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  هاي شهر كرمانشاه تفسيري از داده  1طالق نهاد
  

 محمد فرهادي
 )15/08/97، تاريخ پذيرش 16/04/97فت(تاريخ دريا

  
خانواده همچون ساير نهادهاي اجتماعي در جريان سازگاري با تحـوالت كـالن،   : چكيده

خوش تالطمي است كه خالي از خطر و خسران نيسـت. تحـوالتي ماننـد بـازاري شـدن       دست
ناپذير آن از جمله فردگرايي، مصرف گرايي، توسعه شخصي  اصر و پيامدهاي اجتنابزندگي مع

هـا و   به بازانديشي نقشرو كرده كه مواجهه با آن منجر  و پيشرفت، خانواده را با موقعيتي روبه
هنجارهاي نهاد خانواده شده است. در اين مقطع مشخص زمـاني، واكـنش عـامالن اجتمـاعي     

اين نهاد است كه منجر به افزايش آمار طالق شده است. از ايـن منظـر    رها كردن خود از قيد
  اي از نارسايي نهادي در خانواده و روي ديگر اين نهاد است.  طالق نشانه

اي بـدل كـرده كـه در حـال      را بـه ضـايعه   مسائل اجتماعي و اقتصادي متناظر با طالق آن
ي براي طالق، عـامالن اجتمـاعي را در   رساندن به نهاد خانواده است. فقدان الگوي نهاد آسيب

مقابل پيامدهاي آن تنها رها كرده است. توجيه ضرورت تلقي طالق به مثابه يـك نهـاد بـراي    
تمهيد مناسبات هنجاري عمل در اين مرحله از زندگي هدف اين نوشـته اسـت. روش متبـوع    

هــاي  هــاي موجــود و تــدقيق و تصــحيح آن بــا كمــك مصــاحبه مكتــوب حاضــر تحليــل داده
  ساختاريافته است. نيمه

هـا از رهگـذر    آنچه به عنوان يكي از نتايج اين پژوهش قابل اشاره اسـت، كـاهش آسـيب   
تأسيس نهاد طالق است. طالق نه تنها پايان يك خانواده است بلكه بـا آثـاري كـه بـه لحـاظ      

سـت. امـا   گذارد  به طور كلي در حال تبديل شدن به پايان نهاد خـانواده ا  اجتماعي به جا مي
  تواند به استواري نهاد خانواده ياري برساند. نهاد طالق مي

 
هـاي رفتـاري اطـالق كـرد كـه اجتمـاع نهـاده و يـا تأسـيس كـرده            تـوان] نهـاد را بـه همـة عقايـد و شـيوه       مـي . «[ 1
). بر اين اساس نهاد يك الگوي عمـل اسـت كـه در يـك موقعيـت و از رهگـذر نقـش تعريـف         22: 1373دوركيم،»(شدبا

دهـد   را توجيه كرده و مشروعيت مي و هنجارها آن» عقايد«است و لذا جامعه از طريق » اجتماع نهاده«شود. اين الگو  مي
  داند.  صحيح براي عمل مي» شيوه رفتاري«را  و از سوي اعضاي جامعه پذيرفته شده و آن
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ــدي ــاهيم كلي ــه مف ــأله جامع ــاركرد، مس ــانواده،    : ك ــاد خ ــالق، نه ــاد ط ــناختي، نه ش
  نقش.

  
  طرح مسأله

بلكـه  ». طـالق مسـأله نيسـت   «مسأله مركزي اين نوشته حول اين ايده سامان يافته كه ضرورتا 
بـدل  » حـلّ مسـأله  «برد و پژوهش به  به توقعِ حلّ آن راه مي» مسأله«تلقي قالبي از طالق به مثابه 

است. در اين رويكرد چه بسا يك مسأله » طرح مسأله«كه كاركرد اصلي اين تحقيق  شود حال آن مي
  شود.  نه حلّ، كه منحل مي

با  ، نيازمند توجيه و تعيين نسبت آن»مسأله«شناختي تعريف يك پديده به مثابه  از منظر جامعه
هاي اجتماعي است. بر اين اساس امكان انتزاع يك مسأله از سـاير واقعيـات اجتمـاعي و     ساير پديده

مسـتلزم فهـم آن در    1بررسي خودبسندة آن مجاز نيست و بدل كردن يك پديده به معضلة تحقيـق 
ثـر،  هـاي متك  واسطة تعامل پيچيـدة همـين مؤلفـه    هاي اجتماعي است. به جريان رابطه با ساير مؤلفه

شود كه مورد انتظار و توقع عـامالن نبـوده اسـت. ايـن      كردارهاي فردي به نتايجي جمعي منجر مي
دهند و اهميت آن تا جايي است كـه   مورد تحليل قرار مي2»نتايج ناخواسته كنش«رابطه را با مفهوم 

نهادهـا و  هـاي ارزشـي، هنجارهـا،     . بر اين اسـاس نظـام  3كنند شناسي را با آن تعريف مي علم جامعه
توانند كاركردهاي پنهاني داشته باشند كـه ممكـن اسـت از چشـم عـامالن دور       كردارهاي آدمي مي

  كند. شان مصون نمي ها را از اثرات ناخواسته و پنهان اعمال بماند اما اين وضعيت آن
هايي مانند ازدواج، هنجارهاي مربوط به آن و نهـاد خـانواده در تالئـم بـا سـاير مناسـبات        ارزش

جا به ترجيحي  در اين» مطلوب«آورد كه ممكن است مطلوب نباشد. لفظ  نتايجي ناخواسته به بار مي
مداران به آن  شود و معموالً مصلحان اجتماعي و سياست داللت دارد كه از يك نظام ارزشي ناشي مي

نـوان يـك   توان آنچه را با نظام ارزشي ما سـازگار نيسـت بـه ع    جاست كه نمي قائل هستند. نكته اين
طـالق مسـأله   «شناسي تعريف كرد. حكم آغازين اين نوشته كـه   اجتماعي براي علم جامعه» مسألة«

توانند بـراي   نمي -بنيان ديگري يا هر گروه ارزش –بر همين مبنا استوار است. اهل سياست » نيست
  .4كنند جامعه طرح مسأله كنند زيرا ترجيحات خود را با واقعيت خلط مي

 
1. problematic  

2 .unintended consequences of action .)به اين پديده 1963بايد در نظر داشت پيش از گيدنز، رابرت مرتون (
 اشاره كرده است.

  ).1376كند( ش معرفي ميشناسي را علم مطالعه نتايج ناخواسته كن . گيدنز جامعه3
. اينجا قصد نداريم وارد مجادله دانش/ارزش، هست/بايد، ذهن/عين و علم/عمل و نسبت علوم اجتماع با همديگر شـويم.  4

داننـد   توان گفت حتي اهالي ساير رشته مطالعات كه جامعه را مرجع و منشأ نهايي تحليل نمي در امتداد همين حكم مي
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هـاي اجتمـاعي    ر هدف اول اين نوشته طرح مسألة طالق در نسـبت بـا سـاير مؤلفـه    از اين منظ
دادن آن درون جريان سيال مناسبات اجتماعي است. طالق فشارسنجي است كه بـا   همبسته و جاي

را اندازه گرفت. بارگيري نهاد خـانواده    توان وضعيت خانواده، تحوالت فردي و اقتصادي جامعه آن مي
شمار و غفلت از جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعي،     اقتصادي، آموزشي، تربيتي و رواني بيبا كاركردهاي 

شود. لذا اولويت ايـن نوشـته    كند كه به تالشي آن منجر مي فشار مضاعفي را بر نهاد خانواده وارد مي
  آن است. » تبيين كاركردي«شناختي و  طرح مسأله طالق از منظر جامعه
ي طالق بر اساس تجربه زيستة افراد درگيـر در ايـن پديـده     طالعهدر گام بعد هدف اين نوشته م

آيند و از چه مفـاهيم و نهادهـاي    است. عامالن چگونه با شرايط پيش، حين و پس از طالق كنار مي
در ايـران وجـود دارد؟ قواعـد و    » نهاد طالق«جويند. آيا  اجتماعي براي گذار از اين وضعيت مدد مي

  ركردهاي آشكار و پنهان طالق كدامند و كژكاركردها كدام؟ هنجارهاي آن كدامند؟ كا
هـاي ايـن    مرجع تحليل اين نوشته استان كرمانشاه است و مفروضات متبوع مقاله با محـك داده 

  استان سنجيده خواهند شد. 
  

