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 اختالف ذهنی به عنوان عامل مهم در مشکالت خانوادگی: 

 شناسی معرفتای در چارچوب جامعهمطالعه
 2هادی فراهانی، 1محمد توکل

 15/12/1400تاریخ پذیرش:  12/08/1400دریافت:  تاریخ

 
زمانی طوالنی به عنوان موضوعی پیچیده، مبهم و بری از مسائل  شناسی معرفت مدتجامعه»

شده است. برای برخی از ما، این امر کامال حیاتی زندگی اجتماعی معاصر در نظر گرفته می

جتماعی ـ که توسط تضادهای ی اعکس واقعیت است. بخصوص در زمان تغییرات گسترده

های مجدد فرهنگی همراه است ـ ها و سازماندهیسازمانیشود و با بیاجتماعی حاد تسریع می

ی زنندههای معرفتی مختلف، مستقیما با مسائل برهمشناسیشده توسط جامعههای ارائهدیدگاه

 )رابرت کینگ مرتون(.« جامعه سروکار دارند

 چکیده
خانوادگی و  ذهنی به عنوان عاملی موثر بر مشکالت اختالفات" وهش بررسیاین پژ اصلی هدف

بررسی انضمامی این مساله در قالب مطالعاتی بود که به صورت   فرعی، به عنوان اهداف است. "طالق

های ایرانی  ذهنی را به صورت تجربی و هدف محور در خانواده ای از اختالفاتمجزا، هر کدام جنبه

دو تغییر  اعمال با ـ همسریی همسانبرای این منظور، به کمک نظریه رار دادند.مورد بررسی ق

از روشهای کیفی )با ابزار مصاحبه( و کمی )با  و با استفاده از تلفیقی به عنوان مبنای نظری، ـ عمده

ات ی این مطالعتقریبا همه ی مذکور پرداخته شد.ابزار پرسشنامه( به تبیین بخشی از وضعیت پیچیده

های صورت گرفته در اثر این اختالفات  و نیز طالق نشان دادند که درصد زیادی از اختالفات مستمر

های متفاوت، مبتنی بر اختالفات ذهنی و  های مختلف و مرتبط با قشرها و صنف در خانواده

ی همسرهای متفاوت طرفین از امور مشترک فی مابین بوده است. در نهایت، تئوری همسان برداشت

نشان داد که همسانی زوجین بخصوص در فکر و اندیشه، عالوه بر اهمیت فراوان در ابتدای ازدواج، 

که به هر علتی این همسانی تبدیل به ناهمسانی غیرقابل  ای دارد و زمانیدر تداوم ازدواج نیز اثر ویژه

 شود.طالق ختم می تحمل گردد، زندگی مشترک دچار اختالل شده و در نهایت به پدیده

 اختالف ذهنی، اختالف فرهنگی، اختالف خانوادگی، ذهنیت، طالق.: واژگان کلیدی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 mtavakol@ut.ac.ir؛ شناسی  دانشگاه تهراناستاد جامعه .1

  hfarahani90@ut.ac.ir؛شناسی دانشگاه تهرانکارشناس ارشد جامعه .2
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 بیان مسئله

الواقع، مولود شرایط اجتماعی و وضعیت تاریخی است. این گزاره که تحت هر نظام فکری، فی

1تعین اجتماعی معرفت"عنوان 
شناسی معرفت است.  ی محوری جامعه شود، ایده بیان می "

ی اجتماعی بر نوع  هاشود، عمدتا به بررسی تاثیر زمینه یی که در این ارتباط انجام میها پژوهش

دهد که  پردازد. به عبارت دیگر، نشان می های عامالن اجتماعی می ها و کنش ها، ارزش نگرش

نگری آنان  اندیشند و جهان گران مختلف در شرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت چگونه می کنش

 گیرد. میچگونه شکل 

شناسی معرفت بنگریم، دیدگاه  ی جامعه در ارتباط با مسائل خانوادگی هم، اگر از دریچه

ای که در  ی اجتماعی گیری برای طالق، از زمینه افراد در فرایند اختالفات خانوادگی و نیز تصمیم

نشات اند،  اند و به تبع آن نوع معرفت و نگرشی که به آن دست پیدا کرده آن پرورش یافته

ی اجتماعی و فکری که مسائل خانوادگی در آن  هاگیرد. طبیعتا باید در نظر داشت که زمینه می

های واقعی متنوعی از های این پژوهش نیز در قالب پروژه کند متفاوت و متنوع است. زیربروز می

