بودهانــد .ايــن تحقيــق نشــان داد كــه
بيشــترين علــت طــاق ،يعنــي  73درصــد مربــوط بــه علــل مذهبــي ،اخالقــي و كمتريــن آنهــا ،يعنــي  2.5درصــد
علــل اقتصــادي بــوده اســت .نتايــج بعــدي نشــان داد بيــن متغيرهــاي علــل طــاق بــا ســن مــردان ،ســن زنــان ،شــغل
مــردان ،تعــداد فرزنــدان ،تحصيــات مــردان ،تحصيــات زنــان بــا توجــه بــه  P<%5ارتبــاط معنـيدار و بيــن متغيرهــاي
علــل طــاق بــا محــل زندگــي ،نســبت فاميلــي و ســال ازدواج ارتبــاط معنـيداری نبــوده اســت .بــا توجــه بــه اطالعــات

بهدسـتآمده از ايــن پژوهــش طــاق ســاالنه رو بــه افزايــش اســت و علــل مذهبــي و اخالقــي مهمتريــن علــت طــاق
از ســوي واحدهــاي مــورد پژوهــش بــوده اســت (ریحانــی و عجــم.)1381 ،
پژوهــش اخــوان تفتــی بــه منظــور بررســي پيامدهــاي عاطفــي ،اجتماعــي و اقتصــادي بــراي مــردان و زنــان در مراحل
پیــش ،حيــن و پــس از طــاق انجــام شــده اســت .روش تحقيــق ،پيمايشــي و جامعــه پژوهــش ،دربرگيرنــده همه مــردان و
زنــان مطلقــه شــهر تهــران اســت کــه دسـتکم يــک ســال از زمــان طالقشــان گذشــته باشــد و داراي فرزنــد نيــز باشــند.
نمونهگيــري برحســب در دســترس بــودن مــواردي صــورت گرفتــه اســت کــه داراي شــرايط مذکــور باشــند .يافتههــاي
پژوهــش بديــن شــرح اســت :تقريبـ ًا نيمــي از افــراد نمونــه ،تمــام يــا بخشــي از مهريــه را دريافــت /پرداخــت کردهانــد.
افــراد نمونــه داراي تحصيــات متوســطه ،کارمنــد و يــا درآمــد پایيــن بودهانــد .بيشــترين آمــار طــاق در نمونــه مــورد
پژوهــش در بــازه ســني  23تــا  33ســال بــوده و باالتريــن فراوانــي طــاق در  5ســال اول زندگــي مشــترک رخ داده اســت.
آســيبپذيري زنــان از پيامدهــاي اجتماعــي طــاق بيشــتر بــوده اســت .مشــکالت اقتصــادي تأثيــر مشــابهي بــر زنــان
و مــردان داشــته ،امــا نگرانــي زنــان از آينــده اقتصــادي خــود و در مــورد فرزنــدان و گفتــه مــردم بيشــتر از مــردان بــوده
اســت .مــردان و زنــان ،هــر دو از ازدواج مجــدد بيــزار بودهانــد .هــم زنــان و هــم مــردان ،احســاس مشــابهي از رهاشــدن
پــس از طــاق ،خوشبيــن نســبت بــه آينــده ،عــدم تمايــل بــه مشــورت بــا دوســتان دربــاره جدایيشــان و تفاهــم
نداشــتن بــا همســر داشــتهاند .مــردان و زنــان ،دشــواري مراحــل طــاق را مشــابه تجربــه کردهانــد و بهترتيــب مراحــل
بعــد ،قبــل و حيــن برايشــان دشــوار بــوده اســت(اخوان تفتــی.)1382 ،
هــدف از تحقيــق زرگــر و نشاطدوســت ( )1386بررســي عوامــل مؤثــر بــر بــروز طــاق از جملــه ســن ،متغيرهــاي
اقتصــادي ،اجتماعــي ،فرهنگــي ،اعتيــاد ،وجــود بيمــاري روانــي و جنســي در زوجيــن متقاضــي طــاق ســازمان بهزيســتي
اســتان اصفهــان بــود .کاهــش طــاق هــم در ایــن منطقــه مطــرح بــود .افــراد گــروه نمونــه شــامل  424نفــر (212
زوج) بودنــد .روش تحقيــق توصيفــي بــود .بدينمنظــور اطالعــات مذکــور بــا اســتفاده از اطالعــات منــدرج در فرمهــاي
مــددکاري و مصاحبههــاي روانشــناختي پروندههــاي کليــه مــوارد ارجاعــي طــي ســالهاي  1382تــا  1384اســتخراج
و بــا اســتفاده از آزمونهــاي خــي دو ،فــي و وي کرامــر مــورد تجزيهوتحليــل قــرار گرفــت .نتايــج پژوهــش حاضــر
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بــر اهميــت ســنين جوانــي در مــردان و زنــان بهعنــوان ســنين آســيبپذيري نســبت بــه بحرانهــاي زناشــويي ،لــزوم
آگاهســازي زوجيــن بهخصــوص در شــهرهاي کوچــک در زمينــه دريافــت مشــاوره تخصصــي در زمــان بــروز مشــکل و
پيشــگيري يــا کاهــش عوامــل مؤثــر بــر بــروز طــاق از جملــه مشــکالت ارتباطــي ،اعتيــاد ،دخالتهــاي بيمــورد و
نامناســب خانوادههــاي زوجيــن و بيمــاري روانــي زوجيــن تأکيــد دارد.
هــدف از پژوهــش هنریــان و یونســی ( )1390بررســي علــل و عوامــل مؤثــر بــر طــاق در ميــان زوجيــن مراجعهکننده
بــه دادگاههــاي خانــواده در شــهر تهــران اســت .روش پژوهــش از نــوع توصيفــي و تحليلــي اســت کــه در آن بــه مطالعــه
عوامــل درگيــر در موضــوع طــاق در زوجيــن تهرانــي پرداختــه ميشــود .ابــزار پژوهــش پرسشــنامه محقــق ســاختهاي
اســت کــه شــامل اطالعــات جمعيتشــناختي و  16ســؤال بــا توجــه بــه مشــکالت شــايع بيــن همســران اســت و بــا روش
 4امتيــازي ليکــرت نمرهگــذاري شــده اســت و داراي اعتبــاري برابــر ب ـا  0.7=aاســت .بــرای تجزيهوتحليــل دادههــا از
آزمــون خــي دو و آزمــون فريدمــن اســتفاده شــد .نتايــج نشــان داد کــه بيشــترين تعــداد متقاضيــان داراي ســن بيــن  20تــا
 ،30در پنــج ســال اول زندگــي زناشــويي و داراي تحصيــات ديپلــم بودنــد .همچنيــن عامــل عــدم مهارتهــاي ارتباطــي
نســبت بــه ســاير علــل طــاق از رتبــه باالتــري برخــوردار بــود.
در پژوهــش شــهولي و رضایــی فــرد بررســي علــل ناســازگاري و طــاق در خانوادههــاي شهرســتان ايــذه در ســال
 1388موضــوع و هــدف اصلــي تحقيــق قــرار گرفــت تــا همبســتگي و رابطــه بيــن متغيرهــاي مســتقل بــا ناســازگاري
و طــاق زوجهــا در قالــب فرضيــات بررســي شــود .زوجهــاي جــوان کــه کمتــر از پنــج ســال از ازدواج آنهــا گذشــته
بــود 54.7 ،درصــد از نمونــه را شــامل ميشــدند کــه  53درصــد هيچگونــه نســبت فاميلــي بــا هــم نداشــتند 50 ،درصــد
دوران آشــنايي بســيار کوتــاه بــا همســر خــود پیــش از ازدواج داشــتهاند 80.7 ،درصــد هيچيــک از اعمــال دينــي را انجــام
نميدادنــد ،در  67.5درصــد عشــق و عالقــه اوليــه در زمــان ازدواج فروکــش کــرده بــود 60.2 ،درصــد فرزنــد نداشــتند
و  51.8درصــد مدعــي رابطــه نامشــروع يــا عالقهمنــدي همسرشــان بــه ديگــري شــدند .در زوجهــاي بــا ســابقه ازدواج
بيشــتر از  20ســال ،کــه  18درصــد کل نمونــه بودنــد 77.7 ،درصــد اعــام کردنــد فرزنــدان بزرگســال آنهــا جانــب
همسرشــان را گرفتهانــد و باعــث اختــاف آنهــا شدهاند(شــهولي و رضایــی فــرد.)1390 ،
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تحقيــق عنایــت ،نجفــی و زارع بــه بررســي طــاق زودهنــگام در بيــن جوانــان شــهر بوشــهر ميپــردازد .ايــن
پژوهــش بــا اســتفاده از چهارچــوب نظــري روانشناســي اجتماعــي در نظــر دارد بــه بررســي و مقايســه وضعيــت اقتصــادي،
اجتماعــي ،خانوادگــي و فــردي دو گــروه از جوانــان طــاق گرفتــه و طــاق نگرفتــه كــه از ازدواج آنهــا كمتــر از  3ســال
نگذشــته باشــد ،بپــردازد .بــر اســاس يافتههــا پاســخگويان متأهــل از بيشــترين ميــزان امنيــت اقتصــادي ،رضايــت از
زندگــي ،ارضــاي نيازهــاي عاطفــي ،احســاس تعلــق بــه خانــواده ،پايبنــدي دينــي ،همسانهمســري ،تفاهــم زناشــويي
و اعتمــاد بــه همســر و از كمتريــن تأثيرپذيــري از گــروه دوســتان ،نســبت بــه پاســخگويان طالقگرفتــه برخوردارنــد.
نتايــج آزمــون  tنيــز نشــان داد ميــزان امنيــت اقتصــادي ،رضايــت از زندگــي ،ارضــاي نيازهــاي عاطفــي ،احســاس تعلــق
بــه خانــواده ،پايبنــدي دينــي ،تأثيرپذيــري از گــروه دوســتان ،همسانهمســري ،تفاهــم زناشــويي و اعتمــاد بــه همســر در
بيــن دو گــروه متأهــل و طالقگرفتــه متفــاوت اســت؛ بهعبارتديگــر ،تمامــي متغيرهــاي فــوق در افزايــش و كاهــش
طــاق تأثيــر دارند(عنایــت ،نجفــی و زارع.)1392 ،
پژوهــش صادقــی فســایی و ایثــاری بــا هــدف سنخشناســي انــواع طــاق و زمينههــاي آن انجــام شــده اســت.
بــر ايــن اســاس بــا اتخــاذ رويکــرد کيفــي و تکنيــک مصاحبــه عميــق نيمهســاختاريافته بــه بررســي درک و تصــور
ســوژههاي مطلقــه از زمينههــاي طــاق خــود و چگونگــی تفســير آنــان از ايــن واقعــه پرداختــه شــده اســت .نتايــج
مصاحبههــاي کيفــي بــا  36مــرد و زن مطلقــه تهرانــي درمجمــوع شــش تيــپ گوناگــون طــاق را شناســايي کــرد کــه
هريــک زمينههــا و ويژگيهــاي خــاص خــود را دارد .بــر ايــن مبنــا تيپهــاي طــاق عقالنــي ـ فاعالنــه ،عقالنــي
ـ توافقــي ،عقالنــي ـ منفعالنــه ،عقالنــي ـ جاهطلبانــه ،طــاق اجبــاري و طــاق شــتابزده بهدســت آمــد .يافتههــا
همچنيــن حاکــي از آن اســت کــه چگونگــی مواجهــه کنشگــران بــا طــاق و زندگــي پــس از آن و نيــز کيفيــت کنونــي
زندگــي آنــان تحــت تأثيــر تيپهــاي گوناگــون طــاق اســت(صادقی فســایی و ایثــاری.)1394 ،
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ادبیات نظری

يكــي از متداولتريــن مشــكالت کــه در اكثــر جوامــع پيــش روي جوانــان قــرار دارد ،مشــكالت مربــوط بــه ازدواج،
ادامــه زندگــي مشــترك و چگونگــي پايــدار نگهداشــتن آن اســت .آمارهــاي ارائهشــده از افزايــش ميــزان طــاق در
دنيــا خبــر ميدهنــد .بيشــترين ميــزان طــاق مربــوط بــه كشــورهاي پيشــرفته دنيــا اســت .مشــكالت خانوادگــي و
مســأله طــاق ،اخيــراً در كشــور ايــران نيــز بــه طــرز چشــمگيري افزايــش يافتــه اســت .زنومــرد بــه دالیــل مختلــف از
جملــه شــناخت ناکافــی از یکدیگــر ،انتظــارات و توقعــات غیرواقعــی از ازدواج و همســر ،مشــکالت اقتصــادی ،اجتماعــی و
اخالقــی ،مســائل و مشــکالت بســیاری را در زندگــی زناشــویی و روابــط نزدیــک بــا یکدیگــر تجربــه میکنند(نوابینــژاد،
 .)1380هرکــدام از مکاتــب نظــری در مــورد مشــکالت ادامــه زندگــی زناشــویی و طــاق ،تحلیلــی ارائــه کردهانــد:
نظريه همسرگزينی