  متكاي نظري
ها را كنار هـم نشـانده    هاي فكري است كه موضوع نوشته آن راهنماي مفهومي اين مكتوب، پاره

است. تعريف مسأله و توجيه آن مهمترين بخش يك پژوهش اجتماعي است كه مفروضـات بنيـادي   
كند. واقع اين است كه تشخيص يك مسأله به مثابه يك مشكل اجتماعي نيز متأثر از  را تعيين مي آن

رو  شناسي متبوع محقق است. از اين شناسي و معرفت همين مفروضات است كه خود مبتني بر هستي
  رسد. ح برخي از اين مفروضات براي تدقيق منظر اين مقاله ضروري به نظر ميتصري

هـا،   بنـدي آن  اجتماعي و نحوه تشخيص يـا اولويـت   1) در تعريف و تبيين مشكالت1376مرتون(
شـناس بـراي    كند جلوه آشكار مسائل يا جلب توجه عموم به آن، نبايد تنها مرجع جامعـه  تصريح مي

شده در جامعه  كه پيامد مناسبات جاري و پذيرفته–باشد. برخي مسائل  تعريف يك مشكل اجتماعي

                                                                                                                                   
طرح مسأله كنند. ما اين بحث درازدامن را با حكـم  » شناسي جامعه«توانند براي  نمي -شناسي ناز جمله فلسفه و روا-نيز

). لذا تنها ارزش 153؛ 1373»(توان تبيين كرد واقعه اجتماعي را جز با واقعه اجتماعي نمي«كنيم كه  دوركيم خالصه مي
  )1376تون، شناختي خود جامعه و انسجام آن است.(ن.ك به مر راهنماي تحقيق جامعه

كار گرفته است و مترجم به درستي آن را بـه مشـكل ترجمـه كـرده اسـت. در تعريـف        را به  problem. مرتون لفظ  1
هاي مشخصي دارد. يك مسأله اجتماعي لزومـاً مشـكل يـا آسـيب      تخصصي مشكل اجتماعي با مسأله اجتماعي مرزبندي

شناسي است. موضـع مقالـه نيـز بـر      نيز متخصص جامعه اجتماعي نيست. مرجع طرح مسأله يا تشخيص مشكل و آسيب
  همين مبنا استوار است؛ طالق مسأله است اما آيا مشكل يا آسيب هم هست؟
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كـه مرتـون   » كاركرد پنهان«و » كاركرد آشكار«براي عموم قابل تشخيص نيستند؛ مفاهيم  -هستند
تر رفت و افزود برخي از مناسـبات ارزشـي    ابداع كرد بر همين مبنا استوار هستند. مرتون حتي پيش

آورند كه ممكن است مورد توقع  بار مي هاست پيامدهايي براي زندگي جمعي به كه جامعه مقيد به آن
نتـايج ناخواسـته   «و » كژكاركرد«ها نباشد. مفاهيم  گذاران و مروجان آن عامالن اجتماعي يا سياست

  هاي نظري او حاصل شدند. از همين بصيرت» كنش
جامعـه را بـه خـود جامعـه و      مرتون از كاركردگرايان وفادار به سنت دوركيمـي بـود و تحـوالت   

زاي خويش است و تحليل مناسـبات   داد. از اين منظر جامعه تابع منطق درون مناسبات آن ارجاع مي
اجتماعي بايد معطوف به توضيح كاركردي نهادهاي اجتماعي باشد. هر الگوي رفتاري در اين رويكرد 

خ بـه نيـازي فـراهم آمـده اسـت.      شـود كـه در پاسـ    تنيده مطالعه مـي  هم در قالب مجموعه قواعد در
و مفاهيم همبسته مانند كژكاركرد و كاركرد پنهان يا كژكاركرد آشكار و پنهان، جامعـه را  » كاركرد«

داند و به اين ترتيب براي محقق و ناظر امكـان تحليـل فـارغ از     مرجع و منشأ تغييرات اجتماعي مي
  سازد.  هاي متبوع فردي يا جمعي را فراهم مي تمايالت و ارزش

شود، خانواده نهادي ديرپا با كاركردهـاي آشـكار و    تا جايي كه به موضوع اين مكتوب مربوط مي
پنهان و همچنين كژكاركردهاي آشكار و پنهان خاص خود است. يك نهاد همواره در نسبت با سـاير  

ا تحليـل خـانواده،   ها تأثير و تأثر متقابل دارد. لـذ  يابد و بر همين قياس با تحوالت آن نهادها معنا مي
هـاي بـه ظـاهر دور از     كاركردها و كژكاركردها و مسائل آن بدون توجه به اين تغييرات كه در عرصه

دهد، قرين توفيق نخواهد بود. از اين منظر فهم خـانواده، وضـع موجـود و سـمت و      خانواده روي مي
ست كه پيرامـون خـانواده    سوي آن در آينده، موكول به فهم و تحليل تحوالت خُرد و كالن اجتماعي

 روي داده است. 
را  توان آن جامعه ايران و به طريق اولي شهر كرمانشاه در سدة اخير با جرياني مواجه بوده كه مي

. غلبه اين منطق در زندگي شهري، اقتصاد، فرهنگ، دانشگاه، هويـت شخصـي،   1ناميد» منطق بازار«
بر اساس يك منطق از هم تفكيك كـرد، قابـل   توان  هايي كه مي سياست، سبك زندگي و همة عرصه

تواند از جريان خودفزا بر كنار بماند و بر اساس زمينة فرهنگي و تـاريخي   مشاهده است. خانواده نمي
  هر اقليم اجتماعي به اين فرايند واكنش نشان خواهد داد. 

 
داري، ليبراليسـم،    اش عنـوان متفـاوتي بـه ايـن فراينـد خواهـد داد؛ سـرمايه        . هر پژوهشگري به فراخور رويكرد متبوع 1

هاي اين اتفاق است. شرح نسـبت   شدن، تهاجم فرهنگي، توسعه و ... همة نام يامپرياليسم، مدرنيسم، مدرنيزاسيون، جهان
ها در تغيير مناسبات شهرهاي پيراموني ايران قصة دراز دامني است كه مسـأله مركـزي علـم     اين مفاهيم يا مكانيسم آن

  اجتماعي در ايران است. 
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مـون خـانواده   كه كانون توجه اين نوشته است يكي از انواع واكنش به اين تحوالت پيرا» طالق«
رو اسـت لـذا طـالق تنهـا      جز اين، خانواده با مصائب بسياري در ساير كاركردهاي خود روبـه  است. به

توان ادعا كرد تالش براي كاهش طالق كمكي بـه تقويـت ايـن نهـاد بـه       تهديد خانواده نيست و مي
طالق «گفته شد  تر شده باشد كه كند. شايد اكنون ادعاي آغازين اين نوشته روشن شكل مرسوم نمي

ها چه  كند كه در پرتو آن اين موضع توجه ما را به مناسبات فراتر از خانواده جلب مي». مسأله نيست
  شود.  بسا مسأله طالق نه حلّ كه منحل مي

را بـه   سهامي بدل شده است كه افـراد آن  -تحت تأثير منطق بازار خانواده به يك شركت تجاري
كنند. منطق تجـارت سـود اسـت و اگـر شـراكتي       و زندگي تلقي مي گذاري عمر مثابه محمل سرمايه

رود. بديهي اسـت مقصـود از    نتواند اين مهم را تأمين كند كاركرد خود را از دست داده و از ميان مي
كند اما حتي اگـر خـانواده را    سود تنها سود مادي و اقتصادي نيست كه البته نقش مهمي را ايفا مي

فه و تعهد بدانيم بايد آگـاه باشـيم منطـق سـود بـر آن حـاكم اسـت و        شركت سهامي احساس، عاط
احساس خسران براي هر يك از طرفين پايان اين شـراكت خواهـد بـود. اسـتيالي منطـق سـود در       
خانواده آغاز ورود اين نهاد به بازار آزاد و همة مناسبات حاكم بر آن است. اعضاي اين نهاد/ شـركت،  

دانند و اين تعبير، علـت   و ترقي جايگاه فردي و اجتماعي خود مي» رفتپيش«خانواده را محلي براي 
وجودي تشكيل اين نهاد است و نبايد موجب تعجب باشد اگر علت پايان اين شراكت هم باشد. ايـدة  

ها جـاري باشـد    تواند در همة عرصه كند نمي پيشرفت كه انسان ترازنوين خود را درون آن تعريف مي
. واقع اين است ازدواج بـه مثابـه يـك گـام بـراي توسـعه و تكامـل        1ر گذاشته شوداما از خانواده كنا

شخصي، تلقي سنتي كه پاسخ به نوعي فشار اجتماعي بـود را كنـار زده اسـت. در پرتـو ايـن تحـول       
داد مـورد بررسـي قـرار داد. در مناسـبات      توان طالق را با معنايي كه به ازدواج سنتي پايان مـي  نمي

  م تكميلي براي همان حركت براي توسعه و تكامل شخصي است.نوين، طالق گا
تـوان وضـع    هـا مـي   آورند كه با شرح قصة آن اي از داليل را پديد مي مناسباتي از اين دست زنجيره

اسـت.  » فردگرايـي «هاي اين زنجير،  موجود و آيندة خانواده را پيش چشم آورد. يكي از مهمترين حلقه
كه فرد در خـدمت جامعـه و خـانواده قـرار داشـت، اكنـون خـانواده در         طي اين فرايند بر خالف سنت

توان به طـرح ايـن فـرض خطـر كـرد كـه تشـكيل         گيرد. اكنون مي خدمت توسعه و تمايز فرد قرار مي
خانواده همانند انتخاب شغل است و بخشي از حيات مادي انسان مدرن شده است. برخي از كاركردهـا  

سـپاري شـده يـا     جنسي يا تأمين اقتصادي كه در انحصار خانواده بود، برون نظير توليد مثل، تأمين نياز

 
د زيگمونـد بـاومن در عشـق سـيال يـا گيـدنز در       . مقايسه تلقي سنتي و مدرن از عشق كه معضلة فكري كساني ماننـ  1

  كند.  تري از اين ادعا فراهم مي خانواده دموكراتيزه است تصوير روشن
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نشاند، پتانسيل متقابل دو نفر براي حفظ موقعيت  امكان آن فراهم شده است. آنچه افراد را كنار هم مي
  يا ارتقاي خود و همديگر در جريان رقابت فرساينده و پرشتاب زندگي معاصر است. 

