
 

 زودرس طالق عوامل به نگاهی

 *صالحان حسنیه

 مقدمه
 آن شکستت کته استت رختدادی ینتترمهم و مقدس پیوندی ،ازدواج

 .بگتذارد جتا بتر ناپتذیریجبران پیامدهای جامعه و فرد ایبر تواندمی
 ،جهتان نقتاط از بستیاری در فرهنگتی نظتام در تغییر دنبال به انهتنسفم
 از مستئله ایتن و یافتته افتزایش هتاطالق میزان ،صنعتی جوام  ویژهبه

  .است شده جهان پژوهشی هایچالش ینترمطرح
 و مدرنیستم بته ستنت از گتذر جملته از مختلتف علل به نیز ایران در

 بته رو رونتدی طتالق ،مدرنیستم با جامعه سنت و فرهنگ ناهمخوانی
 استاس بتر .استت یافته کاهش مشترک زندگی مفید عمر و داشته رشد
 ۹۶ ستال در طتالق ،۹7 فتروردین در کشتور احتوال ثبت سازمان آمار

 بتر ساعت  هر در طالق ۲۱ تعداد به هم آن  داشت ایسابقهبی افزایش
 در کته بتود متورد ۹7۱ و هزار۱۶5 ،۹5 سال در طالق ،آمار این اساس
 طتالق نستبت که است گفتنی .رسید مورد 5۹7 و هزار۱7۴ به ۹۶ سال
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 ثبتت تتاریخ در حتد بتاالترین بته ۹۶ سال در شدهثبت هایازدواج به
 دیگتر همچنتین .بتود رستیده روز آن بته تا ۱۳۴۴ سال از ،ایران احوال

 ۶ در طالق آمار که دارد آن از نشان مسئوالن توسط شدهاعالم آمارهای
 درصتد۱۲ حتدود ۹۶ ستال در مشتابه زمتان به نسبت ۹7 سال اول ماه

 درصتد ۲/8 بته ۴/8 از ۹7 تتا ۹۶ ستال از طالق میزان و داشته کاهش
 1.است رسیده

 کاهش در بسیاری عوامل و علل که است آن از حاکی ،بسیار تحقیقات
 گتروه دو بته را علتل ایتن توانمی که دارند تنثیر طالق آمار افزایش و

 چنتد مقالته این در .کرد بندیدسته ،آن از پس و ازدواج از پیش عوامل
 شود.می بررسیاز آن عوامل  مورد

 طالق عوامل

 ازدواج از پیش مؤثر عوامل (الف

 قتدرت افتزایش بترای مهمتی هتایمهارت بته ازدواج از قبل زوجین
 ۀجملت ازنیاز دارند   مشترک زندگی بردن پیش و گیریتصمیم ،انتخاب

 :است این موارد هامهارت این

  شناخت فقدان .1

 مقابتل طترف و خود از شناخت فقدان از ناشی زودرس طالق معموالً 
 ،روانتی ،جنسی ،سنی ،شخصیتی هایویژگی شامل ،شناخت این .است

 قبتل باید پسران و دختران رو، این از .است خود احساسی و جسمانی
 نستبت نتیجته در و کننتد طی را خودشناسی مراحل ،همسر انتخاب از
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 بتواننتد تتا دنتیاب آگتاهی ختود اهداف و هاخواسته ،سالیق ،عالیق به
  کنند پیدا خود لآهاید همسر موردپسند هایویژگی و شرایط از ذهنیتی
 باعتث تنهانه ،همسران احساسات و شخصیت میان زیاد تفاوت چراکه
 و ناکتامی احستاس نتوعی بلکته ،شتودمتی بسیار اختالفات و تضادها
 فترد شتد خواهتد باعتث و آوردمی وجود به طرفین در اشتباه انتخاب
  .کند شتاب جدایی برای ،اشتباه جبران برای
 همستر شترایط نیتز و ختود از کته هستتند افتراد از بسیاری طرفی از

ستهل تنهانته امتا ،دارنتدشتناخت کتافی  ازدواج برای خود موردپسند
 فرصتت و کنندمی ازدواج نشدهحساب و عجوالنه یگاه بلکه انگارانه
 در مهتم عوامتل از یکی» توانمی بنابراین .گیرندمی خود از را شناخت

 .دانستت ازدواج در جوانتان یبرخت یشتتابزدگرا  طتالق یریتگلکش
 اشختانواده و او از الزم شناخت ،مشورت ،دقت با دیبا همسر انتخاب
 یمتدت گذشت از پس است نکمم ،صورت نیا ریغ در ،ردیبگ صورت