امــروزه ازدواج ،خانــواده و همســرگزيني بيشــتر بهعنــوان يــك مســأله قابــل بررســي بــراي متفكــران و جامعهشناســان
و افــراد عــادي مطــرح ميشــود؛ از ســوي ديگــر ،ايــن امــر در زندگــي روزمــره نيــز خــود را بيشــتر نشــان ميدهــد.
بهدليــل اينكــه ازدواج و همســرگزيني بــه شــكل فزاينــدهاي در حــال تغييــر و تحــول اســت ،بــراي متفكــران بهصــورت
مســأله درآمــده اســت .در جريــان تغييــرات اجتماعــي ،ارزشهــا و هنجارهــاي اجتماعــي تغييــر ميكننــد .بنابرايــن
شــيوههاي همســرگزيني هــم بهشــدت تغييــر كــرده و همچنيــن انتظــارات زن و شــوهر از همديگــر و هــم مناســبات
بيــن آنهــا را دگرگــون ميكنــد .ايــن مســائل باعــث شــده تــا ازدواج و همســرگزيني روزب ـهروز بيشــتر مــورد توجــه
محققــان قــرار بگيــرد .قطعـ ًا از عوامــل مهــم ايــن امــر يكــي تغييــر ســاخت خانــواده و بهوجــود آمــدن خانــواده هســتهاي،
زندگــي آپارتمانــي ،اشــتغال هــر دو نفــر (زنوشــوهر) و كاهــش تعــداد بچههــا همــراه بــا تغييــر در شــيوههاي تربيتــي،
مجموعــهاي از ايــن مســائل را بهوجــود آوردهاند(مهــدوي85 :1376 ،؛ بهنقــل از ميشــل.)22 :1975 ،
از نظــر ويليــام گــود ،رونــد انتخــاب همســر درســت مثــل يــك نظــام اقتصــادي عمــل ميكنــد .شــكلهاي انتخــاب
همســر نيــز بيشــتر يـك امــر اجتماعــي -فرهنگــي اســت و از يــك جامعــه بــه جامعه ديگــر فــرق ميكنــد .در هــر جامعهاي
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متناســب بــا شــرايط اقتصــادي ،سياســي و فرهنگــي ،محدوديتهــا و شــرايطي بــراي همســرگزيني وجــود دارد .عــاوه بــر
ايــن در هــر جامعـهاي هنجارهايــي وجــود دارد كــه بــر اســاس آن هنجارهــا ،مشــخص ميشــود كــه چــه فــردي ميتوانــد
ازدواج كنــد .در هــر جامعـهاي در بــازار ازدواج امــكان انتخــاب داراي محدوديتهــا و ممنوعيتهايــي اســت .عالوهبــر ايــن
ممنوعيتهــاي فــوق ،هنجارهــا و ارزشهــاي اجتماعــي هــم تأثيراتــي را روي بــازار ازدواج ميگذارنــد .هنجارهــا را از نظــر
اجتماعــي بــه دو دســته تقســيم ميكننــد :آنهايــي كــه جذابيــت دارنــد و آنهايــي كــه ندارنــد .جذابيــت تبديــل بــه آنچنــان
مشــخصهاي ميشــود كــه ابعــاد و دامنـهاش بــه همــه بخشهــاي ديگــر گســترش پيــدا ميكنــد ،ولــي خــود ايــن امــر از
نظــر اجتماعــي تحتالشــعاع مراســم همســرگزيني اســت .منظــور از مراســم همســرگزيني آن دســته از رفتارهايــي هســتند
كــه از نظــر اجتماعــي مجــاز دانســته شــدهاند و بــه افــرادی كــه در ســن ازدواج هســتند اجــازه ميدهنــد كــه بــا هــم
تماسهــاي اجتماعــي برقــرار كننــد .در هــر جامعــهاي شــيوههايي بــراي آشــنایي پیــش از ازدواج مثــ ً
ا در مهمانيهــا،
دانشــگاهها و ...وجــود دارد (مهــدوي92 :1376 ،؛ بــه نقــل از مانفلــد.)142 :1976 ،
در جوامــع غربــي همســرگزيني امــري فــردي اســت؛ يعنــي هريــك از دو نفــر خــود اقــدام بــه انتخــاب ميكننــد و
در انتخــاب هريــك از آنهــا ،فــرد ديگــري مثــل والديــن دخالــت ندارنــد ،درصورتيكــه در جوامــع ســنتي نظيــر ايــران
نيــز ازدواج در بســياري از مــوارد هنــوز امــري جمعــي اســت و انتخــاب همســر بهوســيله خويشــان و آشــنايان انجــام
ميشــود .بــر ايــن مبنــا در جوامــع غربــي مهمتريــن عامــل همســرگزيني ،تطبيــق آن فــرد بــا ايدهآلهــاي عشــقي آن
شــخص اســت .در غــرب چــون ازدواج يــك امــر فــردي اســت و ديگــران در انتخــاب همســر بــراي فــرد نقشــي را ايفــا
نميكننــد ،بهتدريــج همســرگزيني (انتخــاب همســر شــرعي و قانونــي) جــاي خــود را بــه نوعــي زندگــي مشــترك دو
نفــر بــدون تعهــد و پايبنــد مانــدن بــه قيــودات ازدواج ميدهــد ،امــا در ايــران چــون ديگــران در انتخــاب همســر دخالــت
دارنــد ،بنابرايــن هرگــز ازدواج امــري فــردي محســوب نميشــود و در نتيجــه هرگــز بــه ســوي يــك نــوع زندگــي موقتــي
كشــيده نميشــود ،ولــي بــه هرحــال بايــد اذعــان كــرد كــه در جوامــع صنعتــي خيلــي از محدوديتهــاي ازدواج و
همســرگزيني بهتدريــج از بيــن رفتــه اســت .حتــي قيــد و بندهــا تــا بــدان حــد از بيــن رفتــه كــه ميتــوان از يــك بــازار
آزاد ازدواج نــام بــرد .كاهــش تعــداد مجــردان يــك جامعــه فقــط بــه معنــاي ايــن اســت كــه دسترســي بــه ايــن بــازار
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ازدواج خــوب اســت ،ولــي هيچگونــه اطالعــي دربــاره آن مكانيسـمهایي كــه بــر پايــه انتظــام اجتماعــي اســتوار هســتند
و باعــث شــكل دادن بــه همســرگزيني ميشــوند ،ارائــه نميشــود(مهدوي93 :1376 ،؛ بــه نقــل از لســلي.)449 :1967 ،
نظریههمسانهمسری

همسانهمســري ( )Homogamyعبــارت اســت از توافقــي همهجانبــه بــر اســاس ارزشهــاي فرهنگــي و الگوهــاي
هنجــاري اجتماعــي نــزد افــراد معيــن .ازدواج عــاوه بــر نــوع همسانهمســري بهصــورت ناهمســان همســري نيــز وجــود
دارد .يكــي از عوامــل مهــم تعيينكننــده طبقــات اجتماعــي كيفيــت شــغلي اســت؛ يعنــي بــر اســاس همسانهمســري
يتــوان گفــت افــرادي كــه داراي مشــاغل بــا كيفيــت يكســان هســتند ،تمايــل بــه ازدواج بــا يكديگــر دارنــد .در جامعــه
م
ايــران بيشــتر زنــان طبقــه بــاال ،اغلــب بــا مردانــي كــه تــا حــدودي پايينتــر از طبقــه خودشــان هســتند ازدواج ميكننــد،
ولــي مســلم ايــن اســت كــه همســرگزيني بــر اســاس تركيبــي از همسانهمســري و درونهمســري (بــه معنــاي ملــي
و مذهبــي و همشــهري) بيشــتر رايــج اســت .البتــه از ايــن طريــق ارزشهــاي فرهنگــي نيــز تثبيــت ميشــود .جذابيــت
يــك فــرد بــراي طــرف ديگــر در صورتــي اهميــت پيــدا ميكنــد كــه او از نظــر فرهنگــي و اجتماعــي حتــي نــژادي بيشــتر
بــا انتظــارات طــرف مقابــل منطبــق باشــد .تمــام تحقيقاتــي كــه تــا كنــون در زمينــه پديــده همســرگزيني انجــام شــدهاند،
ايــن نتيجــه را نشــان ميدهنــد كــه همسانهمســري بهعنــوان متداولتريــن شــكل انتخــاب همســر اســت(مهدوي،
96 :1376؛ بــه نقــل از ترنــر.)238 :1986 ،
بهطورکلــی بــر اســاس نظریــه همسانهمســری بخــش قابــل توجهــی از طالقهــا بهدلیــل پدیــده ناهمسانهمســری
اســت؛ یعنــی فــرض بــر ایــن اســت اگــر زوجیــن طــرف مقابــل خــود را طــوری انتخــاب نماینــد کــه از لحــاظ میــزان
هــوش ،ویژگیهــای جســمانی و فیزیکــی و بهویــژه ویژگیهــای اجتماعــی و اقتصــادی از جملــه فرهنــگ ،مذهــب و
میــزان درآمــد بــا هــم تفــاوت داشــته باشــند ،طــاق بیشــتر بهوقــوع میپیوندد(ســاروخانی .)1376 ،بنابرایــن بهدرســتی
میتــوان گفــت هرقــدر فاصلههــای اجتماعــی ،جغرافیایــی ،فرهنگــی ،شــغلی و حتــی زبانــی و دینــی زوجیــن بیشــتر
باشــد ،احتمــا ًال بیشــتر در معــرض تهدیــد طــاق قــرار میگیرنــد ،بــدون آنکــه یقینـ ًا چنیــن باشــد؛ زیــرا پیدایــی پدیــدهای
همچــون طــاق مســتلزم افــزوده شــدن عوامــل دیگــری نیــز هســت(همان.)132-131 :
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نظریه مبادله

بســیاری از افــراد از نظریــه مبادلــه بــرای تحلیــل انتخــاب همســر و روابــط درونــی خانــواده اســتفاده کردهانــد .ایــن
نظریــه بــر آنچــه در جریــان مبادلــه داده و گرفتــه میشــود ،متمرکــز اســت و همچنیــن اســاس مبادلــه (بدهوبســتان)
بــر پــاداش یــا مجــازات اســت .مبادلــه موقعیــت بهتــر مــردان و زیبایــی زنــان میتوانــد بــه ازدواج معنــی دهــد .اگــر
ایــن وضعیــت نابرابــر (ســطح باالتــر ســواد مــردان و زیبایــی زنــان) وجــود نداشــته باشــد ،هزینـهای کــه طرفیــن بــرای
ایــن مبادلــه (ازدواج) میپردازنــد ،همســان نخواهــد بــود و در ایــن صــورت طــاق معنــا مییابــد؛ بهعبارتیدیگــر ،اگــر
بیــن آنچــه افــراد در ازدواج میپردازنــد و بهدســت میآورنــد تعــادل برقــرار نباشــد ،زندگــی مجــردی انتخــاب خواهــد
شــد(عنایت ،نجفــی اصــل و زارع1392 ،؛ بــه نقــل از مورســتین.)785 :1980 ،
▪

▪نظریه کنش متقابل نمادین

ایــن نظریــه بــا محوریــت مفهــوم نقــش بــه خانــواده بهعنــوان نظامــی از نقشهــا توجــه میکنــد؛ بدینترتیــب
نظریــه نقــش شــکل گرفتــه اســت .رالــف ترنــر ( )1970یکــی از جامعهشناســان نظریــه نقــش در کاربســت ایــن نظریــه در
مطالعــه خانــواده بــه دو جریــان اشــاره میکنــد )1 :چگونگــی طبقهبنــدی نقشهــا؛  )2توزیــع نقشهــا ،یعنــی چگونــه
انجــام دادن بعضــی از نقشهــا و انجــام نــدادن بعضــی دیگــر؛ زیــرا جامعــه امــور خاصــی از نقشهــای خانوادگــی
چــون مــادری ،پــدری ،بــرادری و خواهــر را تعییــن میکنــد .از منظــر نظریــه کنــش متقابــل اجتماعــی ،تصــوری کــه
کنشگــران از جامعــه و موقعیــت خانــواده دارنــد ،بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا بتواننــد بــه انتخــاب و انجــام دادن تقــش
اقــدام کننــد .اگــر تصورشــان ایــن باشــد کــه خانــواده بــر اســاس قــدرت پــدر ســاماندهی شــده اســت ،نقشهــای
محــول و مکتســب آنهــا معیــن میشــود؛ از طــرف دیگــر ،ایــن نظریــه بــر نقشآفرینــی افــراد مرتبــط بــا دیگــران (در
نظــام کنشــی) تأکیــد دارد .بدیــن لحــاظ نقــش هریــک در نظامــی از نقشهــا معنــا مییابد(عنایــت ،نجفــی اصــل و زارع،
1392؛ بــه نقــل از رالــف ترنــر.)1970 ،
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▪

▪نظریه کارکردگرایی ساختی

یکــی از اصلیتریــن نظریاتــی کــه جامعهشناســان در تجزیهوتحلیــل مســائل خانوادگــی بــه آن توجــه داشــتهاند،
نظریــه کارکردگرایــی ســاختی اســت .ایــن نظریــه توجــه مــا را بــه چگونگــی شــکلگیری رفتارهــای فــردی بهوســیله
ســاختارها متمرکــز میکنــد .اگرچــه افــراد امــکان انتخــاب بــرای عمــل دارنــد ،ولــی انتخابهــا از طریــق ســاختارها
شــکل داده میشــوند .بــا فــرض اینکــه اقتصــاد و خانــواده بهعنــوان دو نهــاد اجتماعــی مرتبــط و پیوســته در نظــام
اجتماعــی هســتند ،رابطــه زن و شــوهر در ازدواج بهطــور خیلــی متفــاوت بــه موقعیــت اقتصــادی آنهــا بســتگی دارد؛
بــرای مثــال ،زنــی کــه بیــکار اســت در مقایســه بــا زنــی کــه مشــغول کار اســت ،در موقعیــت متفاوتــی در موقــع
ازدواج قــرار دارد؛ زیــرا زنــان بیــکار بــه لحــاظ اقتصــادی بــه درآمــد مردانشــان وابســته هســتند؛ از طــرف دیگــر ،نظریــه
کارکردگرایــی ســاختاری بــر ســاختارهای اجتماعــی و نتایــج آنهــا در کل جامعــه یــا خردهسیســتمی چــون خانــواده تأکیــد
دارد .بنابرایــن توجــه بــر رابطــه بیــن انتظامهــای ســاختاری خــاص نقشهــا ،هنجارهــا و موقعیتهــا و نتایــج ایــن
انتظامهــا متمرکــز اســت .در ایــن دیــدگاه ،خانــواده بهعنــوان نظامــی در نظــر گرفتــه میشــود کــه ورودی ،خروجــی و
فرآیندهایــی دارد(عنایــت ،نجفــی اصــل و زارع.)8 :1392 ،
اپســتین و بیشــاپ پیشفرضهــای اصلــی نظریــه را در مطالعــه خانــواده بــه ایــن شــرح بیــان کردهانــد )1 :اعضــای
خانــواده بــا هــم مرتبــط هســتند؛  )2هــر عضــو خانــواده بــدون مالحظــه اعضــای دیگــر قابــل فهــم نیســت؛  )3کارکــرد
خانــواده بــا مالحظــه درک همــه اعضــای خانــواده ممکــن اســت؛  )4ســاختار و ســازمان خانــواده در تعییــن رفتــار اعضــا
تعیینکننــده اســت؛  )5بــا تمرکــز بــر کلیــت خانــواده میتــوان نظــم و تغییــر را توأمــان فهمید(عنایــت ،نجفــی اصــل و
زارع1392 ،؛ بــه نقــل از اپســتین و بیشــاپ.)447 :1981 ،
از نظــر صاحبنظــران مکتــب کارکردگرایــی ،خانــواده نهــادی اســت کــه بقــای آن وابســته بــه وظایــف و کارکردهایــی
اســت کــه برعهــده دارد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه مهمتریــن وظیفــه و کارکــرد خانــواده ،اجتماعــی کــردن اولیــه افــراد و
آمــاده کــردن آنــان بــرای پذیــرش قواعــد زندگــی اجتماعــی اســت .عالوهبرایــن ،نهــاد خانــواده تــا کنــون تأمیــن برخــی
از اولیهتریــن و اساسـیترین نیازهــای اعضــا از قبیــل نیازهــای عاطفــه ،تغذیــه ،نیازهــای جنســی و حمایــت و پشــتیبانی
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را برعهــده داشــته اســت و طبیعت ـ ًا تــا هنگامــی کــه تأمیــن همــه یــا بخشــی از ایــن نیازهــا را برعهــده داشــته باشــد،
بهرغــم تحــوالت و تغییراتــی کــه در شــکل و ســاختار آن پدیــد میآیــد ،همچنــان برقــرار خواهــد مانــد .همچنیــن از
نظــر کارکردگرایــان ،کارکردهــای خانــواده را تنظیــم رفتــار جنســی ،جایگزیــن کــردن اعضــای جامعــه از نســلی بــه نســل
دیگــر ،جامعهپذیــر کــردن افــراد خانــواده ،مراقبــت و نگهــداری از فرزنــدان و دیگــر اعضــای خانــواده ،تعییــن جایــگاه
اجتماعــی و حمایــت عاطفــی از اعضــا میدانند(عنایــت ،نجفــی اصــل و زارع1392 ،؛ بــه نقــل از رابرتســون.)314 :1374 ،
کارکردگرایــی ضمــن پذیــرش پایــداری نســبی بــرای شــالوده نهــاد خانــواده ،بــه نســبت دیگــر رویکردهــای
جامعهشــناختی ،بیشــترین امــکان دگرگونــی را بــرای ایــن نهــاد بــر حســب چگونگــی ادای وظیفههــای واگذارشــده
قائــل اســت .از آنجــا کــه نمیتــوان تصــور کــرد کــه مثـ ً
ا کارکــرد اجتماعــی کــردن اولیــه فرزنــدان ،یعنــی آمادهســازی
آنــان بــرای حضــور فعــال و بهنجــار در جامعــه و انجــام وظایــف واگذارشــده ،همــواره و در همــه جوامــع بــه یــک شــکل
قابــل انجــام بــوده اســت ،میتــوان پذیرفــت کــه در هــر دوره یــا در هرجامعــه خــاص متناســب بــا ایــن وظیفــه یــا ســایر
نقشهــا و کارکردهایــی کــه جامعــه بــر حســب نیازهــای خــود بــه خانــواده واگــذار میکنــد ،خانــواده نیــز ضمــن ثبــات و
پایــداری شــالودههای آن ،از لحــاظ شــکلی و وظیفــه ،وضعیــت و جهتگیــری خاصــی مییابــد کــه آن را از دوره زمانــی
یــا جامعــه دیگــر متمایــز میســازد(عنایت ،نجفــی اصــل و زارع.)9 :1392 ،
▪

