
 
 های طالق توافقی زمینهبررسی عوامل و 

*فاطمه مهدیان
 

 مقدمه

ترین نهراد  خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در تمام جوامر  بشرری بره عنروان اصرلی
خانواده ها و تاریخ بشر بوده است؛  ها، تمدن فرهن   زیربنای جوام  و منشأ  اجتماعی،

شررای  مختلر ، در که در است مؤثرترین عامل انتقال فرهن  و رکن بنیادی جامعه 
تأثیر و تأثر متقابل با فرهن  و عوامل اجتماعی است. جامعه در صورتی سالب خواهد 
بود که از خانواده سالب برخوردار باشد. امروزه با پیشرفت دانش و تحوالت در حوزه 

های ان انی، ان ان متمردن  فرهنگی و اجتماعی به رغب حل و فال ب یاری از دغدغه
معضالت جدیدی شده است. یکی از این معضرالت و مشرکالت، دچار مشکالت و 

فراوانی طالآ در جوام  است؛ به طوری که دیگر بره عنروان امرری مرذموم در میران 
از هرب گ ریختگی   آخررین راه های گذشته به عنوان  مردم مطرح نی ت. آنچه در سال

برخری  هرای حل راه آمد، اکنون با نام طالآ توافقی از جمله اولین خانواده به شمار می
ها برای حل مشکالت اسرت. در ایرن مقالره برخری علرل و  زوجین و اطرافیان آن از

 شود. های این نوع از طالآ بررسی می زمینه

 طالق توافقی
طالآ انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن، طرالآ تروافقی اسرت. در ایرن نروع از 

دام به طالآ کنند؛ اگرر چره مقارود از توانند با توافق یکدیگر اق طالآ، زن و مرد می

                                                           
 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. *

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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این نی ت که اراده زن و مرد به ی، انردازه در طرالآ مرؤثر   طالآ به توافق زوجین،
طالآ توافقی سه رکرن دارد کره  1باشد و به منزله ی، قرارداد بین زوجین تلقی شود.

عبارت است از توافق مقدماتی زوجین، گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگراه و 
   2جرای صینه طالآ.ا

روانشناسان و م ئولین  شناسان،  های اخیر و نگرانی جامعه رشد فزاینده طالآ در سال
ها، سبب شد که پبوهشرگران دربراره علرل و عوامرل ایجراد  کشور از انحالل خانواده

سرازی و ت رهیل  طالآ، تحلیل قوانین موجود و میزان بازدارنردگی از طرالآ و زمینه
 .و بررسی کنندوقوع آن، تحقیق 

ها حاکی از ن بت باالی طالآ توافقی در مقای ه با طالآ غیر توافقی اسرت؛  پبوهش
مطالعات، نروعی  3به طوری که حدود دو سوم از تقاضای طالآ از نوع توافقی است.

دهرد؛ بره طروری کره  تنییر نگرش را در میان افراد متقاضی طالآ توافقی را نشان می
 دانند.  ی مذموم نمیدیگر افراد طالآ را امر

تر طالآ توافقی، متقاضریان ایرن نروع از  بنا بر مطالعات، افزون بر انجام سری  و آسان
اگر چه در سه ماهره نخ رت سرال  4طالآ از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند.

پرونده بره  3۵۲هزار و  8۲درصد کاهش داشته و از  ۱۱، طالآ توافقی بیش از ۱398
اما با توجه به مذمت طالآ در اسالم، این آمرار  5پرونده رسیده است؛ ۲76هزار و  74

نیز هنوز شای ته کشور اسرالمی نی رت و بایرد برا سرازوکارهای مختلفری از جملره 
 مشاوره کاهش یابد.

                                                           
نامره کارشناسری ارشرد  ؛ پایان«طالآ با توافق زوجین در حقروآ ایرران» . ح ین مهرپور محمدآبادی؛ 1

 . ۵۲ش، ص  ۱3۵۲تهران،   حقوآ خاوصی،
  ؛«بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عردم امکران سرازش در طرالآ تروافقی»زاده؛  . علیرضا مشهدی2

 .۱38ص
 .۰۵/۰9/۱396؛ «ز کجا آمد و چرا زیاد شده استطالآ توافقی ا». خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ 3

https://www.irna.ir/news/82743417 

شناختی عوامرل مرؤثر برر طرالآ تروافقی در  بررسی جامعه». ر. : باقر ساروخانی و علیرضا قاسمی؛ 4
 . 8۲؛ ص «شهرستان کرمانشاه

