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 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان
 میکائیل حسین زاده

 دانشجوي دکتراي جامعه شناسی نظري فرهنگی، دانشگاه تهران
 8/9/91 پذیرش مقاله:                              2/3/91دریافت مقاله: 

ده  چکی
هاي مثبت آن صورت گرفته است. هدف اصلی تحقیق  ر پیرامون علل پنهانی طالق و کشف پیامدتپژوهش حاضر در جهت کنکاش بیش هدف:    

هاي قبلی که عمدتاً  تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و  برخالف پژوهش جستجو پیرامون عللی است که تا به حال نامکشوف مانده است و یا کم
 هاي مثبت این موضوع برآمده است. هاي منفی آن بوده اند این تحقیق به دنبال بازیابی الیه بهدر پی تحلیل جن

گیري نظري است. تعداد نمونه از طریق رسیدن به اشباع نظري انجام  گیري از نوع نمونه باشد. نمونه روش تحقیق حاضر از نوع روش کیفی می روش:
 گرفته است. 

دهند که  ي طالق می دسته عوامل به عنوان مقوالت اصلی و در عین حال مرتبط با هم براي به وجود آمدن پدیده  3نتایج، نشان از وجود  یافته ها:
 روز شدن. عبارتند از: ناهمخوانی تبیینی، ناهمخوانی معنایی و ناهمخوانی به

ژوهش شامل: بازیابی استقالل، رهایی از قید حیات ناجور و گسترش فردگرایی هاي مثبت طالق بر اساس این پ ترین جنبه از جنبه مهم نتیجه گیري: 
 ي مورد نظر است. مثبت در جامعه

 روزشدن، گراوندد تئوري. طالق، ناهمخوانی تبیینی، ناهمخوانی معنایی، ناهمخوانی به واژگان کلیدي:
  

1. K_shaikhi@yahoo.com 
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 مقدمه
خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش براي تحول در رشد  بهداشت روانی نسل هاي جامعه در گرو تأمین بهداشت روانی     

اهد استعدادهاست که هر گونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان هاي اجتماعی زیادي را درگیر خود خو
ناي عام آن و اخالق آرمانی، همواره در صدد حفظ رویکردي محافظه کارانه، ).  نظام اجتماعی در مع1390ساخت(مشکی، شاه قاسمی، نوقابی و مسلم،

تاري و کارکردي نسبت به نهاد خانواده بوده است. اما با این وجود خانواده طی یک قرن اخیر، در بسیاري از جوامع با تفاوتهاي زمانی اندك، تغییرات ساخ
و تحوالت خانواده در جوامع در حال توسعه، عمدتاً ناشی از عوامل و عناصر تحول زاي متفاوتی بوده و معنایی گسترده و ژرفی را تجربه کرده است. تغییر 

ي روابط زوجین به روشن شدن  ). مطالعه1388که در بسیاري از موارد تحت عنوان نوسازي موسوم است(محمدپور، رضایی، پرتوي و صادقی، 
کند. امروزه شاهد خانواده هایی هستیم که به ظاهر در کنار یکدیگر زندگی می  گیرد کمک می یهاي ساختاري که روابط زوجین در آن شکل م موقعیت

) معتقد است تغییرات فرهنگی 2009(1گورمن ).1390کنند ولی از نظر کیفیت و عملکرد زناشویی در سطح پائینی قرار دارند(رجبی، قربانی و خجسته مهر، 
تظارات، تجارب همسران و به تبع آن رضایت زناشویی آنان گذاشته است. کیفیت روابط زناشویی نقش اساسی در و اجتماعی قرن حاضر تأثیر وسیعی بر ان

). کیفیت روابط زناشویی مفهومی چندبعدي است و شامل ابعاد گوناگون 2،2000ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد (برادبوري، فینجام و بیچ
، 41ي فینجام و برادبوري (به نقل از ادیتال بر اساس نظریه  ).2004، 3شود (تروکسل ، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد میارتباط زوجین مانند سازگاري

زاي زندگی است  ي آنان با موقعیتهاي تنش هاي مقابله ي تعامل زن و شوهر و شیوه )، کیفیت روابط زناشویی و میزان شادمانی زناشویی تابع نحوه2005
). طالق یکی از پدیده هایی است که عالوه بر سیستم خانواده، سیستم اجتماعی را 2006، 36؛ کرولی2008، 52؛ وایت وي2000فینجام و بیچ،  (برادبوري،

کند. طالق فرایندي است که با تجربه بحران عاطفی هر دو زوج شروع می شود و با تالش براي حل تعارض از طریق  نیز در سطوح مختلف درگیر می
). تحقیقات متعددي از نوع کمی، در زمینه عوامل مؤثر بر طالق و 1993، 74نک زندگی جدید خاتمه می یابد(گاتمه موقعیت جدید با نقش ها وسبورود ب

ماعی پیامدهاي منفی آن صورت گرفته است. اما در این میان پیامدهاي دیگر طالق مغفول واقع شده است. اگر بپذیریم که طالق هم یک قرارداد اجت
طالق پایان زندگی مشترك  .است و برخی اوقات وقوع آن اجتناب ناپذیراست، باید به همه جوانب و پیامدهاي آن از جمله پیامدهاي مثبت نیز پرداخت

 است نه پایان زندگی. 
افسردگی آنها کمتر از کسانی است  ) در پژوهش خود نتیجه گرفت که افرادي که خود را از قید زندگی مشترك ناخوشایند رها کرده اند میزان2009(85راتر

) طالق را نه یک فاجعه بلکه ماجرایی داراي مؤلفه هاي ارزشمند می داند 1995، 1074(به نقل از داون963کنند. مل کرانتزلر که آن نوع زندگی را تحمل می
ود. از نظر وي، طالق فرایند است، نه یک اي توانمندي، رسش و خردمندي در انسان می ش که موجب غنی شدن تجربیات فرد می شود و منجر به گونه

 لقب یا برچسب و چهار مرحله را در این فرایند شناسایی نموده است: 
 مرحله وحشت : شامل مرحله ي اولیه ي جدایی، همراه با احساس عدم کنترل بر اوضاع. 

 مرحله ماتم وغم: دوره سوگ نشینی پس از خاك سپاري زندگی مشترك.
 : مرحله کنار آمدن با زندگی جدید براي ساختن آینده که هر روز آن یک چالش است.مرحله زندگی در حال

 فت.مرحله تجدید حیات خود: با ورود به این مرحله شخص درمی یابد که می توان زندگی اجتماعی، عاطفی، و فیزیکی مجرد و خوشحالی را از سر گر
 داده شود. وي تأکید د ارد که بهتر است فرصت طی نمودن طبیعی مراحل

همسر،  فرهنگ اصرار و پافشاري در بسیاري ار امور از جمله در ادامه حیات مشترك زوجهاي ناهمخوان، عواقب بسیاري از جمله: همسر سوزي، سربریدن
کل به بار آورده است. هاي روانی، خودکشی و دیگرکشی و... را به دنبال داشته است که بسی بیشتر از امر طالق مش فرار همیشگی از خانواده، بیماري

ي  علمی/ اخالقی متخصصان این حوزه است.  عالوه بر این نیازمند یک  اي همگانی و به ویژه وظیفه پاالیش تفسیري فرهنگ و حیات اجتماعی وظیفه
ایج. به جاي تقبیح کردن و پشتیبانی از طرف جامعه و سیاست است؛ یعنی دادن آزادي به محققان این حوزه: هم آزادي تحقیق و هم آزادي ارائه نت

یک طرف مضموم شمردن امر طالق باید آن را تحلیل و مدیریت نمود و مدیریت آن را به شرکاي زندگی (زن و مرد) واگذار کرد. هدف از این پژوهش از 
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اند را ردیابی و به  کمی به دست آمده هاي هایی که از راه پژوهش اي و دالیلی غیر از آن آن است که دالیلی غیر از دالیل عمومی، اظهار شده، توده
کرده است  صورت جامع ببینند و از طرف دیگر آن است که به این موضوع بپردازد که چه نکات مثبتی در طالق وجود دارد که این پدیده را داراي کارکرد

فراوانی در این زمینه انجام گرفته اند اما طالق به مثابه  و چه بسا کارکرد آن در این جامعه افزایش یافته است. به عبارت دیگر تا به حال تحقیقات کمی
 یک مسئله کمتر از زاویه پژوهش کیفی مورد مطالعه قرار گرفته است هدف آن است که از این دیدگاه دیدي عمقی به آن افکنده شود. هدف دیگر

ند و به واکاوي جهت پیدا کردن  نکات مثبت موجود در طالق پژوهش آن است که دالیل پنهانی و عمقی طالق را ردیابی کرده و به صورت جامع ببی
 بپردازد، نکاتی که این پدیده را داراي کارکرد کرده است. و چه بسا کارکرد آن در جامعه افزایش یافته است.