محصول جانبي مناسبات جاري در نهاد خانواده است و به عنـوان يـك    با اين اوصاف طالق خود
كاركرد اين نهاد قرار گرفته است؛ در واقـع خـانواده بـراي حفـظ خـود و ايفـاي        كار در خدمت به راه

كاركردهايش دست به دامن طالق شده است. از سوي ديگر بـه واسـطة تلقـي سـنتي از طـالق كـه       
شود، عامالن اجتماعي در كشاكش پيشـرفت   اجتماعي محسوب ميبرچسبي ناخوشايند و نوعي طرد 

هـاي طـالق اسـت، گرفتـار      و موفقيت فردي با توقعات اجتماعي به تناقضـي كـه منشـأ ناخشـنودي    
طلبد به رنج طـالق   ها مي هاي متفاوتي از آن شوند. همين هنجارهاي متناقض اجتماعي كه كنش مي
ها تيره و بـا   كه مسير آينده و زندگي بعد از طالق را براي آن زند؛ همچنان افزايد و به آن دامن مي مي

  كند. احساس ناكامي تؤام مي
ي اجتماعي منجر به تضعيف جامعه و نهادهايي شده است كه منشأ اتصال فـرد   فرسايش سرمايه

با ديگران هستند. در مقابل خانواده به عنوان تنها مفصل پيوند فرد و جامعـه بـه رسـميت شـناخته     
هـا جامعـه    و مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين فرايند ساير نهادهاي اجتماعي و بـه تبـع آن   شده

آلود در مقابل خـانواده قـرار گرفتـه؛ خـانواده      تضعيف شده و به مثابه فضايي غيردوستانه و گاه خصم
  تر. است كه پرهيز از آن اولي» اغيار«چارديواري امن وآرام است كه بيرون از آن عرصه 

اين پديده به دو دليل تـاريخي و سياسـي پديـدار شـده اسـت؛ اول بـه لحـاظ تـاريخي اعتمـاد          
گروهي در ايران ضعيف بوده و افراد با پيوندهاي درون گروهي به ايل، طايفه، قبيلـه، كـالن يـا     برون

ب يافتند و هر گروه يا فردي بيرون از اين مرزبندي بيگانه محسو گروه مذهبي و قومي خود تعلق مي
گرايي در شهرهاي معاصر نيز بازتوليد شده است و شهر به جاي اينكه مانند ديـگ   شد. اين قبيله مي

كند، بخاطر پيوندهاي هويتي نيرومند خوني و  كه افراد را درون هويتي فراقومي جذب  1درهم جوش
ركت اجتمـاعي و جـذب مشـا    خاكي، از درون پاره پاره شده است و محملـي بـراي بازتوليـد سـرمايه    

در صدد توليد فضايي قابل اعتماد در » ديگران«شهروندان نيست. در اين وضعيت افراد با بدبيني به 
  ! 2آيند. خانه آباد! شهر خراب اي كوچكتر مانند خانواده بر مي مجموعه

توان خانه آباد بنا كرد لذا خانواده خود به واحدي مستقل از جامعه بدل شده  در شهر خراب نمي
كشد و به همين دليل زير بار ايـن   ين اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فردي را به دوش ميو بار سنگ

هاي آن بروز بيشتري يافتـه اسـت. تضـعيف جامعـه بـه نفـع        همه مسئوليت شانه خم كرده و آسيب
فرسا تنها مانـده اسـت.    خانواده دامن خود اين نهاد را هم گرفته و اكنون خانواده با همه وظايف توان

 
1 . melting pot  

  تر دريافت. را روشن و منطق پس آن» شهر ما خانه ما«توان شعار  . در پرتو اين وضعيت مي 2
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در خارج از خانواده هيچ پيوندي با جامعه ندارد و خـانواده نيـز تـوان حمايـت از فـرد را نـدارد،        فرد
پناهي، فقدان اعتماد فرد و جامعه را يكجا در خود فرو گزارده اسـت. دوم بـه لحـاظ     سرگشتگي و بي

سبات خُرد كار به دليل اهميت زيادي كه براي حفظ منا سياسي نهاد خانواده به مثابه نهادي محافظه
و كالن اجتماعي و سياسي دارد مورد تأكيد بسيار بوده و به همين دليـل جامعـه و اهميـت تقويـت     

  نهادهاي آن مورد غفلت قرار گرفته است. 
هاي موجود به  توان حدسي متهورانه از چرايي طالق پيش نهاد تا به محك داده به اين ترتيب مي

رد و تحليل و مطالعه آن نيازمند جايابي اين پديده در آزمون كشيده شود. طالق وجهي كاركردي دا
نسبت با ساير تحوالت اجتماعي است. تحوالت خانواده در كنار تغييرات بنياني جامعه، طـالق را بـه   
دماسنجي براي موقعيت خانواده و وضعيت مناسبات اجتماعي تبديل كـرده اسـت. طـالق واكنشـي     

كه جامعه را در بر گرفته است. هر طـرح مسـأله از طـالق    است به وضعيت خانواده و تحوالت كالني 
بايد چنين فرايندي را در نظر داشته باشد. اين نوشته مدعي است طالق به خودي خـود مشـكل يـا    

زدايي شود و به مثابه نهادي براي حمايت افـراد   آسيب نيست. در واقع حتي بايد از اين پديده آسيب
هـاي طـالق اعـم از اجتمـاعي، فـردي، حقـوقي        گيرد. حتي هزينهبعد از طالق مورد بازانديشي قرار 

ممكن است خانواده را از درون تهي كرده و فرد را به روابط خارج از چارچوب خـانواده سـوق دهـد.    
منزلة جايگزيني مطمئن طرح و بررسي شود. بايـد   كه ازدواج مجدد براي افراد مطلقه بايد به همچنان

هـا طـالق را از     كند كه توجـه بـه آن   به طالق خانواده را تهديد مي هاي مهمتري نسبت افزود آسيب
زند. عدم تمايل به ازدواج، باال رفتن سن ازدواج، ازدواج به مثابـه   شناختي كنار مي مركز توجه جامعه

اي اجتماعي و معيارهاي فردگرايانه براي تشكيل خانواده از مختصات نوين  اي شخصي نه پروژه برنامه
  يراني است كه اولويت بيشتري براي بررسي و مطالعات تجربي داراست. خانواده ا

هاي فوق درباره تحوالت ازدواج، خانواده و جايگاه طـالق در ايـن    كند فرض اين نوشته تالش مي
  ميان را آزمون كند. 

  
  شناسي روش

رد هاي موجـود از قضـا مـو    آوري شده است. داده هاي مختلف جمع اطالعات اين مكتوب به روش
آوري  ها ندارد. گويا مرجع مشخصـي بـراي جمـع    ن اي جز مراجعه به آ اعتماد نيستند اما محقق چاره

هاي اجتماعي از جمله  دهنده دشواري تحقيق درباره پديده اطالعات طالق وجود ندارد و همين نشان
  همخواني ندارد. هاي مركز آمار  احوال و گزارش هاي دادگاه خانواده با اطالعات ثبت طالق است. داده

همچنين به واسطة مسألة اين نوشته كه مراجعه به تجربه زيستة افراد طالق گرفتـه را ضـروري   
گرفته يا در آسـتانه طـالق انجـام شـده اسـت.       هاي حضوري با زنان و مردان طالق  كرد، مصاحبه مي

نيـز مـورد    95تـا   93هاي مطرح در دادگاه خانواده كرمانشاه در سه سـال   همچنين اطالعات پرونده
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ها برخـي اطالعـات از جملـه داليـل طـالق، مـدت زنـدگي         استفاده قرار گرفته است. در اين پرونده
گامي مرد يا زن در درخواست طالق مورد اشاره قرار گرفته است. در ايـن اطالعـات    مشترك، و پيش

د لذا در ميـزان طـالق   هاي مركز آمار دار ي بسياري با داده ها نيز گزارش شده كه فاصله تعداد طالق
  قابل استناد نيست. 

هاي فـرآوري    هاي كمي منتشر شده، داده آوري اطالعات تركيبي از داده بر اين اساس روش جمع
گرفته فـراهم   هاي حضوري با افراد طالق هاي طالق استان و همچنين مصاحبه شده از بررسي پرونده

  آمده است. 
هاي نظري اطالعـات در پشـتيباني    بندي، يافتن داللت قهبر همين قياس روش تحليل مبتني بر طب

  ها براي توضيح چرايي طالق و سمت و سوي احتمالي آن است.  از مفروضات تحقيق و چينش آن
اعتبار تحقيق از سازگاري دروني تفسير اطالعات با رويكـرد نظـري متبـوع ايـن تحقيـق فـراهم       

تر با رعايت مفروضات نظري  با پوشش جمعيتي وسيعهاي  آيد. تعميم نتايج موكول به تأمين داده مي
  گيري كيفي خواهد بود.  نمونه
  

 ها تحليل يافته
براي ورود به تحليل نتايج و محك برخي مفروضات و تفسير اطالعات موجود، چند نكته در بـاره  
تصويري كلي از طالق در كشور و وضعيت استان كرمانشاه ضروري است. اول، واقـع ايـن اسـت كـه     

تي اطالعات رسمي منتشر شده در مـورد آمـار طـالق در يـك گـزارش نيـز داراي اعـداد و ارقـام         ح
متفاوتي است و از اين جهت آمارهاي مربوط به تعداد طالق در هر گزارشي قابل اعتمـاد نيسـت. بـا    

فسـير  توانيم اطالعات موجود را با اطمينان بيشتري ت را در نظر بگيريم مي  ساله اين حال اگر روند ده
در ايـن   -شناختي نيز داللـت معتبـري نـدارد    كه در تحليل جامعه-كنيم. بر اين اساس تعداد طالق 

  دهيم. جاي تعداد، روند افزايش يا كاهش را مورد تأكيد قرار مي نوشته مدنظر نيست و به
شناختي از هم تفكيك نشـده اسـت و اساسـاً هـيچ      دوم؛ اطالعات طالق بر اساس مسألة جامعه 
شـناختي مفيـد باشـد     ي كه به نوعي به واقعة طالق مربوط است آماري كه براي تحليل جامعـه نهاد