 .۲۰/۰7/۱398؛ «درصدی طالآ توافقی ۱۱کاهش بیش از ». خبرگزاری تابنا ؛ 5
https://www.tabnak.ir/fa/news/929489 
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 ساز طالق توافقی عوامل زمینه
های طالآ توافقی چندان تفاوتی با طالآ غیرتوافقی ندارد، امرا  اگر چه عوامل و زمینه
شود، رضایت طرفین به این امر و اقردام بره  یان این دو طالآ میآنچه باعث تفاوت م

طوری که گاه زن با بخشیدن مهریه و بره دلیرل حمایرت  آن اغلب توس  زن است؛ به
کنرد، بررای چنرین کراری  بیشتر و بهتری که از سوی خانواده و دوستان دریافرت می

از طرالآ را مثبرت  شود. این افراد با این نروع از حمایرت، زنردگی بعرد قدم می پیش
کنند در ادامه زندگی بعد از طالآ، با پیامردهای منفری  کنند و اح اس می ارزیابی می

های برروز طرالآ تروافقی  آن سازگاری بهتری خواهند داشت. بررسی علرل و زمینره
تر انتخاب هم ر و پیشرگیری از برروز ایرن  تواند گامی در شناخت بهتر و صحیح می

 اتفاآ شوم باشد. 

 مرنگ شدن مبانی اعتقادی و فرهنگیک. 1

شرود. ان ران خودمحرور خرود را  ش، خودمحور می ان انی که خدامحور نباشد، بی
خواهرد.   داند و همه چیز را برای خرود می معیار درست و نادرست و حق و باطل می

 درباره چنین ان انی فرموده است:  امام علی
ْبَلِضأأأِمْنأأأِإَ أ

َ
َج ِلأأأأ أِإَلءأ أأ لرِّ وِبیِلأَوو ِئر   أَعْنأَقْصوِدأ لسَّ ُهأِإَلءأَنْفِسِهأَج ِئر   َكَ ُهأ ل َّ َْ أ ِهأَتَع َلءأَلَعْبد   ل َّ

ِعيَأِإَلءأَحْرِثأ ْلِْخَرِةأَكِسَلأ َُ أِإْ أ َْ ْنَی أَعِمَلأ ِعيَأِإَلءأَحْرِثأ لدُّ َُ ِلیٍلأِإْ أ ََ ترین  مبنرو  1؛ِبَلْیِرأ

ه خرودش واگذاشرته و او از راه راسرت ک ی است کره خردا او را بر افراد نزد خدا، 

اجابرت  ،دارد. اگر به کشتزار دنیا خوانده شرود منحرف شده و بدون راهنما گام برمی

هرای گونراگون دعروت  کوشد و اگر به کشتزار آخرت و نعمت کند و برای آن می می

 .ورزد شود، س تی می
منراف  شخاری و چنین ان انی در همه امور از جمله زندگی مشترکش تا زمانی کره 

ماند و هر گاه شررای  بررایش مطلروب نباشرد، ب راط  اش اقتضا کند، می جویی لذت
   2کند. اش را در جای دیگری پهن می کامجویی

                                                           

 .۱48، ص  ۱۰3خطبه   ؛ تاحیح صبحی صالح؛البالغه نهج  . محمد بن ح ین شری  الرضی؛1
؛ «علرل طرالآ و راهبردهرای کراهش آن از دیردگاه قررآن»فر؛  . ر. : سید منذر حکیب و بتول زاهدی2

 .33۱ص
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شود. بردین سران انرد   دوری از خدا، سبب کمرن  شدن اعتقادات فرهنگی نیز می
ارد برا گیررد کره در غالرب مرو شکل می 1هایی رده فرهن اند  در جوام  بزرگ، خُ 

هرا،  و تفراوت در خررده فرهن  2هنجارهای جامعه رسمی تضاد دارند. عدم کفویرت
تروجهی بره کفویرت در  تأثیر ب زایی در ایجاد اختالف و طالآ در خانواده دارند. بی

هرا سربب برروز اخرتالف میران هم رران در سرطح فکرری،  فرهن   ازدواج و خرده
ای که هر کردام راهری را در  گونه شود؛ به اخالقی، تربیتی و سلیقه و آداب و رسوم می

   3گیرند که مورد قبول دیگری نی ت. میپیش 
افزایش ارتباطات و جهانی شدن و آشنایی با سرایر ملرل جهران نیرز تنییررات قابرل 
توجهی در رواب  میان زوجین ایجاد کرده است. برخی اندیشرمندان و پبوهشرگران، 

