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 فرایند طالق در افراد طبقة متوسط شهر تهران

 2، فاطمه علمدار1محمدرضا جوادی یگانه

 11/10/5933تاريخ پذيرش:   51/51/5931تاريخ دريافت:  

 چکیده 

تا  03بین این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکرد کیفی نشان دهد که آن دسته از زنان و مردان 

، چه الگوهای مشترکی را در  اند سالِ طبقۀ متوسطِ ساکن شهر تهران که طالق را انتخاب کرده 03

  اند مشابهی را در پیش گرفته های  و روش ها  چه شیوه  ،  اند رسیدن به این انتخاب با یکدیگر ترسیم کرده

که موضوع  ن خاتمه دهند. ازآنجاییبه زندگی مشترکشا  اند و برمبنای کدام منطق ذهنی تصمیم گرفته

ای خاص، بلکه روایت افراد از یک فرایند در یک بازۀ زمانی طوالنی  پژوهش نه فعلی خاص در محدوده

ها استفاده شده است. در این  بندی یافته ها برای صورت بود، از تکنیک مصاحبۀ عمیق و کدگذاری داده

ه شده است که همگی حداقل لیسانس و حداکثر مرد ساکن شهر تهران مصاحب 9زن و  9تحقیق با 

صورت هدفمند بوده و انجام  قبول بود. انتخاب این افراد به شان نیز قابل دکتری داشتند و وضعیت مالی

از خالل   شوندگان ، مصاحبه ها  ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. براساس یافته مصاحبه

شان یعنی دوران منتهی به تصمیم برای ازدواج، دوران زندگی  بازنگری در سه دورۀ اصلی زندگی

بندی  مشترک و دوران تالش برای تغییر زندگی مشترک، منطق انتخاب طالق را برای خود صورت

رغم همۀ فشارهای  انتخاب جدایی حقوقی علی های  که پرداخت هزینه  اند و به این نتیجه رسیده  کرده

ای دیگر در این مقاله  بخش، کمتر است. یافته زندگی مشترکِ غیر رضایت اجتماعی، از هزینۀ ماندن در

هویتی است و عمیقاً با خودشناسی فرد و  ای   این است که طالق در این قشر بیش از هر چیز مسئله

 شریک زندگی در هم آمیخته است. های  درک نوشوندۀ او از پیوند ازدواج و ویژگی

 شناسی مردم، خانواده، طالق، بازنگری خود وشطبقۀ متوسط، ر: واژگان کلیدی 
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 مقدمه و بیان مسئله

نشینی و  های اجتماعی جدی در کنار فقر، بیکاری، حاشیه مثابه یکی از آسیب مسئلۀ طالق در ایران، به

شناسان اجتماعی و متخصصان مختلف  های آسیب های مسئوالن و تحلیل اعتیاد، در اغلب سخنرانی

کند، تا جایی که شناسایی وضعیت و طراحی سازوکارهای  می  ماعی خودنماییمسائل روانی و اجت

اصلی همۀ نهادهای فرهنگی کشور تبدیل شده است. در  های  بازدارندگی از طالق، به یکی از مأموریت 

پیشگیری از »از طرف رهبری ابالغ شد، به  1095های کلی خانواده که در شهریور  سیاست 10بند 

های ناشی از آن  ویژه موضوع طالق و جبران آسیب اعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بههای اجتم آسیب

اشاره شده است. « سازی کراهت طالق با شناسایی مستمر عوامل طالق و فروپاشی خانواده و فرهنگ

با  نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحۀ برنامۀ ششم توسعه، سازمان بهزیستی را مکلف کردند که 

شناختی  های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روان سازی الزم از طریق مرکز فوریت ینهزم

پیشگیری  طالق های خانوادگی و وقوع از بحران دادن خدماتش با کمک نهادهای مردمی،  و گسترش

هایش  مهدرصد کاهش دهد. صداوسیما نیز مکلف شد در برنا23سال آینده به  5کند و نرخ طالق را تا 

های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان، فرهنگ افزایش  و آسیب طالق بودن ترویج ازدواج، ضدارزش

عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار دهد )روزنامۀ  پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به

 (.23995رسمی، شمارۀ 

درصد 01/6حدود  1011در مقایسه با سال  1091 دهند که ازدواج در سال همه، آمارها نشان می بااین

زمان  و هم  تغییرات منفی داشته است. این در حالی است که جمعیت افراد در سن ازدواج کشور بیشتر شده

که در ده سال گذشته  درصد تغییرات مثبت داشته است. این به این معناست که درحالی51/02نرخ طالق 

براین،  درصد افزایش یافته است. عالوه02اشته، نرخ طالق بیش از درصد کاهش د6نرخ ازدواج بیش از 

مورد آنها به طالق  5بوده است؛ یعنی از هر صد ازدواج حدود  12/5، 1011نسبت طالق به ازدواج در سال 

(. در 1091افزایش یافته است )موسوی چلک،  11/01این رقم به  1091منجر شده است ولی در سال 

رویداد طالق ثبت  501هزار و 12رویداد ازدواج،  121هزار و 219نیز در ازای  1091شش ماه اول سال 

 شده است )درگاه ملی آمار(.

کند الجرم  انگیز نیست و فردی که جدایی را تجربه می ای دل واقعیت این است که جدایی، تجربه

ف از تجربۀ جدایی فرسا خواهد داشت. هرچند میزان آسیبی که افراد مختل انگیز و طاقت لحظاتی غم

فردشان در  دیگر، بسته به تجربۀ منحصربه عبارت و به -اند بینند بسته به شرایطی که پشت سر گذاشته می

توان ادعا کرد که فردی وجود داشته باشد که مطلقاً از  هرحال نمی متفاوت خواهد بود ولی به -زندگی

تر  رای افراد دارای سرمایۀ فرهنگی بیشتر آسانبینی این اندوه ب تجربۀ جدایی اندوهگین نشده باشد. پیش

کند آشناتر باشد و به  ای که در آن زندگی می است. هرچه فرد با سازوکارهای فرهنگی و حقوقی جامعه
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تر به مسئلۀ  بینانه تر و واقع های روانی و شخصیتی خود و دیگران بیشتر واقف باشد، نگاهی دقیق پیچیدگی

حال، سیر مواجهه با مشکالت در همۀ زنان و مردانی  ذیرش خواهد داشت. بااینجدایی و اقتضائات گریزناپ

اند این  است که باالخره زمانی تصمیم گرفته  ای پیش رفته گونه کنند، به که درنهایت طالق را تجربه می

طالق از میزگذاشتن گزینۀ  ها را به جان بخرند. اینکه با استناد به کدام منطق، هراس افراد از روی هزینه

( را تجربه کنند و 00: 1015توانند با خودشان کنار بیایند که این داغ ننگ )گافمن،  رود و می بین می

ای است که در این مقاله مورد توجه قرار  کنند، مسئله بندی و بازخوانی می تصمیمشان را چطور صورت

 گرفته است.

 روشی  -مالحظات نظری

اجتماعی، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگری   ،  ارکردهای زیستیوقتی کارکردهای خانواده ازقبیل ک»

دهند. کاهش تدریجی  می  مندی خود را از دست تدریج احساس رضایت بیند، اعضای آن به می  آسیب

مندی اعضای خانواده ابتدا موجب گسستگی روانی و سپس گسستگی اجتماعی و درنهایت  رضایت

(؛ بنابراین، طالق یعنی 25: 1013، 1)آماتو« تگی طالق نام داردشود که این گسس می  گسستگی حقوقی

ترین لحظات زندگی زناشویی  گسستگی حقوقی زن و شوهر. این گسستگی، از درون خانه و از خصوصی

کند و ابتدا به گسستگی روانی و سپس به  آرام رشد می بودن بستر، آرام زند و در صورت آماده جوانه می

انجامد و درنهایت، هر دو طرف یا یکی از طرفین اقدام به گسستگی حقوقی  گسستگی اجتماعی می

این فرایندِ تولد گسستگی روانی تا تحقق گسستگی  2یابد. کنند و زندگی مشترک پایان قطعی می می

مشترک، فرازوفرودهای مختلف و مخصوص به خود را  های  فرد انواع زندگی حقوقی، بنابر شرایط منحصربه

ای دیگر بیش  و ممکن است در یک رابطۀ زناشویی فقط چند ماه به طول بینجامد و در رابطه خواهد داشت

الگوهایی مشترک وجود دارند که در این مقاله به   ها  از ده یا حتی بیست سال، ولی در میان همۀ این تنوع

 آنها توجه شده است.

شناس آمریکایی و مبدع  عهعینک ما در کشف این الگوها، آرای نظری هارولد گارفینکل، جام

توان واکنش دیگری در قبال  شناسی مردم را می ازنظر تاریخی روش».  بوده است 0شناسی مردم روش

شده و قانونمند هنجارهای  شناختی دانست. کارکردگرایی بر روابط اجتماعی ساخته کارکردگرایی جامعه

شد، تأکید  عی و نظام اجتماعی تحمیل میتأییدشدۀ فرهنگی و شرایط محدودکنندۀ بقا که بر کنش اجتما

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Paul Amato 

جوشی نیست و تحت یک فشار بیرونی مثالً دستور دینی یا  در اینجا به نوع دیگر طالق که مبتنی بر چنین فرایند درون 2
ایم که براساس ارادۀ آگاهانه زن  هایی را بررسی کرده ایم و فقط طالق دهد نپرداخته یا زیستی رخ میسیاسی یا ضرورت اقتصادی 

 اند سرگذاشتن این فرایند محقق شده و مرد و با پشت

3 Ethno-methodology 
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توانند  ها نمی عنوان یک نظام عمل و اینکه افراد و گروه کرد. تأکید شدید کارکردگرایی بر جامعه به می

: 1015، 1)اسکیدمور« های جامعه را زیر پا بگذارند ناگزیر مسئلۀ فرد را در کانون توجه قرار داد خواسته

در  0در کنش متقابل نمادین و نظریات شوتس 2متأثر از نظریات مید»کل (. در چنین بستری گارفین029

منصفه، رویکرد  ( و پس از انجام مطالعاتی بر روی شیوۀ فعالیت هیئت2336)بلور، « پدیدارشناسی

 0توان ریشۀ این اصطالح را در دانش مردمی می»روشی خود را با نام اتنومتدولوژی ابداع کرد.   -نظری

شود ولی خود گارفینکل  ها از یک فرهنگ اطالق می ها و شناخت که به مجموعۀ دانستهوجو کرد  جست

داند که  هایی می نگاری و تحصیل روش عنوان مبدع این لغت، هدف آن را متوجه طرح توصیف قوم به

(. عالوه بر پدیدارشناسی و 001: 1010)توسلی، « برند عاملین عمل در بیان زندگی اجتماعی به کار می

نیز تأثیر « شناسی شناختی انسان»شناسی مردم، از  نش متقابل نمادین، گارفینکل در خلق روشک

شناسی شناختی، برای  پرداخت . در انسان می« های مردم نظم اشیا در فهم»پذیرفت که به 

های معنایی و واژگانی  های خاص تحلیل فرهنگی، از تکنیک -های فردی کردن الگوی گرایش مشخص

مند بود که اعضای  شود که در یک اجتماع زبانی رایج است. گارفینکل به آن چیزی عالقه میاستفاده 

دهند، و پسوند مردم در  کنند و انجام می دانند، فکر می یک جامعه در مواجهه با پیشامدهای هرروزی می

کل قصد حال، برخالف انسان شناسان شناختی، گارفین شناسی مردم بر همین داللت دارد. بااین روش