 نیبت یرفتتار یهتاتفاوت آن دنبال به و یدتیعق یهاتفاوت ،ازدواج از
 و یخانوادگ یدعواها شروع ۀنقط ،مسئله نیهم هک شود ارکآش نیزوج
 متورد در روایتتی در صادق امام رو، این از 1«.است طالق آن یپ در

وَد ب  المآأ ُ  إّنما» است: فرموده ازدواج از پیش تحقیق لزوم  2:َتَتَقُیـُد  ما عانُظْآ  ا 
 و زنتدگی گتردن به گردنبندی چه کن دقت  است گردنبند همانند زن

 .«افکنیمی خود حیات
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 ارتباطی و زندگی هایمهارتنداشتن  .2

 درک را یکتدیگر بتواننتد باید زوجین ،مشترک زندگی یک ایجاد برای
امتر  این 1.کنند تفهیم هم به را خود درونی محتویات و مکنونات ،کرده
 ویژهبه مناسب ارتباطی و زندگی هایمهارت از یمندبهره نیازمند ،مهم
 هتامهتارت ایتن ۀجملت از .استت مشترک زندگی نخست هایسال در
 ،اقتصتادی بحتران با مواجهه ،عاطفی و ارتباطی هایمهارت به توانمی

 بتا جتوان نستل نبودن آشنا که کرد اشاره ناکامی و عصبی هایاسترس
 زنتدگی صتحیح آداب و ستالم روابتط داشتتن بترای الزم هایمهارت
 دچتار را زوجتین زنتدگی ،استالمی ت ایرانی فرهنگ با منطبق مشترک
 بتا مواجهه هنگام به امروزی جوانان از برخی گونهبدین .کندمی بحران

 تستلیم ستر زنتدگی اول هتایسال در که مشترک زندگی هایدشواری
 فراگیتری و مشتترک زندگی هایگره گشودن جای به و دنآورمی فرود

 .بینندمی جدایی در تنها را مشکالت حل ،موردنیاز هایمهارت

  مشترک زندگی در مؤثر عوامل (ب

 غیرمنطقی توقعات .1

 شوندمی مواجه هاییواقعیت با مشترک زندگی به ورود با پسر و دختر
 آغتاز ۀنقطت ختود ایتن و دارد بستیار ۀفاصتل آنتان آرمانی تصویر با که

 ،واقعیتات این ۀجمل از 2.است زناشویی اختالفات و زندگی نامالیمات
 بین متعدد هایسلیقه اختالف و زندگی ابتدای در مادی مشکالت بروز
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 بتا و شتودمی زنتدگی در اختالفتاتی بتروز ستبب کته استت زوجین
 این از .دارد بسیار تفاوت ،اندداشته مشترک زندگی از آنها که تصویری

 عتدم را زودرس طتالق ستاززمینته عوامتل از دیگر یکی توانمی رو،
 باعتث چراکه  دانست ازدواج از پیش انتظارات و هادرخواست تعدیل
 را هاخواستته این از بسیاری ۀریش» .شودمی ازدواج از زوجین دلزدگی

 نگتاه و ،هاچشتمیهم و چشم ،نازپروردگی ،درونی هایعقده توانمی
 چتون مواقت  گونتهایتن در معمتوالً  1.«دانست دیگران زندگی به کردن

 یتا کننتد ریتزیبرنامته ختود توانایی حد از فراتر توانندنمی یا زوجین
 ،دانندنمی منطقی و معقول را یکدیگر هایخواسته سازیبرطرف گاهی

 ناکتامی باعتث موضوع این و کنندنمی برطرف را خود همسر توقعات
  .شودمی هاخواسته و آرزوها به رسیدن در فرد

شتان را بته ، شوهرپرتتوقعیبته دلیتل  دربارۀ زنانی کته پیامبر اکرم
 ،کننتدهایی فراتتر از حتد توانشتان مجبتور میبرآورده کردن خواستته

 : فرموده است
ییه  و ما ََ ُر  یي ما الَیقد  ََ َزوجها َو َحَمَیتُه  ْق ب     َل  َتآع 

َ
َمآأ ما ا  یُّ

َ
الُیطیُق َل  َیقَبـ    أ

نها َحسن    ییها َغضباُن الیُه م  ََ هر زنی که با شتوهرش  2 َو تیقيَ الیَه َو ُهو 

فتوق توانتایی اوستت وادار کنتد،  کته مدارا نکند و او را بر چیزهایی

روز قیامتت در حتالی  و ای از او قبول نخواهد شدهیچ عمل و حسنه

 کند که بر او خشمگین است.خداوند را مالقات می
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وقتتی بته هتوش  .ویز کردآمردی به قصد خودکشی، خودش را حلق
 .امازدواج کترده کته سه ستال استت و امگفت: من شاگرد راننده ،آمد