معتقدنرد مرذهب بره  . آنرانداننرد ذهبی میهرای مر بحران خانواده را ناشری از بحران
پایداری خانوادگی و حفش خانواده در برابر م ا لی مانند اعتیاد به مواد مخدر کمر، 

کند. ایمان و مناس، مذهبی، میزان سوءاستفاده از بزهکراری، طرالآ و فروپاشری  می
دهرد و اح راس  های کودکان و خودکشی روانی را کاهش می نظام خانواده، آشفتگی
های ایمران،  شناسان نیز تزلرزل پایره شناسان و جامعهبخشد. روان بهزی تی را بهبود می

دانند کره ایرن  سقوط مبانی اخالقی و عدم توافق اخالقی را از جمله عوامل طالآ می
 4ای برای طالآ توافقی باشد. تواند بهانه امر می

 . عدم شناخت صحیح قبل از ازدواج2

های قبرل از ازدواج برا جرنس  تحت تأثیر آشرنایی ،تر های مش امروزه برخی زندگی
این م أله بر تعامالت پس از ازدواج نیرز تأثیرگرذار اسرت.  .مخال  قرار گرفته است

                                                           
شنلی، مرذهبی، طبقرات و قشررهای موجرود در یر، های زبانی،  ای، گروه های قومی، قبیله . فرهن 1

هرای دینری و سیاسری و  ها و گرایش هرا و ایرد ولوژی دربردارنده عقاید و باورها و ارزش کشور را که
گویند؛ مانند سب، و شیوه برگزاری مراسب عروسی در میان اقوام  اخالقی معینی است، خرده فرهن  می

 رد و ... .ر، کُ مختلفی چون تر ، لُ 
رود که از نظر فرهنگری، دینری، مرذهبی،  ای و از جمله ازدواج به سمت ک ی می ان ان در هر زمینه. 2

 اقتاادی و ... با او شباهت داشته باشد. 
 .۲7۲؛ ص نظام حیات خانواده در اسالم. علی قا می؛ 3
الآ در ضریان طراعلل روانی، اجتماعی و اقتاادی طالآ از دیدگاه متق». نرگس رحمانی و همکاران؛ 4

 .۱۲؛ ص«۱38۵ - 86های خانواده تهران  دادگاه
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های فرهنگرری، مرردار  و یررا  افررراد در آشررنایی قبررل از ازدواج، ابترردا بیشررتر سرررمایه
گوینرد.  ن میهای خود سخ گذارند و کمتر از عادت های خود را به نمایش می مهارت

شود و رفتارهای فرد را هردایت  ها در عمل نمایان می پس از ازدواج که کب کب عادت
یابد. برای مثرال   شود و افزایش می ها اند  اند  نمایان می تضادها و اختالف  کند، می
پرس از »گفرت:  ای که به صورت توافقی از هم رش جدا شرده برود می ساله ۲7زن 

  اش را که از دید من پنهان مانده برود، ها و رفتارهای ناشناخته دتوقتی عا  مان، ازدواج
گفتب  کرردم و بره خرودم مری مان مقای ره می دیدم؛ او را با روزهای قبل از ازدواج می

 1«.چقدر ساده بودم! چطور قبل از ازدواج نتوان تب او را به درستی بشناسب!

 . ناهماهنگی در مسائل جنسی3

ترین ابعاد تعامالت زناشویی است  دات جن ی، یکی از مهبعدم در  صحیح از مراو
نیازی غریزی است که برر   های توافقی است. نیاز جن ی، که علت اصلی اغلب طالآ

اساس حکمت الهی در نوع بشر قرار داده شده است تا ضمن بقای ن ل، در اثر رفر  
قررآن،  2رتر شرود.آن نیاز توس  هم ران، مهر و محبت میان آنان نیز بیشتر و مانردگا

   3داند. ازدواج را به عنوان تنها راه صحیح ارضای این نیاز می
رابطه جن ی در زندگی زناشویی افزون بر رف  نیاز، محمل ارضای نیازهای روحی و 
عاطفی هم ران است که به موازات آن، همدلی و رضایت آنان را به دنبال دارد. یر، 

ام متقابرل کره در آن دو طررف بتواننرد در مرورد رابطه سالب و همراه با تفاهب و احتر
گرو ونیازهای عاطفی و جن ی خود به راحتی و بدون ترس از قضاوت شردن گفرت