▪نظریه یادگیری اجتماعی

بــر اســاس ایــن تئــوری زمانــی کــه طــاق در یــک منطقــه وجــود دارد در صــورت عــدم کنتــرل بهموقــع ،در بیــن
افــراد یــاد گرفتــه میشــود؛ مثـ ً
ا ،هنگامــی کــه کــودکان در خانــواده خــود شــاهد طــاق پــدر و مادرشــان هســتند ،در
آینــده بــا احتمــال بیشــتر بــه طــاق اقــدام میکننــد ،یــا اینکــه وقتــی طــاق بــه میــزان زیــادی مشــاهده میشــود ،از
قبــح آن کاســته میشــود و روزب ـهروز چشــمگیرتر میگــردد .بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون طــاق در ایــران و یافتــن
یــک ارتبــاط معنــادار بیــن والدیــن مطلقــه و سرنوشــت فرزنــدان آنــان در آینــده ،میتــوان بــه اهمیــت بــرد شــناختی ایــن
نظریــه در ایــران پــی برد(عنایــت ،نجفــی اصــل و زارع1392 ،؛ بــه نقــل از ولــد و همــکاران.)253 :1380 ،
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▪

▪نظریه کنترل

▪

▪نظریه جامعه در حال گذار

طبــق نظریــه کنتــرل طــاق زمانــی شــکل میگیــرد کــه نهادهــا و پیوندهــای کنتــرلآور جامعــه دیگــر تــوان
کافــی نداشــته باشــند .ایــن دیــدگاه معتقــد اســت انســانها موجوداتــی عقالنــی هســتند کــه در جهــت حداکثــر ســاختن
منافــع خــود عمــل میکننــد ،مگــر اینکــه از طریــق کنتــرل اجتماعــی تــوان ایــن کار از آنهــا ســلب شــود(گیدنز:1378 ،
 .)420بــروس کوئــن معتقــد اســت ایــن یــک واقعیــت اســت کــه میــزان طــاق در جوامــع نویــن زیــاد شــده اســت.
ایــن وضعیــت از جامعــه و ارزشهــای متغیــر مــا سرچشــمه میگیــرد تــا از گســیختگی و تباهــی خانــواده بهعنــوان
یــک نهــاد اجتماعــی .امــروزه از انــواع کارکردهــای خانــواده در گذشــته کاســته شــده اســت و زن و شــوهر بــرای تأمیــن
نیازمندیهــا و خدمــات خــود بــه خانــواده متکــی نیســتند و گسســت پیونــد زناشــویی آن هــم در یــک محیــط زناشــویی
ننــگ نیســت(کوئن.)133 :1370 ،
اودری کاهــش پایبنــدی بــه ارزشهــای مذهبــی و دینــی را در افزایــش طــاق مؤثــر میدانــد و بــه نقــش دیــن
بهعنــوان عاملــی در راه جلوگیــری از طــاق اشــاره میکنــد .بــه نظــر او ،افــرادی کــه ایمــان مذهبــی دارنــد ،کمتــر بــه
طــاق روی میآورنــد تــا آنــان کــه چنیــن ایمانــی ندارنــد .بــا تضعیــف ایمــان و پایبندیهــای مذهبــی در اکثریــت افــراد
و تغییــر ارزشهــا میــزان طــاق در جامعــه افزایــش مییابــد(اودری .)259-256 :1971 ،متأســفانه امــروزه در کشــورهای
اســامی نیــز بــا تحــوالت اجتماعــی و اقتصــادی ســده اخیــر ،ایمــان مذهبــی بــه سســتی گراییــده اســت و مردمــان بــا
نادیــده گرفتــن موانعــی کــه از لحــاظ شــرعی بــرای افزایــش طــاق وجــود دارد ،از اختیــار خــود سوءاســتفاده میکننــد و
آمــار طــاق رو بــه فزونــی اســت(عراقی.)22 :1369 ،
بــر اســاس تئــوری جامعــه در حــال گــذار ،بهدلیــل اینکــه ایــران کشــوری در حــال گــذار اســت و بیشــتر کنشهــای
کنشگــران در تعــارض بیــن ســنت و مدرنیتــه قــرار گرفتــه اســت ،از طرفــی مــرد بــا ســاختارهای فکــر ســنتی تمایــل
بــه تســلط و کنتــرل خانــواده دارد و از طرفــی دیگــر ،بــا رشــد آگاهــی زنــان و شــکلگیری جنبشهــای فکــری مبنــی
22

بــر تســاوی حقــوق زنومــرد در دنیــا و بــه تبــع آن در ایــران ،زنــان خواســتار داشــتن نقشــی مســاوی در زندگــی مشــترک
و آینــده هســتند و بنابرایــن بیــن زن و مــرد تضــاد شــکل میگیــرد و طــاق بهوقــوع میپیونــدد .بــا نگاهــی بــه ایــن
نکتــه کــه  80درصــد طالقهــا در ایــران از جانــب زنــان درخواســت میشــود ،و از طرفــی میــزان طــاق در طبقــات
متوســط جامعــه کــه زنــان آگاهــی بیشــتری نســبت بــه زنــان ســایر طبقــات دارنــد ،صحــت تئــوری یادگیــری را تــا
حــدودی اثبــات میکنــد (ســاروخانی.)1376 ،
▪

▪نظریه نابهسامانی اجتماعی (آنومی)

بــر اســاس تئــوری نابهســامانی اجتماعــی (آنومــی) در شــرایطی کــه جامعــه دچــار هرجومــرج اجتماعــی میشــود،
بیــن ارزشهــای اجتماعــی تضــاد حاصــل میشــود و یــا اینکــه ارزشهــا در حــال دگرگونــی هســتند و نظــم اجتماعــی از
بیــن مـیرود .اگــر بـهزودی نظــم اجتماعــی شــکل نگیــرد و ارزشهــای نوین جایگزیــن نشــوند ،مشــکالت بزرگوکوچک
اجتماعــی دامنگیــر افــراد و جامعــه خواهنــد شــد .طــاق نیــز بــه مثابــه یــک مســأله اجتماعــی کالن در چنیــن شــرایطی
بــروز میکند(ســاروخانی .)128 :1376 ،در جوامعــی کــه در حــال انتقــال از وضــع اجتماعــی و اقتصــادی خــاص بــه وضــع
و شــرایط دیگــری هســتند ،مشــکالتی پدیــد میآیــد کــه نتیجــه تصــادم نوگرایــی و پایبنــدی بــه ســنتهای دیریــن
و تشــدید جنــگ بیــن نسلهاســت .در ایــن مرحلــه برزخــی و حســاس ،عناصــر اخالقــی و ارزشهــای اجتماعــی بیــش
از هــر چیــز دیگــر تغییــر وضــع و موضــع میدهنــد .بازتــاب ایــن وضعیــت را میتــوان در نظــام ارزشهــای خانــواده
مشــاهده کــرد ،ولــی از آنجــا کــه ســرعت حرکــت هــر فرهنــگ بــا حرکــت اقتصــادی و نوآوریهــای تکنولــوژی
یکســان نیســت ،نس ـلهایی کــه در معــرض چنیــن تحــوالت ســریع اجتماعــی قــرار میگیرنــد ،نمیتواننــد معیارهــای
همهپســندی بــرای وظیفــه ،فــداکاری و ارزشهــای هماننــد آن داشــته باشــند ،در ایــن احــوال کشــمکش درون خانــواده
ایجــاد میشــود و نابهســامانی خانــواده و طــاق افزایــش مییابد(مســاواتی.)281 :1374 ،
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▪

▪نظریه بحران وجدان جمعی

▪

▪تئوری رویکرد مشکالت اقتصادی

بــر اســاس نظریــه بحــران وجــدان جمعــی ،وجــدان جمعــی یکــی از مهمتریــن ضمانتهــای تحقــق اهــداف و
ارزشهــای جامعــه اســت .شــخص یــا اشــخاص میتواننــد هنجارهــای جامعــه را تحقیــر کننــد ،امــا در برابــر وجــدان
جمعــی جــزء اطاعــت راهــی ندارنــد .بــه اعتقــاد دورکیــم هرچقــدر وجــدان جمعــی قــوی باشــد ،خشــم عمومــی در مقابــل
هنجارشــکنی حادتــر اســت .بــا ضعیــف شــدن وجــدان جمعــی ،ارزشهــای منفــی منتســب بــه طــاق کاهــش مییابــد و
جامعــه مطلقههــا را بهعنــوان مطــرودان اجتماعــی تلقــی نمیکنــد و بدینترتیــب بــر میــزان طــاق افــزوده میشــود؛
بهعبارتدیگــر ،جامعــهای کــه طــاق را پدیــدهای عــادی و طبیعــی میدانــد ،رواج آن را نیــز موجــب خواهــد شــد،
برعکــس آنجاکــه طــاق منفــور ،زشــت و ضــد ارزش محســوب میشــود ،خواهناخــواه از کمیــت آن کاســته میشــود.
طــاق و تعــدد آن در جامعــه کنونــی نوعــی تســاهل را نســبت بــه آن ایجــاد میکنــد کــه از قبــح آن میکاهــد و بــه تبــع
آن ،انســانها در برخــورد بــا اولیــن مشــکل بــه طــاق میاندیشــند؛ از ســوی دیگــر ،در قــرن حاضــر ایــن گرایــش وجــود
دارد کــه طــاق را بیــش از آنکــه پدیــدهای اجتماعــی بداننــد ،آن را امــری حقوقــی تلقــی کننــد ،ایــن نگــرش میتوانــد
موجــب افزایــش آمــار طــاق شود(ســاروخانی.)12 :1376 ،
بــر اســاس رویکــرد مشــکالت اقتصــادی ،دوران ســخت اقتصــادی در جامعــه نتایــج زیانبــاری بــر خانوادههــا دارد؛ از
جملــه آنهــا احتمــال وقــوع گســیختگی خانــواده و بیســامانی آن اســت .محرومیــت اقتصــادی تعامــات مثبــت زوجیــن
را کاهــش میدهــد و آنهــا را بهســوی طــاق ســوق میدهــد .مشــکالت اقتصــادی در بیــن زوجینــی کــه منافــع
خانوادگــی آنهــا بــرای بقــای زندگــی در ســطح اســتاندارد مناســب نیســت ،زندگــی زناشــویی آنهــا را بیثبــات میکنــد
و مــردان در ایــن خانوادههــا بیشــتر تعامــل منفــی دارنــد(.)646 :1900 ,conger
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▪

▪نظریه توزیع قدرت

▪

▪نظریه نیاز -انتظار

بــر اســاس نظریــه توزیــع قــدرت ،گاه بیــن زن و شــوهر تضــادی ایجــاد میشــود و هریــک بــرای احــراز منزلــت خــود
و رســیدن بــه اهــداف خویــش ،از طریــق توســل بــه امکانــات مالــی ،فرهنگــی و ...قصــد تســلط بــر دیگــری را دارد .تداوم
ایــن وضعیــت ،تنــش و کشــمکش بیــن زوجیــن را افزایــش داده و در نهایــت منجــر بــه جدایــی و طــاق آنهــا میشــود.
در چنــد دهــه اخیــر بــا تغییــرات اجتماعــی و تقابــل ســنت و مدرنیتــه ،درخواســت نفــوذ و کنتــرل هریــک از زوجیــن بــر
سرنوشــت خــود و خانــواده افزایــش یافتــه و ایــن وضعیــت یکــی از عوامــل مؤثــر در ایجــاد اختــاف و جــدل در خانــواده
بــوده اســت؛ از یکســو ،آشــنایی بانــوان بــا جایــگاه حقوقــی خویــش ،کســب اســتقالل اقتصــادی ،درخواســت دخالــت در
امــور خانــواده و توزیــع مســاوی قــدرت (البتــه در برخــی مــوارد بــرای تغییــر قــدرت بــه ســمت قــدرت زنانــه بــوده اســت)
و از ســوی دیگــر ،عــدم پذیــرش و درک مــردان از شــرایط جدیــد و ناآگاهــی آنهــا از حقــوق و تکالیــف متقابــل زوجیــن،
موجــب اختالفــات و تعارضــات شــدید در خانــواده شــده اســت(رفیعپور.)1377 ،
بــر اســاس نظریــه نیــاز -انتظــار هــر موقعیتــی هنجارهایــی دارد کــه صاحــب آن موقعیــت ،بایــد بــر اســاس آن عمــل
کنــد و افــرادی کــه بــا وی در کنــش متقابــل هســتند ،از او انتظــار دارنــد بــر اســاس هنجارهــای آن موقعیــت عمــل کنــد.
«انتظــار» معیــاری بــرای ارزیابــی فــردی اســت کــه دارای موقعیــت معینــی اســت .در واقــع فــرد بایــد در آن موقعیــت
وظایفــی را انجــام دهــد تــا مناســب موقعیــت موردنظــر باشــد(عنایت ،نجفــی اصــل و زارع1392 ،؛ بــه نقــل از هرســی و
بالنچــارد) .عــدم تحقــق انتظــارات ،عــدم تعــادل بیــن خواســتهها اســت .هرکــدام از زن و شــوهرها بــا تصــورات خاصــی
دربــاره زندگــی زناشــویی اقــدام بــه ازدواج میکننــد و زندگــی را بــا انتظــارات مشــخصی در مــورد اینکــه همسرشــان
چگونــه بــا او رفتــار خواهــد کــرد ،آغــاز مینماینــد .اگــر ایــن انتظــارات بــرآورده نشــود ،ناراضــی و پشــیمان خواهنــد شــد.
ازکمــپ معتقــد اســت احســاس رضایــت بــا چگونگــی انطبــاق کامــل امیدهــا و انتظــارات بــا پیشــرفتهای فــرد تعییــن
میشــود ،در حالیکــه نارضایتــی معلــول ناکامــی در رســیدن بــه انتظــارات اســت(ازکمپ .)260 :1369 ،ابراهــام مازلــو
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معتقــد اســت در ابتــدای هــرم نیازهــا ،نیازهــای فیزیولوژیکــی شــامل نیــاز بــه غــذا ،تنفــس و ســکس قــرار دارنــد و تــا
زمانیکــه ایــن نیازهــا بــرآورده نشــوند ،ســایر نیازهــا نیــز بــرآورده نخواهنــد شــد .یکــی از نیازهایــی کــه تأکیــد زیــادی
بــر آن شــده ،نیازهــای جنســی است(ســیف.)1381 ،
▪