فرد را مطالعه کند، بلکه  گیری و تجربۀ مخصوص قلمروهای منحصربه نداشت ساختار الگوهای جهت

های معنادار  بخشی تر داشتند. او به بسترهای عملی آن نظم مسائلی که او طرح کرد طبیعتی بنیادی

یا  -ها مکانیسم ها و که تکنیک شوند، همان های روزمره واقع می مند بود که برای تضمین کنش عالقه

 (.12-10: 2330محصول آن است )برگمن،  -شناسی مردم روش

شناختی است که از طریق آن فعالیت  مردم، تحلیل نوعی تعقل عملی جامعه  شناسی تأکید اساسی روش

آشکاری دارد که طرفینِ  های  شود. از این منظر، کنش متقابل، ویژگی پذیر و بسامان می اجتماعی توجیه

دهند و  واسطۀ آنها، شایستگی خود را برای تنظیم عملی نظم اجتماعی به یکدیگر نشان می کنش به

یی را توضیح دهد که از طریق آنها اعضای جامعه چنین  ها  مردم، باید روش  شناسی گر روش تحلیل

ین پذیرکردن هم پذیرند. گارفینکل در جهت تالش برای توضیح کنند و می هایی را تنظیم می سامانمندی

شناختی کرد  را وارد ادبیات جامعه 5 کننده نقض   های  دهی نظم اجتماعی، مفهوم آزمایش سامان های  شیوه

کنندگان در  (. از این منظر، ساخت اجتماعی واقعیت، پیوسته در جریان است و مشارکت013: 1010)ریتزر، 

با ایجاد اختالل در  ، کننده نقض   یها دانند که چنین جریانی وجود دارد. آزمایش این جریان عموماً نمی

کنند. در این نگاه، با  شود مشاهده می عادی، جریانی را که واقعیت طی آن ساخته یا بازسازی می های  رویه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 William Skidmore 

2 Mead 

3 Schutz 

4 Ethno- science 

5 Breaking Experiment 



 

 

 

 

 

 151 مدار/ فرایند طالق در افراد طبقۀ متوسط شهر تهران جوادی یگانه، عل

 

 

شوند. وقتی رفتاری مطابق  وقفۀ واقعیت، باقدرت ظاهر می نقض واقعیت اجتماعی، اصول بنیادی ساختِ بی

کنند  شود و افراد تالش می دیگران نباشد، باعث ناراحتی می های  اشتعقل سلیم و چشمد های  با پنداشت

برپایۀ عقل سلیم، آن رفتار خالف عرف را توجیه کنند و بفهمند و با توجه به رویدادهای گذشته توجیهش 

گردد؛ مثالً رفتار غیرمتعارف  کنند و امیدوار باشند که در شرایط معمولی، کنش متقابل به وضع معمول برمی

دهند تا  درک برای خود توضیح می اش در وضعیت شغلی یا خانوادگی یا دیگر توجیهات قابل فرد را با ناکامی

شدۀ  دار شود و نظم پذیرفته تلخی رفتار خالف انتظار او کاهش یابد و نگرانی اینکه این رفتارها ادامه

هت ترمیم اوضاع برحسب توجیهات ج ها  اجتماعی را دچار اختالل و تنش کند از میان برود. چنانچه کوشش

به  - کننده نقض   های  گیرد. آزمایش موفق نباشد، اعمال شدیدتری برای برقراری دوبارۀ تعادل صورت می

دهند که  مردم توضیح می  شناسی چهار مسئلۀ کلیدی را در روش -ترین حالت فهم ترین و قابل ساده

مبتنی بر  های  ی مردم، شکنندگی واقعیت اجتماعی، شیوهاند از: چگونگی توجیه زندگی روزانه ازسو عبارت

مهم است  ها  عقل سلیم مردم برای فهم و ترمیم رفتارهای خالف عرف و درنهایت، اینکه چقدر برای انسان

رخ ندهد. ازنظر گارفینکل دنیای واقعی که  ای   معمولی و مبتنی بر عقل سلیم آنها وقفه های  که در فعالیت

روزمره؛ همان اجرای   یافتۀ زندگی های سازمان باید مطالعه کنند چیزی نیست جز کنش شناسان جامعه

حال هنرمندانه شیوۀ این  صورت عادی و درعین آهنگ، توسط مردمی که به های روزمرۀ هم مداوم فعالیت

 (.0: 1961کنند )گارفینکل،  کنند و این اجرا را تضمین می شناسند و از آن استفاده می اجرای مدام را می

شان و همۀ کارهای معمولی که در  خواست بداند که مردم چطور در جریان زندگی روزمره گارفینکل می

توانند نظمی واقعی را بازتولید کنند و همه باهم بستری را فراهم آورند که  دهند، می طول روز انجام می

چنین  اینتواند اینکه زندگی اجتماعی می زندگی اجتماعی بدون وقفه و سکته ادامه پیدا کند. ازنظر گارفینکل

کنیم و کارهایمان  ادامه پیدا کند، اینکه ما همه در کنار یکدیگر داریم زندگی می  پذیر و منظم می بینی پیش

کنیم، برای این است  هایمان تالش می رسیم و برای رسیدن به خواسته هایمان می رود و به خواسته پیش می

هایی  حال به شیوه ایم زندگی اجتماعی را حفظ کنیم و درعین ضمنی توافق کردهطور  که ما همه باهم به

کنیم  زمان جامعه را بازتولید می مان تغییر دهیم. ما هم خالقانه و هنرمندانه آن را متناسب با مطلوبات جمعی

شناس باید  عهزمان، چیزی است که جام ساختن این ثبات و تغییر هم دهیم و هنر نهفته در ممکن و تغییر می

گوید فقط بر جهانی متمرکز شوید که  نگار می شناسی مردم شناسی روش مطالعه و کشف کند. هستی

شناسی  معرفت -اش شناسی آورند، و معرفت هایشان به وجود می ها و نوشته کنشگران در خالل صحبت

ا مردم دیگر و جهان مردم مجبورند معنای برخوردهایشان با جهان فیزیکی و ب»گوید  می -گرا برساخت

اجتماعی را بفهمند و معرفت، نتیجۀ این اجبار به فهم و زیستن در فرایند معنابخشی است و 

ذهنی و تولید و انتقال جمعی  اجتماعی بر همین فعالیت جمعی برای فهم معرفت مشترک بین گرایی برساخت

 (.200: 1092)بلیکی، « معنا تأکید دارد
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های اجتماعی مختلف، بسته به زمینۀ فرهنگی  ست که افراد، در موقعیتمردم، بر آن ا  شناسی روش

کردن کنش خودشان برای دیگران و حفظ رابطۀ اجتماعی تا  پذیر درک هایی مختلف برای  تعامل، از شیوه

اهمیت را در زندگی  ظاهر بی ها طیفی وسیع از رفتارهای به کنند. این شیوه دستیابی به هدف استفاده می

رغم ظاهر  رفتن، سکوت، تغییر حالت چهره و غیره که علی گیرند؛ رفتارهایی مانند خنده، راه دربرمی روزمره

ها که در اغلب  در تداوم روابط اجتماعی دارند. یکی از این شیوه اهمیتشان، نقشی بسیار مهم  بی

رای کنشگران و پذیرکردن موقعیت ب  فهم شود و تأثیر شایانی در  های اجتماعی استفاده می موقعیت

دادن فرایندی است که از  توضیح»است. « دادن توضیح»های کنشی آنها دارد  قبول انتخاب دهی قابل سامان

نقادی  ،   های خاص را توصیف، تحلیل سازند و موقعیت درک می ها جهان را برای خود قابل طریق آن انسان

ردشدن در یک امتحان را برای استادش توجیه  برای مثال وقتی یک دانشجو دلیل .کنند پردازی می و آرمان

کوشد این قضیه را برای  نماید. این دانشجو از این طریق می دادن را ارائه می کند، درواقع نوعی توضیح می

های عملی که  دادن و نیز آن رویه مردم، به بررسی ماهیت این توضیح شناسان درک کند. روش استادش قابل

خواهند بدانند که آیا استادش  مندند و در ضمن می برد عالقه ضیحاتش به کار میدانشجو در هنگام بیان تو

 (.1010:016)ریتزر، « پذیرد یا نه توضیح او را می

اند تا  در این مطالعه، توضیحات پسینی کنشگران دربارۀ فرایندهای عینی و ذهنی که پشت سر گذاشته

ساختاریافته بررسی شده است.  ار مصاحبۀ عمیق و نیمهمصمم شوند که باید از همسر خود جدا شوند، با ابز

سالِ  03تا  03برمبنای چنین نگاهی، این مقاله درصدد است نشان دهد آن دسته از زنان و مردان بین 

، چه الگوهای مشترکی را در رسیدن به این  اند طبقۀ متوسطِ ساکن شهر تهران که طالق را انتخاب کرده

و برمبنای کدام   اند مشابهی را در پیش گرفته های  و روش ها  چه شیوه  ،  اند کردهانتخاب با یکدیگر ترسیم 

 به زندگی مشترکشان خاتمه دهند.  اند منطق ذهنی تصمیم گرفته

شان بیشتر است  شان از سرمایۀ اقتصادی اند که سرمایۀ فرهنگی در تعریف رایج، طبقۀ متوسط افرادی

حیث اهمیت دارد که ایشان با توجه به سرمایۀ  دان طبقۀ متوسط ازاین(. انتخاب زنان و مر1091)ثقفی، 

شان درک بیشتری از موقعیتشان در بستر شبکۀ روابط اجتماعی دارند و ابزارهای فرهنگی الزم  فرهنگی

شان کشانده و راهکارهایی که برای تحقق  برای توضیح منطقی که آنها را به ایجاد تغییر در ساختار خانواده

پذیرکردن  براین، متغیر سکونت در شهر تهران، عالوه بر دسترس اند را دارند. عالوه شان به کار برده هاراد

عنوان یک  شوندگان به شوندگان برای محقق، این اهمیت پژوهشی را داشت که همۀ مصاحبه مصاحبه

الجرم از قید بسیاری شهر برخوردار بودند و  کنشگر اجتماعی تا حد زیادی از اقتضائات زندگی در یک کالن

 تنیده و منسجم  رها بودند. از فشارهای اجتماعی خاص شبکۀ روابط جوامع کوچک، با ارتباطات درهم

ای خاص، بلکه روایت افراد از یک فرایند در  که موضوع پژوهش نه فعلی خاص در محدوده ازآنجایی

ها استفاده  بندی یافته ها برای صورت هیک بازۀ زمانی طوالنی بود، از تکنیک مصاحبۀ عمیق و کدگذاری داد
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مصاحبه شده است که همگی حداقل  مرد ساکن شهر تهران 9زن و  9شده است. در این تحقیق با 

صورت  . انتخاب این افراد به1شان نیز قابل قبول بود اند و وضعیت مالی لیسانس و حداکثر دکتری داشته

 شباع ادامه پیدا کرده است.ها تا رسیدن به ا هدفمند بوده و انجام مصاحبه

بندی منطقی که به انتخاب طالق  اند، در فرایند صورت هایی که در ادامه گزارش شده براساس یافته

گیری برای ازدواج،  اند از: دوران تصمیم تشخیص است که عبارت منجر شده است، سه دورۀ اصلی قابل

ها و  ی مشترک. بازنگری شکاکانۀ این دورهگیری برای تغییر زندگ دوران زندگی مشترک و دوران تصمیم

کرده  های کنشی او را تقویت می ای برای شخص معنادار بوده و منطق انتخاب هایی که در هر دوره ایده

منتهی شده و « جز طالق وجود ندارد راهی به»است، محتوایی را فراهم آورده است که به تقویت منطق 

آید، الگوهای  گزینه انتخاب کرده است. آنچه در ادامه می عنوان تنها درنهایت، شخص، طالق را به

 اند. اند که در ترسیم منطق انتخاب طالق توسط افراد طبقۀ متوسط شهر تهران تشخیص داده شده مشترکی

 ازدواج؛ یک رابطۀ اجتماعی

واج، در ازد پدیدۀ که روزی ازدواج را تجربه کرده باشند. کنند روشن است که کسانی طالق را تجربه می

شده  تعریف ازپیشکنشی   -یدها و نبایدهای ذهنیای از با که واجد مجموعه شود میبستری فرهنگی واقع 

ذهنیتی نسبتاً مشترک دربارۀ این خوانند،  است. همۀ ایرانیانی که با فرهنگ ایرانی آشنایند و این متن را می

های مختلف متفاوت باشند  فرهنگ احدی در خردهبایدها و نبایدها دارند. این بایدها و نبایدها ممکن است ت

طور که گفته  فهم است. همان االذهان همۀ ما نقش بسته و برایمان آشنا و قابل ولی کلیتی از آنها در بین

 61تا  51های  سال داشتند، یعنی زمانی در میانۀ سال 03تا  03شوندگان در این مطالعه بین  شد، مصاحبه

باً تجربۀ نسلی مشابهی از بایدها و نبایدهای شیوۀ برقراری رابطه با جنس مخالف و متولد شده بودند و تقری

 تصمیم به ازدواج داشتند.