های ارزشی یکدیگر مطل  باشرند، محری  مناسرب و امنری بررای دو  کنند و از مال 
 بخش جن ی شود.  تواند ب تر ی، رابطه رضایت کند و می طرف ایجاد می

                                                           

؛ «عوامل تعیین کننده گرایش بره طرالآ تروافقی: یر، مطالعره کیفری». ر. : طیبه بلوردی و دیگران؛ 1

 .497ص

 .۱؛ ن اء: ۲۱. ر. : روم: 2

ياوي: » 3۲. نور: 3 َ َن ِمْحَّابا بَربببَربَأنن ْك ن ًِ بِعبا اِلحَْنبِونن بَربالص  ْم ن ْ بِوکن ِلِ بَربالل  بَفضن ْ بِونن ِکِهْ بالل  بَيْمَّْنَّابْفَقراَببْيغن بِإنن ِإواِئْم ن
هم ران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را هم ر دهید. اگر تنگدستند، خداوند آنان  : بیراِسٌعبَعلٌْ ب

 «.نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست را از فضل خویش بی
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هرای متفراوت، عردم شرناخت و ارضرای نیراز جن ری هم رر،  جسردی رواب ، مزا
طلبی و رواب  فرا زناشویی، رواب  قبل ازدواج، عدم صمیمیت جن ی و اخرتالل  تنوع

مانند برآورده شردن نیراز جن ری، روابر  جن ری  ،جن ی و نیز عدم وجود مواردی
رابطره سالب، بلوغ جن ی زوجین، جذابیت جن ی، آگاهی از نیاز جن ی طرف مقابل، 

شرود و زمینره  زناشویی مؤثر و صمیمیت جن ی، سبب ناکرامی شرری، زنردگی می
   1کند. فروپاشی خانواده را فراهب می

 . درگیری عاطفی4

های جامعه مرا دسرتخوش تنییراتری  از زمان نفوذ مدرنیته در ایران، هنجارها و ارزش
کیفیت فرهن  پیشین ما از  ،جدیدشیوۀ اند. در این  و سب، جدید به خود گرفته  شده

اند.  هرا دچرار تحروالت گونراگونی شرده ها متأثر از دیگرر فرهن  بین رفته و خانواده
های  سبب بروز تنییراتی مهب در نقش  افزایش تعداد زنان مشنول در محی  اجتماعی،

 زناشویی شده است. 
 ،هرای سرنتی ویبگیپذیری افراد و تداوم برخی  این تنییرات در صورت عدم انعطاف

تواند فشار مضراعفی  گیرد، می های متعدد زن را در نظر نمی مانند مردساالری که نقش
بر زنان وارد کند. عدم همکراری برا زنران شراغل در امرور داخلری منرزل و افرزودن 

تروجهی بره  احترامی و بی فشارهای روحی و روانی بر او از جمله این موارد است. بی
او در جم  از سروی شروهر و برالعکس نیرز فضرای عراطفی  زن و تحقیر و تم خر

 کند.  خانواده را دچار تزلزل می
های اجتماعی گ ترش یافته و بر کردار و کنش دیگران در رفتار  امروزه اگر چه شبکه

هرای امرروزی بریش از پریش از  فردی تأثیر فراوانی داشته است، اما متأسفانه خانواده
شروند. هرر چره در درون  ی و روحی یکدیگر ناتوان میاقناع و ارضای نیازهای عاطف
هرای روحری و عراطفی کمترری  ها، یکی از زوجین پاداش فضای خاوصی خانواده
شود. خانمی که  دیدگی و عدم ارضای نیازها در او بیشتر می دریافت کند، حالت زیان

                                                           

ای بره روش  های احتمرال آسریب طرالآ: مطالعره بازنمایی مؤلفره»مکاران؛ . طاهره سادات علوی و ه1

 .7۵ص   ؛«پدیدارشناسی
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محبتری  تروجهی و بی بی»گفرت:  به صورت توافقی از هم رش جردا شرده برود، می
زدم. حتری  شدم، باید به مادرم زنر  مری رم تا بدان حد بود که وقتی مریض میهم 
 1«.بار در بیمارستان ب تری شدم و هم رم حتی برای مالقات نیامد ی،

 شکنی همسر و روابط فرا زناشویی . پیمان5

ای، امرری مرسروم و پ رندیده اسرت. ایرن م رأله در  در هر جامعهتعهد پایبندی به 
شرود و هم رران را ملرزم بره پایبنردی بره آن  زناشویی پرمعناتر می ازدواج و زندگی