کند: علل و دالیل یک طالق چیست؟ دالیلی که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است  در این نوع تحقیق، سوال پژوهشی نوع روش را مشخص می 
نهفته تواند باشد؟ پرسش دیگر آن است که چه امکان مثبت و رازي در امر طالق  ها چه چیزهایی می کدامند ؟یعنی دالیل اصلی طالق از دید خود مطلقه

 است که بسیاري از افراد هنوز با آغوشی باز به آن خوشامد می گویند؟
 67نماید. براي انجام این تحقیق  کند و یا او را وادار به انتخاب یکی از موارد بسته نمی محقق در یک پرسش بسته براي پاسخگو تعیین تکلیف نمی 

ي اشباع نظري رسید. تحلیل کیفی  ي عمقی انجام گرفت تا محقق به مرحله مصاحبه 32و  سؤال را دربر می گرفت 7ي باز که هر پرسشنامه  پرسشنامه
 اند.  ي این پژوهش ي مربوط به این امر فراهم کننده ها در کنار مطالعه این داده
 روش 

اي(محمدپور، رضایی،  تا قیاسی/ فرضیهي مبنایی استقرایی/ تجربی است  روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع گراوندد تئوري می باشد. روش نطریه
هاي کیفی با مطالعات در زمینه هاي فرهنگی سنخیت بیشتري دارد زیرا با نظام ارزشی، ساختار ذهنیت ها و باورها  )  روش1388پرتوي و صادقی، 

تر است. منظور از گراوندد تئوري یا روش  سروکار دارند. این روش براي درك مفاهیم فرهنگی که نیاز به درك محتواي کالمی و رفتاري دارد مناسب
اي را که مبتنی بر واقعیت باشد بسازیم. در گراوندد تئوري دو شیوه جهت تعبیر و تفسیر داده  ي مبنایی این است که با استفاده از این روش نظریه نظریه

ها و تلخیص و منظم کردن آن  جمع آوري داده -2و تلخیص ها بدون کم کاست و تغییر  آوري و ارائه یافته جمع -1هاي گردآوري شده مرسوم است: 
و از طریق  (Induction)سپس ارائه ي آن. در اینجا از شیوه دوم استفاده شده است. نظریه ي مبنایی عبارت است از آنچه که از طریق استقرا

رد، کامل نمود و از طریق گردآوري منظم اطالعات و تجزیه و اي خاص به دست آید و نمایانگر آن پدیده است. یعنی باید آن را کشف ک ي پدیده مطالعه
در یک رابطه متقابل با یکدیگر  "تجزیه و تحلیل"و "گردآوري اطالعات"هایی که از آن پدیده نشات گرفته است، اثبات نمود. در این روش  تحلیل داده
و منظور از آن توانایی تشخیص این امر است که چه چیزي در اطالعات  مفهوم دیگري است که در این روش کاربرد دارد "حساسیت نظري"قرار دارند. 

از آگاهی خوب  -1منبع سرچشمه می گیرد:  2گردآوري شده مهم هستند و قدرت معنی دادن به فهم موضوع را دارند. به طور کلی حساسیت نظري از 
ه کار گرفته شده براي ایجاد حساسیت نظري در معنا به خالقیت و اي روشهاي تحلیلی ب هاي شخصی و حرفه از تجربه -2ي متون تخصصی  درباره

ها،  هقدرت تخیل فرد مربوط است اما هماهنگی و توازن بین واقعیت و آنچه که به وسیله ي محقق خلق شده است ضروري است. اعتبار بخشیدن به مقول
 ).   1385از راه واکاوي و وارسی مجدد اطالعات صورت می گیرد(استراوس و کوربین، 

ها و تحلیل آنها  ها تعریف نخواهد شد. نمونه قدم به قدم و در حین گردآوري داده نمونه در این روش پیش از گردآوري و تحلیل داده گیري:  نمونه
شخص نیست، ي جمعیت اصلی از پیش م گیري نظري: گستره شود. در نمونه گردآوري شده و با افزودن ابعاد جدید یا حذف وجوه خاصی تکمیل می

هاي نمونه بر اساس معیاري که در هر مرحله باید دوباره تعریف شود  ي مؤلفه هاي جمعیت اصلی از پیش شناخته شده نیست، انتخاب چندباره ویژگی
 ).   1387یابد(فلیک،  گیري با حصول اشباع نظري پایان می گیرد، حجم نمونه از پیش تعریف نشده است و در نهایت نمونه صورت می

کند و تغییرات همخوان را که کنش/ واکنش  هایی در داده که حاکی از تغییر در شرایط باشد نگاه می گر در روش گراوندد تئوري آگاهانه به نشانه تحلیل
ی باز است: یکی دیدن ي مبنای نماید وقتی که شناسایی شدند آنگاه دو راه براي مفهوم پردازي روند در مطالعات نظریه متقابل ایجاد می کنند ردیابی می

هاي انتقال و همراه آن توضیح این که چه چیزي انتقال را به جلو میراند، متوقف می کند و یا آن را به عقب عودت می دهد.  آن به عنوان مراحل و دوره
یر، انعطاف پذیري حساس و قابل تغییر راه دیگر مفهوم پردازي روند به عنوان حرکت غیر پیشرونده است یعنی وقتی که کنش/ واکنش متقابل در حال تغی

). بنابراین روش تحقیق در 1385یابد(استراوس و کوربین،  در مواجه با شرایط متغیر باشد. و این روند نمونه گیري تا رسیدن به اشباع نظري ادامه می
نمونه گیري نظري است. تعداد نمونه از  می باشد. نمونه گیري از نوع Grounded Theoryیا  GTپژوهش حاضر از نوع روش کیفی و به شیوه 

 طریق رسیدن به اشباع نظري انجام گرفته است. 
شمرند یعنی  کار و کارکردگرا براي پیوند یک ازدواج سالم برمی هایی که  مکاتب پوزیتیویست، محافظه تمامی ویژگی تجزیه و تحلیل اطالعات:

گی، سن، سواد، نژاد، زبان، دین، فرهنگ و... تقلیل امر ازدواج به یک کمیت عینی، علی و نزدیکی و همخوانی: وضعیت ظاهر دو طرف، وضعیت خانواد
وه اي تبیینی است. اما حذف تفسیر و معناي مشترك از زندگی و چشم پوشی از باز اندیشی و تامل مجدد در عالیقی است که هر لحظه می تواند به شی
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ها،عالیق و افکار  ). کافی است که آنها  از زندگی تفسیر متفاوت داشته باشند و یا در باورها،نگرش1997، 13نو ظهور یابد و بحران آفرین باشد(اوردي
شود. یکی قربانی دیگري می شود و یا هر دو قربانی یکدیگر  ناموزون خود، تامل و بازاندیشی نکنند نتیجه باز به طالق اما از نوع معنایی منتج می

نواده دو طرف، فرزندان، فامیالن، اطرافیان و دوستان دو طرف) نیز سهمی ار رنج قربانی یا قربانیان را متحمل شوند. در گردند و چه بسا دیگران (خا می
اي  هچنین شرایطی: کار دو طرف، زبان دو طرف و چگونگی اعمال سلطه و قدرت این دو بر یکدیگر یا بر دیگران به ابزارهاي تحریکی و موتور محرک

ین حیات مصنوعی که نام حیات مشترك به خود گرفته است به یک کارزار دائمی است. با توجه به روایت مصاحبه شوندگان اظهارات جهت تبدیل شدن ا
 گردد.   بندي و مقوله بندي می هاي زیر به دست آمد که به ترتیب مفهوم و گزاره

ي نوجوانی و اوایل جوانیم می بایست با فردي به  بودم که به خاطر اشتباه دوره  ساله: من چه گناهی کرده 23لیال ها و مفاهیم عینی، علی و تبیینی:  گزاره
 سال تا آخر عمر بسوزم و بسازم؟ اشاره به مفهوم: فاصله سنی زیاد. 20تا  15فاصله سنی 

ي بردگی  بنده خود کند و من حوصله خواست با پولش منو برده و کشید و می ساله: او همواره درآمدش را مستقیم و غیرمستقیم به رخ من می 29فرشته 
 نداشتم و اصال پشیمان نیستم. اشاره به مفهوم: تفاوت در درآمد.