احوال جمعيتي است؛ رويكرد دادگاه خـانواده حقـوقي اسـت؛ بهزيسـتي      كند؛ رويكرد ثبت توليد نمي
كند. برخي از اطالعات هم در محاق مناسبات اداري توقيف اسـت و   آماري در اين زمينه منتشر نمي

رسي به آن نيازمند فرايندي امنيتي است. حتي اطالعات منتشر شده نيز با كمتـرين جزييـات    دست
  شوند. ارائه مي

بر اين اساس ابتدا با مرور وضعيت طالق در كشور و بعد استان كرمانشاه برخي از اعـداد پايـه را   
  هم شود.كه اساس تحليل هستند معرفي خواهيم كرد كه متكاي آماري فرضيات مقاله نيز فرا
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  آمار طالق. 1
كـه از سـوي دفتـر اطالعـات جمعيتـي و مهـاجرت       » گزارش تبييني طالق در ايـران «بر اساس 

مورد  369/155به   88سازمان ثبت احوال كشور منتشر شده، تعداد طالق در ايران از  مورد در سال
م افـزايش  ) كه بـا شـيبي ماليـ   21، 1396(1رسيده است 95مورد در سال  092/181و  92در سال 

  يافته است. 
 4607بـه   88مـورد در سـال    3670بر اساس همين گزارش ميزان طالق در استان كرمانشاه از 

). بر مبناي رتبه عمومي طـالق  24رسيده است (همان،  95مورد در سال  5162و  91مورد در سال 
بـوده   5/2شـاه  آيد، نرخ طـالق در اسـتان كرمان   دست مي كه بر اساس تعداد طالق بر كل جمعيت به

مورد به ازاي ده هزار جمعيت. طالق در استان كرمانشاه بعد از گيالن و تهران رتبه سوم را  25است؛ 
  ). 9در كشور داراست(همان، 

توانـد افـزايش يـا كـاهش      كه اشاره شد تعداد طالق به تنهايي داللت روشني ندارد و نمـي  چنان
كرد. بـر همـين اسـاس نبايـد از افـزايش تعـداد طـالق        تعداد را بدون ارجاع به تعداد ازدواج تفسير 

هراسيد يا كاهش آن را امري لزوماً مطلوب ارزيابي كرد. ممكن است نـرخ طـالق نسـبت بـه تعـداد      
ازدواج ثابت بماند اما به دليل افزايش تعداد ازدواج تعداد طالق نيز افـزايش يابـد. همچنـين ممكـن     

  ازدواج باشد كه لزوماً امري مطلوب نيست. است كاهش تعداد طالق بخاطر كاهش تعداد 
كه از سـوي مركـز   » هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي كشور گزارش وضعيت شاخص«

هزار  ازدواج براي هر  8/14براي استان كرمانشاه منتشر شده است،  94رصد اجتماعي كشور در سال 
شتر از ميانگين كشوري بوده است. ايـن  سال در كرمانشاه گرازش كرده كه بي 10نفر جمعيت باالي 

نفر بوده است. بر اساس همين گزارش بـه ازاي هـر هـزار نفـر      20رقم براي شهرهاي پاوه و كنگاور 
طالق به ازاي هر هـزار نفـر جمعيـت     7طالق گزارش شده است. پاوه با  4/7جمعيت باالي ده سال 

ص داده است و ايـن در حـالي اسـت كـه     سال بيشترين ميزان را در استان به خود اختصا 10باالي 
  ).100-92، 1394ميزان ازدواج نيز در اين شهر باالترين ميزان را در استان در اختيار دارد(

مورد طـالق ثبـت شـده     22ازدواج در استان  100به ازاي هر  92بر اساس اين گزارش در سال 
كرمانشـاه بـا    92سـت. در سـال   مورد رسـيده ا  25به  95است كه چنانكه در باال اشاره شد در سال 

طالق بيشـترين آمـار طـالق را بـه خـود اختصـاص        7/25ازدواج و پاوه با  100طالق به ازاي  8/29
 34كمترين ميزان طـالق را ثبـت كـرده اسـت. همچنـين       1/0اند. در همين سال شهر سنقر با  داده

اند. اين رقم، يعنـي   نكردهمجرد بوده و هرگز ازدواج  90سال كشور تا سال  10درصد جمعيت باالي 
درصد بيشتر  4درصد بوده كه  38سال در استان كرمانشاه  10افراد مجرد هرگز ازدواج نكرده باالي 

 
  هزار اختالف دارد. 13مورد ذكر شده كه بيش از  861/165همين گزارش  11. تعداد طالق در ايران در صفحه  1
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اند. يعني  درصد زنان استان هرگز ازدواج نكرده 34درصد مردان و  42از ميانگين كشوري است. يعني
  كنند.  ميبا وجود تناسب نسبت جنسي در استان، زنان بيشتر ازدواج 

توان گفت چون تعداد مردان مجرد بيشتر از زنان مجرد است لذا مـردان   در تفسير ارقام اخير مي
اند؛ اختيار همزمان دو يا چند همسر يا ازدواج با دو يـا چنـد    متأهل بيش از يك همسر اختيار كرده

همسر فوت كرده يـا   توان گفت مردان مطلقه، نكرده در طول زمان. بر اين اساس مي زن هرگز ازدواج
توان گفت بر اساس اين آمـار   نكرده اقبال بيشتري دارند. مي متأهل به ازدواج با دخترانِ هرگز ازدواج

زنان مطلقه براي ازدواج مجدد موانع بيشتري بر سر راه دارند تا مردان مطلقه. لذا مناسبات ازدواج و 
اي است كه در مناسبات فرهنگي  اين مقولهكند هرچند  طالق به زيان زنان و به نفع مردان عمل مي

  شده يا به خوبي پوشانده شده است. پذيرفته
توان گفت نرخ طالق با توجه به ازدواج با شيب ماليمي  بر اساس مقايسة آمار طالق و ازدواج مي

 2011تـا   1970افزايش داشته است كه متناظر با روند جهاني اين پديـده اسـت. در اروپـا از سـال     
درصد افزايش يافتـه   20درصد به  10درصد كاهش يافته و نرخ طالق از  40درصد به  80از  ازدواج

). هر چند مقايسه تعداد و نرخ ازدواج و طالق جوامع با مناسبات 8، 1396است سازمان ثبت احوال (
  سازي كرد. توان قرينه فرهنگي مختلف قرين واقعيت نيست اما روند كلي را مي

  
  مانشاهطالق در شهركر .2

خـانواده شـهر     گـاه  در داد 95تـا   93هاي  هاي مربوط به سال اطالعات اين فقره از تحقيق از آمار
جا  تر از چرايي طالق در اين شهر فراهم آورد. از آن تواند نمايي دقيق كرمانشاه فراهم شده است و مي

دسترس نيست ايـن آمـار   ها در  شود و لذا اطالعات همة طالق ها در دادگاه مطرح نمي كه همه طالق
هايي كـه بـه    طالق داليل تواند از در گزارش تعداد طالق مرجع مناسبي نخواهد بود با اين وصف مي

  اند تصوير روشني فراهم آورد.  اين مرحله رسيده
  زمان زندگي مشترك در زمان طالق : درصد مدت1جدول

  95سال   94سال 93سال 
  39/0 37/0 39/0 سال5كمتر از

  61/0 63/0 61/0 ل و بيشترسا5
  100 100 100 جمع

  
هاي بعد از آن است.  سال اول زندگي كمتر از سال 5، وقوع طالق در 1بر اساس اطالعات جدول 

سال اول زندگي بيشتر است. بـه سـخن    5ي فراگير در مورد طالق وجود دارد كه طالق در  يك ايده
زوجين بيشتر است اگـر بتواننـد تـا سـال پـنجم       سال اول اصطكاك بين 5كه در  ديگر به دليل اين
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زندگي خود را حفظ كنند بعد از آن احتمال همراه شدن و ادامه زندگي بيشتر است. اطالعات طالق 
  دهد.  در كرمانشاه خالف اين تحليل را نشان مي

شناسي، نهاد خانواده جـداي از مناسـبات اجتمـاعي نيسـت و حتـي اگـر وضـعيت         از نظر جامعه
ت فردي درون خانواده هم درست عمل كند، برخي تعامالت خارج از خانواده براي محافظت از تعامال

شـود.   هـا تأييـد مـي    اين نهاد ضروري است. اين تفسير از سوي ساير اطالعات فراهم آمده از پرونـده 
و » دخالـت اطرافيـان  «كه در ادامه خواهد آمد بيشترين فراواني داليـل طـالق از سـوي افـراد      چنان

  هاي اجتماعي ذكر شده است.  و برخي مؤلفه» سوءظن و بدبيني«
كنـد كـه مـدعي اسـت      واقع اين است اين اطالعات مهمترين فرض اين تحقيق را پشتيباني مـي 

تقويت مناسبات و نهادهاي اجتماعي براي حفظ و بقاي خانواده ضـروري اسـت. رويكـرد غالـب كـه      
شود و فرد را بيرون از مناسباتي كه او  م اجتماعي ميمدعي است تقويت نهاد خانواده منجر به انسجا

را رو پاهايش باز گرداند. خود  بيند، خانواده را روي سرش نگه داشته، كه بايد آن اند مي را احاطه كرده
خانواده بخشي از جامعه است و تضعيف مناسبات اجتماعي در نهايت به زيان خانواده اسـت. تقويـت   