آورد،  اش و برحسب تجربیاتی که به دست می های مختلف زندگی های یک شخص در دوره انتخاب

داشت شخصی  فرازوفرودهای بسیاری خواهد داشت و ممکن است ذهنیتی که روزی بر مبنای آن اصرار

. در اینجا، تجربیات اجتماعی فرد و معنا شود برایش بی کامالًاش شود، با گذر زمان،  خاص شریک زندگی

آوردن شناخت از  دست های روابط متعدد و متنوع، نقش بسیار جدی در به اش در شبکه درگیرشدن تدریجی

های ناگزیرِ روزمره  ربیات و انتخابفرد در جریان همین انباشت مداوم تج« خودِ»خودش و دیگران دارد. 

تنها با گرفتن رویکردِ افرادِ دیگر به خودش از خالل یک محیط »گیرد. به بیان هربرت مید، فرد  شکل می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
ل یعنی اینکه این افراد از دغدغۀ خوراک و پوشاک و مسکن تا حد زیادی رها بودند و موانع اقتصادی قبو وضعیت مالی قابل 1

آفرینی کند هرچند این به این معنا نیست که آنها  کردن آن نقش عنوان بازدارنده در مسیر انتخاب طالق و عملی توانست به نمی
  اند ات اقتصادی پشت سر گذاشتهریزی مالی و محاسب این مرحله را بدون نیاز به برنامه
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: 1900)مید، « شود در آن درگیرند، ابژۀ خودش می -او و آنها -اجتماعی، یا متن تجربه و رفتار که هر دو

تدریج  گیرند، به جریان زندگی اجتماعی و بازخوردهایی که از دیگران میها در  (. از این منظر، انسان101

طور متقابل،  مثابه یک ابژه مورد توجه قرار دهند و کشف کنند و بشناسند و به توانند خودشان را به می

 وتعدیل کنند. شناختشان از دیگران را نیز بازنگری و جرح

ن این مطالعه در آن شکل گرفته است، اشوندگ در بستر فرهنگی که تجربۀ زیستۀ مصاحبه

صورت جدی تابو محسوب  ای با جنس مخالف خارج از رابطۀ ازدواج، به طورمعمول هر نوع رابطه به

شد و افرادی که به این خطِ قرمزِ فرهنگی توجه نداشتند، با طرد شدید از جانب فرهنگ معیار و  می

و  ها  سل، افراد، امکانی برای کشف نیازها، خواستهشدند. در این ن باورمندان به این تابو مواجه می

شدند که تا ابد با او  ازاینکه متعهد می مطلوباتشان در نسبت با فردی از جنس مخالف نداشتند؛ مگر پس

زندگی خواهند کرد! فقط پس از دادن این تعهد رسمی بود که شخص اجازه داشت خودش را در نسبت 

الف را بشناسد. اصل بر این بود که هرگونه تالشی برای برقراری با جنس مخالف کشف کند و جنس مخ

بندوباری است. در بستر فرهنگی موردبحث،  رابطه با جنس مخالف، خارج از پیوند ازدواج، نشانۀ بی

کرد  بندوباری را بر پسرانِ خواهان برقراری رابطه با جنس مخالف حمل می مفهوم رایجی که این بی

مردِ »کرد که این فرد،  خود روشن می شد، خودبه که اگر بر پسری سوار می بود؛ صفتی« دخترباز»

سالگی ازدواج کرده و دو ازدواج 1ای ناگوار در انتظارش است. سهیل که در  نیست و قطعاً آینده« زندگی

 باره چنین گفته است:  ناموفق را پشت سر گذاشته است دراین

ای بود.  ولی خب خیلی کلیشه  ،  دختری داشتم پسر/دوست من، قبل از ازدواج، رابطۀ دوست»

ای از رابطه با جنس مخالف  دونستم اینا جدی نیست و تهش خبری نیست و بَده! من تجربه می

گرفتم و زود  طوری بود که خیلی سطحی بود و عمداً خیلی جدی نمی ها هم این نداشتم. این رابطه

احساس  های ذهنم، اینکه فرض خاطر پیش بهگذاشتم  کردم... خیلی زود کنارشون می تمومش می

دوتا پسرعمه هم داشتم  کردم اگر برم و نزدیک بشم تهش قهقراست. یکی کردم و فکر می گناه می

که خیلی دخترباز بودن و نتونستن ازدواج خوبی داشته باشن و طالق گرفتن. اونا رو هم تو ذهنم 

 ساله(. 02)ارشد کامپیوتر، « داشتم...

داشت، « دخترباز»عنوان  ، فارغ از تعریفی که محیط از پسری که با دختران ارتباط دارد بهدر آن بستر

حتی اگر در آن  فهمیدند، گرایانه می ای سوءاستفاده شان را با دختران الجرم رابطه خود پسران نیز رابطه

صدرا که  بود. سمی غیرر می کال و فقط در حد آشنایی اجتماعی و همداد  رابطه هیچ نزدیکی جنسی رخ نمی

 کرده است:طور روایت  سالگی به اصرار خانواده ازدواج کرده بود، تجربۀ پیش از ازدواجش را این21در 

جنبید. دانشگاه آزاد شمال شهر هم که قبول  تو خانواده، من یک پسر شیطون بودم که سروگوشم می» 

خیلی تو جاده خاکی نزنم. از ابتدای شون این بود که من زودتر ازدواج کنم تا  شدم، دیگه همه سعی

کردم  کردم و به ازدواج فکر نمی دادن و منم قبول نمی اش پیشنهادش رو می اینکه اومدم دانشگاه، همه
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ام یک  تا اینکه سال دوم دانشگاه خاله .رفتیم بیرون ذاشتیم و می و پنهانی با دوستام با دخترا قرار می

تون  ترسیدن اتفاق افتاده و بچه همۀ چیزایی که ]ازش[ میه چیزهایی فهمید و به خانواده گفت ک

دخترباز شده و باید جمعش کنید... خودمم عذاب وجدان داشتم از این نوع ارتباطات... با خودم فکر 

 ساله، لیسانس حقوق، معلم(. 01)« کردم تنها راه رهایی، ازدواجه و قبول کردم ازدواج کنم 

هیچ  توانند این است که دختر و پسر در کنار یکدیگر نمی« ربازیدخت» فرض نهفته در مفهوم پیش

گرایانه از  ای سوءاستفاده رابطه صرفاً رابطه برقرار کنند و اینجنسی  آلودِ جز رابطۀ شهوت رابطۀ دیگری به

ای دیگر  از زاویههمین مسئله را عطیه  .شود میلوحی خود  جانب پسر است که در آن دختر، قربانی ساده

 : گونه توضیح داده است این

بین نداشتن من رو، ولی خب مثالً حساس بودن یه تار مو ازم معلوم  طوری زیر ذره م اونا خانواده»

ها پشت من بود.  پیچم ولی مامانم بیشتر وقت فهمید که من دارم می موند می نباشه. بابام اگر خونه می

گفت تو گوشت قربونی  ظریۀ خفن داشت که میبابام کالً مخالف بود با اینکه من برم سر کار. یک ن

ساله، 06« )خورنش هستی! یعنی دختر گوشت قربونی جلو گربه هست و حواست نباشه همه می

 لیسانس حسابداری(.

ای  شوندگان، برخالف نظام ارزشی و هنجاری جامعه که رابطۀ قبل از ازدواج را رابطه اغلب مصاحبه

کرد، تالش کرده بودند قبل از  گرایانه تعریف می الجرم سوءاستفاده آلود و مبتنی بر شهوت جنسی و گناه

داشته باشند.  -هرچند پنهانی و همراه با هراس از طرد -ازدواج، تجربیاتی از ارتباط با جنس مخالف

شد ایشان نیز امیدی نداشته  حال، غلبۀ درک رایج از این روابط، حتی در ذهنیت همین افراد، باعث می بااین

بودن ازدواجشان بربندند. وقتی نه جامعه به کارکردهای  د که از خالل این روابط طَرفی برای موفقباشن

شوند و اتفاقاً همین  یک رابطه باور دارد و نه حتی خود شخص، الجرم کژکارکردها بر کارکردها غالب می

 شوند. زدواج میهای اشتباه برای واردشدن به پیوند ا گیری روابط ناقص و سراسیمه، بستر تصمیم

تر و  های واقعی از دیگری، راه برای تعاریف هرچه انتزاعی در چنین بستری و در فقدان تجربه

ای از برقراری رابطۀ دوستانۀ قبل از ازدواج  سجاد که هیچ تجربه .شود تر از رابطۀ زناشویی باز می غیرواقعی

من داشتم، عشق به زن یک فضیلت شناخته  ای که تو فضای دوستانه» گفته است: باره چنین  نداشت دراین

خوندیم و اون نحو از عشق افالطونی، یک رابطۀ عاشقانه با زنی که  شد. اون روزها ما رمان منِ او رو می می

ما »ساله، ارشد الهیات(. منیره نیز دربارۀ چنین فضایی اظهار کرد است: 01)« ناپذیره تو ذهنمون بود... دسترس

شده بودیم. قبل خواستگاری فقط عکسش رو دیده بودم. اصالً حضوری همدیگه رو ندیده  تو یاهو مسنجر آشنا

زدم  ام بشه و وقتی تو یاهو با اون حرف می بودیم. اون موقع دوست داشتم با کسی ازدواج کنم که باعث رشد معنوی

« من رشد پیدا کنم! کنه تا کردم کسی هست که ازنظر معنوی کمک می دیدم فک می اش رو می و قیافۀ نورانی

شود فرد درکی از  ساله، ارشد علوم اجتماعی(. این شناخت ناقص و غیرواقعی از جنس مخالف سبب می00)

وضعیتی که در آن قرار گرفته است نداشته باشد. طیبه با فردی ازدواج کرده بود که به پارانویید حاد مبتال 
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پزشکان دادگاه خانواده، توانست از او طالق  ان و روانشناس بود و درنهایت با اثبات بیماری او توسط روان

ای  خیلی بدبین بود، ولی چون من تجربه»چنین بود:  حال، درکی که از وضعیت خود داشت این بگیرد. بااین

های شدیدش رو  ها و حساسیت ها و گیردادن بینی نداشتم و خیلی مذهبی بودم و تو عمرم پسر ندیده بودم، همۀ بد

ای  چقدر دوستم داره! چقدر غیرتیه! چقدر عشق ما خاصه که توش جای هیچ غریبه  ،  فهمیدم که وای یطور م این

کردم که بابا این آدم  شه! اصالً فکر نمی تر می نیست! هرچی بیشتر از دیگران دور باشیم انگار عشقمون خالص

 ساله، دکترای فلسفه(.05) «عجیبه! مریضه

فقی، مستلزم سه شناخت ضروری است؛ شناخت فرد از خودش و دانیم که خلق هر پیوند مو می

ای که قصد  هایش و درنهایت شناخت فرد از رابطه هایش، شناخت فرد از دیگری و ظرفیت ظرفیت

شوندگان، با بازنگری رویکردهای  حاصل از مصاحبه، مصاحبه های  واردشدن در آن را دارد. براساس یافته

که شناختشان در هر   اند بندی رسیده گیری برای ازدواج، به این جمع میمذهنی و کنشی خود در دوران تص

اعتماد بوده و برمبنای چنان شناختی، اساساً امکان خلق پیوندی موفق  سه زمینۀ فوق، مخدوش و غیرقابل

 وجود نداشته است.