ي تعجب همگان بود؛ خودم حق ندارم تعجب کنم و تاسف بخورم؟ حق  ساله: در مهمانی، عروسی، حتی عزاداري اختالف ظاهر ما همواره، مایه 32پیمان 
ي مهمان به این تفاوت بیندیشد؟ و خود را از زیر آوار تعجب و تاسف با تامل بیرون کشد؟ اشاره به  رد به اندازهندارم تامل کنم؟ صاحب مطلب حق ندا

 مفهوم: ناهمخوانی ظاهر.
دبیات هاي ما با هم فرق زیادي داشت، آنها بد دهن، عصبی، خشن، ناسزاگو و با زور در پی حل مسئله بودند و ا ساله: زبان و فرهنگ خانواده38مسعود 
کردي هر لحظه احتمال  ي ما نرم و مالیم و منطقی و آرام بود. حتی هنگام صحبت عادي با آنها باید خودتو براي رفتن به میدان جنگ آماده می خانواده

 رفت. اشاره به مفهوم: اختالف زبان، فرهنگ و آداب و رسوم. تنش می
تواند با یک عوام زندگی کند حتی اگر جدا نشوند باز همزبان نیستند و هیچگاه هچکدام در کنار  ي نمی ا و تحصیلکرده  ساله: هیچ انسان فهمیده 36جاوید 

چشند زندگی دو عوام بهتر از یک عالم و یک جاهل خواهد بود؛ اگر عقل و منطق و تفکر نزدیک به هم نباشد دردسرساز خواهد  هم لذت زندگی را نمی
 د فقط به ظاهر و مادیات بچسبیم. اشاره به مفهوم: فاصله سطح سواد.فهمند نبای بود چون زبان همدیگر را نمی

تواند در بسیاري  هاي حیات ما نقش دارد. اختالف در این موارد می ها در زندگی بسیاري از حوزه ساله: باور، اعتقاد، دین و مذهب افراد و خانواده 29حسین 
ل نهایی تعیین کننده امورات اختالفاتی ایجاد خواهد نمود که بسیاري از اوقات بجز جدایی راه هاي زندگی موثر باشد. نبود وجه مشترك و عام از زمینه

 حلی ندارد. اشاره به مفهوم: اختالف باورها، اعتقادات، دین و مذهب.
رت کند که دائم سرزنشش کنی کند و مجبو فهمد و مرتب در طول سالیان متوالی خرابکاري می ي زندگی را نمی ساله: با کسی که آداب اولیه 36سعدي 

 ي زندگی. اي هست؟ مگر یک انسان چه میران و چه مدت توان بگومگو دارد؟ اشاره به مفهوم: اختالف در فهم آداب اولیه یا کوکش کنی بجز طالق چاره
اي  ه در کارهاي خانه براي خود کمترین وظیفهها ن داري و تربیت فرزندان نه در مهمانی ساله: کسی که نه در خرید نیازمندیهاي منزل نه در بچه 26مینا 

اندازد و با هزاران تذکر قابل اصالح نباشد طالق بهترین درس زندگی  ي کارها را و حتی زحمات شخصی خود را به دوش دیگري می قائل نیست و همه
 دهد. اشاره به مفهوم: اختالف در درك وظیفه و انجام وظیفه. به می

 و مقوالتی که نشان دهنده اختالفات عینی، علی و تبیینی است. روایات، مفاهیم 1جدول
 اظهارات و
 گزاره ها

 نوع مقوله مقوله مفاهیم
نتایج 
 اولیه

نتایج 
 ثانویه

نتیجه 
 نهایی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 فاصله سنی زیاد
 تفاوت در درآمد
 ناهمخوانی ظاهر

 اختالف در فرهنگ
 فاصله سطح سواد
 اختالف عقیدتی

 و رعایت آداباختالف در فهم 
 اختالف در درك وظیفه وانجام وظیفه

ناهمخوانی 
 تبیینی

عینی، علی و 
 شکاف تنش تبیینی

 
 طالق
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ساله: مهمانی رفتن و مهمانی دادن و دعوت و دعوت کاري بویژه از فامیلها و دوستان خودش  29مریم ها و مفاهیم تفسیري، معنایی و هرمنوتیکی:  گزاره
ما را به خود اختصاص داده بود چیزي که من از آن متنفر بودم. آنقدر که ما در خدمت دیگران بودیم در خدمت خودمان نبودیم. اي از زمان  قسمت عمده

 اشاره به مفهوم: باور متفاوت به ارتباط با اطرافیان و درك زمان.
ا آزار. ما دو زمین متفاوت داشتیم یکی سرسبز و دیگري کویر. داد و او ر ساله: زندگی با شعر و رمان و داستان و فیلم و کتاب به من لذت می 31احمد 

 بردم و او هیچگاه زیباییهاي کویر را نمی دید. اشاره به مفهوم: تفاوت در لذت بردن.  دانم شاید کویره من بودم اما از کویر بودنم لذت می نمی
توجهی و عافیت  تفاوتی و انزوا و بی یک ارزش واال بود و براي او بیساله: محبت، صمیمیت، مهربانی، گذشت و کمک به دیگران براي من  33جالل 

 گزینی و تک افتادگی لذت بخش بود. اشاره به مفهوم: تفاوت در ویژگیهاي شخصیتی.
بود. اشاره به  بردم و این امر براي او مسخره و حتی ناشایست ساله: من از سفر و گشت و گذار و تفریح در طبیعت در ایام فراغت لذت می 27پروین 

 مفهوم: درك متفاوت از فراغت. 
هایی داشت که من از کودکی تا به  توز، بدبین، حسود، بدگمان، متنفر و بدعنق بود. ویژگی ساله: او همواره نسبت به همه چیز و همه کس کینه 28حامد 

 متفاوت.  ام. اشاره به مفهوم: ویژگیهاي عاطفی امروز از آنها متنفر بوده
اطرافیان و دوستان من و حتی خود من براي او یک ارزش به   ساله: غرور و تکبر و شاخ و شانه کشیدن براي همه کس از جمله خانواده 36معصومه 

 آمد و براي من یک ضد ارزش. اشاره به مفهوم: ارزش گذاري ناهمگون. حساب می
نگریست؛ و گاهی اوقات  ه انسان و جهان به مثابه یک ابزار در خدمت خود میفهمید. گاهی اوقات ب ساله: او معناي انسان و انسانیت را نمی 33علی 

 کرد یعنی صرف در خدمت غریزه بود نه منطق و احساس. اشاره به مفهوم: درك متفاوت از انسان و انسانیت. حیوانی به اطراف نگاه می
کردند یا اگر در  بودند در صورتی که کمترین فاصله با او پیدا می دمتش میساله: افراد و اشیاء زمانی براي او ارزش و اهمیت داشت که در خ 24بهاره 

گرفتند نابودیشان برایش جاي نگرانی نبود مثال نابودي محیط زیست و طبیعت زیباي یک منطقه یک گل قشنک بر یک شاخه یک  خدمتش قرار نمی
کرد دنیا براي خدمت به او  دید فکر می خواست هیچ کس دیگر را نمی اي خود میحیوان زیبا حتی یک انسان برایش جاي نگرانی نبود. او همه چیز را بر