هاي تقويت خـانواده اسـت كـه بـه      گروهي و اعتماد انتزاعي از ضرورت بروناجتماعي، اعتماد  سرمايه
جا همان مناسبات اجتماعي است كه در  شدت مورد غفلت واقع شده است. مفهوم اعتماد عام در اين

كند لذا  شود و تشريح آن نوشته را از هدف خود دور مي واژه مرتب تكرار مي اين نوشته به عنوان كليد
  شي مستقل است.ند پژوهمنياز

  : درصد ميزان آشنايي زوجين پيش از ازدواج2جدول
  95سال   94سال 93سال 

  35/0 28/0 76/0 آشنايي دارند
  65/0 72/0 24/0 آشنايي ندارند

  100 100 100 جمع
  

انـد بـا تفـاوتي     كساني كه آشـنايي قبلـي نداشـته    95و  94در سال  2بر اساس اطالعات جدول 
ايـن رابطـه    93اند. اما در سال  اند، طالق گرفته اني كه با هم آشنايي قبلي داشتهمعنادار بيش از كس

انـد. بـر اسـاس     اند، بيشتر به طـالق اقـدام كـرده    برعكس است يعني كساني كه آشنايي قبلي داشته
اند، آشـنايي قبلـي    كرده  توان گفت در مورد كساني كه به دادگاه خانواده مراجعه اطالعات جدول مي

انـد   كساني كه آشنايي قبلي نداشـته  95و  94هاي  ها نداشته است. اگرچه در سال در طالق آناثري 
كم بايد  اند اما براي قضاوت در مورد سمت و سوي تأثير اين عامل بر طالق، دست بيشتر طالق گرفته

ل كـه  هاي يك دهه دسترسي داشته باشيم. با اين وصف بايد افزود آشنايي قبلي به اين دليـ  به داده
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كنـد   افراد را بيشتر مي )matchingفرهنگي (-همساني و انطباق عاليق، ساليق و وضعيت اجتماعي
  تواند متغيري در دوام ازدواج باشد اما براي حفظ خانواده كافي نيست.  مي

هاي انجـام شـده زنـان     هاي كيفي تدقيق نمود. در مصاحبه توان در پرتو داده اين اطالعات را مي
اند. حتي اگر ايـن افـراد از    اند كه آشنايي قبلي با خواستگار خود نداشته اتفاق اذعان كردهگو به  پاسخ

اند، زنـان آشـنايي شخصـي از آن دسـت كـه بـراي يـك ازدواج الزم اسـت بـا           آشنايان خانواده بوده
توانـد كمـك بيشـتري بـه تحليـل ايـن        اند. بنابراين نوع و ميزان آشنايي مـي  خواستگار خود نداشته

گو نيز آشنايي را بـه شـناخت محـدود از خـانواده همسـر خـود        العات كند. همچنين مردان پاسخاط
انـد و بـه    اند. مردان بيشتر با برادر، پدر يا ساير خويشاوندان خانواده عـروس آشـنا بـوده    تعريف كرده

  اند.  اعتبار آن اقدام به خواستگاري نموده
اي كه به آن تعلق دارند، اجـازه   نگ ازدواج قوم يا قبيلهكنند كه فره شوندگانِ خانم تأكيد مي مصاحبه

رسد نهاد ازدواج و آداب و رسوم  ها نداده است. بر اين اساس به نظر مي آشنايي بيشتر براي ازدواج را به آن
كننده باشد. بازانديشي اين  تواند متغيري تعيين در دوام ازدواج مي - به مثابه يك نهاد اجتماعي - محلي آن

تواند اين فرايند را آگاهانه كرده و از خطر خـالء   ات اگر چه در جامعه جريان دارد اما مطالعة آن ميمناسب
  محافظت كند.  - يا نهادهاي جايگزين نامناسب مانند فضاي مجازي - نهادي

توان مفهوم آشنايي را با داللت عام آن سنجيد. آشنايي افراد با دنياي جنس مخالف  همچنين مي
تواند به يـافتن فـردي از جـنس مخـالف كـه نزديكـي        ها در فرهنگ محلي مي هاي آن تو فهم اولوي

هاي ديگـر   بيشتري با ترجيحات، عاليق و ساليق فرد دارد كمك بسياري كند. اين فقره در پرتو داده
  يابد. اين پژوهش تدقيق بيشتري مي

  رضايت از زندگي زناشويي : درصد عدم3جدول 
  95سال  94سال 93سال 

  52/0 56/0 53/0 زوج رضايت ندارد
  48/0 44/0 47/0 زوجه رضايت ندارد

  100 100 100 جمع
  

رضايت از زندگي زناشويي اعم از روابط جنسـي و تعامـل و معاشـرت دوطرفـه همسـران بـا        عدم
هـاي   گيـرد. بـر اسـاس داده    همديگر است كه برخي اخالق و منش فردي و جمعي را نيز در بـر مـي  

رضايتمندي مردان از زندگي زناشـويي بـيش از زنـان     هاي مورد بررسي ميزان عدم لدر سا 3جدول 
برانگيز در مطالعة طـالق در   اي چالش است هر چند مقدار آن زياد نيست اما در همين حد هم مسأله

  كرمانشاه است. 



 1396زمستان ، 4 شمارهشناسي ايران، دوره هجدهم،  مجله جامعه

120 

توانسـتيم رضـايت جنسـي و رضـايت عـام از زنـدگي را        براي تحليل دقيق اين اطالعات بايد مي
رضايت جنسي در وقوع طالق را بررسي خواهيم كـرد. امـا عـدم     فكيك كنيم. در گام بعد تأثير عدمت

زنـدگي تعبيـر كـرد.    » واقعيـات «مردان بـا  » انتظارات«توان به تفاوت  رضايت مردان از زندگي را مي
قـرار   ها و اهداف خود شوند هنوز فرديت خود را در مركز برنامه مردان وقتي وارد زندگي مشترك مي

بيننـد از نهـاد ازدواج يـا زنـدگي مشـترك دلـزده        دهند و وقتي توقعات همسر را مانع خـود مـي   مي
رضـايت از زنـدگي    شوند. ناهمساني انتظارات از ازدواج بين زنان و مـردان نقـش زيـادي در عـدم     مي

  زناشويي داراست. 
همين تحليـل دربـاره زنـان     رضايتمندي از زندگي نزديك به مردان هستند و زنان نيز البته در عدم
رضايت از زندگي، فـرد منشـأ مشـكل نيسـت      توان گفت در اين فقره يعني عدم نيز صائب است. لذا مي

شـدن بـراي ازدواج و    بلكه نقصان نهادي عامل اين پديده است. تحليلي كه در مورد بازانديشي اجتماعي
  قرار گرفت در اين مورد نيز قابل اتكاست. مورد اشاره » آشنايي«عنوان  اي كه در سطور پيشين به مقوله

واسـطة گـذار جامعـه در حـال جريـان اسـت، نهادهـاي         در جريان تغييرات نهادي كالن كـه بـه  
هـايي از ايـن دسـت     اجتماعي همانند خانواده در حال هماهنگي با اين تحوالت هستند و ناسازگاري

گرايي ماننـد خـانواده    اهداف نهادهاي جمع نمايد. فردگرايي زندگي نوين با آداب و ناپذير مي اجتناب
كنـد و   سنتي دچار تعارض شده اما نمود آن نزد افراد به شكل نارضايتي از زندگي مشترك بروز مـي 

دانند در حالي كه اين نقصـي نهـادي اسـت كـه افـراد را       افراد طرف مقابل را مقصر اين وضعيت مي
داند، طـالق را بـه عنـوان راه حـل انتخـاب       قصر ميجا كه فرد طرف مقابل را م كند. از آن قرباني مي

يابد كه مشكل به جاي خود باقي است. براي اثبات اين  كند اما بعد از ازدواج مجدد باز هم در مي مي
  هاي مجدد افراد مطلقه ضروري است. فرض تحقيقي در ازدواج

را بـه ابعـاد    بايد آنيك نكته ديگر الزم به اشاره است؛ رضايت از زندگي يك مقوله كالن است و 
اش تجزيه كرد. روابط جنسي به خودي خود تنها بخشي از زندگي مشترك اسـت و اثـر آن    انضمامي

در همين محدوده قابل بررسي است اما اگر همين رابطه درست عمل نكند احتماالً ساير ابعاد زندگي 
كنـد. فـرض    را تشـديد مـي   دهد و نارضايتي از ساير وجوه زندگي مشترك را نيز تحت تأثير قرار مي

مقابل نيز صحيح است يعني اگر رابطه جنسي درست عمل كند اما مثالً تعامالت اجتمـاعي زوجـين   
كنـد. از   را خنثي مي براي همديگر آشفته و نامطلوب باشد، به رابطه جنسي هم سرايت كرده و اثر آن

ي قرار داد و از تقليل آن به فـرد يـا   اين منظر نهاد ازدواج و خانواده را بايد در كليت خود مورد بررس
رابطة فردي يا جنسي پرهيز نمود. برخي آمار و اطالعات در مورد تأثير باالي رابطه جنسـي در دوام  

  شناختي است.  سازي مقوالت جامعه سي شنا گرايي و روان خانواده ناشي از تقليل
واده نيـز ارجـاع دارد؛ طـالق    عدم رضايت از زندگي زناشويي به يك مفهوم فربه در مطالعات خان

عاطفي. طالق رسمي كه در اين نوشته مورد توجه است آخـرين حلقـة جـدايي در خـانواده اسـت و      
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محصول فرايندي است كه طالق عاطفي جزيي از آن اسـت. اطالعـاتي در مـورد طـالق عـاطفي در      
  ير كشيد. توان بخشي از آن را به تصو هايي همانند جدول فوق مي دست نيست اما از داده