 زندگی مشترک

پس از عقد ازدواج، زمانی شوندگان، دورۀ  های مصاحبه در بستر فرهنگی موردمطالعه و براساس گزارش

توانند در چارچوب  کنند. آنها می بندی می شان را صورت است که دو نفر بایدها و نبایدهای رابطۀ دونفره

تر به این شدت مورد توجه نیستند و  شان، خط قرمزهایی خاص تعریف کنند که بعضاً در اجتماع بزرگ رابطه

مثال، چنانچه مادران و پدرانشان از آنها باخبر شوند هرگز  عنوان هایی داشته باشند که به گیری یا سهل

 نتوانند آنها را بربتابند.

شوندگان در این مطالعه، پس از آنکه فشار اجتماعی ناشی از ضرورت ازدواج را پشت سر  مصاحبه

 شان را تر و در یک ارتباط دونفره، برنامۀ عملی زندگیاند تاحدی مستقل اند، تصمیم گرفته گذاشته

شود و  هایی که امرِ درست، در بیرون از رابطه تعریف می بندی کنند. درست برخالف سبک زندگی صورت

هایشان را در چارچوب آن  کنند و انتخاب افراد خودشان را در راستای آن امرِ درستِ بیرونی تعریف می

شکاکانه و منتقدانه بازنگری و با نگاهی   ،  تعریف رایج فرهنگی ها،  کنند، در رابطۀ این زوج بندی می صورت

 شان بوده است. های کنشی کردن تعریفی نوین از ارتباط زناشویی، مبنای انتخاب واکاوی شده و شوق پیاده

اش  هرچه فرد خود را در مواجهۀ آزادانه و شکاکانه با تعاریف رایج نقشی و کنشی در بستر فرهنگی

بایدهای رفتاری خودش و دیگری در یک رابطه خواهد تر از بایدها و ن تر بداند، تعاریفی شخصی محق

داشت. این تعاریف، در حوزۀ روابط نزدیک اهمیت بیشتری دارند، چراکه در روابط نزدیک، ابعاد بیشتری از 

ها و نیازها و  گیرد و طبیعتاً توضیح و تفسیر خواسته های دیگری قرار می زندگی شخص تحت تأثیر انتخاب
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ها و مطالبات، از پیش  افراد ضرورت بیشتری پیدا خواهد کرد. وقتی این خواستهخطوط قرمز خودساختۀ 

تعیین شده باشند و تا حد زیادی با تعاریف رایج فرهنگی منطبق باشند، فرد، حمایت اجتماعی و فرهنگی را 

د، فرد باید تر بوده، کمتر با تعاریف رایج منطبق باشن ها و مطالبات شخصی با خود دارد، و هرچه این خواسته

میان، چنانچه شریک زندگی، نگاهی مشابه با فرد  انرژی بیشتری برای قبوالندنشان صرف کند. دراین

هایی حتی بسیار متفاوت با  توان زندگی مشترک را برمبنای توافقی دونفره طبق دستورالعمل داشته باشد می

تر باشد و  دگی به مسئله متفاوتدرمقابل، هرقدر نگاه شریک زن 1های فرهنگی پیش برد. دستورالعمل

دادن آن بیشتر نیاز پیدا  زوجین کمتر بتوانند با یکدیگر به توافق برسند، برای قضاوت رابطه و سامان

همان تعاریف معیاری که از حمایت اجتماعی و   تعاریف رایج استناد کنند و ارجاع دهند؛  که به کنند می

 فرهنگی برخوردارند.

ندگان در این پژوهش عموماً نگاه انتقادی به تعاریف رایج از رابطۀ زناشویی و شو گفتیم که مصاحبه

اند روابط والدینشان را  صورت آگاهانه و افراطی کوشیده اند و به های زندگی مشترک داشته دستورالعمل

یش تکرار نکنند. این توجه جدی به نقش والدین در زندگی فرزندانشان تا حد زیادی تحت تأثیر موج گرا

های مختلف خودشناسی  ها شکل گرفته است که با گسترش و رواج کالس شناسانۀ رابطه به تحلیل روان

و مدیریت رابطه و غیره در جامعه برجسته شده و مورد توجه بسیار قرار گرفته است. تقریباً همۀ 

د و برای درک و ان شناس و مشاور داشته ای از مراجعه به روان شوندگان در این پژوهش، تجربه مصاحبه

اند، ادبیاتی که  شناسانه شده اند دست به دامان ادبیات روان کرده های مختلفی که تجربه می فهم وضعیت

برخی در یک سخنرانی انگیزشی پوپولیستی شنیده بودند و برخی در جلسات طوالنی مشاوره در 

مسر سابقش بر زندگی قیمت. سعید دربارۀ تأثیر سبک زندگی والدین ه های تخصصی گران کلینیک

 گفته است:  خودش چنین 

رفتم فهمیدم که چون مادرِپدرش، وقتی اینا بچه بودن، مادرشون رو کتک  تو کالسای خودشناسی که می»

کرد جلوی مادر خودش از زنش دفاع کنه و کاری  کرد و پدرشون هم جرئت نمی اش می زد و زندانی می

هاش هم انتقال  کرده و این احساس ناامنی رو به بچه نیت نمیکرد، مادرش تو بچگی اینا احساس ام نمی

داده... من تو جلسات مشاوره فهمیدم که این ]همسر سابق[ تو ناخودآگاهش از باباش متنفر بوده، بااینکه 

اش با خودش کلنجار داشت که چرا بابا کاری  تو خودآگاهش، عاشق باباش بوده! تو ناخودآگاهش، همه

که فقط کارای  کنی! درصورتی گفت که تو چرا منو حمایت نمی ش به من میا مههکرد؟! بعد  نمی

دادم!... بعداً فهمیدم که این  خواست بکنه من انجام می داد! هر کاری که می شو خودش انجام می شخصی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
حال، روشن است که هر تعریف متفاوتی از تعریف فرهنگی رایج باید با ظرافت و هنرمندی در زندگی اجتماعی جا باز کند این  بااین 1

 بندی تعاریف متفاوت خودشان ظرافت و هنرمندی همان مهارت اجتماعی است هرچه افراد، هنرمندی و خالقیت کمتری در صورت
های خود را بدون  شوند و هرچه نظم رایج را کمتر تهدید کنند و خواسته های بیشتری متحمل می با تعاریف رایج داشته باشند، هزینه

 .های کمتری برای نگاه متفاوتشان خواهند پرداخت بستگان به نظم موجود پیش ببرند، هزینه ایجاد احساس خطر در دل
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رده، گرفته!... یه مرد بوده تو زندگیش و یک کارهایی ک بنده خدا تقصیر نداشته و داشته انتقامشو از من می

 ساله، ارشد گرافیک(.05« )حاال یه مرد دیگه اومده و این منتظره که همون اتفاق بیفته...

 کنند براین، خودِ پدران و مادران نیز در آستانۀ شروع زندگی مشترک فرزندانشان تالش می عالوه

ثر از تغییرات ناگزیر باری که متأ شان را به فرزندانشان منتقل کنند، کوله بار تجربیات زندگی زناشویی کوله

های امروزی بدل شده و هنجارهایی که مصرانه در ابتدای  های پیشین آن به ضدارزش فرهنگی، ارزش

آید و فرزندانشان  تجربگی می کردند، امروز به نظرشان ناشی از خامی و بی زندگی مشترک خود رعایت می

طور بسیار  زشی و هنجاری در روابط زناشویی بهدارند. این تغییرات ار را از تکرار دوبارۀ آنها بر حذر می

مشاهده است. برای اغلب زنان نسل قبل،  ای در تعریف متفاوت از تکالیف زنان و حقوق مردان قابل برجسته

آنهاست و اجازۀ مرد باید نقشی مهم در  بر عهدۀ -از صفر تا صد -بدیهی بود که انجام امور داخل خانه

های فرهنگی و اجتماعی و  شان داشته باشد. این امر بدیهی، با حمایت ندگیهای احتمالی ز ریزی برنامه

ناپذیر  شدند، برای اغلب مردم تشکیک شناخته می« چموش»های غیررسمی برای زنانی که  تعریف مجازات

خصوص در دو دهۀ اخیر، تحت تأثیر گسترش  های گذشته و به حال، طی سال رسید. بااین به نظر می

ایران و افزایش امکانات ارتباطی و دیگر متغیرهای اثرگذار بر بازنگری فرهنگی جامعه، زنان شهرنشینی در 

های ارزشی که در زندگی مشترک  نسبت به بسیاری از گزاره -یعنی مادرانِ نوعروسان امروز -نسل قبل

ی چیزها حقشان اند که بعض اند. زنان به این نتیجه رسیده اعتقاد شده خود مصرانه رعایت کرده بودند بی

« بسازبودن و صبوری»تر  توانند و حق دارند آنها را مطالبه کنند. بسیاری از آنها آنچه را پیش است و می

 دانند و رفتارهایی را که زمانی باافتخار می« خوربودن دهی و توسری باج»فهمیدند اکنون مصداق  می

کنند که نباید  عنوان اشتباهاتی تعریف می کردند، اکنون به  منظور الگوسازی برای دیگران نقل می به

 گفته است:  تکرارشان کرد. احمد دربارۀ نقش مادر همسر سابقش در زندگی مشترکشان چنین 

ها هم اجازه نداشتن  کردند که همسایه گرفت؛ مثالً تعریف می پدرشون خیلی به مادرخانومم سخت می»

بره و اینها... بعد که پدرش مُرد، اینها صدوهشتاد  ذاشت خونۀ پدر و مادرش براشون نذری بیارن یا نمی

دیدنش به من  طوری که دوستای من وقتی می درجه عوض شدن! مادرش مانتوییِ باز شد، یعنی یک

گفت من تو زندگی باج دادم، تو باج نده!  اش به سیما می گفتن چقدر مادر خانمت امروزیه! بعد همه می

گفت  فرستاد! بهش می خرید برای من فاکتور می توخونه هم می برای دخترش تو دوران عقد ما لباس

ریم بیرون یک  جهت هر بار می خود و بی طور بی طور عجیبی اصرار داشتن همین پول خرج کن! یک

گفت ببین من قرار  دادم می چیزهایی بخره که من مثالً بفهمم زن خرج داره!... تا من یک نظری می

ساله، کارشناسی 02« )تو محدود کنم! دیگه از اون ور بوم افتاده بودن! های نیست خودم رو به خواسته

 ارشد مهندسی(.