 خلق شده است. اشاره به مفهوم: نگاه متفاوت به انسان و جهان. 
اهی این ي ما سالها بود که از هم طالق گرفته بودند چون به کلی متضاد و متباین بودیم ما با هم فرق داشتیم گ ساله: روح و روان و روحیه 28عطا 
هنوز باید جزو   شوند که بحث کردن از آنها براي جامعه هاي حیات ما می توان به آسانی بیان کرد چون مربوط به خصوصی ترین حوزه ها را نمی فرق

لوژیک متفاوت به تابوهاي دست نخورده است که کسی جرأت دستکاري آنها را ندارد و حتی کسی تحمل شنیدن آنها را نیز ندارد بحث از سائقهاي فیزیو
 خورد. اشاره به مفهوم: روحیه و عالیق متفاوت. اخالقی می راحتی انگ بی

اي  اش را بر زبان بیاورم در حالی که کلمه هاي مسخره و پر از معناهاي منفی ها و نگاه ها و طعنه توانم ژست ها و خنده ساله: چه جوري می 34عباس 
 است. اشاره به مفهوم: معناي مختلف.براي بیان آنها هنوز در زبان خلق نشده 

 . روایات، مفاهیم و مقوالتی که نشان دهنده اختالفات تفسیري، معنایی و هرمنوتیکی است2جدول
 اظهارات و

 گزاره ها 
 نوع مقوله مقوله مفاهیم

نتایج 
 اولیه

 نتایج ثانویه
نتیجه 
 نهایی

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 درك متفاوت از ارتباط
 درك متفاوت از زمان
 تفاوت در لذت بردن

 تفاوت در ارزشها
 تفاوت در استفاده از فراغت

 تفاوت در ویژگیهاي شخصیتی
 تفاوت در درك عاطفه و مهربانی
 درك متفاوت از انسان و انسانیت
 نگاه متفاوت به جهان و زندگی

 روحیه و روان متفاوت
 معناي متفاوت از پدیده ها و امور

ناهمخوانی 
معنایی، 

تفسیري و 
 هرمنوتیکی

معنایی، 
تفسیري و 
 هرمنوتیکی

 شکاف تنش
 

 طالق
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هاي مادي و غیر مادي جدید و روبط انسانی به وجود آمده در عصر  ساله: او هیچگاه از وضعیت 23سعید روز شدن و روزآمدشدگی:  ها و مفاهیم به گزاره
 از وضع جدید.  حاضر کمترین درسی نگرفت. اشاره به مفهوم: درك متفاوت

خواست  ي مورد نظر خود زندگی کند حتی می خواست با سبک کهنه و فرسوده ساله: با وجود این همه تغییرات و امکانات او همچنان می 26فاطمه  
 هاي نو. فرزندمان را دقیقا همرنگ خود نماید. اشاره به مفهوم: درك مختلف ار استفاده از سبک

 ها. ساله: هیچگاه اختالفات دنیاي قدیم و دنیاي جدید را درك نکرد. اشاره به مفهوم: درك ناهمگون تفاوت 28پروانه  
 داد. اشاره به مفهوم: درك متفاوت از تغییر. ساله: او همیشه یکسانی و ماندگاري در یک وضع را بر تغییر و تنوعهاي مثبت ترجیح می 31رضا 

ي منفی و چه از جهت مثبت براي او یک امر ناممکن بود ذهنش چیزي  تغییر و تحول در جهت روابط انسانی/مادي چه از جنبه ساله: رشد و 27زینب  
نمود. اشاره به مفهوم:  اي را عاصی می کرد ریتم یکنواخت افکار و اعمالش هر موجود زنده شبیه جمادات بود آدم را کالفه می کرد حتی پسرفت هم نمی

 مختلف از رشد و تحول. درك و باور 
اش در چند کلمه خالصه می شد: خوردن، خوابیدن و  ترین کارهایش، سر و ته زندگی اش و در واقع کل زندگی اهمیت ساله: مهمترین و بی 29خلیل  

 سرکار رفتن. اشاره به مفهوم: درك مختلف از زندگی.
انه تا سرکارش بود. و تمام زندگی او مثل رفت و آمدهایش کوتاه و بی ارزش و اش راه خ هاي طی شده ساله: دورترین مسافرت و مسافت 24سوما  

 معنا بود.   اشاره به مفهوم: بینش متفاوت. بی
کرد تا از امکانات جدید سر در بیاورند (کامپیوتر، موبایل، ورزش هنر، فنون و...). اشاره به  اش را کمک نمی  ساله: خود حاضر نبود و حتی بچه 26رزگار 

 ي به روز  از امکانات جدید. مفهوم: استفاده
کرد؛ اگرگاه گاه بر  شود جور دیگري هم زندگی کرد. هیچگاه در اعمال و رفتار و گفتار خود تجدید نظر نمی کرد که می ساله: هیچگاه فکر نمی 27رازاوه 

نداشت و تغییرات احتمالی ضعیف و موقتی بود. اشاره  به کرد هیچ دستاوردي  اثر تمسخر و تعجب دیگران و یا سرزنش دیگران تجدید نظري هم می
 مفهوم: ناهمگونی به روز شدن.

 . روایات، مفاهیم و مقوالتی که نشان دهنده اختالفات روزآمدشدگی است3جدول
 اظهارات و 

 گزاره ها
 نوع مقوله مقوله مفاهیم

نتایج 
 اولیه

 نتایج ثانویه
نتیجه 
 نهایی

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

 درك متفاوت از وضع جدید
 درك متفاوت از سبک هاي نو

 درك ناهمگون تفاوت ها
 درك متفاوت از تغییر

 درك متفاوت از رشد و تحول
 درك متفاوت از  زندگی

 بینش متفاوت
 تفاوت در سبک استفاده از امکانات

 ناهمگونی به روزشدن
 نگاه متفاوت به دنیاي جدید

     

 سبکها ناهمگونی در تغییر 30
ناهمخوانی به 
روزشدن و روز 

 آمدشدگی

به روزشدن و 
 طالق شکاف تنش روز آمدشدگی

 

ي طالق تاثیر داشتند که عبارتند از: ناهمخوانی عینی، ناهمخوانی معنایی و  دسته عوامل عمده در پیدایی پدیده 3بنابراین همانگونه که بررسی گردید   
 ي طالق در جدول زیر آمده است. جانبه هاي فوق و علل کلی و همه ناهمخوانی روزآمدشدن. جمعبندي یافته
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 ها، نتایج آنها و نتیجه اصلی ي علی مقوله ها، زنجیره قوله. مفاهیم، علل، م4جدول
اظهارات و 

 گزاره ها
 نوع مقوله مقوله مفاهیم

نتایج 
 اولیه

نتایج 
 ثانویه

نتیجه 
 نهایی

    عینی ناهمخوانی عینی عینی 8-1
 طالق شکاف تنش هرمنوتیکی-تفسیري ناهمخوانی معنایی معنایی 19-9

 ناهمخوانی  عینی/معنایی 30-20
 روزآمدشدگی

 روز شدن و  به
    روزآمدشدگی

       
 ها نیز بر نتایج تاثیر گذاشته و در نهایت نتیجه اصلی(طالق) را سبب خواهند شد. ي علی مقوله ها و زنجیره مفاهیم به صورت علی برمقوله

گرایانه  اتشر پنداشتن امر طالق، چسباندن برچسب منفی به طالق، مفهوم مطلقه، مفهوم بیوه و مفاهیمی از این نوع، ناشی از یک نوع شناخت یا باور ذ
شود و هر  میاي و هر شکلی خوب، مفید و مطلوب پنداشته  نسبت به زندگی مشترك است به این معنا که زندگی مشترك و ادامه دادن به آن به هر شیوه