توانم توقعاتش را برآورده چون نمی و زنم توقعات خارج از حد دارد
خره مترا بته ستتوه های او باألسرزنش .کندمرا سرزنش می مرتباً  ،کنم

  1.آورد و تصمیم به خودکشی گرفتم

 وجتود بتا آنهتا همستران کته است آمده بزرگان از بسیاری زندگی در
 شتهید استتاد همستر .داشتتند کمتی بستیار توقعات ،بسیار هایسختی
  :گویدمی ،طباطبایی عالمه همسردرباره  مطهری مرتضی

 متالی نظتر از نجتف دوران ماننتد ،شتدند مشترف قم به وقتی عالمه

کتتاب و امتالک عوایتد نرستیدن دلیتل بته این که بودند فشار تحت

 همستر .گرفتنتد محقتری و کوچتک ۀخان همین برای و بود هایشان

 بتزرگ لوممت ایخانواده در اینکه با مهدوی قمرالسادات خانم عالمه

 قتانعی و فهتیم زنو  ،بتود تبریز تجار از یکی دختر ظاهراً  و بود شده

 2.بود

 نارضایتی عاطفی و جنسی .2

 برطرف از نارضایتی توانمی را خانوادگی مشکالت از بسیاری زیربنای
 کته آنجتا از .کرد قلمداد جنسی و عاطفی نیازهای ویژهبه ،نیازها نشدن
 گرفتته را چهترهبتهچهره و فردی ارتباط جای تدریجبه هارسانه امروزه
 میتان در عتاطفی ۀفاصتل ایجتاد و وگوگفتت فضای کاهش به و است

 مشتترک زندگی آغازین هایسال همان در خصوصبه خانواده اعضای

                                                           

 . 45ت  44ص  آیین همسرداری،. ابراهیم امینی، 1
 www.motahari.ir. پایگاه اینترنتی شهید مطهری  2



   113  نگاهی به عوامل طالق زودرس 

 

 نتوعی ،زنتان در ویژهبته عتاطفی نیاز ارضای کهدرحالی .دشومی منجر
 فقتدان و دارد همتراه بته آنتان بترای را نفتس عزت و امنیت احساس
 و شور احساس کاهش باعث نیز مردان برای ،عاطفی احساس دریافت
 کالمتی ارتبتاط ستردیموجب  است ممکن حتی .شودمی آنها هیجان
  .شود
 نارضتایتی استت ممکتن عتاطفی نیتاز به گوییپاسخ هرچند طرفی از

 رفتارهتای ۀحتوز زوجین از برخی که آنجا از ،کند ترکمرنگ را جنسی
 ۀرابط است ممکن ،کنندمی خطا و آزمون مدام و شناسندنمی را جنسی
  بترود طتالق نتیجته در و بیراهته سوی به زندگی ابتدای همان در آنها

 است قدری به زناشویی زندگی استحکام در جنسی روابط تنثیر چراکه
 ختود همستر بته کته بستیاری ۀعالقت وجود با اندکرده ابراز برخی که

 روابتط داشتتن علتت بته ،زنتدگی ابتدایی هایسال همان در ،اندداشته
 همسر ختود با زندگی ۀادام به قادر دیگر ،آشکار میلیبی و سرد جنسی
 مواقت  از بستیاری در جنستی اختتالل روانتی تتنثیر معمتوالً  .اندنبوده

 و یکتدیگر از آنان تنفر احساس که دانندنمی زوجین و است ناخودآگاه
 .دارد جنسی رضایت عدم در ریشه ،زندگی از نارضایتی احساس
 از .گذارنتدتنثیر جنستی نیتاز کیفیتت و کمیت تغییر در بسیاری عوامل
 فضتای و متاهواره ،اینترنتت از قاعتدهبی ۀاستفاد توانمی آنها ینترمهم

 و هتافیلم انتواع بته توانتدمی راحتیبه فرد چراکه  را ذکر کرد مجازی
 بتا هافیلم این سازندگان .باشد داشته دسترسی مستهجن هایپویانمایی
 باعتث و دهندمی افزایش را آنان جنسی ۀذائق ،مخاطب اقناع از استفاده
 بتدتر را اوضتاع آنچه .دنشومی یکدیگر برای همسران جذابیت کاهش
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 عدم به را آنها که است غیرمتخصص افراد با همسران مشورت ،کندمی
 مستتهجن هتایفیلم تماشای و مرد و زن میان اخالقی مرزهای رعایت