اند.  های تحت مطالعه، برای خود حق بیان نظر و مشارکت در ترسیم کیفیت رابطه قائل زنان در خانواده

در ازاین و  بندی رابطه، حقی است که پیش این در حالی است که حق بیان نظر و مشارکت در صورت
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نفسه، یک  که قداست در ذاتِ خودِ نهادِ خانواده بود و حفظ نهاد خانواده، فی  -های سنتی چارچوب خانواده

عنوان رئیس خانواده مصلحت را  شد، بلکه مرد به وجه حقی دوطرفه محسوب نمی هیچ به -ارزش بود

ص دهد که الزم است طور تشخی کرد. ممکن بود مرد خانواده این داد و برحسب آن عمل می تشخیص می

گیرندۀ نهایی مرد بود و  هرحال تصمیم با زن یا فرزندان نیز دربارۀ موضوعی مشورت کند یا نکند ولی به

کردند. این وضعیت که زنان نیز برای خود حق اظهارنظر مستقل و حتی  دیگران نیز از تصمیم او تبعیت می

درستی و شفافی  نوین است که هنوز حدودوثغورش بهای  اند، در فرهنگ ما پدیده مخالفت با رأی مرد قائل

خواهند الگوی خانوادۀ  دانستند که نمی شوندگان زن و مرد در این تحقیق می مشخص نشده است. مصاحبه

کردند و زنان نیز برای مردان، قدرت  الخطاب تعریف نمی مردساالر را تکرار کنند. مردها خود را فصل

واسطۀ  ئل نبودند. این در حالی است که در تعریف پیشین از خانواده، مرد بهگیری برتر از خودشان قا تصمیم

جنسیتش، در مقایسه با زن سرمایۀ اجتماعی بیشتری داشت و الجرم از نقطۀ صفرِ شروع رابطه، حتی در 

بودن همۀ شرایط دیگر مانند وضعیت تحصیلی و اقتصادی و خانوادگی و غیره، مرد قدرت  صورت مشابه

آورد و دستیابی  سازمان اجتماعی سرمایۀ اجتماعی را پدید می»تری داشت. در تعریف جیمز کلمن عمل بیش

توانست به دست آید یا با هزینه زیادتری ممکن بود به دست آید را  یی را که در نبود آن نمی ها  به هدف

منظور حفظ نهاد  به توان گفت که سازمان اجتماعی (. با این نگاه می060: 1093)کلمن، « کند تسهیل می

خانواده و کارکردهای آن برای جامعه، با تعریف سرمایۀ اجتماعیِ بسیار بیشتر برای مردان، رابطۀ نابرابر را 

واسطۀ القای ارزشمندی و ضرورت اطاعت زن و فرزندان از مرد/پدر،  در نهاد خانواده نهادینه کرده بود و به

تداوم این نهاد را تا حد بسیار زیادی  -انواده وجود داشترغم همۀ مشکالتی که در خ علی -توانست می

مثابه عامل اثرگذار بر سرمایۀ اجتماعی تا  حال، در نگاه زوجین موردبررسی، جنسیت به ضمانت کند. بااین

حد زیادی هم از جانب زنان و هم مردان معنایش را از دست داده است. مردان طبقۀ متوسط شهر تهران، 

اند و خود را  از خود ارائه دهند، تأکید کنند که به حقوق زنان آگاه« غیرمردساالر»تصویری اصرار دارند که 

شده،  در این بستر فرهنگی وجود دارد. اغلب مردان مصاحبه« مرد باشعور»با تعریفی هماهنگ کنند که از 

ندگی مشترک آگاهانه ابا تأکید داشتند که از تکرار رفتار پدرانشان در ز« مردساالری»با تأکید بر کلیدواژۀ 

اند و باید فرایندی را که به جدایی حقوقی منجر شده است در چارچوب  نکرده« ظلم»اند و به زنانشان  داشته

 گفته است:  بازخوانی کرد. شایان در همین باره چنین « زن مظلوم/مرد ظالم»متفاوت از دوگانۀ  مفهومی 

موقع الگوی خوبی برام نبود... ازش رابطۀ خوب  یچچون پدرم تو زندگی همیشه مردساالر بود، ه»

داشتن با همسر رو یاد نگرفتم... بین برادر و خواهرام هم اولین نفر من ازدواج کردم و خب، هم 

تجربه شدم براشون و هم عبرت... ما هیچ الگویی نداشتیم... پدرم به مادرم ظلم کرد... پدرم در حق 

ها و همسرم ظلم نکنم... کامالً صدوهشتاد درجه  در حق بچه هاش ظلم کرد... من یاد گرفتم بچه

تغییر کردم... بهش گفتم ببین تو هم مادرت در حقت ظلم کرده... مادرت برای شما مادری نکرد، بیا 
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ساله، 01« )هات نیفته... هات باشی که همین اتفاق برای بچه ای برای بچه تو سعی کن مادر نمونه

 ارشد مشاوره خانواده(.

مراتب از سرعت تغییر نگرشی مردان  همه، سرعت تغییر نگرشی زنان در جامعۀ تحت بررسی به ااینب

اند، زنان جدید از  که مردان جدید در حال اعالم برائت از نمودهای عینی مردساالری بیشتر است. درحالی

ظرایفی که دیگر گیرند،  اند و بر ظرایف ذهنی مردساالرانه خرده می این دغدغه با سرعت عبور کرده

طور  اش را این خورده یا محبوس در خانه یا محروم از تحصیل نیست. سوده، مسئله اش زنان کتک مسئله

 تعریف کرده است: 

شدم. خیلی چیزا براش اهمیت  کرد نه یک همسر! من اذیت می عنوان یه معشوقه برخورد می با من به»

نیستم که خیلی لذت  دونست که من اصالً آدمی  میزد و  نداشت که بگه یا نگه، حرف جدی باهام نمی

خواستم تو قسمت جدی زندگی  کرد... من می ببرم از این فضای خیلی احساسی که برام فراهم می

کردم تو  شریکش باشم ولی اون فقط انتظار داشت که من نیاز جنسیش رو برطرف کنم، احساس می

ساله، لیسانس گرافیک 03« )داد... دیگه منو راه نمی اهمیتی هستم، تو مسائل مسائل دیگه براش آدم بی

 و کارآفرین(.

وار تغییرات دیگر را نیز به  دانیم که هر تغییری در تعریف رایج فرهنگی الجرم به شکلی سلسله می

کنیم باید در نظر داشته باشیم که حق  دنبال خواهد داشت. وقتی از تغییر در تعریف حقوق زنان صحبت می

عنوان یک کل منسجم فهمیده  کنند و باید به اند که در نسبت با دیگری معنا پیدا می فاهیمیو تکلیف، م

شوند که هر تغییری در هرکدام از آنها ناگزیر تغییراتی را در دیگری به دنبال خواهد داشت. در این معنا 

تکالیف مردان تغییر داد، توان تعریف حقوق زنان را بدون ایجاد تغییر در تکالیف زنان و حقوق مردان و  نمی

هرحال، هر نوع تعریف ارزشی الجرم تعاریف هنجاری مخصوص به خود را به همراه دارد؛  چراکه به

عنوان یک ارزش به رسمیت شناخته شود، ناگزیر باید  مثال، اگر حق اشتغال زنان بیرون از خانه به عنوان به

تغییر تعاریف، بر حقوق مردان در زندگی مشترک نیز  در تکالیف زن و مرد در خانه نیز بازنگری شود و این

 اثر خواهد گذاشت.

کند، نبودِ تعادل و تناسب میان تعاریف حقوق و تکالیف زن  ای که در این پژوهش خودنمایی می پدیده

های مردساالرانه زندگی  خواهند منطبق با ارزش دانند که نمی و مرد در زندگی مشترک است. هر دو می

هایی را  بستۀ منسجم جایگزین نیز ندارند و الجرم از هر رویکرد ارزشی و هنجاری قسمتکنند ولی 

کنند، بدون اینکه به پشتوانۀ  عنوان ابزارهای رفتاری در زندگی روزمره استفاده می گزینند و صرفاً به برمی

ت زنانشان احترام خواهند به نظرا معرفتی این ابزارها باور داشته و حتی توجه داشته باشند. مردها می

مثال، امید  چنین  عنوان بگذارند ولی همچنان باور دارند که این یک لطف است و نه یک وضعیت طبیعی! به

 اظهار کرده است: 
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کردم نظرمو که  دادم نظرشو بگه. تحمیل نمی زدم اجازه می من وقتی باهاش سر یک چیزی حرف می»

گفتم  می  .  ذاشتم نظر اون غالب باشه جاهایی حتی می . یک فهمی فهمم و تو نمی اال و باهلل من می

آمیز عزیزم  زدم با کالم محبت دادم. حرف خودمم می باالخره اونم حق داره این امتیاز رو بهش می

 ساله، کارشناسی ارشد مهندسی(. 00« )ذاشتم... قربونت بشم و این چیزا. اصالً هم اجباری روش نمی

داند  تر از همسرش می گیری در زندگی محق ذهنیتی که او را برای تصمیمدر این مثال، امید هنوز از 

داند که در  کند رفتارهایش تا حد ممکن برابری را نشان دهند. او می رها نشده است ولی آگاهانه تالش می

تعریف فرهنگی رایج بسیار عادی است که نظر مرد غالب باشد ولی با خودش آگاهانه تصمیم گرفته است  

او هم حق دارد. امید « باالخره»اجازه بدهد که نظر همسرش غالب باشد، چراکه « حتی»هایی  زمان

ای  کند رابطه عنوان مردی نوعی، هنوز در بینابین آن تصویر و تصویری جدید قرار دارد که گمان می به

ش را نپذیرفته طور کامل این تصویر جدید و تبعات طرف هنوز به تر است. مرد جدید ازیک تر و سالم درست

کند. هستی از همین وضعیت ناپایدار چنین  دیگر، با تصویر پیشین احساس بیگانگی می است و ازطرف

 روایتی داشته است:

ها رو یه  هام شروع شد خب باید بچه گفت برو دانشگاه! درست رو ادامه بده، بعد که کالس می»... 