 کند.  می
ساختار و ثبات خانواده، رواب  فررا زناشرویی اسرت. برین  زا در یکی از عوامل آسیب

خیانت زناشویی و تعارضات زناشویی، رابطه معناداری وجرود دارد؛ بره طروری کره 
ترین دالیل طرالآ در  ویی و از عمدهترین تهدیدها برای ثبات رواب  زناش یکی از مهب

 شود.  های مختل  مح وب می  فرهن 
غیرر هم رر داشرتن ارتبراط جن ری برا خیانت را فق  به معنرای برخی پبوهشگران 

برخی پبوهشگران  ،اما امروزه با گ ترش فضای مجازی در زندگی حقیقی ؛اند  دان ته
یا عاطفی ناشی از  ،تن رابطه جن یداشبه معنای تر دان ته و آن را  دایره آن را گ ترده

   2دانند. ارتباطات فضای مجازی نیز می
تروان بره  توانرد دالیرل متعرددی داشرته باشرد کره از جملره می خیانت به هم ر می

طلبی، داشرتن روابر  قبرل از ازدواج، عردم رضرایت جن ری، م را ل عراطفی،  تنوع
یرا  ،سربب م رافرتتوجهی هم ر، عدم حضور هم ر بره  های نامناسب، بی ازدواج

ای  سراله ۲4برای مثرال خرانب  ... اشاره کرد. قهرهای طوالنی مدت، محی  نامناسب و
 گفت: پس از طالآ می

سال پیش به صورت سنتی با هم رم ازدواج کردم. زندگی خوبی داشرتیب ترا  هشت 

اش فق  در حد بیرون رفتن برود،  اش خیلی خوب شد. اوایل رابطه که وض  مالیاین

                                                           

 .۲93؛ ص «بازنمایی معنایی طالآ توافقی» . مهری سادات موسوی؛ 1

علرل خیانرت زناشرویی از دیردگاه زوجرین ». ر. : مجتبی حبیبی ع گرآباد و زهرا حاجی حیدری؛ 2

 . ۱76؛ ص «ه: ی، مطالعه کیفیمراجعه کننده به دادگاه خانواد
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کنرد. چرون دوسرتش داشرتب بره رویرش  اما بعد از مدتی متوجه شدم که صرینه می

اش در شهرستان بود. درسب را رها کردم تا پیشش باشرب بره ایرن  آوردم. کارخانه نمی

خواسرتب جردا شروم  سال پیش می سهفایده بود.  امید که دیگر این کار را نکند، اما بی

فایرده برود.  د دیگر این کار را نکند، اما بیکه متوجه شدم باردار ه تب. شوهرم قول دا

کررد. ترا مردتی  پیش روانپزش، رفتیب. طبق نظر روانپزشر، بایرد دارو ماررف می

توان تب چنین شررایطی را  خوب بود، اما داروهایش را خودسرانه قط  کرد. دیگر نمی

   1تحمل کنب.

 گیری نتیجه
رفرت و افرراد  وم به شمار میای مذم پدیدهدر روزگار گذشته و سنتی اگر چه طالآ، 

ای در پریچ و خرب مراحرل  کردند و یا به انردازه در شرای  ب یار سخت به آن فکر می
شدند، اما امرروزه  شدند که در نهایت از آن منارف می ها سر در گب می قانونی دادگاه

افراد با توافق میان خود و گراه بخشریدن بخشری از حقروآ خرویش، بره راحتری از 
شوند. کمرن  شدن مبانی اعتقادی، خیانت به هم ر، نداشتن رواب   می یکدیگر جدا

 ،مناسب و صحیح زناشویی و عدم شناخت صحیح زوجین از یکدیگر قبل از ازدواج
 شود. هایی است که سبب توافق طرفین به طالآ می از جمله دالیل و زمینه

 فهرست منابع

 کتب

قرب:   چراپ اول،  حیح صربحی صرالح؛؛ تارالبالغره نهج  شری  الرضی، محمد برن ح رین؛ .۱

 آ. ۱4۱4هجرت، 

؛ چراپ دهرب، تهرران: انتشرارات انجمرن اولیرا و نظام حیات خانواده در اسالمقا می، علی؛  .۲

 ش. ۱386مربیان، 

یاسا، میثب؛ پرسمان طالآ؛ چاپ اول، اصفهان: انتشرارات دفترر تبلینرات اسرالمی اصرفهان،  .3

 ش. ۱398

                                                           

 . ر. : همان.1
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