 در حیتا ستطح کاهش باعث موضوع این و کنندمی تشویق هم کنار در
  .شودمی همسران میان

 قتانونی طالق به اگر که است حدی به جنسی عاطفی نارضایتی آسیب
 صتورت بته ینزوج که است عاطفی طالق نوعی پیامدش ،نشود منجر

 زنتدگی هتم کنتار در فقتط بلکته ،شتوندنمی جدا یکدیگر از فیزیکی
 .کنندمی

 اخالقی و دینی هایارزش شدن رنگکم .3

 و مستئولیت احستاس بر همیشه ،اسالمی هایسنت و دینی اخالق در 
ارزش  و هاستنت بته پایبندی .است شده تنکید زوجین سازش و صبر

 در .استت خانواده تحکیم در مهمی عامل ،دینی جامعۀ یک در اخالقی
 ضتعف ،دارنتد همستانی گوناگون جهات از زوجین حتی که شرایطی
 1 .شود خانواده پاشیدگیازهم باعث تنهایی به تواندمی اخالقی تربیت
 جملته از ،دورویتی از پرهیز و زندگی در صداقت داشتن مثل مواردی
 عتدم و دارد بسیاری نقش زندگی استحکام در که است اخالقی رسوم

 نهایتت در و زنتدگی در دلسردی سبب مرور به ،اصول این به پایبندی
 گذشتته هاینستل کته اخالقی رسوم از یکی .شودمی منجر جدایی به

 باعتث کته استت زندگی در گذشت و صبر ،اندبوده پایبند آن به بسیار
  .شدمی آنها زندگی ماندگاری
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 و روانتی آرامش در مهمی عامل ،همسر تغافل و لغزش از پوشی چشم
 َیُغـُ   الَ  َو  َیَتَغاَعـْ   َلـْ   َمْن » :فرمود علیامام  .است بوده زندگی آسایش

ْن  یآ ََ َن  َکث  ْیَشُتهُ  َتَنُغَصْل  ااُلمُور   م   و تغافتل امتور از بستیاری از کته هر 1:َ 
 در کته مردانی و زنان .«شودمی تار و تیره اشزندگی ،نکند پوشیچشم
 را یکتدیگر نیازهتای و هاخواستته ،ندارنتد گذشتت ،مشتترک زندگی
 زود خیلی ،ندارند خود خشم و عصبانیت بر کنترلی و کنندنمی رعایت

 .گیرندمی طالق و دونشمی دور هم از

 در زنتدگی کته استت فرعتون همسر آسیه ،شکیبایی و صبر بارز ۀنمون
 جنایتات بته دستتش و کردمی خدایی ادعای که را همسری ناچن کنار

 تمتتام بتتر ،او اصتتالح امیتتد بتته امتتا  پستتندیدنمی ،بتتود آلتتوده زیتتادی
 هتایدرس از یکتی موضتوع ایتن .کتردمی صتبوری هایشبتداخالقی

 همستران هایبتدرفتاری برابتر در کته استت زنتانی برای آسیه زندگی
 فرماینتد:می روایتی در خدا رسول ،رو ینا از .کنند صبوری خویش

 همچتون پاداشتی خداونتد ،دکنت صتبر همسرش بدخلقی به کس هر»
 2.«دهدمی او به مزاحم دختر آسیه پاداش

 طالق به نسبتزدایی قبح .4

 رفتته بتین از چشمگیری طور به طالق قبح ،جامعه در امروزه انهتنسفم
 آن ارتبتاط و طتالق رواج از غلتط تحلیل با گرانتحلیل برخی و است

 بته  زننتدمی نیز تنیید مهر لشکم این بر ،خود حقوق از زنان آگاهی با
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 افتزایش بته رو زنتان درخواست به طالق اخیر هایسال در که طوری
 مترد) سنتی ۀخانواد الگوی به مربوط هنجارهای تغییر همچنین 1.است
 بتر ،ختانواده هایهزینته در زنتان مشتارکت و (دارخانته زن و آورنان

 از تترس شتدن کم با و افزوده مدیریت در مشارکت برای آنان توقعات
 در آینده از آنان ۀدلهر از ،ثابت اقتصادی مناب  به دسترسی دلیل به آینده

 برپتایی همتراه بته عوامتل ایتن 2.استت کاسته اختالفات بروز صورت
 جامعته در را طتالق سازیعرفی نوعی ...و طالق جشن مانند مراسمی

 را طتالق استت ممکن افراد از برخی رو، این از  است آورده وجود به
 کستی قبال در مسئولیت نداشتن ،طلبیتنوع به پاسخ ،رهایی برای راهی

 عامتل ختود ،تفکر این که نندبدا آزاد و راحت زندگی ،کلمه یک در و
  .است زودهنگام طالق به تشویق در مهمی
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