▪نظريه ميدانی لوين

يومكانــي
بســياري از شــرايط اجتماعــي از جملــه شــرايط زندگــي زنوشــوهر بهشــدت وابســته بــه شــرايط زمان 
اســت؛ شــرايطي كــه بــا داشــتن عناصــر مختلفــي ميتواننــد در ابعــاد گوناگــون بــر زندگــي زنوشــوهر از جملــه بــر
رضايــت و موفقيــت در زندگــي آنهــا مؤثــر باشــند .بررســي اختالفــات خانوادگــي در قالــب شــرايط زمانيومكانــي خــاص،
ايجــاب ميكنــد كــه از نظريــه ميدانــي لويــن نيــز اســتفاده شــود(مهدوي.)28 :1375 ،
لويــن واژه فيلــد (پهنــه يــا ميــدان) را از فيزيــك برگزيــده اســت و هماننــد آن رفتــار انســاني را تابــع عوامــل مختلــف
و بههــم وابســته ميدانــد .وي ايــن عوامــل را نيروهــاي پهنــه يــا ميــدان مينامنــد .لويــن عوامــل مذكــور را بــه دو
گــروه تقســيم ميكنــد :خصوصيــت شــخصي و محيطــي؛ بدينترتيــب رفتــار هــر فــرد تابــع خصوصيــات شــخصي او و
خصوصيــات محيطــي اســت(مهدوي28 :1375 ،؛ بــه نقــل از رفيعپــور.)59 :1364 ،
بــا اســتفاده از ايــن نظريــه ميتــوان بســياري از مســائل جامعهشــناختي از جملــه اختالفــات خانوادگــي را مــورد
تبييــن قــرار داد .لويــن معتقــد اســت كــه بهمنظــور بررســي زندگــي زنوشــوهر بايــد عوامــل محيطــي و روانــي مربــوط
بــه شــرايط زنوشــوهر كــه شــامل انتظــارات و خصوصيــات همســر نيــز اســت ،مــورد تحليــل قــرار گيرند(مهــدوي:1375 ،
29؛ بــه نقــل از لويــن .)235 :1951 ،از نظــر لويــن شــخصيت و محيــط مســتقل از هــم نيســتند ،بلكــه ارتبــاط بســيار
تنگاتنگــي بــا هــم دارنــد .وي ارتبــاط و وابســتگي متقابــل عناصــر فــوق را در مجمــوع فضــاي زندگــي مينامد(همــان).
بــه اينترتيــب ،تبييــن نــزاع زنوشــوهر از ديــدگاه ايــن نظريــه بــه قــرار زيــر خواهــد بــود .ديگــران مهــم و ميــزان آگاهــي
بــر رضايــت زوجيــن از زندگــي و در نتيجــه بــر ميــزان اختالفــات خانوادگــي مؤثــر اســت.
بهطوركلــي شــرايط مختلــف زندگــي خانوادگــي ميتواننــد تحتتأثيــر عوامــل شــخصي و محيطــي قــرار گيرنــد؛
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بــراي مثــال ،بررسـيهايي كــه در مــورد طــاق در ايــران انجــام شــده ،نشــان ميدهــد مــردان  40تــا  49ســاله بهعلــت
اختــاف ســن زندگــي مشــترك خــود را تــرك كردهاند(ســيفاللهي ننهكــران ،بررســي علتهــاي طــاق .)1372 ،ايــن
بررســي نشــاندهنده تأثيــر ســن بهعنــوان يكــي از متغيرهــاي شــخصي در نظريــه ميدانــي لويــن بــر شــرايط زندگــي
زنوشــوهر اســت .ســن ماننــد ديگــر متغيرهــاي تبيينكننــده ميتوانــد اســتفاده شــود .اهميــت بهكارگيــري اغلــب
متغيرهــاي شــخصي از جملــه ســن در ايــن اســت كــه بهصــورت نامتقــارن بــا متغيرهــاي ديگــر ارتبــاط پيــدا ميكننــد.
بنابرايــن ميتوانــد بهعنــوان علــت نيــز محســوب شــود .اگرچــه واضــح اســت كــه ســن بهعنــوان يــك متغيــر ريشــه
بيولوژيكــي دارد ،امــا در عيــن حــال بهكارگيــري ســن نوعــي طبقهبنــدي اجتماعــي افــراد اســت(مهدوي.)29 :1375 ،
نــوع فعاليــت و شــغل نيــز ميتوانــد عامــل مؤثــر بــر زندگــي خانوادگــي و از جملــه بــر رضايــت زنوشــوهر باشــد.
تحقيقــات نيــز نشــان ميدهــد روابــط مبتنــي بــر عــدم رضايــت زنوشــوهر در خانــواده بهطــور مشــخصي بــه اشــتياق
شــغلي بــاال و روابــط رضايتبخــش خانوادگــي بــه اشــتياق شــغلي پاييــن مربــوط ميشــود(مهدوي30 :1375 ،؛ بــه نقــل
از پارکــر .)1975 ،همچنيــن مطالعــات مختلــف نشــان ميدهنــد ســهم مــردان در كارهــاي داخلــي خانــه بــه مراتــب كمتــر
از زنــان اســت.
عــاوه بــر شــرايط عينــي و بيرونــي (فرديومحيطــي) مختلــف كــه بــر رضايــت زنوشــوهر مؤثــر هســتند ،عوامــل
ديگــري را ميتــوان بــر اســاس نظريــه ميدانــي لويــن ،بهعنــوان عوامــل شــخصي در نظــر گرفــت كــه بارزتريــن نمونــه
آن معيارهــاي ارزشــگذاري اســت كــه رضايــت يــا نارضايتــي را بهدنبــال ميآورنــد .پارســونز معتقــد اســت در جامعــه
اســتانداردهاي مشــخصي بــراي تشــخيص ارزشهــا از يكديگــر وجــود دارد كــه از طريــق جامعهپذيــري و درونيشــدن
بــه افــراد منتقــل ميشــود(مهدوي30 :1375 ،؛ بــه نقــل از ريتــزر.)1988 ،
معيارهــاي تعيينشــده رفتــاري كــه مبنــاي قضــاوت واقعيتهــاي موجــود هســتند ،ممكــن اســت در بيــن افــراد
مختلــف ،متفــاوت باشــند .ايــن معيارهــا در اصــل ارزشهایــی هســتند كــه مبنــاي عمــل و قضــاوت افــراد هســتند.
اصطــاح ارزشهــا ممكــن اســت بــر عالیــق ،لــذات ،دوستداشــتنيها ،مزيتهــا ،قيــودات ،تعهــدات اخالقــي ،آرزوهــا
و خواســتها ،نيازهــا و نفرتهــا ،جذابيتهــا و بســياري از جهتگيريهــاي كيفــي ديگــر داللــت داشــته باشــد .در
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علــوم اجتماعــي ،ارزشهــا را گاه بهعنــوان مــوارد مطلــوب و ارزنــده كــه مــورد توجــه مــردم قــرار ميگيرنــد و بــراي
رســيدن بــه آن كوشــش ميكننــد و گاه بهعنــوان معيــار و ضابطــه قضــاوت اخالقــي دربــاره امــور و مســائل مختلــف
ب ـهكار ميبرنــد .در مفهــوم وســيعتر ،ارزش عبــارت اســت از هرچيــز خــوب يــا بــد ،مطلــوب و يــا نامطلــوب و يــا هــر
چيــزي كــه مــورد عالقــه انســان اســت .اصطــاح ارزش در مفهــوم جامعهشناســي عبــارت از چيــزي اســت كــه موضــوع
پذيــرش جمعــي اســت .از ايــن ديــدگاه ،اعتقــادات ،باورهــا و هنجارهــا نيــز جــزء ارزشهــا محســوب ميشــوند .ايــن بــدان
معنــي اســت كــه هــر ارزش جزئــي از يــك سيســتم كلــي اســت كــه انديش ـهها و رفتــار انســاني را ســازمان ميدهــد.
انســانها نســبت بــه امــور و پديدههــا بيتفــاوت نيســتند ،بلكــه بهطــور ضمنــي و يــا صريــح بهطــور مــداوم بــه
ارزيابــي امــور و پديدههــا ميپردازنــد.
▪

▪عوامل مؤثر در بروز طالق

بــا یــک نــگاه جامعهشــناختی عواملــی کــه بــه لحــاظ اجتماعــی در وقــوع ایــن پدیــده مؤثــر اســت و زمینههــای بــروز
یــا احتمــال وقــوع ایــن پدیــده را مهیــا میکنــد ،بررســی میشــود.
در مــورد پدیــده طــاق اگــر بپذیریــم دوام ازدواج موفــق ،احســاس رضایــت جنســی و تــوان انگاشــته شــده خانــواده به
تأمیــن نیازهــای اولویـتدار فــردی وابســته اســت ،پذیــرش ایــن نکتــه نیــز امــکان خواهــد داشــت کــه طــاق و افزایــش
آن را معلــول متغیرهــای متأثــر از ابعــاد گوناگــون مدرنیتــه و دخالــت حکومــت در زندگــی خصوصــی مــردم بدانیــم.
در تحلیــل پدیــده طــاق ناچــار بــه بررســی ارتبــاط میــان متغیرهــای ازدواج و طــاق هســتیم .احمــدی ( )1394یــک
مــدل تحلیلــی بــرای ایــن منظــور طراحــی کــرده اســت کــه در ذیــل بــدان پرداختــه میشــود کــه شــاید یکــی از بهتریــن
معرفهــای وضعیــت کنونــی ازدواج و طــاق در ایــران اســت.
در ایــن تحلیــل تغییــرات جمعیتشــناختی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی دیــده شــده اســت کــه بــا توجــه
بــه ایــن جــدول تحلیــل نســبت ًا کاملــی میتــوان نســبت بــه وضعیــت خانــواده ایرانــی در خصــوص مســأله طــاق داشــت.
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ابعاد گوناگون تغییرات خانوادگی متأثر از مدرنیته
تغییرات جمعیتشناختی

تغییرات اقتصادی

بههم خوردن توازن عرضه دو
جنس در بازار ازدواج

عدم ثبات در بازار اشتغال

افزایش سن اولین ازدواج

تسلط نشانگان و ارزشهای
اقتصادی

عدم توازن در توزیع جنسی
جمعیت مهاجران داخلی و
بینالمللی

تغییرات سیاسی
دخالت و نظارت دولت بر
اخالق عمومی (حکومتی
شدن امور جنسی)
شکاف ارزشهای رسمی و
غیررسمی
نظارت و تحدید عرصه
عمومی

تغییرات فرهنگی
تأخیر و اختالل در هنجارهای
ازدواج ،دنیاگرایی در گزینش
اهداف زندگی
لذتگرایی و تنوعطلبی

تغییرات اجتماعی
کاهش سرمایه اجتماعی
تغییر در مالکهای منزلت
اجتماعی

تغییر در تعریف و حدود
اخالق جنسی

جدایی و تفکیک هرچه بیشتر
جنسیتی

تنوعپذیری مالکهای
زیباییشناختی

ناچیز بودن و گسترش ناکافی
عرصه عمومی
ناکارآمدی خانواده در حمایت
از جوانان
ضعف نظامهای تأمین
اجتماعی
دسترسی آسانتر و ایجاد
تمایل به داشتن مناسبات
جنسی خارج از زناشویی
عدم توازن در توزیع
فرصتهای اجتماعی بین
دو جنس
گسترش و تنوعپذیری
شیوههای ارتباط بین دو
جنس و ناکارآمدی شیوههای
نظارتی
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بــرای تحلیــل و تبییــن علــل و عوامــل طــاق ناچــار بــه بررســی وضعیــت ازدواج هســتیم .همانطورکــه پیشتــر نیــز
گفتــه شــد ،تغییــرات فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی بهوجــود آمــده باعــث شــده اســت کــه ســاختار خانــواده و
چگونگــی تشــکیل و اداره آن بــا گذشــته متفــاوت شــود .لــذا بــرای فهــم طــاق بایــد از تشــکیل خانــواده و ازدواج شــروع
کــرد .در شــکل زیــر احمــدی ( )1394مــدل تحلیلــی خــود را بــرای ازدواج و ســپس بــرای طــاق تبییــن کــرده اســت.1
مدرنیزاسیون ،متغیرهای میانی و ازدواج

مدرنیزاسیون ،متغیرهای میانی و ازدواج
مدرنيزاسيون

سكوالريسم

تقدسزدايي از
خانواده خانئاده

تغيير هنجاري جنسي

جايگزيني خانواده
با روشهاي بديل

اختالل فرهنگي

اختالل درهنجارهاي
خانوادگي

سياست گذاري دولت

آثار قصد ناكرده
سياستهاي
خانواده

انقالب در ارزشهاي
جنسيتي

ناهمسازي هنجارهاي
جنسيتي با ازدواج

تضعيف جايگاه مردم

تجديدنظر در
پدرساالري

ارتقای جايگاه زنان

امكان  ،دسترسي و تمايل به ازدواج

رابطه متغیرهای اصلی با رشد طالق در ايران

قبحزدايي از
طالق

تحرك اجتماعي
مردان و نابرابري
جنسيتي در خانواده

تأكيد بر عشق و
روابط رمانتيك
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 . 1برای جلوگیری از اطاله کالم ،از توضیح اشکال و نمودارها خودداری شده است.
ميزان اشتراك زوجين
در راه ،هدف و نياز

حمايت كمتر از
سوي خويشاوندان

اهميت بيش از حد
امور جنسي

خانواده خانئاده

جايگزيني خانواده
با روشهاي بديل

اختالل درهنجارهاي
خانوادگي

آثار قصد ناكرده
سياستهاي
خانواده

ناهمسازي هنجارهاي
جنسيتي با ازدواج

تضعيف جايگاه مردم

ارتقای جايگاه زنان

امكان  ،دسترسي و تمايل به ازدواج

رابطه متغیرهای اصلی با رشد طالق در ايران

رابطه متغیر های اصلی با رشد طالق در ایران

قبحزدايي از
طالق

تحرك اجتماعي
مردان و نابرابري
جنسيتي در خانواده

تأكيد بر عشق و
روابط رمانتيك

حمايت كمتر از
سوي خويشاوندان

ميزان اشتراك زوجين
در راه ،هدف و نياز

اميد به زندگي
طوالني تر

اهميت بيش از حد
امور جنسي

طالق

دگرگوني جايگاه زنان

نتایــج برخــی از مطالعــات و تحقیقــات انجامشــده دربــاره عوامــل اجتماعــی طــاق در ایــران بــه مــواردی پرداختهانــد
کــه در ذیــل بدانهــا اشــاره میشــود:

▪  ▪عوامل خانوادگی
▪  ▪سن و مدت زندگی مشترک                                                                                                                                                                                                                                                                                     
32
▪  ▪سطح تحصیالت و تفاوت تحصیلی زوجین
▪  ▪تفاوت عقاید زوجین
▪  ▪تعداد فرزندان
▪  ▪ازدواج اجباری
▪  ▪میزان شناخت همسر پیش از ازدواج
▪  ▪سوءمصرف مواد و ارتکاب جرم
▪  ▪خشونت خانوادگی
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▪  ▪برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری
▪  ▪مسائل جنسی
▪  ▪اعتقادات مذهبی
▪  ▪بیاعتمادی(کالنتری.)1393 ،