 ای خاص )مانند طبقات اجتماعی و های یک شهر خاص، طبقه ی علمیه، خانواده قبیل حوزه

اند. افراد عموما بر این های سنتی و ... این مطالعه را به انجام رسانده اقتصادی پایین(، خانواده

ها و وظایف از پیش تعیین  اند که خانواده نهادی است که در آن اعضا گرد هم آمده و نقش گمان

مورد  ی اصلی و بارز دهند. هر چند این برداشت خصیصه شده و مورد انتظارشان را انجام می

انتظار یک خانواده است اما در عین حال برداشتی عام و صرفا نظری است چرا که  اعضای 

های متفاوتی متولد شده،  ها و فرهنگ جهان ی یک خانواده معموال در زیست تشکیل دهنده

شود که در  اند. همین امر باعث می های مختلفی را کسب کرده بینی ها و جهانها و هنجار ارزش

ی به وجود آمده، دو طرف نظرات و  مشترک یک زوج، در مقابل یک معضل و یا مسئلهزندگی 

های متفاوت و گاهی کامال متضاد داشته و به هیچ عنوان نتوانند رفتار طرف مقابل را  برداشت

های مختلف در مقابل هم قد علم کنند، نهاد خانواده  درک کنند. زمانی که این اختالفات در زمینه

شود و زوجین برای رهایی دهد، اختالف وجه غالب می رمونیک خود را از دست میکارکرد ها

تواند  کنند. البته این اختالفات ذهنی میحل نهایی انتخاب می از آن، گاه جدایی را به عنوان راه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Social Determinants of Knowledge 
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هایی متفاوت از باورهای  های جدیدتر، برداشت بین نسلی نیز باشد؛ زمانی که متولدین نسل

رسد که این اختالفات ذهنی در  طور به نظر میهای خود دارند. همین یا خانوادههای قبل  نسل

کنند و  شاهد تغییرات جدی در اوضاع ای که دوران گذار را تجربه میکشورهای در حال توسعه

ها و  فرض که توسعه، فرهنگ تر باشد. با این پیش اقتصادی و اجتماعی خود هستند بارز

آورد و این تغییرات بر روی آحاد مردم یک جامعه به  ا خود میهنجارهای خاص خود را ب

های  ها و برداشت ها، فرهنگ صورت یکسان عمل نخواهند کرد، حاصل، به وجود آمدن ذهنیت

 مختلف در یک کشور است. 

 ضرورت پژوهش

شود که نقش بسزایی در استحکام جامعه  می خانواده از جمله نهادهای مهم اجتماعی محسوب

عاطفی اعضای آن، –کند؛ با توجه به جایگاه آن در کیفیت زندگی افراد و نقش حمایتی میایفا 

های اساسی زندگی در عصر حاضر است. با توجه به این که  تزلزل و فروپاشی آن یکی از چالش

تفاهم یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده  و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان 

شود که  ای محسوب می معه است؛ در مقابل اختالفات خانوادگی و طالق، پدیدهو همچنین جا

استواری خانواده و ناسازگاری زناشویی و مخل آرامش خانوادگی و اجتماعی است. در  نشانه نا

آید،  می های زندگی افراد به شمار ترین اولویت ی سالم یکی از اصلیحالی که داشتن خانواده

شود،  ختالفات و فروپاشی زندگی خانوادگی و در نهایت طالق زوجین میساز ا فهم آنچه سبب

های جدی برای واحد  کند؛ زیرا تعارضات زناشویی و طالق، تهدید اهمیت شایانی  پیدا می

خانواده هستند که ثبات و کیفیت همزیستی اعضای آن را به چالش کشیده و باعث بروز 

 شوند.و اقتصادی میپیامدهای منفی روانی، جسمانی، اجتماعی 

اختالفات خانوادگی و طالق و به تبع آن فروپاشی زندگی خانوادگی یکی از مسائل 

ای پیدا کرده است. مطالعات  ای یافته و ابعاد پیچیده اجتماعی است که امروزه اهمیت فزاینده

ول دهند که روند افزایش طالق در نیم قرن اخیر یک روند جهانی است و معل مختلف نشان می

تغییرات اقتصادی، جمعیتی، حقوقی ، ارزشی و فرهنگی است. جامعه ایرانی نیز در چند دهه 

های فرهنگی با هدف استحکام خانواده،  ریزی های اجتماعی و برنامه گذاری اخیر به رغم سیاست
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هایش  به سمتی در حال حرکت است که روز به روز بر تعارضات خانوادگی و تعداد طالق