شود. در این  گردد. یک ذات غیر قابل تغییر و غیر قابل تفکیک متصور و در اذهان چنین افرادي حک می چه غیر از آن باشد بد، مضر و نامطلوب تلقی می
کوب هر تفکیک و هر نوع جدایی ي مطلوبیت ذاتی ازدواج، بدل به ابزار سر دیدگاه ذاتا ازدواج یک امر مفید و خیر تلقی می گردد یعنی باور به اسطوره

گرایان هر دلیلی براي تفکیک این  گردد بدون در نظر گرفتن جدایی هاي حق و ناحق، خوب و بد ، مفید و مضر و مطلوب و نامطلوب. از منظر ذات می
قدس به نام حیات اشتراکی را تجزیه خواهد یک امر بزرگ و م اهمیت و فرعی پنداشته می شود که می اشتراك (زندگی مشترك) یک دلیل حاشیه اي، کم

ي یک  کند و یا جواز به تحلیل رفتن آن را صادر نماید و جالب آن که هم امر بزرگ و مقدس و هم حیات مشترك دائمی و بدون تغییر هر دو برساخته
تحریف شده، سرکوب شده و از شکلهاي سنتی از وضعیت می باشد که خود ناشی از یک ارتباط اجتماعی و جامعه پذیري مخدوش،  –بازنمایی عرفی 

به عنوان یک پدیده ي تاریخی است. این باور و شعور به مثابه یک آگاهی کاذب و حتی یک ایدئولوژي کاذب یا دروغین است که  "خود"ي  فریبکارانه
ي یک جامعه بیمار از تفسیري است که از  دهگراها) به صورت یک اپیدمی درآمده که نشان دهن همچون یک بیمار روانی در میان این ایمان داران(ذات

تواند مفید  ي بیماري خود وي است. زندگی مشترك ذاتا مفید نیست؛ می زندگی دارد و تلقی بیمار از وضعیت خود، تفسیر خود وي از شکلهاي فریبکارانه
تر و  ثابه نوعی مهم از استعمارگري در تاریخ حیات بشر گستردهویا مضر باشد؛ هیچ تضمینی براي مطلوبیت آن وجود ندارد و چه بسا استعمارخانوادگی به م

تر از استعمار اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است؛ موضوعی که تا به امروز چندان مورد توجه قرار نگرفته است اما همچنان تکرار  نابودکننده
 ).1385گون تفکر سازگار نیست(جمادي،  ی با هیچ یک از تفاسیر و تعاریف گونهذکر و فکر آداب و رسوم منف شود در حالی که  سرسپردگی و تکرار بی می

 
 . زنجیره علی مفاهیم و مقوله هاي تن دادن به طالق پنهان و نتایج آن5جدول

 نتیجه نوع طالق مفاهیم و مقوله ها
 جامعه پذیري مخدوش

 سرکوب شدن ارتباط صحیح
 آگاهی کاذب

 ایدئولوژي کاذب
 ذات گرایانهتفکر و باور 

 مطلوب پنداشتن هرنوع ازدواج
 مفهوم پنداشتن هر نوع طالق آشکار

 طالق پنهان

 بی تفاوتی
 بیماري
 فرار

 خودکشی
 دیگرکشی

بهترین نوع زا بودن یا نبودن تقسیم گردد:  نوع مهم از منظر تنش 3تواند به  بندي کلی طالق می با توجه به اظهارات مصاحبه شوندگان در یک دسته
هنگامی است که هر دو طرف به این جدایی و تفکیک راضی و خشنود باشند و براي سایر عوامل و شرایط این تفکیک پروژه و راحل داشته  طالق

اه ار دادگباشند(مثال براي آینده فرزندان) و به نتیجه اي رضایت بخش رسیده باشند. دلیل نامگذاري بهترین نوع طالق این است که در این حالت هم ک
عاطفی و کمبود محبت  -ها تقلیل می یابد و هم روابط دو خانواده به مخاصمه نمی کشد هم فرزندان احساس بحران بزرگ، تنش و جنگ، مسائل روانی

یک هنگامی است که هیچ کدام از دو طرف به این جدایی و تفک بدترین نوع طالقنسبت به خود از اطراف والدین و احساس رها کردن نمی کنند. و 
هاي مختلف مجبور به تن دادن به این جدایی نمایند در موقعیت هاي  راضی و خشنود نباشند بلکه بر اثر فشار دیگري یا دیگران و یا شرایط و موقعیت
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مشکل ترین نوع ما مانند مهاجرت، بیماري، اسارت، جنگ وباال گرفتن تنش میان خانواده زوجین و اصرار به جدایی آنها نمونه هاي از این شرایط اند. ا
زمانی است که یکی راضی و خشنود و دیگري ناراضی و ناخرسند باشند(به هر دلیلی). در چنین وضعیتی که اکثرا ناشی از باور به یک حیات  طالق

اب دار شکنجه دیگري هاي گوناگون طن هاي مختلف و بهانه سودگرایانه و منفعت طلبانه از طرف ناراضی همراه است. ناراضی با تحمیل خود به شیوه
ها خواهد کشید  شود. منفعت اجتماعی، روانی، شخصیتی و ... او اقتضاء می کند که دیگري را از دست ندهد و دیگري از وجود او و در کنار او چه رنج می

یک و جدایی دهد چرا که خود را براي او اهمیتی ندارد. مهم این است که او موقعیتش عوض نشود به هر قیمتی. ناراضی حاضر نیست تن به این تفک
ی چهارچوبی متضرر و مغبون می بیند او با این عدم رضایت، زندگی را برخورد و دیگري تلخ و ناگوار می کند و با امر تحمیل خود و عدم رضایت به جدای

 پرتنش را ندا می دهد و با قربانی روان خانواده به حفظ وضع خود می پردازد.
نجات یافتن از دام آن حیات ناخوشایند مشترك و از شر کسی که نه با او راحتی و نه دست از سرت بر می دارد نه آدم می شود و براي حالت سوم اگرچه 

هایی تاب نه قابل تغییر است؛ داراي هزینه هاي زیاد و همراه با برچسب هاي فراوان و دردناك است اما تحمل این دردها را باید به سبب رسیدن به ر
بدل   اور لوي اشتراوسی که معتقد است ازدواج مبادله، مبادله و مبادله است در این وضعیت کامال مشهود است. در چنین حالتی خانواده به مغازهآورد. ب

 شود و زن و شوهر به خریدار و مشتري طمع کار و متخاصم. می
اره و همه جا با امر تفکیک در جنگ، تضاد و نزاع است. با نگاهی کوتاه کند همو گیري می گرا و فرهنگی که جمع براي فرد تصمیم در فرهنگ ترکیب     

بافت  به دوروبر و به گذشته زندگی می بینیم که تفکیک ارث و میراث، تفکیک زمین، تفکیک قدرت، تفکیک کار و تفکیک حیات اشتراکی یا ازدواج در
ه است. تفکیک و تجزیه یک امر به دو حالت یا دو پدیده ي جدید، یک گناه، یک فرهنگی ترکیب گرا (سنتی، عرفی) اکثرا با تنش و تضاد همراه بود

سیستمهاي تمرکزگرا، گروه آیین،   اشتباه یک بی اخالقی یک خطر و حتی یک خیانت قلمداد می شود: در حالی که تاکید بر حیات ترکیبی از ویژگی
می کند و نا آگاهی و کژفهمی با تغییر به مقابله بر می خیزد و سفت و سخت به مقاومت می  ي تغییر گرا است. فهم و آگاهی انسان آگاه، او را آماده ذات

اش،  پردازد. ذهنیت وابسته، با هر نوع تفکیکی در تضاد است. تجربه و فهم یک ازدواج و سپس تشخیص ناگوار بودن آن و در نهایت تفکیک فهیمانه
 ارتباطی/ اجتماعی عمیق تري منجر خواهد شد. قدرت فهم سوژه را توسعه می بخشد و حتی به کنش

شد مثال:  شود. فرض کنید که راه تفکیک امور بسته می شاید اگر از جهت عکس وارد تفسیر و تبیین و نقد قضیه شویم اهمیت امر بیشتر روشن می
اشتند. شاگردان به هیچ وجه حق تفکیک از اساتید را ی از والدین را ندیزوجهاي جوان حق جدایی از والدین را نداشتند، فرزندان در هیچ سنی حق جدا