شــواهد موجــود در جامعــه حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه طــی ســه دهــه اخیــر پــس از انقــاب اســامی ســاختار
خانــواده در کشــور دســتخوش تحوالتــی شــده ،بســیاری از کارویژههــای ســنتی خانــواده کمرنــگ شــده و تنشهــای
زیــادی در روابــط خانوادگــی بهوجــود آمــده ،تــا حــدی کــه خانــواده بهعنــوان ضربهگیــر مهــم جامعــه ،در معــرض
ضربههــای بســیاری قــرار گرفتــه اســت .هرچنــد کــه بخــش اعظــم ضربههــای واردشــده بــر خانــواده را میتــوان
بــه ســیل تازگــی و تجــدد ،تنــوع و کثــرت جامعــه امــروز و نیــز نوعــی همگرایــی در کنشهــای فرهنگــی ناشــی از
تحــوالت تکنولوژیهــای اطالعاتــی و ارتباطــی نســبت داد ،امــا سیاســتهای اقتصــادی در مواجهــه بــا ایــن ســیل
تازگــی و تجــدد نیــز میتوانــد کارکردهــا و ســاختار خانــواده را تحــت تأثیــر مســتقیم یــا غیرمســتقیم قــرار دهــد .هرچنــد
نمیتــوان مشــخص کــرد آیــا تغییــرات ایجــاد شــده در روابــط و ســاختار خانــواده بهواســطه سیاس ـتهای اقتصــادی
دولــت بــوده یــا عوامــل غیراقتصــادی نیــز در آن مؤثــر بودهانــد ،امــا میتــوان اذعــان کــرد کــه خانــواده و اقتصــاد از
طریــق مکانیســمهایی بــر یکدیگــر تأثیــر میگذارند(کالنتــری.)172 :1393 ،
وضعیت امروزی طالق در ایران

1

اظهارنظر مسئوالن و پژوهشگران در حوزه طالق نکاتی را در مورد وضعیت طالق در ایران روشن میسازد:

▪  ▪به ازای هر ساعت  ۱۹طالق در کشور رخ میدهد .پیشتر فاصله ازدواج و طالق  ۵تا  ۷سال بود ،اکنون  ۳تا  ۵شده است.
▪  ▪کمترین میزان طالق مربوط به استانهای یزد و سیستانوبلوچستان ،بیشترین مربوط به تهران و کرج به ازای جمعیت آنهاست.
▪  ▪در کل کشــور بــه ازای هــر  4.2ازدواج یــک مــورد طــاق صــورت میگیــرد .در تهــران بــه ازای هــر  2.8ازوداج ،یــک طــاق و در
البــرز هــم بــه ازای هــر  3.1ازدواج ،یــک طــاق رخ میدهــد.
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 . 1در زمینه طالق ،نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی ،سازمان ملی جوانان ،سازمان ثبت احوال کشور آماری ارائه میدهند که این آمار معموالً با هم تطابق ندارند.

▪  ▪بیشــترین وقــوع طالقهــا مربــوط بــه یکســال اول زندگــی زوجهــا اســت کــه  14درصــد طالقهــا مربــوط بــه یکســال اول اســت
و  55درصــد طالقهــا در  5ســال اول زندگــی رخ میدهد(پایــگاه اینترنتــی مهرخانــه.)1395 ،
▪  ▪بیشــترین آمــار طــاق مربــوط بـه زنــان خانـهدار بــا  ۶۸درصــد اســت (بیشــترین میــزان تقاضــای طــاق در زنــان خانـهدار (بیــش از
 72درصــد) در مقایســه بــا زنــان شــاغل مشــاهده میشــود کــه ایــن امــر شــاید مؤیــد نظــر جامعهشناســان باشــد کــه احســاس اســتقالل
در خانمهــا ســبب افزایــش رضایتمنــدی زناشــویی میشــود).
▪  ▪حــدود  50درصــد از طالقهــا در ســه ســال اول ازدواج رخ میدهــد .هرچــه ســطح تحصیــات زوجیــن باالتــر باشــد ،واکنــش
آنهــا بــه موقعیتهــای زندگــی بــا احساســات مناسـبتری همــراه اســت و از توانایــی حــل مشــکالت خانوادگــی بــه میــزان باالتــری
برخوردارنــد (تحصیــات نقــش بیشــتری در بقــا و حفــظ خانــواده دارد و بهنظــر میرســد ســواد هماننــد یــک عامــل آگاهیبخــش عمــل
میکنــد و بیســوادی و مرزهــای نزدیــک بــه آن ،باالتریــن نســبت طــاق را فراهــم میکنــد).
▪  ▪شــغل زنــان در افزایـش یــا کاهـش طــاق بســیار مؤثــر اســت ،بهطوریکـه کمتریـن آمــار طــاق در میــان معلمــان بــا چهــار تــا
پنــج درصــد اســت و پــس از آنــان ،زنــان کارمنــد بــا  ۱۰درصــد در جایــگاه بعــدی قــرار دارنــد.
▪  ▪بیشتر درخواستهای طالق از سوی زنان مطرح میشود.
▪  ▪بیشــترین طبقــه مراجعهکننــده بــه دادگاه خانــواده طبقــه اجتماعــی و اقتصــادی متوســط بــا حــدود  50درصــد مراجعــه بــوده اســت،
بهدلیــل اینکــه در ایـن طبقـه زن هیچگونـه ضعـف و کمبــودی در برابــر مــرد احســاس نکــرده و بـه اصطــاح عامیانـه در طبقـه متوسـط 
«منوتویــی» بســیار زیــاد وجــود دارد.
▪  ▪میــزان تقاضــای طــاق در خانوادههــای بــا فرزنــد بیشــتر ،کمتــر اســت ،درصورتیکــه تفــاوت چندانــی در میــزان درخواســت طــاق
در خانوادههــای بــدون فرزنــد و فرزنــد کمتــر مشــاهده نشــد.
▪  ▪تحقیقات نشان داده که دستکم  60درصد طالقهایی که در دادگاههای خانواده صورت میگیرد ،ریشه در مسائل جنسی دارد.
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ازدواج وطالق ثبت شده در نه ماه سال  1395و نسبت ازدواج به طالق
استان
کل کشور
آذربایجان شرقی

ازدواج
525670
26968

طالق
125667
6738

نسبت ازدواج به طالق
3.9
3.0

اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه

11169
28413
13477
4593
6326
73038
8047
5856
44899
7443
37067
8092
3156
22171
32775
7784
7541
12436
21150
15189

2446
8455
5384
627
1500
29967
952
886
12521
1448
6646
1769
635
1384
7018
2078
2646
2960
3855
3893

2.6
3.2
2.5
7.3
3.2
2.3
8.5
6.6
3.6
5.1
5.6
3.6
5.0
16.0
3.8
3.7
2.8
3.2
5.5
3.9

آذربایجان غربی
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25400

4863

5.2

کهکیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

6194
14580
16868
14612
19278
8496
12083
13142
6427

1325
2793
5226
2746
5865
2452
2368
2955
1266

3.7
5.2
3.2
5.3
3.3
3.5
5.1
2.2
5.1

اختالف سرجمع با دیگر شاخصهابه دلیل محاسبه ازدواج و طالق ثبت شده در کنسولگریهای ایران در کشورهای مختلف میباشد.

با توجه به جدول یاد شده در نه ماهه سال  1395نسبت ازدواج به طالق در این مدت  3.9میباشد،
به عبارتی در مقابل هر  3.9ازدواج ثبت شده یک طالق به ثبت رسیده است.
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تاریخچه تحوالت قانونی طالق در ایران

در شــرایط ناســازگاری شــدید خانوادگــی ،زوجیــن یــا یکــی از آنهــا تصمیــم میگیــرد تــا بــا شــیوههایی کــه توســط
قانونگــذار ذکــر شــده ،بــه زندگــی مشــترک ناشــی از ازدواج پایــان دهــد .طــاق در اســام منفورتریــن حــال نامیده شــده
اســت و بهعبارتــی ،از ایــن واقعــه عــرش الهــی میلــرزد .قــرآن کری ـم بــه مــردان مســلمان ســفارش میکنــد کــه از
طــاق خــودداری ورزنــد و در عیــن حــال ســازش را بهتــر دانســته اســت .در شــرایط ناســازگاری زنوشــوهر ،قــرآن کریــم
پیشــنهاد کــرده کــه داوری از خانــواده شــوهر و داوری از خانــواده زن بــا هــم بحــث کننــد تــا در صــورت امــکان شــرایط
ســازش را فراهــم آورده و موجبــات بازگشــت دوبــاره زوجیــن بــه زندگــی مشــترک فراهــم شــود .در حقیقــت از آنجــا کــه
اســتحکام بنیــان خانــواده و تربیــت نســلی بهتــر میتوانــد در رشــد و شــکوفایی جامعــه تأثیــر بهســزایی داشــته باشــد و
فرزنــدان در ســایه آمــوزش و تربیــت پــدر و مــادر از ســامت جســمانی و روانــی بیشــتری برخــوردار خواهنــد بــود ،پــس
تــا آنجــا کــه امــکان دارد بایــد زمینــه را بــرای همگرایــی بیشــتر زوجیــن و کاهــش طــاق فراهــم کــرد.
در حقــوق ایــران ،قانــون مدنــی ســه شــیوه را بــرای وقــوع طــاق ذکــر کــرده اســت :روش نخســت خواســت مــرد
اســت؛ مــاده  ۱۱۳۳در ایــن بــاره مقــرر مـیدارد« :مــرد میتوانــد هروقــت کــه بخواهــد همســرش را طــاق دهــد»؛ دوم
تقاضــای طــاق توســط زن از دادگاه اســت کــه بهموجــب مــواد ۱۱۲۹ ،۱۱۱۹و ۱۱۳۰قانــون مدنــی صــورت میگیــرد؛
ســوم نیــز طــاق توافقــی زن و شــوهر اســت کــه بــه طــاق خلــع و مبــارات معــروف اســت .ایــن روش نــوع خاصــی از
طــاق بــا شــرایط خــاص خــود محســوب میشــود ،امــا آنچــه بیشــتر از مــوارد دیگــر محــل بحــث و انتقــاد بــه قانونگــذار
قانــون مدنــی را فراهــم آورده ،مــاده  ۱۱۳۳قانــون مذکــور اســت کــه بــه شــکل مطلــق و کامــل حــق طــاق را در اختیــار
مــرد قــرار داده اســت .ایــن اختیــار مطلــق در برخــی مواقــع چنــان تــوازن حقــوق زوجیــن را برهـمزده کــه قانونگــذار در
برهههــای زمانــی مختلــف تــاش کــرده تــا انــدازهای اختیــار مــرد را محــدود کنــد.
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بهموجــب مــاده  1133قانــون طــاق ،مــرد میتوانــد هروقــت كــه بخواهــد زن خــود را طــاق دهــد ،امــا در مــوارد
زیــر زن میتوانــد درخواســت طــاق کنــد:
 .1بــه حكــم مــاده  1129قانــون مدنــی :در صــورت اســتنکاف شــوهر از پرداخــت نفقــه و عــدم امــکان اجــرای حكــم
محكمــه و الــزام او بــه دادن نفقــه ،زن میتوانــد بــرای طــاق بــه حاكــم رجــوع كنــد و حاكــم شــوهر را اجبــار بــه طــاق
ینمایــد .همچنیــن اســت در صــورت عجــز شــوهر از دادن نفقــه.
م
 .2بهموجــب مــاده  1130قانــون مدنــی :درصورتــی کــه دوام زوجیــت موجــب عســر و حــرج زوجــه باشــد ،وی
میتوانــد بــه حاكــم شــرع مراجعــه و دادخواســت طــاق دهــد .چنانچــه عســر و حــرج مذكــور در محكمــه ثابــت شــود،
دادگاه میتوانــد زوج را اجبــار بــه طــاق نمایــد و درصورتیكــه اجبــار میســر نباشــد ،زوجــه بــه اذن حاكــم شــرع طــاق
داده میشــود (عســر و حــرج یعنــی دشــواری ،ســختی و تنگنــا).
 .3طبــق مــاده  1029قانــون مدنــی :هــرگاه شــخصی  4ســال تمــام غایــب و مفقوداالثــر باشــد ،زن او میتوانــد
تقاضــای طــاق دهــد .در ایــن صــورت بــا رعایــت مــاده  1023حاكــم او را طــاق میدهــد .مطابــق مــاده 1023
قانــون طــاق ،محكمـه طــی ســه نوبــت آگهــی هریــك بــه فاصلــه یــك مــاه در جرایــد محــل و یكــی از روزنامههــای
كثیراالنتشــار تهــران منتشــر میكنــد .هــرگاه یــك ســال از تاریــخ اولیــن اعــان بگــذرد و حیــات غایــب ثابــت نشــود،
حکــم مــوت فرضــی در مــورد او صــادر میشــود.
 .4درخواســت صــدور حکــم طــاق بــا اســتفاده از مــاده  1119قانــون مدنــی :بهموجــب مــا ده قانونــی یادشــده طرفیــن
عقــد میتواننــد هرشــرطی را کــه مخالــف بــا مقتضــای عقــد مزبــور نباشــد ،در ضمــن عقــد ازدواج یــا عقــد الزم دیگــر
بنماینــد؛ مثــل اینكــه شــرط شــود هــرگاه شــوهر ،زن دیگــر بگیــرد یــا در مــدت معینــی غایــب شــود یــا تــرك انفــاق
نمایــد یــا علیــه حیــات زن ســوءقصد یــا ســوءرفتاری نمایــد كــه زندگانــی آنهــا بــا یكدیگــر غیرقابــل تحمــل شــود ،زن
وكیــل باشــد كــه پــس از اثبــات تحقــق شــرط در محكمــه و صــدور حكــم نهایــی ،خــود را مطلقــه ســازد.
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درصورتیکــه زن یکــی از شــروط  12گانــه در عقـد را داشــته باشــد ،میتوانــد تمامــی حقــوق خــود را مطالبــه کنــد؛
یعنــی میتوانــد مهریــه و نفقــه و اجرتالمثــل را بهطــور کامــل مطالبــه نمایــد و درصورتیکــه وکیــل داشــته باشــد،
دیگــر نیــازی بــه حضــور زن در هیچیــک از مراحــل نخواهــد بــود.
بهطور مختصر شروط  12گانه ضمن عقد ازدواج را بیان میکنیم:

اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
اگر زن بتواند سوءرفتار مرد را اثبات کند.
اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد ،داشته باشد.
اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
محکوم شدن مرد به مجازات  5سال حبس و یا بیشتر.
اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
محکومیت مرد به هر جرم و مجازاتهای تعزیری و حدی.
بچهدار نشدن مرد پس از گذشت پنج سال.
مفقوداالثر شدن مرد پس از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.
زن درصورتیک ـه وکالــت در طــاق داشــته باشــد ،بــرای اجــرای آن حتم ـ ًا بایــد بــرای مــرد وکی ـل بگیــرد و بــرای
خــودش هــم اگــر وکیــل بگیــرد ،دیگرنیــازی بــه حضــورش نیســت.
از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه تمهیــدات قانونگــذار در قانــون حمایــت خانــواده مصــوب ســال  ۱۳۴۶اشــاره
کــرد .بــه موجــب آن قانونگــذار صــدور گواهــی نبــود امــکان ســازش از ســوی دادگاه را پیــش از انجــام طــاق ضــروری
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دانســته و شــرایطی هــم بــرای درخواســت صــدور ایــن گواهــی مقــرر شــده بــود .البتــه مشــخص نبــود آیــا ایــن قانــون
اختیــار نامحــدود مــرد در طــاق را از بیــن بــرده یــا خیــر .در حقیقــت قانونگــذار بهصراحــت مشــخص نکــرده بــود آیــا
مــرد میتوانــد بــدون وجــود شــرایطی کــه در قانــون آمــده بــود ،درخواســت طــاق بدهــد یــا خیــر .ســرانجام نیــز وجــود
همیــن تردیدهــا باعــث شــد تــا قانــون حمایــت خانــواده در ســال  ۱۳۵۳بــه تصویــب رســیده و بــا توجــه بــه انتقــادات
فراوانــی کــه بــه اختیــار نامحــدود مــرد در طــاق زن وجــود داشــت ،قانونگــذار در مــاده  ۸قانــون مزبــور مــواردی را کــه
هریــک از زن یــا شــوهر میتواننــد درخواســت صــدور گواهــی نبــود امــکان ســازش کننــد ،بهصراحــت ذکــر کــرده بــود.
بهموجــب مــاده  ۱۰همــان قانــون نیــز اجــرای صیغــه طــاق و ثبــت آن پــس از رســیدگی دادگاه و صــدور گواهــی نبــود
امــکان ســازش صــورت میگرفــت .بنابرایــن بــا توجــه بــه مفــاد دو مــاده مذکــور و اینکــه مــوارد صــدور گواهــی نبــود
امــکان ســازش محــدود بــه مــوارد منــدرج در مــاده  ۸شــده بــود ،قانونگــذار بــه نســخ مــاده  ۱۱۳۳قانــون مدنــی پرداخــت.
از همیـنرو گام بلنــد و رو بــه جلـو در راســتای تســاوی حقــوق زوجیــن بهویــژه در زمینــه پایــان دادن بــه رابطــه زوجیــت
برداشــته شــد .در ایــن قانــون آزادی مــرد در طــاق محــدود بــه مــوارد خاصــی شــده و پنــج شــرط دیگــر عــاوه بــر
شــرایط مــاده  ۱۱قانــون حمایــت خانــواده مصــوب  ۱۳۴۶بــرای امــکان درخواســت طــاق اضافــه شــد کــه بدیــن شــرح
بودنــد :زندانــی شــدن زن یــا مــرد بــرای دورهای مشــخص ،اعتیــاد ،ازدواج مجــدد مــرد بــدون رضایــت زن ،تــرک زندگــی
خانوادگــی از طــرف هریــک از آنهــا ،محکومیــت قضایــی هریــک از آنهــا کــه موجــب لطمــه بــه حیثیــت خانوادگــی
دیگــری شــود .عــاوه بــر مــوارد قانــون  ،۱۳۴۶در قانــون  ۱۳۵۴ایــن توضیــح آمــد کــه مــاده  ،۸هــم بــرای زن و هــم
بــرای مــرد ،اعتبــار دارد.
همزمــان بــا پیــروزی انقــاب اســامی و تصویــب قانــون دادگاههــای مدنــی خــاص در ســال  ،۱۳۵۸برخــی از مــواد
قانــون حمایــت خانــواده  ۱۳۵۴نســخ شــد .بهموجــب مــاده  ۳قانــون «مــوارد طــاق همــان اســت کــه در قانــون مدنــی
و احــکام شــرع مقــرر شــده بــه غیــر از مــواردی کــه شــوهر بــه اســتناد مــاده  ۱۱۳۳قانــون مدنــی تقاضــای طــاق
میکنــد .»...ســرانجام قانونگــذار در مجلــس شــورای اســامی در ســال  ۱۳۹۱قانــون حمایــت از خانــواده را بــه تصویــب
رســانید کــه ذیــل فصــل چهــارم از مــاده  ۲۴تــا  ۳۹بــه مســأله طــاق اختصــاص داده شــده اســت ،اما هیــچ تغییــر بنیادین
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در مقــررات مربــوط بــه طــاق ایجــاد نشــده اســت و همچنــان مــرد از اختیــار مطلــق بــرای طــاق زن برخــوردار اســت.
تنهــا تفــاوت نیــز در مــاده  ۲۷قانــون مذکــور بهچشــم میخــورد و آن الــزام دادگاه در ارجــاع موضــوع طــاق بــه داوری
اســت کــه دادگاه مکلــف شــده بــر اســاس نظــر داوران رأی خــود را صــادر کنــد و چنانچــه نظــر آنهــا را مــورد قبــول
نمیدانــد ،بــا اســتدالل آن را رد کنــد.
در مجمــوع آنچــه قابــل تأمــل بــه نظــر میرســد ایــن نکتــه اســت کــه وجــود حــق انحصــاری طــاق بــرای مــرد،
کمــک شــایانی بــه اســتحکام خانــواده نکــرده اســت .شــاید در مــواردی نیــز حتــی بهعنــوان ابــزاری بــرای سوءمعاشــرت
زوجیــن تبدیــل شــده اســت .هرچنــد قانونگــذار ایــن اختیــار را بــه زن اعطــا کــرده تــا بهواســطه اعطــای وکالــت در
طــاق بتوانــد راحتتــر خــود را مطلقــه کنــد ،امــا همچنــان اصــل مســأله پابرجــا مانــده اســت .بــه نظــر نگارنــده اگرچــه
در حــال حاضــر ممکــن اسـت تنگناهــای اقتصــادی و مشــکالت جنســی جــزء مهمتریــن دالیــل طــاق بهشــمار آینــد،
امــا بــه احتمــال زیــاد تفــاوت در حقــوق زوجیــن درخصــوص طــاق نیــز در ایــن بــاره بیتأثیــر نیســت؛ زیــرا در وضعیــت
کنونــی زن متوســل بــه هــر راه قانونــی خواهــد شــد تــا بتوانــد بــه زندگــی مشــترک پایــان دهــد ،امــا اگــر زن نیــز از حــق
طــاق برخــوردار باشــد ،شــاید بــا تأمــل بیشــتری در ایــن خصــوص اقــدام کنــد .در هرحــال قانونگــذار قانــون مدنــی،
زوجیــن را بــه حســن معاشــرت بــا یکدیگــر دعــوت کــرده اســت و البتــه ایــن حســن معاشــرت از رهگــذر حقــوق برابــر نیز
بــه شــکل مطلوبتــر حاصــل خواهــد شــد.
تصویب قانون حمایت از خانواده برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از طالق

طبــق مــاده  1133قانــون مدنــی «مــرد میتوانــد بــا رعایــت شــرایط مقــرر در ایــن قانــون بــا مراجعــه بــه دادگاه
تقاضــای طــاق همســرش را بنمایــد» .در تبصــره ایــن مــاده نیــز بــه زن ایــن حــق داده شــده کــه با وجــود شــرایط قانون
مذکــور از دادگاه تقاضــای طــاق کنــد .بنابرایــن شــوهر بــرای بهکارگیــری ایــن حــق بایــد از دادگاه گواهــی عــدم امــکان
ســازش بگیــرد و گرفتــن ایــن گواهــی مســتلزم طــی کــردن تشــریفاتی از جملــه داوری و نیــز تأدیــه تمــام حقــوق مــال
زن یــا کســب رضایــت او خواهــد بــود .اجبــار زوجیــن بــرای انجــام تشــریفات الزم بــرای طــاق در محاکــم همچــون
جلســات طوالنــی دادگاه ،داوری یــا مراکــز مشــاور خانــواده میتوانــد در کاهــش و انصــراف متقاضیــان طــاق مؤثــر باشــد
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و کســب اهــداف فــوق مســتلزم تدویــن قوانیــن مخصــوص خواهــد بــود تــا بتوانــد در کنــار قوانیــن کلــی و نیــز احــکام
شــرعی ،کمکــی بــرای بهدســت آوردن خواســته قانونگــذار باشــد.
ســؤال اینجاســت کــه بــا وصــف وجــود احــکام شــرعی ،تدویــن قوانیــن خــاص ماننــد قانــون حمایــت از خانــواده چــه
لزومــی دارد؟ آیــا ایــن بهمعنــای بیثمــر شــدن احــکام شــرعی اســت؟ بــدون شــک احــکام شــرعی در قوانیــن جمهــوری
اســامی ایــران نقــش بهســزایی دارنــد و هــدف اصلــی احــکام شــرعی و قوانیــن مدنــی در حــوزه حقــوق خانــواده،
حمایــت از نهــاد خانــواده و تــاش بــرای اســتحکام آن اســت ،امــا بهطــور قطــع آنچــه ســبب وضــع قوانیــن جدیــد یــا
تغییــر در بحــث طــاق شــده ،تغییــرات در زندگــی اجتماعــی و فــردی افــراد اســت.
در فقــه ،طــاق عملــی اســت کــه نــزد شــارع مقــدس مبغــوض و مســلمانان را از آن نهــی میکنــد و وضــع احــکام
مربــوط بــه طــاق در نصــوص قرآنــی در حالــی بــود کــه مســلمانان واقعــی بهدلیــل ایمــان قــوی تمــام عملکــرد زندگــی
خــود را بــر مبنــای احــکام شــرعی انجــام میدادنــد و از هرگونــه اعمالــی کــه غضــب و ناخرســندی خداونــد را درپــی
داشــت ،دوری میجســتند؛ بنابرایــن مــردم احــکام را نــه بهعنــوان الــزام ،بلکــه وســیله رســیدن بــه ســعادت و کســب
رضایــت خداونــدی میدانســتند و خــود آنــان داوطلبانــه بــه آن عمــل میکردنــد.
بهعبارتدیگــر ،احــکام مزبــور از ضمانــت اجــرای معنــوی برخــوردار بودنــد ،امــا بــا گذشــت زمــان و تغییــر محیــط،
متأســفانه بهمــرور روح ایمــان و تقــوای کامــل از میــان مــردم رخــت بربســت و غضــب خداونــد کــه زمانــی مهمتریــن
ضمانــت اجــرای طــاق بــود ،جایــگاه خــود را نــزد برخــی از مــردم از دســت داد؛ لــذا چنیــن عقوبتــی دیگــر بــرای
جلوگیــری از وقــوع ایــن عمــل مبغــوض کافــی نبــود .در ایــن شــرایط برخــی مــردان هــر لحظــه اراده مغرضانــه و نامعقول
خــود را بــرای اعمــال طــاق بــر زنــان تیرهبخــت خــود ب ـهکار میبردنــد و آنهــا را بهســوی جامعــه فاســد و ناامــن
روانــه میکردنــد.
تبعیتــی کــه قانــون مدنــی در مــاده  1133از احــکام شــریعت داشــت بــه مــردان ایــن امــکان را داد تــا در لفــاف قانــون
بــه غــرض مکــروه خــود برســند .بــا ایــن شــرایط ازدواج بــرای زن یــک عقــد الزم محســوب میشــد و هیچگونــه راه
نجــات و خالصــی جــزء در مــوارد اســتثنائی بــرای او متصــور نبــود و بــرای مــرد ایــن توافــق مقــدس تقریبـ ًا بهصــورت
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یــک عقــد جایــز درآمــد کــه هــر زمــان مایــل بــود میتوانســت آن را برهــم بزنــد .بــا اینحــال وجــود چنیــن حربههایــی
در دســت مــرد نامعقــول آن هــم بــا اطــاق مذکــور ،میتوانــد ضربــه ســنگینی بــر پیکــره خانــواده وارد آورد.
بــا توجــه بــه اینکــه قانونگــذار وظیفــه حفــظ نظــم و ســامت اجتمــاع را در تمــام عرصههــا برعهــده دارد و خــود
را موظــف میدانســت تــا در برابــر سوءاســتفادههای بهعمــل آمــده و مخــرب بهپــا خیــزد و بــرای عقالنــی کــردن و
تنظیــم روابــط ،اقــدام بــه تدویــن قوانیــن مقتضــی کنــد کــه قانــون حمایــت خانــواده از مهمتریــن آنهاســت.
بهطورکلــی ،کمرنــگ شــدن احــکام شــرعی نــزد برخــی خانوادههــا بهویــژه در موضــوع طــاق بهدلیــل تغییــرات
بهوجــود آمــده در عقیــده افــراد و شــرایط اجتمــاع ،عامــل اصلــی تدویــن مقرراتــی جدیــد در کنــار احــکام شــرعی بــود.
همگــی و حتــی قانونگــذار بــر ایــن واقعیــت واقفنــد کــه نقــش قانــون در طــاق و پیشــگیری از آن بســیار مهــم اســت و
قانــون دارای خصیصــه الزامــی بــودن اســت و هــر حکمــی کــه از جانــب قانونگــذار مقــرر شــود ،تخلفناپذیــر خواهــد بــود
و ممتنــع و بـهزور مجریــان قانــون ملــزم بــه اطاعــت میشــود.
البتــه اگــر تدویــن قوانیــن بهویــژه در بحــث حقــوق خانــواده بهگون ـهای اصولــی و بــا واقعیتهــای دینــی و اخالقــی
و ســایر ابعــاد اجتمــاع همســو باشــد ،برحســب مــورد دارای نفــوذ معنــوی خواهــد بــود .قانونگــذار در مــورد طــاق ســعی بــر
آن داشــته تــا قوانینــی را وضــع کنــد کــه در کنــار بهرســمیت شــناختن برخــی از حقــوق مثــل حــق طــاق ،از جاهطلبیهــا
و سوءاســتفادههای احتمالــی در بهکارگیــری آن جلوگیــری کنــد .امــروزه دادههــای آمــاری حاکــی از افزایــش رو بــه فزونــی
تعــداد طالقهــا در ســطح کشــور اســت کــه در میــان آن طــاق توافقــی حضــوری پررنــگ دارد؛ بــرای مثــال ،در میــان
آمارهــای اعــام شــده ،طــاق توافقــی در رتبــه چهــارم خواســتههای حقوقــی کشــور در ســال  94قــرار داشــت .اطالعاتــی از
ایــن دســت اخطــاری بــر بنیــان و اســتحکام خانــواده و نیــز پیامدهای منفــی اجتماعــی آن خواهــد بــود .بنابراین قانونگــذار در
راســتای انجــام تکلیــف خــود اقــدام بــه وضــع قوانینــی بــرای رفــع و پیشــگیری ایــن پدیــده کــرد کــه از عمدهتریــن عمــل
قانونگــذار پیــش و پــس از انقــاب ،لــزوم ارائــه تمــام اختالفــات خانوادگــی همچــون طــاق بــه دادگاه خانــواده بــود .طبــق
مــاده  14قانــون مصــوب ســال  92بهعنــوان آخریــن قانــون مصــوب در ارتبــاط بــا حقــوق خانــواده «ثبــت طــاق و ســایر
مــوارد انحــال نــکاح و ...پــس از صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش یــا حکــم مربــوط از ســوی دادگاه مجــاز اســت».
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بــا وصــف تمــام تالشهــای قانونــی ،در برخــی مواقــع قانونگــذار از موضــوع طــاق توافقــی و نظــارت بــر آن غافــل
شــده اســت؛ عنوانــی کــه خــود مبتکــر آن در ســال  1346در قانــون حمایــت خانــواده بــود و امــروزه همیــن موضــوع
عاملــی مؤثــر در افزایــش چشــمگیر آمــار طــاق بــوده اســت ،بهگونهایکــه زوجیــن بــرای اینکــه وادار بــه انجــام
تشــریفات طوالنــی و مشــقتبار پیـش رو بــرای اخــذ طــاق نشــوند ،بــا اســتناد بــه توافــق صــورت گرفتــه بــر موضــوع
طــاق ،خــود را از انجــام مراحــل قانونــی معــاف میکننــد و همیــن شــرایط ســبب شــده تــا امــروزه طــاق توافقــی بــه
جوالنگاهــی بــرای برخــی افــراد بیتدبیــر در سوءاســتفاده از آن و متالشــی کــردن بنیــان خانــواده مبــدل شــود.
زوجیــت در زندگــی زناشــویی علقـهای طبیعــی اســت کــه از میــل دو جنــس مخالــف بــه یکدیگــر سرچشــمه میگیــرد
و دارای شــرایط و ضوابــط خاصــی اســت کــه بــا پیمانهــای دیگــر اجتماعــی از قبیــل بیــع و اجــاره کــه یــک سلســله
قراردادهــای اجتماعــی صــرف هســتند ،تفــاوت دارد .در ازدواج عــاوه بــر دو اصــل «آزادی» و «مســاوات» ،اصــل دیگــری
بهنــام «محبــت» و «همدلــی» نیــز وجــود دارد و بــا توجــه بــه اصــل مذکــور افــراد ســالیان دراز میتواننــد بــدون
کوچکتریــن مشــکلی در کنــار هــم زندگــی کننــد ،امــا اگــر بهســبب بــروز عللــی ،مثــل اشــتباه بــودن نــوع ازدواج و
کیفیــت پیونــد آنهــا ایــن اصــل بــه حاشــیه رانــده شــود ،رکــن اصلــی خانــواده از بیــن رفتــه و برگشــت بــه ایــن زندگــی
دشــوار خواهــد بــود .شــاید بتــوان چنیــن زوجینــی را بــه اجبــار قانــون کنــار هــم نگــه داشــت ،ولــی ایــن کار پیامدهــای
ناخوشــایند دیگــری را بهدنبــال دارد .در چنیــن حالتــی مصلحــت زوجیــن بــر جدایــی اســت تــا ادامــه زندگــی کــه امــکان
دارد طــاق عاطفــی ســایه ســنگین خــود را بــر بنیــان آن بیفکنــد .اگرچــه در نصــوص قانونــی ،طــاق را در اختیــار مــرد
قــرار دادهانــد ،امــا از زن و شــوهری کــه بــه هــر دلیلــی ادامــه ایــن شــرایط را بـه صــاح خــود نمیبیننــد ،دور از انتظــار
نیســت تــا بــر جدایــی ،تصمیــم و توافــق کننــد و اســام نیــز بــا وجــود اینکــه طــاق را مبغــوض میشــمارد ،امــا در
صــورت ایجــاد کراهــت فیمابیــن زوجیــن ،طــاق و جدایــی را اگــر واجــب ندانــد ،مســتحب میدانــد.
چنیــن ایــدهای حتــی در حقــوق خانــواده و محاکــم کشــورهای دیگــر نیــز حاکــم اســت و هــرگاه محاکــم شــواهدی
حاکــی از آن داشــته باشــند کــه ادامــه رابطــه زناشــویی خــاف مصالــح مشــترک زن و شــوهر اســت ،تقاضــای طــاق را
میپذیرنــد ،حتــی اگــر یکــی از زوجیــن بــا طــاق موافــق نباشــد.
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▪