 ردد.گ افزوده می

آل تصور شود که خانواده دارای فرهنگ، هنجار، ارزش واحد در یک که به صورت ایده این

ی خاص است بدین معنی نیست که در عالم واقع خانواده شکل واحد و حالتی ایستا  جامعه

های دارد، بلکه مانند تمام نهادهای دیگر، نهاد خانواده هم در گذر زمان و تحت تاثیر مولفه

جتماعی، پویایی داشته و در حال تغییر است.جهت تغییرات در یک خانواده هم یکسان ا-تاریخی

ها و  های مختلفی که اعضای خانواده در خارج از خانه عهده دارند، ارزش نیست و به علت نقش

تواند به نحوی متفاوت از دیگری تغییر بیابد و همین امر منجر هنجارها و انتظارات هرکدام می

ها در امور آشنا و غیرآشنا و در نهایت اختالف نظر و طالق گردد. به عبارت  ذهنیتبه اختالف 

ها در حالتی از گذار همیشگی قرار دارند به طوری که هر کدام از اعضا، از  دیگر، خانواده

ای به  گونه که خودِ نهاد خانواده چنین است و از مرحله کند همان ای متفاوت عبور می چرخه

ی  رود. ازدواج، طالق، تولد فرزند، مرگ و ... هر کدام به نحوی منظومه میی دیگر  مرحله

دهند و به طرق مختلفی فرهنگ آن را در خالل زمان تغییر  خانواده را تحت تاثیر قرار می

تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم بر این فرهنگِ به  دهند. از سوی دیگر، جریانات گسترده می

، عالوه بر سایر تغییرات، 57ذارند. به عنوان مثال، پس از انقالب سال بادوام تاثیر گ اصطالح

انگیز  های اجتماعی زنان و مردان نیز تغییر یافت و شاهد گسستی حیرت انتظارات افراد از نقش

  اند که پدر و مادر و اقوامشان تکنوکرات ای متولد شده بودیم. کودکان و فرزندانی که در خانواده

های متفاوتی  اند، انتظارات و دیدگاه ه نسلی که نزدیکانشان کارگر و کشاورز بودههستند، نسبت ب

بررسی طرز تلقی "های این پژوهش، با عنوان خواهند داشت. برای مثال در یکی از زیرپروژه

اقتصادی و اثر این برداشت ذهنی در اختالفات -های اجتماعی فرزندان از درک نابرابری

 1به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است. اخیر  ، نکته"خانوادگی

پذیر همواره این پتانسیل را دارد که بتواند بنیان  اختالف ذهنی به عنوان امری گریزنابنابراین 

های موثر بر اختالفات و  ترین مولفه خانواده را بگسلد و به همین جهت به عنوان یکی از مهم

 است. تری  های دقیق حتی طالق، در خور پژوهش و بررسی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 شناسی دانشگاه تهران.ارشد جامعه(، کارشناس1395) زاده، امیر اهلل فیض .1
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 اهداف

تای های متنوعی که به ششبا توجه به اقتضائات ذکر شده در باال، این مطالعه از طریق زیرپروژه

شناسی،  های مختلف پژوهش در جامعه شود، به صورت خاص و با روشها ذیال مراجعه میآن

ها  تر منشا و علت این اختالفات ذهنی در خانوادهتر و مشخصبه بررسی و واکاوی جزئی

 هاست عبارتند از:ترین اهدافی که این پژوهش در پی دست یافتن به آنپرداخته است. مهم

بررسی نقش تحصیالت به عنوان عامل میانجی در ایجاد تعارضات ذهنی زناشویی در بین  .1

 ها.خانواده

نی اقتصادی و اثر این برداشت ذه-های اجتماعی بررسی طرز تلقی فرزندان از درک نابرابری .2

 در اختالفات خانوادگی.

 معرفتی طالق در زنان طلبه.-بررسی عوامل اجتماعی .3

 تاثیر اختالف فرهنگی زوجین بر روی طالق در خانواده. .4

 گیری وفاق و تضاد درونی خانواده. های دینی در شکل بخشی قرائت چگونگی اثر .5

زنان دارای همسر در مورد عوامل های ذهنی زنان مطلقه یا متقاضی طالق در مقایسه با نگرش .6

 گیری طالق.موثر بر شکل

 بررسی ادبیات پیشینی موضوع

مقاالت متعددی در خصوص اختالفات خانوادگی و طالق با محوریت اختالفات ذهنی و 

ی مورد نظر را  ی خارجی وجود دارند که به نحو مطلوبی مسئله های داده فرهنگی در پایگاه

ی مسائل اند و مطالعات در زمینهمقاالت مشابه در داخل کشور قلیلاند. اما  واکاوی نموده