زندگی، کردند، شرکاي شرکتها و اموال حق تفکیک نداشتند، افراد حق نداشتند از گروه ها جدا شوند(مثال یک ورزشکار از تیم خود...) آن موقع از  پیدانمی
اند؛ تصور این امر حتی در میان حیوانات هم وحشتناك و فاجعه است چه برسد م ترکیبی منجمد، و اشتراك فرد در یکی یا چند مورد از این امور باقی نمی

 به انسان.
تز به تعبیر هگلی کلمه: ازدواج یک وضع یا یک تز، طالق یک وضع مخالف یا آنتی تز و حیات تفکیک شده بعد از طالق زوجین یک وضع جدید یا سن

تر از تز و آنتی تز یعنی ازدواج و طالق باشد زیرا مبتنی بر تجربه است. معایب و محاسن تز و تواند مشخص  است. درجه یا میزان مطلوب بودن سنتز می
ي برخی از انیشمندان چیزي به نام  شکست وجود ندارد و  تواند بهتر از وضع اول گردد و به عقیده تز تا حد نسبتا زیادي روشن است. نتیجه  می آنتی

تواند براي مرحله سنتز خود، پروژه تعیین کند یعنی با طرح و برنامه از پیش تعیین شده حرکت  ست. مطلقه میهرچه هست تجربه جدید و نتایج جدید ا
 نماید تا در دام مجدد ازدواج ناجور گرفتار نشود.

یش مشترك بوده است متون و روایت هاي دینی، عرفی و قانونی مفهومی به نام طالق و کنش تفکیکی براي یک زندگی ترکیبی که زمانی کم و ب     
دارد که به در نظر گرفته اند و در حیات عینی چیزي به نام طالق در زندگی انسانها به کرات مشاهده شده، وجود دارد و خواهد داشت؛ بنابراین ضرورت 

هش هزینه هاي آن تدارك دیده ي کارکردي بودن قضیه نیز توجهی اساسی مبذول گردد تا همزمان با به وجود آمدن یک طالق راه هایی براي کا جنبه
 شود.

به قول بودریار ما در یک فرهنگ هرزگی زندگی می کنیم که در آن فاصله ي بین فضاهاي عمومی و خصوصی از بین رفته است و در آن کسی بودن    
اي بدل می شود و در خصوصی  به منظره ) در معرض دید عموم است. بدون هرگونه درون و برون، همه چیز selfمستلزم باز گذاشتن همه ي ابعاد خود (
ي رسانه ها (یا سرگرمی دیگران براي گفتگوي درباره دیگران) بدل می شود. درباره ي طالق هم همین  ي تغذیه ترین جریانات، زندگی ما به منبع بالقوه

ی دارد و تو نمی توانی همه آنها را به دیگران طور همه کس به خصوصی ترین زوایاي زندگی، زوایایی که هر نگاه کردن طرف زندگی، یک دنیا معن
ات در بیاورند انگار دیگري مسئول حل تمام مسائل دیگران است و تمامی مسائل خود را حل کرده  چیز زندگی  خواهند سر از همه بگویی و بفهمانی اما می

امه دیگران و برچسب زدن و متهم مردن یکی و تبرئه کردن است؛ و تنها چیزي که موقع گفتگو با دیگران باید در میان گذاشت شرح حال زندگی ن
کنیم و اکثرا مشغول بررسی وضع دیگرانیم وضع خودمان به حاشیه رفته است اساسا خود به  دیگري است. کنکاش در مورد  زندگی خود را فراموش می

پاي یک چنین  فرهنگ هرزه و پر از بیماري و بیکاري قربانی محاق فراموشی سپرده شده است. مسئله اینجا حادتر می شود که کسی حیات خود را به 
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ات را قربانی لودگی و هرزگی  اي نخواهد داشت اگرنه حیات ). در چنین وضعیتی نه تمجیدهاي دیگران و نه طعنه و تشرهایشان فایده1984کند(مایلز، 
و چه ربطی دارد به شدت زننده است؛ براي طرف مقابلی که در همه خواهی نمود. در فرهنگ ترکیب گرا، عبارات: زندگی فردي، حیات خصوصی، به ت

کند؛ همه چیزات قربانی حیات جمعی و حیات عمومی می شود این به معناي آن است که در فرهنگ هرزه جدایی از همسر ناباب شاید  چیزات جستجو می
استخوانت دخالت می کنند و برایت برنامه می ریزد و... را چه کار می کنید چندان تغییري در زندگی ندهد: همسایه، فامیل، مراجع و دوستان که تا مغز 

 دانند. ات می ها خود را شریک زندگی ي آنان با آن ویژگی زیرا هر لحظه همه
ضعیت فرد نظارت حامل قدرت است در دنیاي عاري از تفرد هر فردي در معرض همگان است و به نوعی همگان حق سلطه بر وي را دارند و در این و

را گروه و جامعه بر او تحمیل می نماید  "باید"یک عبارت ایدئولوژیک است که این  "فرد باید بداند چگونه عمل کند"باید بداند چگونه عمل کند عبارت 
 و وضعیت و شرایط خدایگان و بنده به شکلی مضاعف متجلی می گردد.

طالق در قالب سرزنش، طعنه، تشر و برچسب گاهی پرهزینه تر از استبداد و استعمار سیاسی و استبداد زبان، ادبیات و روایت نسبت به وضعیتی مانند 
مان را نقد کنیم و حیات دیگران را مستعمره فهم غیر واقعی خود کنیم. استبداد ادبیات و نشانه هاي ناروا  تاریخی است چرا نباید استبدادهاي پنهان درونی

از ما تا کی باید سهمی در این تاراج حیات دیگري داشته باشیم؟ بعضی ها هنوز نمی دانند که زبان ما، شایعات ما و تا کجا باید تحکیم شوند و هر یک 
، گفته هاي ما به تصور و تصویر نادرست درباره دیگران رنگ واقعیت و وضوح می بخشد در حالی که واقعیت چیز دیگري است ما با زبان و روایت

ي روایت هستند شکل می گیرد؛ در  هاي ما واقعی نیستند. در واقع عبارت: واقعیات بر ساخته که دلخواه ماست اما اکثرا دلخواستهواقعیتی را بر می سازیم 
نمایند. روایت هاي نادرست،  ئی شدن حیات را تکمیل و تنظیم می حالیکه روایت و چه بسا روایت نادرست، واقعیات را رنگ واقعیت می زنند و شی

ست را آنچنان دستکاري می کنند که خود واقعیت هم از واقعی بودن خود سر در نمی آورد؛ و دچار گژ فهمی می شود و این جاست که همه واقعیات در
 شود.  چیز و کل حیات غیر واقعی و مصنوعی می نماید و فرد مجبور به قربانی حیات واقعی خود، به پاي حیات غیر واقعی می

هیم و عبارات میانجیهاي مناسب و درخوري براي بازنمایی اشیاي جهان و (روابط افراد این جهان) نیستند. زیرا مفاهیم اي کلمه  مفا به تعبیرنیچه
اند از بنیان اشتباه خلق شده اند. و چه بسا روابط  اند و کسی از صدق حتمی آنها اطمینان ندارد چه بسا مفاهیمی که خود حاصل قراردادي دیرینه قراردادي
تواند اخم یک همسر بد اخالق که پر از کینه و عداوت و تنفر است  ). چه کسی می1377که بر مبناي مفاهیم نادرست بر ساخته شده اند(اباذري، نادرستی

توان یک رفتار یا برخورد سراسر جاهالنه یک شریک زندگی را که دریایی معناي  در قالب یک مفهوم یا چهارچوب یک عبارت جاي دهد و چگونه می
عنی نفی را همراه دارد در چهارچوب تنگ و محدود یک مفهوم یا عبارت جایی دهد مگر کسی معناي تفاهم نداریم  را درك می کند. تفاهم نداریم یم

به فهم  ي: زندگی، خواب، استراحت، برخورد، سفر و همه چیز دو فرد که حتی خود آنها نیز از بیان همگی آن عاجزند چه رسد بازنمایی ثانیه به ثانیه
 دیگري از این وضعیت که هیچگاه حاصل نخواهد شد. 