گفت من دوست  ک کالس بتونم برم. بعد میکردم دیگه... میذاشتمشون پیش مامانم تا ی کاری می

جوره براش جا  ام خونۀ مامانت اینا باشه! دوست ندارم دوتربیتی بشه!... خودش هم هیچ ندارم بچه

تونی وقتی من نیستم مواظبشون باشی!... این کارا یعنی  افتاد که اینا بچۀ هردوتامونن! تو هم می نمی

حرف یک چیز بود و تو عمل یک چیز دیگه! اصالً فکرش یک چی؟ یعنی عمالً نرو دانشگاه دیگه! به 

 شناس(. ساله، روان05« )گفت دَرست رو ادامه بده! چیز دیگه بود ولی می

رغم درگیری ذهنی فراگیری که دربارۀ حقوق  توجه در این مطالعه این است که علی از دیگر نکات قابل

به درک حقوق مردان وجود ندارد. درواقع، در این زنان و حدودوثغورش وجود دارد، چندان حساسیتی نسبت 

بخشی دربارۀ موارد نقض آن، با جدیت مورد توجه قرار گرفته و  بستر فرهنگی، مطالبۀ حقوق زنان و آگاهی

که محوریت خود را بر مفهوم برابری زن  -بخشی که این آگاهی های فعال خود را دارد، ولی ازآنجایی رسانه

آگاهی بخشی درخصوص حقوق مردان و بالطبع تکالیف زنان و مردان را با همان  -و مرد قرار داده است

نسبت و تناسب در دستور کار قرار نداده است، ما با تصویری نامتعادل از مردان و زنانی مواجهیم که بر سر 

حقوق رعایت مجموعه تعاریفی از حقوق زنان توافق دارند ولی تصویری از پیامدهای این تعاریف در حوزۀ 

میان، استفادۀ مردان از ادبیات جنسیتی که جنسیت را عاملی اثرگذار   مردان و تکالیف یکدیگر ندارند. دراین

دیگر، اینکه مردی  بیان شود؛ به داند، بیش از استفادۀ زنان از این ادبیات تقبیح می قدرتی می بر قدرت یا بی

از تو دارم، بار منفی بسیار بیشتری در مقایسه با  واسطۀ مردبودنم تأکید بکند که من فالن خواسته را به

 اش را چنین شرح  داده است:  استفادۀ جملۀ مشابه از جانب زنان دارد. حسین تجربه
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روز بود باهام قهر کرد و حرف نزد... دیگه مغزم پوکیده بود... یک تعریف ابَرمَرد تو ذهنش  23یه بار »

کنه!... ولی من  و هم سرویس بکنم هیچ کاری نمیداشت که مرد کسی هست که اگر من دهنش ر

طوری نبود که کسی بخواد محل من نذاره، چون من همیشه  وقت این واقعاً تو شرایط بدی بودم... هیچ

 ساله، ارشد کامپیوتر(. 09« )دوستان خوبی داشتم و دوروبرم شلوغ بود و کالً آدم عاطفی بودم...

 طور توصیف کرده است:  تارش شده بود اینآرش نیز وضعیت نامتعادلی را که گرف

کردم تو زندگی مشترک من و  ازدواج یک طوریه که باید حواس جفتتون به زندگی باشه... من فکر می»

شه ولی واقعیت اینه که تو زندگی مدرن اتفاقاً من  تو نداریم، اگر حرف من و تو باشه زندگی مسخره می

ها و اینها، مهمه که همه چی سر جای  لحاظ وظایف و نقشو تو داریم، هم ازلحاظ اقتصادی هم از

کردن  خودش باشه... اشتباه من تو اون زندگی این بود که همۀ کارها با من بود، خرید خونه، درست

 ساله، دکترای هنر(.00« )غذا...

به  مواد خام و ابزارها و دیگر امکانات، های  رابطه مانند اثری هنری است که در چارچوب محدودیت

پذیرد. زندگی مشترک نیز پیوندی اجتماعی است که هر زن  شود و صورت می شیوۀ خاصِ خالقش خلق می

فردبودن  دهند و اثری از منحصربه اجتماعی آن را سامان می های  و مردی، در چارچوب همۀ محدودیت

های زناشویی  یحیث، در بستر فرهنگی مشابه، افراد مختلف، زندگ کنند. ازاین خودشان بر آن حک می

های فرهنگی با خود دارد.  بودگی در بستری از مشابهت متفاوتی را خلق خواهند کرد که رنگی از خاص

که به   شوندگان در این مطالعه، نظر به سرمایۀ فرهنگی باالیشان و نگاهی بازنگرانه و شکاکانه مصاحبه

هایی برای ترسیم سبکی  ند، تالشاقتضائات فرهنگی زندگی مشترک در بستر فرهنگی تحت بررسی داشت

ها، تغییر در تعریف رایج فرهنگی از حقوق و  اند که هستۀ مرکزی این تالش نوین در زندگی انجام داده

ترین  تکالیف زن و مرد در زندگی زناشویی است. بازنگری انتظارات فرهنگی از رابطۀ زن و مرد، اصلی

قبول و  ه بوده است و ناتوانی در ترسیم جایگزینی قابلشده در این مطالع دغدغۀ زنان و مردان مصاحبه

سبک  -بندی سبک زندگی متفاوت از والدین را شده و صورت کارآمدتر برای حقوق و تکالیف پذیرفته

عنوان منبع  توان به می -! باشد« چه»نباشد ولی هنوز مشخص نیست که « مردساالرانه»ای که  زندگی

شوندگان تشخیص داد. در این بستر،  مکان تجربۀ رضایتمندی در مصاحبهایجاد سرخوردگی و ناامیدی از ا

ای که بازتولید دستاوردهای نسل قبل نباشد، میزان  دهی رابطه ناتوانی از درانداختن طرحی نو و سامان

عنوان  تواند به پایان رابطه به دهد که شخص می چنان تحت تأثیر قرار می رضایت از خود و از زندگی را آن

عنوان تنها گزینۀ  یشیدن به گزینۀ طالق تا انتخاب قاطع آن به اند ای منطقی بیندیشد ولی میان ینهگز

انتخاب را  های منطقی عدم ای وجود دارد که اگر شخص موفق نشود در آن فاصله، پشتوانه ممکن، فاصله

خاب بدل خواهد شد. های منطقی انتخاب طالق بکند، الجرم این اندیشه به یک انت تر از پشتوانه فربه

شوندگان با بازنگری در آن، آخرین محتواهای الزم برای تقویت و تثبیت ایدۀ  ای که مصاحبه سومین دوره

 اند، دورۀ تالش برای تغییر زندگی است. طالق را به دست آورده و درنهایت به تصمیم به طالق گرفته
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 تالش برای تغییر

کند،  طورجدی فکر نمی رد با وضعیت نامطلوب، به گزینۀ طالق بهکند، با اولین برخو وقتی کسی ازدواج می

دانند که  وجود دارد. همه می ها  زمینۀ ذهن همۀ زوج ای محتمل در پس عنوان گزینه هرچند طالق همواره به

عنوان  ای نیز هست. برخی حتی در مواجهه با انواع مختلف پیشامدهای سادۀ زندگی، آن را به چنین گزینه

شود؛  آسانی به یک فکر جدی در زندگی مشترک بدل نمی حال، طالق به آورند. بااین د به زبان مییک تهدی

پذیرش و با تمام  بینی فکری که به دغدغۀ فرد تبدیل شود و او را وادارد که جدایی را با تمام جزئیات پیش

شود  مان دورانی بسته میشدن فکر جدایی، در ه اش تصور کند.، نطفۀ جدی های احتمالی و فرصت ها  هزینه

توانند بفهمند که چیزهایی سر جای  کنند ولی می عنوان یک گزینه فکر نمی که زن و مرد اصالً به طالق به

طور پیش بروند و یک جای کار مشکل دارد. نخستین واکنش در برابر این  خودشان نیستند، امور نباید این

مشکل است و اگر حل نشد کنارآمدن با آن. فکر  ، تالش برای حل«یک جای کار مشکل دارد»فهم که 

حل نیستند، بلکه  تنها قابل شود که فرد به این نتیجه برسد که مشکالت زندگی نه طالق وقتی جدی می

توان با آنها معاملۀ زخمی را داشت  شوند و نمی گرفتنی نیز نیستند. این مشکالت به حاشیه رانده نمی نادیده

 :گفته است باره چنین  شود. آرش، دراین اختالل جدی در زندگی نمی که هست ولی درد آن باعث

چرخید.  کردم. کارکردهای یک زندگی اولیه می چنانی احساس نمی زندگی اولش خوب بود، مشکل آن»

کنه که خب من هم  شناسه، فکر می شه و هرچی بیشتر خودشو می ولی هرچی تجربۀ آدم بیشتر می

ط قرمزی دارم! من هم تصوری از زندگی دارم که باید تأمین بشه! نگاه انتظاراتی دارم! من هم خطو

شه مذاکره کرد. ما مگه دموکرات نیستیم؟ حلش  چیز می غیراز مرگ سر همه من این بود که به

یواش احساس کردم که بابا زندگی یک  شدنی هستن!... سال دوم بود که یواش کنیم! مسائل حل می

شه، سکس من رو  تونم برم، نیازهای من برطرف نمی فر خوبی نمیجاییش خوب نیست، من هیچ س

تونیم حرف بزنیم، میایم حرف بزنیم تو  های من خوب نیست، یک جاهایی ما عمالً نمی هواست، ارتباط

تونیم حل مسئله کنیم.  شم! این الگو معیوبه! ما نمی وداد و خب من ساکت می کنی و جیغ دادوهوار می

 ساله، دکترای هنر(.00« )تا مشاور عوض کردم... مشاور. پنج دیگه افتادم تو خط

کنندگی وضعیتی که در آن  فردِ گرفتار در زندگی مشترک نامطلوب، دائماً در حال مقایسۀ میزان ناراحت

آور، حس تسلیم و پذیرش را در او  های اقدام برای طالق است و همین مقایسۀ هراس قرار دارد با رنج

هایی  بازهم تالش دارد. فرد می کننده وا پوشی از بسیاری از مسائل ناراحت و را به چشمکند و ا تقویت می

ها دیگر معطوف به بهترکردن رابطۀ دونفره نیست، بلکه به  کند ولی این تالش برای بهبود زندگی می

 کوشد زندگی را دیگر، این شخص می عبارت در این رابطه معطوف است؛ به« وضعیت خودش»بهترکردن 

ای نرسد که طالق حقوقی برای او از یک امکان به یک  تر کند تا به مرحله تحمل برای خودش قابل

عنوان یک راهکار  را به« طالق عاطفی»شوندگان،  ضرورت تبدیل شود. در این مرحله، همۀ مصاحبه

طرف  اند. طالق عاطفی وضعیت گسستگی روانی زوجین است، وضعیتی که ازیک خودمراقبتی تجربه کرده
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ای  دیگر انگیزه های گزاف طالق حقوقی را بر خودشان تحمیل کنند و ازطرف بینند هزینه ضرورتی نمی

گذاری روانی و عاطفی در زندگی مشترک ندارند. در این حالت، شخص با حفظ سرمایۀ  برای سرمایه

اش  عاطفی و روانیکوشد نیازهای  اجتماعی و اقتصادی که از بودن در وضعیت تأهل به دست آورده استمی

 را از منابعی غیر از رابطه با همسرش تأمین کند.

واسطۀ آن، دو نفر  ای اجتماعی است که به تر گفته شد، ازدواج پیش از هر چیز رابطه طور که پیش همان

کنند که عموماً واجد منافع مختلف اجتماعی، اقتصادی،  ای از روابط اجتماعی را پیدا می مجوز ورود به شبکه

شدن جدایی دو شخص، چه به لحاظ اجتماعی و چه حقوقی، به  رهنگی و سیاسی برایشان است. علنیف

های کم یا زیادی از این شبکۀ روابط و منافع حاصل از آن است. شخصی که  معنای فروریختن قسمت

هایی  سیبتواند در کنار حفظ این منافع، خود را از آ طالق عاطفی را انتخاب کرده است، تا حد زیادی می

در  ها  شود مصون نگه دارد. در برخی موارد، این آسیب نیز که از جانب شخص همسرش به او وارد می

شدن از  چنان ناچیزند که فرد تا آخر عمر، ماندن در وضعیت طالق عاطفی را به خارج مقایسه با آن منافع آن

ها چندان ارزشی برای  سه با آن آسیبدهد و در مواردی دیگر، آن منافع در مقای پیوند ازدواج ترجیح می

شدن  ای است که بخش ارزشمند آن منابع، با گسسته گونه شخص ندارند و یا اینکه موقعیت اجتماعی او به

ماند و لذا او دلیلی برای تحمل وضعیت نامطلوب حاصل از ماندن در رابطه  پیوند ازدواج، برایش مصون می

ها  کرده یحات، عجیب نیست که نرخ طالق عاطفی در میان تحصیلبا فرد ناخوشایند ندارد. با این توض

 برابر بیشتر از سایرین باشد و در کل، نرخ این طالق بسیار بیشتر از طالق حقوقی ارزیابی شود. سه 

اش از مراجعه به  گذاشت، تجربه روح را در کنار همسرش پشت سر می ای سرد و بی الهام  که زندگی

 طور تعریف کرده است: شناسی را این ن های مختلف روا کلینیک

کنیم  ذاریم بر جدایی، سعی می رفتم بهم گفت ما فعالً مالک رو نمی شناسی که پیشش می روان» 

داشتن ایجاد کنیم، اصالً شوهرتو  قدرت تحمل تو رو ببریم باال، بیا جایگزین برای عشق و برای دوست

فتم به درسم! گفت خب درس بخون! درس بخون که بهش فکر نکنیم... پرسید به چی عالقه داری؟ گ

 ساله،  مددکار(.05« )سرت به درس گرم بشه و انقدر به این فکر نکنی که شوهرت رو دوست نداری...