▪طالق توافقی

اساس ـ ًا طــاق توافقــی بــا کراهــت میــان زوجیــن و بــا موافقــت و تفاهــم آنهــا پدیــد میآیــد؛ اگرچــه در قوانیــن
تعریــف مشــخصی اعــام نشــده ،امــا بهطورکلــی میتــوان آن را اینچنیــن معرفــی کــرد کــه «در طــاق توافقــی زوجــه
بــا بــذل قســمتی از حقــوق مالــی خــود مثــل مهریــه ،جهیزیــه ،نفقــه یــا مــال دیگــری ،زوج را راضــی بــه اجــرای صیغــه
طــاق میکنــد».
در ایــن نــوع طــاق کــه میتوانــد از نــوع خلــع و مبــارات باشــد ،طرفیــن بــر شــرایط مالــی و غیرمالــی توافــق
میکننــد و توافــق مزبــور را بــه محضــر دادگاه تقدیــم میکننــد تــا دادگاه گواهــی عــدم امــکان ســازش را صــادر
کنــد .در قانــون مدنــی بـه تبعیــت از احــکام فقهــی از طــاق توافقــی اســمی بــه میــان نیامــده اســت ،بلکــه آنچــه درج
شــده اعطــای اختیــار طــاق زن بــه مــرد و نیــز اجــازه گرفتــن طــاق در مــوارد خــاص بــرای زن از جملــه تــرک نفقــه،
سوءمعاشــرت ،امــراض مســریه و ...اســت کــه همگــی را میتــوان زیــر عنــوان عســر و حــرج قــرار داد.
ظهــور طــاق توافقــی بــا تصویــب قانــون حمایــت خانــواده مصــوب  1346همــراه بــود کـه مــاده ســه آن قانــون مقرر
میداشــت «در مــواردی کــه بــرای طــاق بیــن زن و مــرد توافــق شــده باشــد ،طرفیــن بایــد توافــق خــود را بــه دادگاه
اعــام کننــد و دادگاه گواهــی عــدم امــکان ســازش را صــادر خواهــد کــرد».
پــس از تصویــب ایــن قانــون کــه نخســتین قانــون حمایــت خانــواده اســت ،طــاق توافقــی در تمامــی قوانیــن و
اصطالحــات بعــدی مربــوط درج شــد ،امــا برخــورد قانونگــذار بــا آن بــه یــک شــکل و رویــه نبــود کــه در مطالــب بعــدی
بــه شــرایط طــاق توافقــی ،نقــص قانــون و ترویــج طــاق توافقــی ،نقــش مراکــز مشــاوره ،ناکارآمــدی قانــون حمایــت
از خانــواده و بـه تبــع آن و مراکــز کنونــی مشــاوره در پیشــگیری از طــاق توافقــی ،نبــود فرهنــگ اســتفاده از مشــاوره،
دادرســی طــاق توافقــی ،وکالــت زوج یــا زوجــه بــه دیگــری در مراجعــه بــه دادگاه خواهیــم پرداخــت.
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▪

▪تنصیف در دارایی همسر

در راســتاي حمايــت از زنــان مطلقــه ،از ســال  1362در نكاحنامههــاي رســمي شــرط «الــزام زوج بــه انتقــال تــا
نصــف دارايــي بــه زوجــه حيــن طــاق» ،درج شــد ،امــا ابهــام و اجمــال در عبــارات شــرط و محــدوده موســع آن موجــب
شــد قضــات تمايلــي بــه اجــراي آن نداشــته باشــند و مشــكالتي در اجــراي شــرط پديــد آمــد؛ بهگونهايكــه نــه تنهــا
حمايــت مالــي از زنــان حاصــل نشــد ،بلكــه بعضـ ًا بــه ســرگرداني آنــان منجــر شــد.
از نتايــج ايــن شــرط عــدم تمايــل مــردان بــراي ارائــه دادخواســت طــاق بــود و انجــام رفتارهايــي كــه در نهايــت زنان
خواســتار طــاق باشــند؛ زيــرا مــردان اوليــن نكتـهاي كــه از قوانيــن فــرا گرفتنــد ،مجبــور كــردن زنــان بــا طــاق بــود
تــا مجبــور بــه تنصيــف دارايــي و پرداخــت نقــدي مهريــه نباشــند .زنــان از همهجــا بيخبــر هــم بــراي نجــات زندگــي
و روان بــه ايــن جملــه معــروف «مهــرم حــال ،جانــم آزاد» تــن دادنــد و از كليــه حقــوق مــادي خــود محــروم شــدند.
تنصيــف دارايــي يــك شــرط ضمــن عقــد اســت كــه بهصــورت چاپــي در اســناد ازدواج وجــود دارد .بــه ايــن شــرط
كــه در ضمــن عقــد نــكاح -عقــد خــارج الزم (زوج شــرط كــرد كــه هــرگاه طــاق بنــا بــه درخواســت زوجــه نباشــد و
طبــق تشــخيص دادگاه تخلــف زن ناشــی از تخلــف زن از وظايــف همســری يــا ســوءاخالق و رفتــار وی نبــوده ،زوج
موظــف اســت تــا نصــف دارايــی موجــود خــود را كــه در ايــام زناشــويی بــا او بهدســت آورده يــا معــادل آن را طبــق نظــر
دادگاه بالعــوض بــه زوجــه منتقــل کنــد) .بــه بــاور بنــده شــرط فــوق تقليــدي خــام و ناشــيانه از حقــوق غــرب اســت.
ايــن شــرط متضمــن حمايــت حقوقــي و مالــي از زنــان اســت ،ولــي امــا و اگرهــاي زيــادي در ايــن شــرط وجــود دارد
كــه امــكان اجــراي ايــن شــرط را دشــوار كــرده اســت .اوليــن نكتــه ايــن اســت كــه تقســيم دارايــي زمــان طــاق يــك 
حكــم قانونــي نيســت ،بلكــه يــك شــرط اســت كــه بــر اســاس مصوبــه شــورايعالي قضايــي در ســال  1362ســازمان
ثبــت اســناد مكلــف شــد در عقدنامههــا درج كنــد .اگــر زوج در ضمــن عقــد ايــن شــرط را امضــا كــرد ،آن هــم در
شــرايطي كــه در خــود شــرط مذكــور آمــده زوجــه ميتوانــد پــس از طــاق تــا حــدودي از دارايــي زوج بهرهمنــد شــود
و اگــر زوج امضــا نكنــد ايــن امــكان حداقلــي بــراي زوجــه وجــود نخواهــد نداشــت.
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در مــورد ایــن مســأله بایــد توجــه داشــت کــه ایــن شــرط «تــا نصــف دارايــي» از اهمیــت برخــوردار اســت ،چــرا کــه
محاكــم ممكــن اســت حكــم بــه  10يــا  20درصــد تقســيم دارايــي بدهنــد؛ چــون هيــچ معيــاري در ايــن مســأله وجــود
نــدارد و در اکثــر مــوارد زوجــه در اجــرای ایــن شــرط مســتأصل میشــود .اکثــر مــردان در مواجهــه بــا تشــریفات طوالنــی
دادرســی و آگاهــی از وضعیــت حقــوق مالــی زوجــه از تقاضــای طــاق انصــراف داده و زن را در فشــارهای روحــی و روانــی
نامطلوبــی قــرار میدهنــد .چنانچــه رویــه واحــدی مناســب و کاربــردی بــرای تمام ـی شــعب دادگاههــا اتخــاذ شــود ،از
بســیاری از مشــکالت کاســته خواهــد شــد و همچنیــن بــا الکترونیکیکــردن معامــات در ســازمان ثبــت اســناد و امــاک،
معضــل تشــخیص امــوال و دارایــی زوج و فــرار او از اجــرای ایــن شــرط رفــع خواهــد شــد.
تنصیــف یکــی از شــروط منــدرج در عقدنامههــای رســمی ازدواج اســت ،ولــي در برخــي از عقدنامههــا ذكــر شــده و
در برخــي ديگــر ذكــر نشــده اســت .زوج ايــن حــق را دارد ايــن شــرط منــدرج در عقدنامــه را امضــا نكنــد؛ يعنــي زوج در
زمــان عقــد بگويــد شــرط تنصيــف را قبــول نميكنــم .هــر فــردي كــه زيــر شــرط تنصيــف را امضــا كنــد ،عمـ ً
ا ايــن
شــرط ضمــن عقــد را پذيرفتــه و ماننــد ســاير عقــودي كــه قانونـ ًا بيــن طرفيــن تنظيــم ميشــود ،متعهــد بــه پاســخگويي
در ايــن زمينــه اســت.
بزرگتريــن مشــكل در ايــن زمينــه زمانــي اســت كــه زوج بخواهــد تقاضــاي طــاق دهــد .پــس ميتوانــد تمــام امــوال
و داراييهــاي خــود را بــه اشــخاص ديگــر منتقــل كنــد و چيــزي بــه نــام زوج نباشــد كــه زوجــه بخواهــد قســمتي از آن
را مطالبــه كنــد .از طرفــي ،زوجــه اگــر بخواهــد ثابــت كنــد كــه اموالـي وجــود داشــته و زوج آن را واگــذار كــرده بــا توجــه
بــه اينكــه دادخواســتدهنده و اقدامكننــده« ،خواهــان» زوج تلقــي ميشــود ،دادگاه نميتوانــد در ايــن خصــوص زوج
را محكــوم كنــد.
تنصيــف زمانــي تعلــق ميگيــرد كــه از ســمت زوج طــرح دعــوای طــاق صــورت بگيــرد .دادگاه مطابــق مــاده  1133
تصميمگيــري خواهــد كــرد .در داخــل ايــن رســيدگيها حتمـ ًا زوجــي كــه تقاضــاي طــاق داده بايــد امــوال او مشــخص
شــود .بايــد توجــه داشــت زوج هــر زمــان بخواهــد ميتوانــد همســر خــود را طــاق دهــد ،امــا بايــد تمــام حقوحقــوق
مالــي او را ماننــد اجرتالمثــل ،نصــف دارايــي و مهريــه و ...پرداخــت كنــد.
46

شــرط تنصیــف دارایــی بــه نفــع زوجــه و از جملــه شــروطی اســت کــه در راســتای تأمیــن منافــع زنــان و جلوگیــری
از درماندگــی مالــی در زمــان تحقــق طــاق پیشبینــی شــده اســت ،امــا نظــر بــه ماهیــت قــراردادی آن و لــزوم توافــق
و قبــول زوج ،بهتنهایــی ضامــن و حافــظ منافــع مــورد نظــر زوجــه نخواهــد بــود؛ بهطوركلــي بایــد ایــن شــرط تبدیــل
بــه حکــم قانونــی شــود تــا تأميــن كننــده منافــع زن باشــد؛ زيــرا مردهــا بهراحتــي راهــكار فــرار از پرداخــت ايــن ديــن را
فراگرفتهانــد و زنــان نيــز اطــاع كاملــي از ايــن حــق خــود ندارنــد.
تأملی بر قوانین و عملکردها