 -جهاني كه سنت در احاطه داشـت  –اساساً رضايت از زندگي مفهومي جديد است و در گذشته 
شانه خالي كردن از وظايف خانوادگي يا زناشويي به دليل عدم رضايت از كسي پذيرفتـه نبـود زيـرا    

داشت و بايد  خانواده فقط نهادي براي نيازهاي فردي نبود بلكه فرد در آن كامالً در احاطه جمع قرار
داد. بـراي مثـال در سـنت، طـالق بـه دليـل        توقعات جمعي را بر نيازهاي فردي خـود تـرجيح مـي   

شمار بود در مقابل مثالً اعتياد يا نازايي زن يـا مـرد بـراي     رضايت از زندگي انگشت تفاهم يا عدم عدم
ز خـانواده داشـت بـرآورده    شد زيرا فرد توقعاتي را كـه جامعـه ا   طالق رايج بود و از افراد پذيرفته مي

تواند تصويري روشـن   شود مي كرد. همين داليلي كه در گذشته و امروز براي طالق برشمرده مي نمي
از تحول نهاد ازدواج و طالق به نمايش بگذارد؛ طالق در خدمت فرد و تمايالت اوسـت نـه جامعـه و    

  مطالبات اجتماعي. 
 : داليل طالق به درصد4جدول

 توضيحات 95سال  94سال  93سال  دليل طالق

 درصد موارد اعتياد مردان 90بيش از  5/0 10/0 13/0 اعتياد
 2/02/02/0خيانت
  5/0 2/0 3/0 بيكاري

 6/06/04/0پذيري مسؤوليت عدم
  0/0 0/0 1/0 اختالالت رواني

  2/0 9/0 3/0 رضايت جنسي عدم
 11/014/016/0دخالت اطرافيان
 از طرف مرد5/04/04/0ضرب و شتم

  9/0 14/0 14/0 سوءظن و بدبيني
 2/03/03/0اختالف طبقاتي
 مربوط به مردان2/03/05/0درآمد ناكافي

  08/0 05/0 1/0 ازدواج مجدد شوهر

  0/0 3/0 3/0 تنفر/عدم عالقه

 مربوط به مردان 1/0 09/0 1/0 نداشتن مسكن مستقل

  2/0 3/0 1/0 ازدواج تحميلي
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 توضيحات 95سال  94سال  93سال  دليل طالق

  08/0 1/0 05/0 اختالف مذهبي

 مربوط به مردان 06/0 04/0 07/0 ورشكستگي سرپرست

  0/0 02/0 03/0 گرايي تجمل

  0/0 0/0 02/0 فريب در ازدواج

  05/0 09/0 1/0 عقيم بودن مرد

  1/0 1/0 1/0 نازايي زن

 بيشترين مورد مطرح شده وسواس است 05/0 07/0 04/0 العالج بيماري صعب

  09/0 05/0 03/0 مهاجرت

  3/0 3/0 3/0 بددهني

  6/0 5/0 7/0 احترامي بي

  6/0 7/0 6/0 توجهي  بي

  5/0 07/0 1/0 دروغگويي

  16/0 2/0 8/0 ساير

  100 100 100 1جمع

  
بيشـترين فراوانـي را بـه    » سوءظن و بـدبيني «و » دخالت اطرافيان«. در پرسش از داليل طالق، 1

كنـد. دخالـت    اند. دو عامل تماماً اجتماعي و فرافردي كه نهاد خانواده را تهديد مـي  هخود اختصاص داد
هـاي اصـلي بحـث     گـاه  رسد به يكي از گـره  اطرافيان در اين ميان بيشترين فراواني را دارد و به نظر مي

و ازدواج خانواده در كرمانشاه اشاره دارد. خانواده به دليل بافت اجتماعي كرمانشاه نهادي جمعي اسـت  
كننـد امـا در    شود در حالي كه افراد خود را مستقل ارزيـابي مـي   پيوند دو طايفه و خانواده محسوب مي

رسد اين مقطـع،   مواجهه با مناسبات اجتماعي، توانايي تعادل بين توقعات متعارض را ندارند. به نظر مي

 
 خاطر پرهيز از گزارش اعشار ارقام است. ها به . اختالف ناچيز در جمع درصد 1
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جـدايي محـل زنـدگي زوجـين      اي در كرمانشاه است. هرچنـد  دوران گذار از خانوادة گسترده به هسته
ها هنوز به رسميت شناخته نشده و نـاف خـانواده از قبيلـه و طايفـه       پذيرفته شده باشد اما استقالل آن

  جدا نشده است. آشكار است در مفهوم قبيله و طايفه نيز تجلي نوين آن را مدنظر داريم.
اعتماد اجتماعي به خانواده  سوءظن و بدبيني نيز يكي از داليل پربسامد براي طالق است. فقدان

توان در كنار اطالعات مربوط بـه عـدم آشـنايي     كند. اين آمار را مي را تهديد مي نيز رسوخ كرده و آن
آيد و مبتني بر شـناخت نزديـك طـرفين     قبل از ازدواج تفسير كرد. اعتماد از تعامل فردي پديد مي

شود كه پيامدهاي مهلكـي   ان زوجين مياعتمادي مي است، فقدان اين شناخت در بلندمدت باعث بي
به دنبال دارد. البته با توجه به آمار خيانت در جدول باال كه رقم ناچيزي است احتماالً اين سـوءظن  
مبنايي در واقعيت ندارد و تنها تصورات فرد از طرف مقابل است كه تحت تأثير جو عمومي اجتماعي 

ي ايـن نوشـته را يـادآوري كـرد كـه تقويـت مناسـبات        توان گزاره مركز پديد آمده است. مجدداَ مي
هـايي از ايـن دسـت     را در مقابل آسيب اجتماعي و اعتماد عام، به خود خانواده باز خواهد گشت و آن

  دارد. مصون نگه مي
در واقع قريب به اتفاق -اند توان گفت مناسبات اجتماعي كه خانواده را در بر گرفته در مجموع مي
گذارند لذا  بيش از مناسبات درون خانواده بر آن اثر مي -اند ل خانواده تنيده شدهنهادهاي جامعه حو

  براي مطالعة خانواده بايد نگاه را از درون به مناسبات بيروني برگردانيم.
دومين دليل افراد براي اقدام به طـالق معرفـي   » اعتياد«. اگر روند سه ساله را در نظر بگيريم، 2

اش، رقيبي براي زندگي خانوادگي اسـت و   هاي اقتصادي و اجتماعي ليل هزينهشده است. اعتياد به د
از اين جهت اولين قرباني آن حتي قبل از فرد معتاد، خـانواده اوسـت. دوام خـانواده بـا اعتيـاد نيـز       
آسيبي كمتر از طالق ندارد لذا ممكن است برخي به داليل مشخص يكي از اين دو را انتخاب كننـد.  

تياد در اشكال مختلف در حال توسعه است و خانواده تنها قرباني آن نخواهد بود. اعتيـاد  متأسفانه اع
كننـد و در   احساس بيگـانگي مـي    از سويي معلول مناسبات اجتماعي است كه افراد از خود و جامعه

از كاري فردي براي رهـايي   پاسخ به اين بيگانگي و فائق آمدن بر پوچي زندگي و خالً اجتماعي به راه
توان اعتياد را تنها يك بيماري فردي تلقـي كـرد زيـرا جامعـه و      آورند. نمي هاي جمعي روي مي رنج

هـا نيسـت،    هاي افراد براي حل مسائلي كه در يد اختيـار آن  نسبت فرد با آن تأثير زيادي در انتخاب
گـردد و   ه باز ميهاي مصرف مواد مخدر به نوع تعامالت و مناسبات درون خانواد  دارد. برخي از شيوه

آورند كه امروزه  هايي كه در خانواده دارند، به مصرف مواد مخدر روي مي گاه افراد براي رهايي از رنج
  اشكال بسيار متنوعي پيدا كرده است. 

هـاي   دو عامل ديگر هستند كه در كنار هم يكي از پاسخ» كاري بي«و » پذيري عدم مسؤليت. «3
توان در كنار هـم نشـاند كـه     هستند. اين دو متغير را به اين دليل ميپرتكرار در جواب داليل طالق 

شود. توقعي كـه از مـردان وجـود     پذيري در تأمين خانواده تعبير مي مسؤوليت كاري مردان به عدم بي
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ين اقتصادي خانواده به هر نحو ممكن اسـت و كوتـاهي در آن پذيرفتـه نيسـت و فـرد را از      مدارد تأ
پذيري بيشتر مورد تأكيـد اسـت و بـه نظـر      كند. عدم مسؤوليت نواده ساقط ميصالحيت بودن در خا

رسد ميان انتظارات زن و مرد از مسؤوليت خانوادگي تفاوت وجود دارد كه حـاكي از فاصـلة بـين     مي
  شدن زنان و مردان است.  فرايند يادگيري نقش و اجتماعي

افراد شده، فشـار بسـياري را بـر مـرد     شخصي و اجتماعي   كه محمل توسعه خانواده به دليل اين
كند كه همسر و فرزندان خود را در اين رقابت فرساينده به پـيش ببـرد. بـر ايـن اسـاس       تحميل مي

اندازد. اگر  اي است كه افراد را از نفس مي خانواده ديگر محل امن و آرامش نيست بلكه ميدان مسابقه
تـري از عـدم    توانيم در ايـن گـام تفسـير روشـن     بازگرديم مي» رضايت از زندگي زناشويي«به متغير 