دادن به زندگی مشترک  در چنین فضایی، هرچه سرمایۀ فرهنگی افراد بیشتر باشد، از تبعات پایان

الجرم خودشان طالق عاطفی را به طالق حقوقی ترجیح تر خواهند داشت و  تر و واقعی درکی شفاف

 گفته است:  باره چنین  شود باید ادامه داد. صدرا دراین پذیرند که تا جایی که می آنها می .خواهند داد

اش بریدم... زدم به  دونه دور هم جمع شد و دیگه سال پنجم بود که دیدم از همه به چیز دونه همه»

گفتم حاال مگه زندگی پدر و مادرم خیلی  کردم باید ادامه بدم... می ود... فکر میخیالی و برام مهم نب بی

ای بود؟! خب همه همینن دیگه!... دوست و رفیقی هم نداشتم، کامالً خودمو با کارم  زندگی عاشقانه

تفاوت شده بودم حقیقتاً... ازطرفی هم چون خیلی دوستش نداشتم  سرگرم کرده بودم... یه جورایی بی

ساله، 01« )کردم براش... دیگه یاد گرفته بودیم بدون اصطکاک از کنار هم رد بشیم... خیلی کارا نمی
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دیگه از سال سوم فهمیدم »ای مشابه را روایت کرده است:  لیسانس حقوق و معلم(. راضیه، نیز تجربه

ها بود که  رد بود... مدتای...کامالً روابط س شه... نه دعوا بود، نه چیز دیگه که این زندگی، زندگی نمی

ودعوا باشه،  خوابیدیم... هر کس تو کار خودش بود... اون ولی دوست داشت جنگ پیش هم نمی

دونم شاید دیگه لمس شده بودم...  که من... نمی کرد، درصورتی تر می ودعوا روانش رو راحت جنگ

ذهنم بود این بود که ساختن معنا هستم... فقط چیزی که تو  کردم تو یک فضای خالی و بی احساس می

 ساله، ارشد برق(.21« )کردنش و شروع یک زندگی دیگه است... اش کمتر از تموم اون زندگی هزینه

ای اثرگذار نیاز دارد تا شعله بکشد.  اند که فقط جرقه در وضعیت طالق عاطفی، افراد مانند جعبۀ باروتی

ثرگذار نباشد که به طالق واقعی منجر شود؛ چنان ا ممکن است این جرقه هرگز اتفاق نیفتد یا آن

مثال، زوجین را تا درخواست طالق و جداکردن محل زندگی بکشاند و باز برگرداند کنار یکدیگر. در  عنوان به

و اطرافیان زن و مرد آنها را به جدایی تشویق کنند ولی این اتفاق  ها  این مرحله حتی ممکن است خانواده

که خود زن و مرد به این نتیجه برسند که شرط کافی برای انجام طالق واقعی دهد  تنها زمانی رخ می

فرد خواهد بود. شرط کافی ممکن است  ای منحصربه محقق شده است. این شرط کافی برای هر زندگی

فرد شخصی که به سبب آن مصمم به طالق  یک اتفاق بسیار ساده باشد ولی در تجربۀ زیسته منحصربه

مدتی که پسِ پشت این اتفاق  توجه به فرایند طوالنی حال، اغلب، بی عمیق پیدا کند. بااینشود، معنایی  می

اهمیت طی شده است تا این اتفاق در کسوت شرط کافی برای طالق درآید، همین اتفاق  ظاهر بی به

 نمایاند. شود و طالق را تصمیمی عجوالنه می عنوان علت طالق معرفی می به

اند. اینکه در آن روز  اند، روزی برای تحقق آن اقدام کرده حقوقی را تجربه کردههمۀ افرادی که طالق 

چه اتفاقی افتاد که شد نقطۀ آغاز مسیری که به طالق حقوقی ختم شد، برای افراد مختلف متفاوت است 

 اند به دو دسته تقسیم کرد: توان افرادی را که در این مسیر قدم گذاشته ولی در نگاهی کلی می

 مثابه ابزار تغییر طالق به (الف

کنند راهی  رند که درواقع قصد جدایی ندارند و تصور نمیگذا برخی افراد در حالی قدم در مسیر طالق می

کردن تهدیدهای زبانی پیشین به  اند واقعاً به طالق ختم شود. برای این افراد، عملی که در آن قدم گذاشته

اختن طرف مقابل و  اند هراس ق، درواقع تاکتیکی است برای بهطالق و تظاهر به شروع فرایند حقوقی طال

تررفتن  ها و بهبود زندگی، ولی برخالف انتظار، با پیش تحریک او برای تالش بیشتر در جهت کاهش تنش

به هدف تبدیل شده و   ، اینک  شود آنچه در ابتدا صرفاً برای او ابزار بود آرام متوجه می نمایش، فرد آرام

 گر نه یک انتخاب،  بلکه ضرورتی گریزناپذیر است.طالق دی

تر با ارجاع به گافمن گفته شد، بازی هر بازیگر بر صحنۀ نمایش، در نسبت با بازی  طور که پیش همان

رود. نمایشِ مظلومیت اگر با تأیید بازیگران دیگر همراه نشود، به  کند و پیش می دیگران معنا پیدا می

مایش قدرت بدون دیگرانی که در برابر آن اظهار عجز و ضعف کنند، چیزی جز شود و ن طنزی تلخ بدل می
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توانی رفتن من  تو به من احتیاج داری پس نمی»کند نمایشِ  گدایی توجه نخواهد بود. وقتی کسی قصد می

کنی و به  کنی که برگردم و از اشتباهاتت ابزار پشیمانی می آیی از من خواهش می را تحمل کنی و می

برد،  را به روی صحنه می« کنی وقت آن اشتباهات را تکرار نمی نرفتن من دیگر هیچ ترس از دوباره خاطر

هایشان را اجرا خواهند کرد،  تواند یقین داشته باشد که بازیگران دیگر نیز در چارچوب همین طرح، بازی نمی

کدام تجربیات زیستۀ متنوع و چراکه در صحنۀ نمایش زندگی، ما با کنشگرانی زنده و پویا همراهیم که هر

توانند سناریوهایی متعدد در ذهن داشته  دارند و می فرد های منحصربه ها و انتخاب ها و تحلیل ها و درک فهم

شوند و  شده و موردتوافق طراحی می تعیین باشند؛ هرچند همۀ این سناریوها الجرم در بستر نظمی ازپیش

شوند تا گزندگی خارج از  ی نرم تا سخت اجتماعی مواجه میها اگر چنین نباشند با طیفی از مجازات

چیز  توان تنوع سناریوها را نادیده گرفت و گمان کرد که همه همه، نمی چارچوب بودنشان کمتر شود؛ بااین

 کنم پیش خواهد رفت! طور که من فکر می همان

داد. برخی خود را در وضعیت  های متفاوتی انجام خواهند افراد مختلف در نمایشِ اقدام به طالق، بازی

هایشان، دیگری را شکست  شدۀ کنش کند با انتخاب حساب کنند و هرکدام سعی می بازی شطرنج تصور می

به زندگی مشترک بازگرداند! باید توجه داشت که در این حالت نیز در ابتدا تظاهر   دهد و با حالتی متواضع

کدام از طرفین قصد جدایی ندارند ولی بازی را  گی، و هیچبه جدیت در طالق، ابزاری است برای بهبود زند

 ای داشته است: زیبا چنین تجربه !شود کنند که به واقعیت تبدیل می قدر جدی بازی می آن

تونم! یه حالت فرارطور، با اون  یک دعوای شدید کردیم و تلفنی به بابام توهین کرد و دیدم دیگه نمی»

کردم که حاال  اومدم بیرون از خونه، اصالً به این فکر نمی ... وقتی میوضع حاملگی، اومدم خونۀ بابام

خواستم فرار کنم! چون خیلی دوستش داشتم، حامله هم بودم، هیچ فکر طالق  طالق بگیرم! فقط می

سری رفتارها که از پیمان دیدم، کامالً کنده شدم ازش... این اولین   تو ذهنم نبود... ولی یک

دادن ما، بعد من دلم برای  ذاشتن برای آشتی اومدن جلسۀ خانوادگی می آخرین بار... میآمدنم شد.  بیرون

رفت که بهش بگم چقدر خوشگل  اسکی مشکی پوشیده، دلم می دیدم یقه پیمان یه ذره شده بود، می

شد، یه چیزایی بهم  دیدمش خاطرات برام زنده می گفتن!... وقتی می کرد دروغ شدی ولی اون شروع می

فهمه هنوز تو دل من  آورد، انتظار داشتم یه چشمک بزنه یا یک چیزی بگه که نشون بده می شار میف

شدم! انگار یک مکانیسم دفاعی داشت  عشقی هست نسبت بهش، ولی از رفتاراش تو جمع شوکه می

که یک پرده بکشه روی قلبش و طوری رفتار کنه که یعنی تو برای من تموم شدی... بعد به من 

گفت دلم برات تنگ شده! همون موقع که داشت  زد، می های سکسی می داد، حرف های عاشقانه می مپیا

چهار بار که این اتفاق افتاد، من دیگه کفش آهنی  کشید!... سه جلوی بقیه برای من خط و نشون می

کنی از حس ذارم سوءاستفاده  خوام و نمی گیرم؛ بچه رو نمی مو تا قرون آخر می پوشیدم و گفتم مهریه

ای  گفتم من هیچ عجله دم که نتونی ازدواج کنی، منم می داد که طالقت نمی ام... اونم مانور می مادری

 ساله، دکترای تغذیه(.03« )کنم و دیگه رفتیم تا تهش... برای ازدواج ندارم و هر کار بخوام می
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رفت  لحظه از آن انتظار میکردند که در هر در اینجا، زن و مرد هردو آگاهانه نمایشی را اجرا می

ها پایین کشیده شود ولی این اتفاق نیفتاد! هردو  هایش را به نفع دیگری تغییر دهد و پرده یکی دیالوگ

مصر بودند که با تحت تأثیر قراردادن تماشاچیان، ارتشی قدرتمندتر برای خود تشکیل دهند و موازنۀ 

ی بپذیرد که الزم است متواضعانه این برتری را قبول قدرت را به نفع خود تغییر دهند تا جایی که دیگر

کند و بعد با خوبی و خوشی زندگی مشترک را ادامه دهند! در این مورد طالق در گیرودار همین 

تظاهرات به یک ضرورت گریزناپذیر تبدیل شد. درواقع دو طرف در جریان همین بازی به این درک 

شود و  ندگی چیست و پذیرفتند که این مسئله هرگز حل نمیناشدنی این ز حل رسیدند که مسئلۀ اصلی 