دن تشابهات مشکل پنهان کردن تفاوت هاست امر معرفی دقیقا در اینجا وارونه شده است. ما به جاي آشکار کردن تفاوتها به طور واقعی، سعی در پیدا کر
ع خود فرد معرف به جاي اینکه یک عامل پیوند باشد یک عامل مخل است و گاهی تشابه هاي اندك ، حاشیه اي و یا نادرست داریم. در بسیاري مواق

قی یک مزاحم بین این دو فرد براي شناسایی دقیق آنها از یکدیگر است کسب پرستیژ معنوي و اخذ پاداش معنوي انجام یک امر خیر، مقوالتی اخال
خواهد یک زوج را پیوند دهد بدون اینکه  ن و مرد تلقی می شوند فرد سومی میترین عبارتهاي مابین یک ز ترین عبارتها و مزاحم هستند که ضد اخالقی

بودن جامعه است. خود او نیز قربانی روابط تحریف شده است. همه اینها یعنی اینکه ما  ي بسته بعدها ربطی به حیات مشترك آنها داشته باشد. معرف زاده
کنیم ما تنها در ویران کردن مسئول شناخته می شویم و در جامعه  و خود در ساخت آن دخالت نمی ایم تا درست کند حیات خود را به دیگري واگذار کرده

ر بسته  حتی اجازه ویران کردن یک ساخت کج هم به صاحب خانه داده نمی شود! و این یعنی حراج مضاعف حیات. خود معرف بسیاري از اوقات یک ش
بحث کند که در این صورت یک شر مضاعف براي یک امر خیر است در فاصله میان یک امر خیر،  قرار  است چه برسد به اینکه معرفی فقط از اشتراکات

هاي این جامعه آماري از طریق معرف و برجسته کردن  بینیم. تقریبا اکثر قریب به اتفاق ازدواج گرفتن یک شر مضاعف، نتایجی به بار می آورد که می
هاست که نمی توانیم کنار بیاییم واال با اشتراکات که مسئله  ها. ما با افتراقات و ناهمخوانی وجین و بحث از افتراقها بوده است تا از طریق خود ز تشابه

ها و  ). روشن کردن تفاوت1993ها(گوود،  ها بحث کنند و هم از تشابه ها و اطرافیان هم از تفاوت نداریم بنابراین در قبل از ازدواج باید خود زوجین، معرف
ي دیگران است. به قول پیر بوردیو  ها با زوجین و بعدا سپردن تصمیم به خود زوجین تنها وظیفه ها به طور دقیق و درست، ودرمیان گذاشتن آن هتشاب

ریم و از میزان ها پی به اشتراکات بب مردم براي تمایز داشتن تقال می کنند اما در اینجا براي ترکیب شدن تقال می شود. ما به جاي آن که از طریق تفاوت
ي چنین  ها می کنیم ازدواج تحمیلی و کور و ناگوار نتیجه سازگاري یا ناسازگاي بپرسیم از طریق بیان اشتراکات سعی به حذف و یا نادیده گرفتن تفاوت

اي مدنی ندارند پاي معرف به وضعیتی است. و چون زن و مرد آزادي عمل براي شناسایی یکدیگر به طور کامل و درست در دراز مدت و از طریق شیوه ه
ها بحث می شود یعنی به طور ذاتی و از قبل بناي  ي بسته بودن وضعیت است. وقتی از اشتراکات و شباهت دهنده آید در واقع وجود معرف نشان میان می

بریم در حالی که وقتی از افتراقات بحث می شود هیچ ایم و بعدا به دنبال اشتراکات می گردیم تا دیوارهاي این بنا را باال ب ازدواج آنها را در ذهن ریخته
باید  بناي قبلی شکل نگرفته است و این طرفین هستند که باید با شناخت دقیق و طوالنی تشخیص دهند که آیا این بنا ارزش ساخت را دارد یا طرحش
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و در کوتاه مدت و بدون دقت باالبردن و نیمه کاره ویران کردن، و پاك شود. ما به نیمه کاره ها در همه چیز عادت کرده ایم. بنا را سریع و اورژانسی 
 شود. گاهی آوار آن نه تنها بر دو طرف بلکه بر دیگران هم فرو می ریزد.؛ و ویرانه از نو ویران می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساله: زندگی یک بار و تنها یک بار به من هدیه شده است؛ چرا باید آن را خراب کنم؟ چرا  38مسعود مربوط به کشف نتایج مثبت طالق:  گزاره هاي
و خود وقتی توانایی تغییر به سمت زندگی راحت در دست ماست نباید از آن بهره ببرم؟ من در واقع همسرم را نیز با این طالق نجات دادم اگرچه ا

 خواهد بداند. اشاره به مفهوم: رهایی.  داند یا نمی نمی
ي همسر می نماید در  ي افراطی وابسته به همسر و حتی خانواده که فرد را متکی به خود کند او را به شیوه ها به جاي این ساله: برخی از ازدواج 36سعدي 

 ه وابستگی کودکیم برگردم. اشاره به مفهوم: بازیابی استقالل.خواستم ب گرداند. و من دیگر نمی واقع متاهل را به دوران کودکی باز می
هاي مهم زندگیم تصمیم بگیرم. و براي رسیدن به اهداف درست و انسانی خودم برنامه  ام که خودم براي جنبه ساله: من به سن و سالی رسیده 27پروین 

ي لحظه به لحظه، آن هم براي انجام اعمال مفید و مطلوب.  و کسب اجازه داشته باشم. از همسرم انتظار کمک و یاري داشتم نه ممانعت و جلوگیري
نمایی خود و کوچک کردن و کوچک دیدن من و در نهایت افسار کردن من بود. و من با طالق خود را از بند  هدف او تنها دادن مجوز نبود بلکه قدرت

 افسار او رها کردم. اشاره به مفهوم: بازیابی استقالل.
ام، از نظر  وآمد با خانواده رفت مرا محدود کرده بود. از نظر ارتباط با دیگران، از نظر رفت ساله: زندگی قبلی من بسیار بیش از آن چه تصور می 29حسین 

زدواج بهتر و کردم با ا انجام کارهاي درستی که همواره انتظار داشتم روزي به آن برسم، از نظر حرکت در مسیر رسیدن به آرزوها و عالیقم، فکر می
 رسم اما همگی برعکس از آب درآمد. اشاره به مفهوم: رهایی. بیشتر و سریعتر می

هاي خودم. هر حرکت، عمل و  ساله: این ازدواج فردیتم را از من گرفت. من بعد از ازدواج دیگر خودم نبودم خودم به عنوان یک انسان با ویژگی 34عباس 
کاستم. در واقع من با ازداج بیشتر  کردم و یا چیزهایی را از آن می ه بود یعنی یا بایستی چیزهایی به آن اضافه میرفتار و حتی گفتار من جمعی جمعی شد

ي ترازو گذاشته است؟ آیا همیشه  کردم. چه کسی ازدواجها و طالقها را در کفه براي دیگران زندگی می کردم نه براي خودم برخالف آنچه تصور می
تر شد چی؟ اگر فایدهاي یک طالق ( به نطر مطلقه ) بر زیانهاي آن غلبه  ي طالق سنگین کند؟ اگر کفه دگی مشترك سنگینی میي ازدواجها و زن کفه

توانم براي خودم تصمیم بگیرم  کرد چی؟ آیا باز باید خود را سانسور کنیم؟ زندگی و عالقه و تغییر و ... را فداي افکار عمومی غلط کنیم؟ من خودم نمی
 تطاري باید از غیر خود داشته باشم؟ اشاره به مفهوم: جستجوي فردیت.چه ان
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مقاله پژوهشی اصیل

خواهد بگویند نظر آنها  اصال برایم مهم نیست.  ساله: من در بند بودم بندم را گسستم و خوشحال خوشحالم بگذارید دیگران هر چه دلشان می 33علی 
 اشاره به مفهوم: جستجوي فردیت.