دست دهيم. بر خالف تلقي مرسـوم كـه زنـان از زنـدگي زناشـويي رضـايت        رضايت بيشتر مردان به
دهند. يكي از داليل ايـن مهـم    ندارند، در واقعيت آماري اين مردان هستند كه از خانواده انصراف مي

  اشد.تواند ب توقعات فزاينده از مرد در خانواده مي
تري بـه   نقش پررنگ 95تا  93نيز يكي از متغيرهايي است كه از سال » درآمد ناكافي«كه  همچنان

طور فزاينده افـراد بيشـتري را در ايـن     خود گرفته است. مناسبات طبقاتي و فراگيري فرهنگ مصرف به
  ز خواهد يافت. هاي آتي احتماالً اين مسأله اهميت بيشتري ني بندي وارد خواهد كرد و در سال دسته
بـه بحـران رابطـة خـانوادگي     » بددهني«در كنار » توجهي بي«و » احترامي بي«، »ضرب و شتم. «4

تـوان سـاير    زنـد، نمـي   احتماالً از مردان سـر مـي   - بر اساس كليشه–ارجاع دارند. بجز ضرب و شتم كه 
رد از توقعات متقابل از يـك  توان با فاصلة زن و م را مي مقوالت را به يك طرف نسبت داد. بحران رابطه 

شدن و فرايند آموزش و يادگيري تعامـل بـا جـنس مخـالف در يـك رابطـة        رابطه نسبت داد. اجتماعي
هاي مفقودة تشكيل خانواده است. اين فقره دوباره ضرورت بازانديشي در نهـاد ازدواج را    نزديك از حلقه

هش قـبح آن و تلقـي از آن بـه عنـوان يـك      كند كه در جامعه آغاز شده و افزايش طالق يا كا طرح مي
حل خود بخشي از اين بازانديشي است. واقع ايـن اسـت كـه نهـاد ازدواج و مختصـات امـروزين آن        راه

  شود. موضوع يك پژوهش مستقل است كه ضرورت آن بيش از هر زمان ديگري احساس مي
ي دارد بـه تعميـق ايـن    احترامي يا حتي بددهن توجهي و بي تعبيري كه هر يك از دو طرف از بي

يافتن ايـن مقولـه نيـز تحـت      انجامد. زنان خواهان توجه از سوي همسر هستند و اولويت موضوع مي
تأثير رويكرد نوين در ازدواج و تعابير عشق رمانتيك است كه در خانواده سنتي موضـوعيت نداشـت.   

ز يـك مـرد پـذيرفتني    همچنين زنان، خشونت كالمي يا فيزيكي مردان را همچون خانواده سـنتي ا 
كننـد.   كه رابطة مرد با خانوادة خود پس از ازدواج را در شكل سابق تحمـل نمـي   دانند. همچنان نمي

اين مناسبات از طرف مقابل هم صادق است و مردان نيز بر همين قيـاس خواهـان احتـرام و توجـه     
گيـرد   تماعي سرچشمه مـي هاي افراد در خانواده نيز كه از تحوالت كالن اج هستند. بازانديشي نقش

  دهد. هم ريختگي هنجاري را توضيح مي بخشي از اين به
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نيز گروه ديگـري از  » ازدواج تحميلي«و » خيانت«، »تنفر و عدم عالقه«، »عدم رضايت جنسي. «5
مقوالت مورد پرسش در داليل طالق هستند كه در مجمـوع ارقـام قابـل تـوجهي بـه خـود اختصـاص        

كـه در سـطور پيشـين     توان همه اين متغيرها را به يك مقوله تقليل داد. چنان مياند. از يك منظر  داده
كـه رضـايت    ها را بـرآورده نكنـد احتمـال ايـن     اي كه افراد در آن حضور دارند توقعات آن آمد اگر رابطه

گيـرد و احتمـال    شود، تنفر از طرف مقابل شكل مي جنسي كاهش يابد يا خيانت اتفاق بيفتد بيشتر مي
رود.  اند باال مـي  كه ديگران در اين وضعيت مورد سرزنش قرار بگيرند كه مسبب ازدواج تحميلي شده اين

بيشـتر   - تواند عامل طـالق شـود   كه احتماالً به شكل مستقل مي - رسد داليلي از اين دست  به نظر مي
ت آن اي است كه رابطه دچار آن اسـت تـا علـ    حاصل شكست رابطه است و خود معلول وضعيت آشفته

  ها را با علل و داليل جايگزين نكنيم. باشد. در تحليل اين اطالعات بايد مراقب بود معلول
در تحليل رضايت از زندگي زناشويي گفته شد كه مسأله جنسي احتماالً تحت تأثير عوامل ديگر 

كـه  شود و درصـد كسـاني    يابد. در اين فقره اين تحليل تأييد مي به عنوان يك مسأله موضوعيت مي
دانند پايين است. جز در موارد حـاد، بـا آمـوزش و مشـاوره و      عدم رضايت جنسي را عامل طالق مي

توان رابطه جنسي را تنظيم كرد تا به منزله يك مشكل از ميـان بـرود امـا اگـر مشـكالت       درمان مي
م برند و اين مقوله بـيش از آنچـه هسـت مهـ     ديگري مطرح باشد افراد از رابطه جنسي هم لذت نمي

ها و اطالعات مبني بر اغـراق در اهميـت مسـائل جنسـي در وقـوع طـالق        شود. لذا برخي تحليل مي
  تواند درست باشد.  نمي

گيري بايد گفت مسائلي كه ريشـة اجتمـاعي دارنـد بـيش از مناسـبات فـردي        . در مقام نتيجه6
ده است لذا براي مقابلـه  هاي اجتماعي به خانواده سرايت كر كند. در واقع آسيب خانواده را تهديد مي

با آن بايد به احياي نهادهاي اجتماعي اقدام كرد. خانواده خود نهادي اجتماعي است اما مقوالتي كه 
  بنياد هر اجتماعي هستند از جمله اعتماد عام، اگر تضعيف شوند خانواده اولين قرباني آن خواهد بود.

  
  ي طالق تجربه .3

افتـد. در ايـن    ناسباتي است كه به دام عـدد و رقـم نمـي   طالق يك كنش است و حامل معنا و م
تحقيق در كنار تحليل ارقام و آمار موجود، براي فهم تجربة طالق، يازده مصاحبه با زنـان و مردانـي   

اند انجام شده تا امكان تفهم اين پديده از منظـر عـامالن اجتمـاعي فـراهم      كه تجربه طالق را زيسته
نهاد ازدواج، اثر آن بـر طـالق و تجربـه زنـدگي بعـد از        ها، مطالعه حبهشود. نقطه تمركز در اين مصا

زن در مـورد تجربيـات خـود از طـالق سـخن       8مـرد و   4شـوندگان   طالق است. از ميـان مصـاحبه  
گويند. تعداد مردان مورد مصاحبه گوياي تفاوت زنان و مردان از تجربه طـالق اسـت. مـردان بـه      مي

را  ر حاضر به مصاحبه در مورد تجربه زندگي مشـترك بودنـد زيـرا آن   داليل اجتماعي و فرهنگي كمت



 1396زمستان ، 4 شمارهشناسي ايران، دوره هجدهم،  مجله جامعه

126 

دانند. در مقابل زنان پرهيز كمتري از صحبت در مورد تجربه  يك تجربه شخصي و نوعي شكست مي
  خود از طالق دارند.

در مورد علت طالق سه نفر از چهار مرد مورد مصاحبه، دخالت اطرافيان و يك نفر فقـر مـالي را   
اند و يـك مـورد    اند. در سه مورد زنان اين مردان درخواست طالق داده ق خود عنوان كردهدليل طال

توان اقدام به طالق را به نفع زن يا مرد مصادره و حكم كرد كسي كه اقدام به  توافقي بوده است. نمي
و تعهـد  طالق كرده در رنج و فشار بيشتري بوده است. معموالً در فرايند طالق به دليل مسائل مالي 

  شوند.  قدم مي كند و زنان در درخواست طالق پيش مهريه، مرد اقدام به طالق نمي
ازدواج مردان مورد مصاحبه سنتي و از طريق آشنايي با واسطه به خانواده همسـر خـود معرفـي    

اند. بديهي است اين وضعيت  اند و از همسر خود و منش و ترجيحات او شناختي مستقيم نداشته شده
ها هم فراهم نبوده كه از خواستگار خود شناخت داشته باشند. به همين دليل بعـد از   مسر آنبراي ه

رو   انـد كـه بجـز طـالق راه ديگـري پـيش       برانگيـز ديـده   ازدواج خود را در موقعيتي بغرنج و چـالش 
د عالقه زن به شوهر، ناهمساني اجتماعي و فردي، عـدم تفـاهم در اقتصـا    رو عدم اند. از همين نداشته

 خانواده از داليلي است كه در كنار دخالت خانواده و اطرافيان به عنوان عامل طالق ذكر شده اسـت. 
  اند. در واقع دخالت اطرافيان را باعث تغيير همسر و ناسازگاري او دانسته

مردان مطلقه دنياي بعد از طالق را ناخوشايند، همراه با يك برچسب و تغيير نگـاه مـردم، زيـان    
ها براي ازدواج مجدد را تحت تأثير قـرار   كنند كه همين مسأله عالقه آن ساسي ارزيابي ميمالي و اح

داننـد كـه در زنـدگي     تر از وقتـي مـي   داده است. با اين اوصاف مردان بعد از طالق خود را خوشحال
  بردند.  مشترك پرتنش به سر مي

كنـد. در واقـع بخشـي     مين نمـي توان گفت نهاد ازدواج امكان انتخاب موفق براي افـراد را تـأ   مي
مهمي از مسألة طالق نه فردي كه محصول نقص نهادي اسـت و افـراد قربانيـان آن هسـتند. بـدون      