طور که  شدن از پیوندی است که ناگزیر با این اختالل همراه است. همان تنها راه کاهش رنج آن، خارج

بسیار باریک است و آنچه باعث « تصمیم به طالق»با « تظاهر به طالق»روشن است، مرز میان 

در زندگی خودنمایی کند و گریزی از آن متصور نباشد، در بستر مثابه یک ضرورت  شود طالق به می

کنند و بر  هایشان معنایی را به یکدیگر منتقل می ها و واکنش گیرد. افراد در جریان کنش تعامل شکل می

 گذارند. های یکدیگر اثر می  انتخاب

 مثابه هدف طالق به( ب

ازآن مصمم  کنند و پس ه طالق کشف میبرخالف دستۀ اول که ضرورت طالق را در جریان تظاهر ب

ای دیگر هستند که یا پس از بارها تظاهر به طالق و یا بدون چنین   شوند که طالق بگیرند، دسته می

کنند که دیگر امیدی به  کنند و اقدامشان را در حالی شروع می ای کامالً قاطعانه برای طالق اقدام می تجربه

« هایم محقق شود با تو زندگی خواهم کرد! اگر فالن خواسته»ز مرحلۀ بهبود زندگی ندارند. این افراد ا

اش  دادن به آن ندارند. حسین تجربه شدن از رابطۀ ازدواج و پایان جز خارج اند و هیچ هدف دیگری به گذشته

 طور توضیح داده است: از فرایند رسیدن به ضرورت طالق را این

طور چیزا گذاشته بود و اون  های مهارت زندگی و این سیه بار شرکت یکی از دوستانم یه سری کال»

رفتم خونۀ مادر و پدرم و یه  ای بودیم که من دیگه تنها می به منم گفت بیا و خوبه و اینها... تو دوره

چیز خوبی نداشتیم، نه رابطۀ جنسی، نه  زیستی داشتیم...کاری به هم نداشتیم، هیچ جورایی فقط هم

جوری  ها من رو به خودم آورد که کی گفته زندگی باید این این کالسچی...  احساس خوب، هیچ

خواست رحم کنم، دلم  باشه؟!... بعد رفتم دنبال تغییر... پا گذاشتم روی یه سری چیزها، دیگه دلم نمی

مون پر از دعوا و  خواست زندگی کنم!... به جایی رسیدم که گفتم فقط حذفش کن! انقدر گذشته می

ام  اصالح کنم... رسیدم به جایی که گفتم اگر یه روز دیگه از زندگی خواستم الً نمیتنش بود که اص

 ساله، ارشد کامپیوتر(.09« )خوام عذاب بکشم... خوام لذت ببرم و نمی مونده باشه، می
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های  ها و مالحظات و تالش واقعیت این است که این تصمیم قاطع، در بستری از محاسبات و ارزیابی

شده و رشد کرده و بالنده شده است. نفیسه  مسیری را که طی کرد تا به این تصمیم قاطع  پیشین متولد

 چنین توصیف کرده است: برسد این

های ذهنی خودم، دوست نداشتم به این راحتی از اون زندگی بیام بیرون. از اول  من به خاطر ارزش»

که کمک کنه که زندگی رو رفتم بهش گفتم  شناس آخری که پیشش می هم رفتم پیش این روان

گفتم خانم دکتر، مشکل ما فقط سکس هست، شما فقط  درست کنیم، نه اینکه جدا بشیم... بهش می

گفت باشه، صبر کن تا برسیم به این مسئله و بعد بیست  کمک بکن همین حل بشه... بعد دکتر می

تر از اینه که من  یلی عمیقهاست، خ تر از این حرف جلسه من تونستم بفهمم که اصالً ماجرا پیچیده

این ده تا انتظارات من رو برطرف کنه، درست شه...  بگم سکسمون رو درست کنیم همه چی حل می

ام با اون فرق داره... وقتی  وقتی من اصالً دنیای ارزشیشه  چی درست نمی شه دیگه... فهمیدم هیچ می

مون یکی نیست، چی رو درست  ی ذائقهمن از این طبیعت خوشم نمیاد، حاال چی رو درست کنم؟! وقت

 ساله، پرستار(.02« )کنم؟! واقعاً فهمیدم مسئله شخصیت ماست که باهم فرق داره...

 گیری نتیجه

ترین یافتۀ این مقاله این است که طالق در میان زنان و مردان طبقۀ متوسط شهر تهران، بیش از هر  اصلی

تنیده است. طالق از این منظر در جریان  نشگران درهماست که با خودشناسی ک« هویتی»ای  چیز مسئله

رساند؛  کند می شود و فرد را به درکی جدید از خودش و دنیایی که در آن زیست می بازنگری خود محقق می

 طور خاص، فمینیستی متولد و بالنده شده است. های مدرن و به درکی که تا حد زیادی متأثر از ارزش

شان، یعنی دورۀ منتهی  ، از خالل بازنگری سه دورۀ اصلی و مؤثر در زندگیشده زنان و مردان مصاحبه

بندی  به انتخاب ازدواج، دوران زندگی مشترک و دورۀ منتهی به انتخاب طالق، منطقی نظری صورت

رفت از وضعیت نامطلوب تشخیص داده شده است و  حل برون کردند که برمبنای آن، طالق تنها راه

فشارهای اجتماعی و روانی ناشی از زیستن در فرهنگی که طالق را شماتت کرده، رغم همۀ  شخص، علی

 گیرد این انتخاب را عملی کند. کند، تصمیم می ضدارزش تعریف می

سرگذاشتن  اش از این سه دورۀ مهم و اثرگذار و درکی که پس از پشت روایت شخص از بازنگری

شی خود در دوران قبل دارد، محقق را در فهم منطق های ارزشی و کن هرکدام از این مراحل از انتخاب

 دهد. شوندگان یاری می انتخاب طالق ازسوی مصاحبه

گیری برای ازدواج، فاقد سه شناخت  اند که در دورۀ تصمیم شوندگان برآن ها، مصاحبه طبق یافته

فرهنگی رایج در  ها و هنجارهای اند. در این معنا، براساس ارزش ضروری برای خلق یک رابطۀ سالم بوده

زیسته و ارتباطاتش را شکل  بسترهای تعامالتی که شخص در دورۀ منتهی به انتخاب ازدواج در آنها می

هایش، شناخت از طرف دیگر رابطه و  داده است، امکانات الزم برای شناخت فرد از خودش و ظرفیت می
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ود نداشته و اساساً انتخاب ازدواج هایش و همچنین شناخت از خود پیوند ازدواج و اقتضائاتش وج ظرفیت

 برمبنای شناختی مخدوش انجام شده است.

فرصتی برای   ،  در دورۀ دوم، یعنی دوران زندگی مشترک، زوجین با فراغت نسبی از فشارهای اجتماعی

دهی روابط زناشویی طبق توافقات  بندی نسبتاً مستقالنۀ سبک زندگی خصوصی خود و سامان صورت

آورند. زنان و مردان طبقۀ متوسط  ها و هنجارهای مدرن و فمینیستی به دست می ساس ارزشدونفره و برا

شان در طی سالیان زندگی و نگرش متفاوتی که نسبت به  ساکن شهر تهران، نظر به دستاوردهای فرهنگی

صوصی نسل قبل دربارۀ شیوۀ ارتباط زن و مرد و حقوق و تکالیف هرکدام در بستر اجتماعی و در حوزۀ خ

مردساالرانه فاصله بگیرند و آنچه را که سبک زندگی والدینشان  های  مصرند که از ارزش  اند کسب کرده

حال، نه تصویر شفاف و روشنی از سبک زندگی مردساالرانه دارند و نه  دانند بازتولید نکنند. بااین می

نظر، معیاری  الفتصویری واضح از سبک زندگی جایگزین! در این حالت، در صورت بروز اخت

، نبودِ توافق درخصوص  ها  حل شود. براساس یافته الطرفین وجود ندارد که با استناد به آن، مسئله قابل مرضی

فردی و ناکامی از خلق سبک زندگی نوین و غیرمردساالرانه، رضایتمندی  دهی روابط بین شیوۀ سامان

از   شوندگان بندی مصاحبه ای، جمع راساس چنین تجربهدهد. ب را عمیقاً تحت تأثیر قرار می  شوندگان مصاحبه

بخش است ولی عدم  بازنگری دوران زندگی مشترک، گرفتارشدن در وضعیتی نامطلوب و غیررضایت

رضایتمندی در این دوران، به معنای انتخاب طالق نیست. برای انتخاب طالق، شخص باید در بازنگری 

جز طالق برای مواجهه  حل دیگری به تیجه رسیده باشد که هیچ راهدوران منتهی به انتخاب طالق، به این ن

 با چنان وضعیت نامطلوبی وجود ندارد.

دقت بازنگری شده است، دوران تالش برای  به  شوندگان سومین دورۀ اصلی زندگی که ازسوی مصاحبه

دارد ولی به  تغییر زندگی است؛ دورانی که شخص به این درک رسیده است که زندگی مشترک نامطلوبی

جز جدایی حقوقی وجود ندارد. در این  رفت از این وضعیت، راهی به این درک نرسیده است که برای برون

گزاف جدایی  های  گیری از راهکارهای مختلف و بدون پرداخت هزینه کند با بهره دوران، شخص تالش می

تحمل  یت نامطلوب را برای خود قابلوضع -اجتماعی، روانی، اقتصادی و غیره های  اعم از هزینه -حقوقی

توجه در این مرحله این است که برخالف دوران زندگی مشترک، در این دوران، شخص  کند. نکتۀ قابل

مسئله در  کوشد تا در کنار همسرش زندگی مشترکشان را به وضعیتی مطلوب تبدیل کنند، بلکه صورت نمی

شدن وضعیت نامطلوب زندگی مشترک، با  حملت این دوران، بهبود وضعیت برای خود شخص و قابل

جایگزین مانند درس، کار، فرزند، رابطۀ خارج از ازدواج و غیره است. همۀ  های  بردن به لذت پناه

شود این اشخاص نتوانند  دانند. آنچه باعث می ویژگی بارز این دوران را طالق عاطفی می  شوندگان مصاحبه

ن نیاز به جدایی حقوقی به زندگی مشترک ادامه دهند، این است که در وضعیت طالق عاطفی بمانند و بدو

گزافش،  های  که جدایی حقوقی با همۀ هزینه  اند مدام وضعیت، به این نتیجه رسیده های  در جریان بازنگری
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خاص زندگی هرکدام از آنها، در مقایسه با ماندن در وضعیت طالق عاطفی،  های  با توجه به ویژگی

کمتری بر آنها تحمیل خواهد کرد. در این معنا، منطق انتخاب طالق، زمانی به نقطۀ اقناع کامل  های  هزینه

رسد که شخص به این نتیجه برسد که امکانات الزم برای پرداخت  شدن به یک تصمیم می و تبدیل

وضعیت نامطلوب تر از ماندن در  صرفه به ها  انتخاب جدایی حقوقی را دارد و پرداخت این هزینه های  هزینه

 موجود است.

نهادن در مسیری که با فشارهای اجتماعی بسیار همراه است کشف  درواقع، منبع انرژی افراد برای گام

و تحقق خود است و همین کشف و فهم جدید فرد از خودش، او را به نیرویی مؤثر در ایجاد تغییر در درک 

کند، نیرویی که  ای آن و مسئلۀ طالق و غیره تبدیل میو هنجاره ها  و فهم جامعه از نهاد خانواده و ارزش

 اند و فردا عادی. یی که امروز نامطلوب ها  جدید زیست اجتماعی را رقم خواهد زد؛ شیوه های  الجرم شیوه
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