 ت مربوط به پیامدهاي مثبت طالق.گزاره ها، مفاهیم و مقوال6جدول
 پیامدهاي مثبت گزاره ها، مفاهیم و مقوالت

 رهایی از سلطه دیگري
 خودآگاهی و تجدید نظر درحدومرزهاي خود

 استقالل درتصمیم گیري
 خودرهبري و خودهدایتی

 رهایی از قید و بندهاي تحمیلی
 رهایی از اطاعت و پیروي 
 فارغ شدن از دریافت اوامر

 و اراده خود بازیابی

 بازیابی استقالل
 
 

 احساس شادي و رضایت به دلیل موفقیت در تغییر وضعیت زندگی ناخواسته
 بیداري و آگاهی نسبت به وضعیت ناجور قبلی
 فهم حق حیات و رهایی از زندگی تحمیلی.

 تجربه آزادي عمل و احساس استقالل
 رهایی از قید امر ونهی غیرمنطقی دیگران

 حیات ناجوررهایی از قید 

 بازسازي زندگی پر طمطراقی که خانواده ساخته بودند
 رهایی از پذیرش انتظارات تحمیلی و ناعادالنه برخاسته از جامعه

 استقالل در بازسازي زندگی و حریم خصوصی
 خودآگاهی به نیازها، خواسته ها و تالش براي زندگی اصیل

 از  القاي دیگراناستقالل در تعیین مسیر و کیفیت زندگی و رهایی 

 فردگرایی مثبت

 فردگرایی مثبت -3رهایی از قید حیات ناجور  -2بازیابی استقالل  -1 دستاوردهاي مثبت طالق:
 گیري نتیجه

براي اي برا ي تملک حیات مصنوعی و قالبی تقلیل می یابد؛ و به زینتی  در فضاي مبادله همگانی دروغ و تحمل یکدیگر، زندگی مشترك در حد وسیله
) 2004( 1وانمود کردن توافق و سازش ریاکارانه و کسب احترام ناشی از آن سازش از طرف جامعه و در نتیجه کسب منزلتی دروغین بدل می شود. رابرت

د. شناسایی زوجهاي معتقد است بسیاري از ازدواجها منجر به طالق می گردد و اکثر ازدواجهایی که تداوم دارند داراي عملکرد ضعیف و نارضایتی می باشن
ف موفق و ناموفق، مؤلفه ضروري براي جلوگیري از استرس زناشویی و افزایش کیفیت رابطه است. تحقیقات نشان داده اند که کیفیت زناشویی ضعی

ی با نحوه ي ). پژوهشهاي صورت گرفته در این راستا بیانگر این است که بین کیفیت زناشوی2009، 2منجر به جدایی و طالق می شود(کارداك
)، الگوي 2011، 8، گرینوود و فلدمن7)، الگوي سازگاري با تعارض(پیترموناکو6،2010)، تعارض(کریسی2009، 5و هاور 4؛ دیوایت2009، 3ارتباط(کرولی

1. Robert  
2 . Kurdek 
3 . Crowley 
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6 . Creasey 
7. Pietromonaco  
8. Greenwood & Feldman 
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2)، خشونت در روابط زناشویی(کیمبرلی2009)، شیوه ابراز عواطف(دیوایت و هاور، 2010، 19اجتناب(هسلی –تمایل 
3و باکر 10

) و رضایت 2010، 11
12زناشویی(وایت وي

 ) رابطه وجود دارد.2010، 4
شود و   هاي منفی سازش دروغین و طالق پنهان بحث می اگر از پیامدها و جنبه هاي مثبت طالق بحث به میان می آید به این معناست که از جنبه   

انداز ناگواري را در نطر داشته باشند  یابند و پیش از ازدواج چنین چشماگر جوانان از جنبه هاي مثبت طالق آشکار و مهمتر از آن طالق پنهان اطالع 
ي ازدواج را دست کم بگیرد و  اش لذت ببرند. دیگر کسی حاضر نخواهد بود پدیده هیچگاه تن به ساختن بنایی را نخواهند داد که از محاسن ویرانه
ی خود را با کسی به اشتراك بگذارد که احتماال او را درست نمی شناسد. برجسته کردن نسنجیده به آن تن دهد و چوب حراج به حیات خود بزند و یا زندگ

 واهد بود. جنبه مثبت طالق به معناي رهایی وجود شري به نام ازدواج ناجور است. و تذکري جهت بیدار کردن جوانان براي تن ندادن به چنین ازدواجی خ
دهد و خود  دهد یعنی او را از زندان خود نجات می دهد بلکه به تبع خود دیگري را نیز نجات می جات میکند تنها خود را ن  فردي که درخواست طالق می

یم که اگر کسی را دوست را از زندانبانی او، چه بسا درد زندانبان بسی رنج آورتر از درد زندانی است. البته اگر زندانبان الینه نشده باشد. ما باید یاد بگیر
تر از هر مسئله  م نه اسیر و زندانی. شر و غفلت از حیات اشتراکی ناصواب، و شر اجبار و اصرار به ادامه چنین حیاتی، بسی گستردهداریم آزادش کنی

تر از آفت هر نوع اشتراکی است که تا به امروز بشریت جعل نموده است. دشمنی و تنفر و کینه در امر طالق باید جاي خود را به  دیگري است و گسترده
 ).1980فکیک و تمایز دو انسان بعد از مدتی باهم بودن بدهد(نورمن، ت

اخالق معرفی شدن،  فراوانند افرادي که در شر محض زندگی می کنند اما به دلیل ترس از: بر چسب زدن از طرف جامعه، نگاه تمسخرآمیز مردم، بی
غیر ي جز تن دادن به یک شر به نام حیات  زندانی شدن در حبس وجدان جمعی، توهین و بی احترامی اطرافیان، ترك فرزندان و والدین و ... چاره ا

اي)  اي و با هر مهریه گزینند. امضا و ثبت سند ازدواج(به هر شیوه دلخواه  مشترك ندارند و یا خودکشی یا دیگرکشی و یا بیماري و افسردگی و ... را بر می
ه باشد یا تفکیک گردد. دخالت ثبت یک قرارداد است نه ثبت سند بندگی و بردگی یکی دربند دیگري؛ می تواند موقتی یا دائمی باشد می تواند ادامه داشت

ي حیاتی که فرد  جانبدارانه در طالق به معناي دخالت در حیات مشترك افراد است. دخالت در هستی و زندگی دیگري، اجبار و اصرار و تمنا براي ادامه
 د، در زندان دیگري است. خود آن را نمی پذیرد به معناي تمنا و اصرار به مرگ معنوي دیگري است، تمنا از فرد براي حبس روح خو

اج و بر اساس یافته هاي این پژوهش می توان گفت استقالل و فردیت مثبت زوجین و همخوانی هاي سه گانه عینی، هرمنوتیکی و روزآمدشدگی در ازدو
را از زاویه ي پژوهش نظاره می  رضایت زناشویی نقش عمده اي ایفا می کنند. آن گاه که نهانخانه ي افکار و باورهاي افراد و پشت صحنه ي سازشها

ن کنی زندگی چیز دیگري است. وبراي حل مسائل آن روشی جز تحقیق علمی و راهی جز ایمان به عقالنیت و اخالق نیست. با توجه به یافته اي ای
شهاي کیفی و ماتریسی جهت بررسی می گردد که محققان و درمانگران حوزه خانواده در مطالعات، ارزیابی ها و مداخالت خود از رو پیشنهادپژوهش 

بر آن مترتب می باشد از جمله اینکه در تعمیم نتایج  محدودیتهاییدقیقتر، همه جانبه و جامع استفاده نمایند. این پژوهش مانند هر مطالعه کیفی دیگري 
ي که در این پژوهش مشارکت داشتند نهایت آن به جوامع دیگر تا حدودي باید با احتیاط عمل شود. پژوهشگران از تمامی افراد شرکت کننده ا

 سپاسگزاري و تشکر را دارند. 
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