ماند و افراد با بدبيني از آن  كاركرد صحيح نهاد ازدواج، نهاد خانواده نيز از كاركرد درست خود باز مي
  دهند.  گيرند و نقص نهادي را به ماهيت نهاد نسبت مي فاصله مي

را بـه يـك    هاي اجتمـاعي آن  برخي برچسب -كه به خودي خود ناخوشايند هست–پس از طالق 
بر اين اساس افراد نه تنها بـا   كنند. بدل مي 1ناپذير و در واقع يك زخم بدنامي ناگوار و برگشت  واقعه

بايد روبـرو   شوند بلكه با پيامدهاي اجتماعي سنگين آن نيز مصائب فردي طالق دست به گريبان مي
  هاي طالق باشد.  هاي مربوط به نهاد خانواده و ازدواج بايد كاهش آسيب شوند. يكي از اولويت

تلقي زنان مطلقه از طالق متفاوت از روايت مردان است. زنان و مردان طـالق را بـه يـك شـكل     
از طـرف مقابـل   شان را سنتي و بدون شناخت  شونده به اتفاق، ازدواج كنند. زنان مصاحبه تجربه نمي

 
1 . Stigma  
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اند در خواستگارشان وجود نداشته اما بـه   اند. معيارهايي كه از زندگي با شريك خود داشته آغاز كرده
رسد براي زنان نيز  اند. به نظر مي  دليل سن پايين ازدواج، يا تن دادن به خواست خانواده ازدواج كرده

كننـد شـناخت    اشته است. زنان اشاره مـي همانند مردان نهاد سنتي ازدواج كاركرد مورد انتظار را ند
هاي همديگر ضروري است اما برخي مناسبات كـه   كم درك حساسيت شخصيت دو طرف براي دست

  ها بوده است. دهند، مانع آن اي نسبت مي شوندگان به تعصبات قومي قبيله مصاحبه
تفـاهم   ه همسر، عدمعالقگي ب از داليل طالق به مواردي مانند دخالت اطرافيان، اعتياد همسر، بي

توجهي همسر اشاره شده است. تقريبا در همه موارد  اخالقي، تضاد شخصيتي با همسر، فقر مالي، بي
رو شـده اسـت.    زن درخواست طالق داده كه در مواردي با مقاومت همسر و گاهي با استقبال او روبه

ترك خـود را نـوعي زنـدان    اند زنـدگي مشـ    زنان مورد مصاحبه جداي از دليلي كه براي طالق داشته
اند در حالي كه بسياري  دانند كه رنجش آن به حدي بوده است كه حاضر به طالق شده فرساينده مي

كدام از طالق خود پشيمان  ها بعد از طالق با مشكالت بيشتري مواجه هستند. با اين حال هيچ  از آن
اي حفـظ زنـدگي الزم بـوده را انجـام     بـر  -گويان به زعم خود پاسخ-اند تمام كاري كه نبوده و معتقد

  ها بوده كه انتخاب شده است.  اند. طالق آخرين راه آن داده
همه براي زن مطلقه «بينند.  هاي رنجاننده مي پاسخگويان بعد از طالق خود را در معرض قضاوت

اسـم  «كنـد.   يكي از تعابيري است كه به روشني وضعيت زنان مطلقه را تصـوير مـي  » شوند گرگ مي
از توصيفاتي است كه براي تجربة بعـد از طـالق   » جا از زن بيوه دارند توقعات بي«يا » طالق سنگينه

كنند يا ارتباطات خود  برند. لذا برخي براي حل اين مشكل يا مطلقه بودن خود را پنهان مي كار مي به
  كنند.  را محدود مي

انـد يـك دوره از    رابطه خارج شدهكه به خواست خود از  گويان با وجودي پس از طالق همه پاسخ
اند و تنها بعد از تحمل رنج بسيار با وضـعيت خـود كنـار     افسردگي يا نااميدي و يأس را تجربه كرده

هاي خاصـي بـه خواسـتگاري     بهر حال آدم«كشند اما  گويان ازدواج مجدد را انتظار مي اند. پاسخ آمده
زن مطلقه كه غرور خـود را از دسـت   «ها نيست  شان مورد پسند آن كه شرايط» آيند زنان مطلقه مي

شـينم   مـي «ازدواج كند. بنابراين » به عنوان همسر موقت يا زن دوم كسي«تواند  و نمي» نداده است
  ». تا سرنوشت چي بخواد«، »خواد  توي خونه تا ببينم خدا چي مي

 
  گيري نتيجه

نهادهاي اجتمـاعي ديگـر در تالئـم و     نهاد ازدواج، نهاد خانواده و نهاد طالق با همديگر و با ساير
هـا را   كنـد و آن  ها نيز سرايت مي تناظر متقابل قرار دارند. بحران يا نقص نهادي در يكي به ساير نهاد

هـاي كمـي و كيفـي فـراهم شـده       كند. نتايج پژوهش حاضر كه از داده در ايفاي كاركردشان فلج مي
دهـد.   واده و همچنين تعريف نهاد طالق را نشان مياست ضرورت بازانديشي در نهاد ازدواج، نهاد خان



 1396زمستان ، 4 شمارهشناسي ايران، دوره هجدهم،  مجله جامعه

128 

اند، نهادهاي اجتماعي نيز در  را فراگرفته و همگان در ان فروافتاده  به دليل تحوالتي كه دامان جامعه
حال تطبيق خود با اين تحوالت هستند و اين فرايند خالي از خطر و خسران نيسـت. وضـعيت نهـاد    

  كند.  و گذار است كه به هر حال زندگي افراد را قرباني خود مي خانواده نيز واكنشي به اين تحول
ناپـذير   در اين وضعيت تعريف درست مسأله كمك زيادي به مواجهه آگاهانه با اين تحول اجتناب

كند. از اين منظر تالش براي كاهش طالق شايد بهترين راه حل نباشد هر چند ايـن بـه معنـاي     مي
تواند به شكل تعريف  هاي آن مي بلكه كمك به خانواده و كاهش آسيباستقبال از اين پديده نيست. 

نهاد طالق باشد. نهاد مجموعه قواعد و مناسبات راهنماي عمل است كه با توافـق و قـرارداد جمعـي    
سـازد. طـالق    شـان توانـا مـي    هاي مختلف بـه تمشـيت زنـدگي    شود و افراد را در موقعيت تعريف مي

رو  اين جهت نه تنها خانواده و فرد كه انسجام اجتماعي را با چالش روبه هاي بسياري دارد و از آسيب
هاي طالق ضروري است برخي مناسبات نهادي تعريف شـود كـه از فـرد     كند. براي كاهش آسيب مي

طالق گرفته حمايت كند و او را به جامعه بازگرداند تا بتواند به عنوان عضوي جامعه احساس تعلق و 
ها به هر شكل  زدن به آن در اهداف جمعي همراه شود. طرد افراد مطلقه و برچسبمفيدبودن كرده و 

اند را فاقد صالحيت  بار از اين نهاد خارج شده ممكن، به زيان نهاد خانواده است زيرا كساني را كه يك
كننـد و   ها خود را عنصـر نـامطلوب ارزيـابي مـي     داند. آن براي آغاز يك زندگي معمولي و طبيعي مي

شـوند.   كنند و به ضـد خـانواده بـدل مـي     ها را طرد كرده، انكار مي هاي نهادي كه آن ي كل ارزشحت
رونـد   انـد و پـيش مـي    اگرچه اين افراد از اين فرايند اطالع ندارنـد و بـه مسـيري كـه در آن افتـاده     

آن زدايـي از   زدايـي از طـالق، برچسـب    شـوند. آسـيب   سو سوق داده مي خودآگاهي ندارند اما به اين
تواند آن را نه يك شكست براي خانواده كه به يك وقفه در زندگي بدل كند. فـرد طـالق گرفتـه     مي

هـدفي تصـور كنـد و     افتخار زندگي خانوادگي به ورطة پوچي و بـي  نبايد خود را سقوط كرده از اوج 
  براي او چه بخواهد. » تا سرنوشت«منتظر شود 

هرچنـد رنـج شخصـي     -بيننـد   متري از طالق ميبه دليل فرهنگ غالب، مردان مطلقه آسيب ك
ها پديد  اما زنان به ناچار با وضعيت ناخوشايندي كه فرهنگ جامعه براي آن -ها با زنان برابر است  آن

شوند. در آمار زنان و مردان مجرد نشان داديم كه مردان مجرد بيشتر از زنان مجـرد   آورده مواجه مي
نكـرده دارنـد و    مكان بيشتري براي ازدواج با زنـان هرگـز ازدواج  هستند به اين معني مردان مطلقه ا

كنند اما زنان بعد از طالق بخت كمتري دارند تا بـا يـك مـرد ازدواج نكـرده،      عمالً از آن استفاده مي
  كند.  پيوند زناشويي ببندند زيرا فرهنگ جامعه مردان را از اين كار منع مي

اي هولناك است نـه تشـويق ايـن     هاي طالق به مثابه ورطه نهاد طالق براي نجات افراد از ضايعه
توانـد در خـدمت    هاي فردي و اجتماعي آن را نشان داديم. واقع اين است طالق مي پديده كه آسيب

نهاد خانواده باشد اگر به شكل يك نهاد در بيايد كه افـراد مطلقـه را در بـر بگيـرد و مجـال زنـدگي       
  باشد. نهاد طالق بخشي از تالش براي دوام نهاد خانواده است.ها قائل  معمولي مجدد را براي آن
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