بحــث چالشهــای حقوقــی زن در جامعــه ایــران و خألهــای آن ،یکــی از مباحــث مهــم جامعــه ماســت و توجــه و
بررســی همهجانبــه را اقتضــا میکنــد ،چــرا کــه هــم مشــکالت و مســائلی در زمینــه حقــوق زن در کشــورمان وجــود دارد
و هــم انتظــارات و توقعــات جدیــد زنــان کــه بســیاری از آنهــا نیــز بهحــق اســت ،مطــرح میشــود .در مــورد مســأله
طــاق نیــز وضعیــت مشــابه اســت.
بــرای تشــکیل خانــواده در قانــون مدنــی مــوادی داریــم کــه اشــاره میکنــد عقــد نــکاح بایــد بــا قصــد و رضایــت
زوجیــن منعقــد شــود ،پــس چنیــن زندگــی کــه بــا رضایــت طرفیــن تشــکیل میشــود ،بایــد برهمزدنــش نیــز طبــق
رضایــت طرفیــن باشــد ،نــه اینکــه هــر وقــت مــرد بخواهــد میتوانــد زنــش را طــاق بدهــد.
  فضــای حاکــم بــر دادگاههــای خانــواده بهدلیــل کثــرت پروندههــا و مراجعــات و فقــدان ابزارهــای مشــاورهایمناســب بــرای جلوگیــری از وقــوع طــاق چنــدان مناســب نیســت کــه در ایــن خصــوص نیــز بایــد توســط صاحبنظــران
چارهاندیشــی شــود.
 طبــق مــاده  1130قانــون مدنــی ،زن بایــد بــرای طــاق شــرط ســه گانــه عســر و حــرج را ثابت کنــد و اگر توانســتثابــت کنــد ،حاکــم شــرع و دادگاه بــه زن اجــازه طــاق میدهــد و ایــن مــاده بهخوبــی نشــان میدهــد زن بــرای
طــاق بایــد یــک مســیر پرپیچوخــم را طــی کنــد ،ولــی طــاق بــرای مــردان بســیار راحــت اســت.
 فقهــا میگوینــد چــون مــرد بایــد نفقــه و مهریــه را بپــردازد ،پــس درخواســت طــاق بایــد از ســوی مــرد باشــدو اگــر درخواس ـتکننده طــاق زن باشــد ،زندگــی بیبنیــان شــده و بهدلیــل تصمیمــات احساســاتی زنــان بهتــر اســت
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درخواســت کننــده زن نباشــد.
 در هــر دعوایــی طرفیــن بــرای اینکــه بتواننــد از خــود دفــاع کننــد و حرفشــان را بــه کرســی بنشــانند ،نیــاز دارنــدتــا بــرای صحــت ســخنان خــود دلیــل بیاورنــد یــا اســناد و مدارکــی ارائــه کننــد .قانونگــذار در قانــون مدنــی دالیلــی را
کــه طرفیــن میتواننــد در دادرســی از آنهــا اســتفاده کننــد ،بــا عنــوان ادلــه اثبــات دعــوا نــام بــرده اســت .اثبــات ادعــا
از طــرف زنــان بســیار ســخت و ممتنــع اســت.
نتیجهگیری
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گــذار ایــران از جامعــه ســنتی بــه یــک جامعــه نیمهمــدرن را میتــوان بهعنــوان یکــی از علــل افزایــش طــاق
بهشــمار آورد کــه در پــی مناســبات و تحــوالت گســترده اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران روی داده اســت و فقــط شــامل
مســأله ازدواج و طــاق نیســت .یکــی از گلوگاههــای اصلــی اجتمــاع ،بنیــاد خانــواده اســت کــه فاقــد ســاختارهای
حمایتــی اســت .اگــر ریشـهایتر بــه ایــن تغییــرات نگاهــی بیاندازیــم در مســائلی نظیــر تربیــت فرزنــد و مســائل مربــوط
بــه بلــوغ و تربیــت جنســی و ...شــاهد یــک تحــول عظیــم اجتماعــی خواهیــم بــود کــه همــگام بــا گســترش شــبکه
ارتباطــات در حــال وقــوع اســت و از آینــدهای کامـ ً
ا متفــاوت بــا آنچــه هســت ،خبــر میدهــد .هنــوز خانوادههــا ،نظــام
آموزشوپــرورش و بســیاری از نهادهــای متولــی مســائل فرهنگــی و اجتماعــی کــه خــود مســئولیت اصلــی برعهدهشــان
اســت بــه جــای برخــورد واقعبینانــه بــا مســائل بهوجــود آمــده و بــا ســکوت و انفعــال در برابــر بســیاری از آمارهــا
نظیــر افزایــش مصرفکننــدگان مــواد مخــدر ،مبتالیــان بــه ایــدز ،گســترش روابــط خــارج زناشــویی زنــان و نظایــر آن
نتوانســتهاند بــه یــک تفکــر واحــد مدیریتــی در ایــن بــاره دســت پیــدا کننــد ،درحالیکــه در گذشــته چنیــن مــواردی از
اســاس بهصــورت کنونــی وجــود نداشــتهاند.
مشــکل طــاق در جامعــه مــا ویژگیهــا و پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد .طــاق در جامعــه مــا مســألهای
فــردی -اجتماعــی اســت .مســألهای کــه بــه افــراد زیــادی مربــوط میشــود بــرادر ،خواهــر ،پــدر ،مــادر و حتــی بــه
اعضــای نســبت ًا دور نیــز ارتبــاط پیــدا میکنــد؛ یعنــی یــک شــبکه اســت و حتــی پیامدهــای اجتماعــی نیــز بــا خــود بــه
همــراه م ـیآورد.

در جامعـهای کــه زنــان طــاق گرفتــه ،یــا اصـ ً
ا ازدواج نکردهانــد ،بــرای مــردان مشــکالتی جــدی بــه بــار خواهــد
آورد .آمارهــا نشــان میدهــد در جامعــه مــا در حــال حاضــر 2 ،میلیــون و  500هــزار نفــر زن ازدواج نکــرده ،بیشــتر از
مــردان فاقــد همســر زندگــی میکننــد .ایــن آمــار ،بــا خــود پیامدهــای اجتماعــی زیــادی دارد ،قســمت عمــدهای از ایــن
زنــان شــاغل نیســتند و مســأله معیشــت ،آینــده ،تأمیــن اجتماعــی و نیازهــای بیولوژیــک آنهــا را نمیتــوان نادیــده
گرفــت یــا بهســادگی از آن گذشــت.
برخــی از جامعهشناســان ایــران در بیــان عوامــل طــاق ،عللــی چــون ســن ازدواج را مطــرح میکننــد کــه اگــر ســن
ازدواج پاییــن بیایــد ،درصــد طــاق بــاال م ـیرود ،امــا از ســویی توصیههایــی هــم مبنــی بــر پاییــن رفتــن ســن ازدواج
دارنــد؛ از طرفــی ،ســن بلــوغ جنســی هــم در حــال پاییــن آمــدن اســت؛ یعنــی بــا یــک پارادوکــس مواجــه هســتیم.
میتــوان بیــان کــرد کــه ســن پاییــن ازدواج بــه همــراه عوامــل دیگــر ،موجــب طــاق میشــود .زمانــی کــه خانــواده
پــدری ،حامــی فرزنــد باشــد ،او در  17 ،16یــا  18ســالگی هــم میتوانــد ازدواج کنــد و ازدواج موفقــی هــم داشــته باشــد.
اینکــه مــا ازدواج در ســن پاییــن را از عوامــل طــاق بدانیــم ،یــک نــگاه تکعاملــی اســت.
واقعیتهــای جامعــه نشــان میدهــد ســن ازدواج بــه  30ســال رســیده اســت .اگــر در گذشــته پــدر در ازدواج پســرش
دخالــت میکــرد ،حداقلهایــی از حمایــت را بــرای او در نظــر میگرفــت کــه اکنــون پــدر در ازدواج فرزنــدش دخالــت
میکنــد ،امــا نمیتوانــد از نظــر مالــی او را حمایــت کنــد و از طــرف دیگــر ،توقعــات هــم بــاال رفتــه اســت .در هرحــال
ســن ازدواج بــه تأخیــر افتــاده و ایــن همــان ســن بحرانــی دوران جوانــی اســت .از نظــر روانشــناختی بســیاری از رفتارهایی
کــه از برخــی جوانــان ســرمیزند؛ مثـ ً
ا آرایشهــای غیرمعمــول ،گــوش دادن بــه موســیقیهای نامتعــارف یــا رفتارهــای
نــه چنــدان مرســوم ،تحــت تأثیــر دو عامــل اســت :یکــی ارضــا نشــدن نیازهــای جنســی و دیگــری جفتخواهــی؛ یعنــی
ایــن رفتارهــا بــرای جلــب توجــه دیگــران و بهخصــوص جنــس مخالــف صــورت میگیــرد .نظــر برخــی روانشناســان
و مشــاوران خانــواده ایــن اســت کــه یکــی از عوامــل طــاق ،خیانــت همســران و یــا تعارضــات در ذائقههــای جنســی
اســت کــه بهدلیــل وجــود فرهنــگ بیگانــه در میــان زوجیــن شــکل گرفتــه اســت؛ بهعبارتــی ،زوجیــن در ایــن مســائل
انتظــارات جدیــدی از یکدیگــر دارنــد و خــود ایــن موضــوع هــم میتوانــد از عوامــل طــاق بهشــمار آیــد.
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در چنیــن شــرایطی میتــوان ادعــا کــرد کــه بیگانگــی از فرهنــگ اســامی ،اثــر فوقالعــاده زیــادی بــر افزایــش
ســن ازدواج گذاشــته اســت .حاکمیــت ایــن نــوع طــرز تفکــر ،رفاهزدگــی ،بــه ایــن معنــا کــه انســان بایــد از زندگــی خــود
لــذت ببــرد ،اینکــه ازدواج محدودیــت اســت و گذشــتن از بســیاری از لذتهــا و هوسهاســت ،نشــاندهنده نوعــی از
بحــران اســت.
همانطــور کــه بیــان شــد ،فرآینــد دادخواســت طــاق بســیار ســخت اســت .زمانیکــه فرآینــد طــاق ســخت میشــود،
دخالــت والدیــن هــم کــم میشــود؛ زیــرا خانوادههــا میپندارنــد کــه ســختی فرآینــد طــاق ،زوجیــن را از آن منصــرف
میکنــد ،غافــل از آنکــه فرآینــد دادخواســت طــاق ،کینههــا را زیــاد میکنــد .منازعــات خانوادگــی در زندگیهــای
ســنتی هــم وجــود داشــت؛ امــا دخالــت بــه موقــع اطرافیــان و بهویــژه خانوادههــا از طــاق جلوگیــری میکــرد.
هزینههــای مــادی و معنــوی جدایــی در ایــران خصوصـ ًا بــرای زنــان ســنگین و بســیار بیشــتر از برخــی کشورهاســت.
همیــن فرهنــگ ســنتی و ذهنیتهــا و تعابیــر نادرســتی کــه در ناخــودآگاه جمعــی مــردم شــکل گرفتــه اســت ،چنــان
حصــار و حریمــی بــرای بازگشــت طبیعــی ایــن افــراد بــه روابــط عــادی ایجــاد میکنــد کــه منجــر بــه فاصلــه گرفتــن
آنهــا از جامعــه ،توســل بــه دروغ و پنهــانکاری و ایجــاد مشــکالت فــراوان در ســاختار نظــام روانــی زوجیــن میشــود.
راهکارها
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مســائل اجتماعــی پیچیدهانــد و راهحــل ســاده و کوتاهمدتــی ندارنــد .رونــد تغییــرات اجتماعــی در جهــت افزایــش
طــاق خواهــد بــود .پــس از کالنشــهرها و شــهرهای بــزرگ ،ســایر نقــاط کشــور نیــز توســعه مییابنــد و شهرنشــینی،
دگرگونــی مناســبات و روابــط در درون خانــواده را بهوجــود م ـیآورد .نهتنهــا ازدواج ،ســن ازدواج ،طــاق ،ســهم جوانــان
در انتخــاب همســر و مؤلفههــای دیگــر تغییــر کــرده ،مناســبات و روابــط نیــز دچــار تغییــر شــده اســت .اکنــون روابــط زن
و شــوهر بــا قدیــم بســیار متفــاوت شــده ،در گذشــته افــراد بــا احتــرام و یــک نــوع مالحظــه و احتیــاط بــا هــم برخــورد
میکردنــد ،امــا اکنــون قبــح طــاق کــم شــده و در نظــام خویشــاوندی قابــل پذیــرش اســت.
بهرغــم اینکــه چالشهــای زندگــی پــس از طــاق ،هــر دو جنــس را متأثــر میکنــد ،امــا ایــن زنــان هســتند کــه
بهدلیــل موانــع جنســینی بــا آســیبهای بیشــتری در زندگــی پــس از طــاق روبـهرو هســتند .ایــن نتایــج بــا بســیاری از

تحقیقــات در ســایر کشــورها نیــز همخوانــی دارد .آســیبپذیری زنــان خصوصـ ًا در ابعــاد اقتصــادی ،ارتباطــی و اجتماعــی
منجــر بــه پیامدهــای بســیار منفــی نهتنهــا بــرای آنهــا ،بلکــه بــرای خانــواده ،فرزنــدان و در مجمــوع کل جامعــه خواهــد
شــد و ایــن زنــگ خطــری اســت کــه سیاس ـتگذاران بایــد بــدان توجــه کــرده و درصــدد توانمندســازی زنــان در ایــن
ابعــاد باشــند .بخشــی از راهکارهــا عبارتنــد از:
الف) راهکارهای فرهنگی

▪  ▪تأکید بر ازدواج مجدد افراد و بازسازی زندگی پس از طالق (کاهش چالشهای اجتماعی و روانی طالق برای افراد).
▪  ▪اصالح نگرش جامعه نسبت به طالق (راهحل دیدن آن در مواقع ضرورت).
▪  ▪ایجاد اورژانسهای اجتماعی برای رسیدگی به مسائل خانواده با رویکرد اجتماعی (نه انتظامی و قضایی).
▪  ▪بازنگری در مورد پیام و محتوای رسانههای جمعی در مورد طالق ،ارائه نگرش درست و همهجانبه نسبت به موضوع طالق.

ب) راهکارهای اقتصادی

▪  ▪کاهش هزینههای مشاورههای روانشناسی و روانکاوی پیش ،حین و پس از طالق ،بهمنظور بازسازی روحی و روانی افراد پس از طالق.
▪  ▪ارائه وام و خدمات مادی و رفاهی برای زنان مطلقه که پس از طالق از پشتوانه مادی کافی برای ادامه زندگی برخوردار نیستند.

ج) راهکارهای حقوقی

 بازنگــری قوانیــن حقوقــی در مــورد طــاق؛ قوانیــن طــاق بایــد بازبینــی شــود تــا جلــوی بســیاری از خألهــایقانونــی و حقوقــی در ایــن زمینــه گرفتــه شــود .در بســیاری از مواقــع ،عملکــرد دســتگاههای قضایــی و حقوقــی مــا
میتوانــد آییــن دادرســی را کوتــاه نمایــد و از اطالــه بیدلیــل آن جلوگیــری نمایــد .متأســفانه رونــد پیگیریهــای قضایــی
بهگون ـهای اســت کــه منجــر بــه فرســودگی طرفیــن مخصوص ـ ًا زنــان میشــود.
 پرداخــت مهریــه بایــد بهصورتــی باشــد کــه پــس از عقــد بهصــورت یکجــا و یــا در اقســاطی بــه زن داده شــود،تــا در زمــان طــاق بهعنــوان یــک حربــه اســتفاده نشــود؛ چــه از جانــب زنــان و چــه از جانــب مــردان.
 بایــد راهکارهــای حقوقــی و قانونــی در مــورد وضعیــت مالــی زنــان بیــن زن و مــرد ایجــاد شــود و بایــد اســتفادهدرســت و عاقالنــه از شــرایط ضمــن عقــد صــورت بپذیــرد.
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