شناسی خاص آن مورد بررسی قرار  شناسی و با متد و روش خانوادگی بیشتر در قالب روان

وار هایی هم در این زمینه وجود دارند که صرفا مقدمهها و مقالهکه یادداشتاند، مضافا این گرفته

 اند. سئله پرداختهبه بیان کلیاتی از این م

 مرور مطالعات داخلی

 ،شناسی خانواده )اختالف تحصیالت زن و مرد( آسیبدر یکی از این مقاالت با عنوان 

ای از لزوم هماهنگی زوجین از نظر فرهنگی، اعتقادی، علمی و  نویسنده پس از ذکر مقدمه
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و یکی از عواملی کند شرطی برای وصول به وحدت و همتایی بحث می تحصیلی به عنوان پیش

های زن و مرد دهد، مغایرت شدن قرار می ی زندگی مشترک را در شرف پاشیده که شالوده

یک  سواد باشند، هیچ به طور معمول تحصیل زن و شوهر یکسان نیست، اگر هر دو بی»داند.  می

یالت آید. اگر هر دو از تحص تر مشکل پیش می فروشد و از این بابت کم بر آن دیگری فخر نمی

آید، زیرا هر دو غرق در  باالیی برخوردار باشند، باز هم اختالف چندانی بین ایشان پدید نمی

ی عاطفی آن دو چندان گرم نیست، اما بگو مگویی هم  کارهای خودشان هستند، گرچه رابطه

ها  ی سوم کسانی هستند که سطح تحصیالتشان به هم نزدیک است و معموال این ندارند. دسته

شوند. روی سخن ما با کسانی است که اختالف سطح  ز این بابت دچار اختالف نمینیز ا

تحصیالت ایشان فاحش است، یعنی یکی دانشگاه رفته و مدارج علمی را طی کرده و اهل 

زند. هر چه از  ی عادی هم سرباز می مطالعه است، اما دومی تحصیالت کمی دارد و از مطالعه

 (. 38: 1376)رشیدپور، « گیرند. بیشتر از هم فاصله میگذرد،  ازدواج چنین زوجی می

، نگارنده به دنبال شناسی خانواده رویکرد شناختی و آسیبدر پژوهشی دیگر با عنوان 

های  رویکرد»هاست.  ی راهکارهایی در جهت بهبود آن های خانواده و ارائه بررسی تحلیلی آسیب

ها و به تبع آن  کنند، به این معنا که شناخت یشناختی، به خانواده به عنوان یک سیستم نگاه م

تواند سایر اعضا را تحت تاثیر قرار دهد و متقابال از  های هر یک از اعضا می رفتارها و نگرش

ها متاثر شود. بر این اساس، جوِ خانواده،  ها، عواطف و رفتارهای صادر شده از آن شناخت

تواند مسیر خود را  نفی در داخل این چرخه میکند، بدین معنا که یک رفتار م ای عمل می چرخه

ی روانی فرد نشود، بلکه عضو دیگر را تحت تاثیر قرار داده، به  طی کرده، نه تنها باعث تخلیه

(. در 16: 1382نژاد، )هاشمیان«. العمل منفی از سوی او به فرد اولی برگشت کند صورت عکس

های شناختی مورد بحث در مقاله  ه به آسیبرسد که عدم توج نهایت نگارنده به این نتیجه می

ها و معیارها(، فضای خانواده را مستعد بسط و  فرض )ادراک انتخابی، اسنادها، انتظارات، پیش

 نماید.  گسترش مشکالت جدی می

، محقق به شناسی خانواده و فرار دختران از خانه آسیبدر پژوهشی دیگر تحت عنوان 

ده بر فرار دختران نوجوان و جوان از منزل با استفاده از روش زای خانوا بررسی تاثیرات آسیب

ترین  شاهد مبتنی بر جمعیت مورد مطالعه پرداخته است. در این میان، یکی از مهم-مطالعه مورد
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های  منفی شناختی به صورت فرایندی  گیری طرح عوامل موثر بر فرار دختران از خانه را شکل

ی فرار عمدتا دارای  باید توجه داشت که پدیده»... بیند.  یاز کودکی تا نوجوانی و جوانی م

ی  که فرار از منزل نتیجه پیوندد، چنان ویژگی فرایندی است که در طی زمان به وقوع می

ی احساس بستگی  کننده گیرند و تنظیم های منفی شناختی است که در کودکی شکل می طرح

های مختلف زندگی شکل  دختران را در دوران کودک با دیگران است. این تصاویر، بستگی اولیه

ی زندگی توسط کودک  های اولیه شوند فقدان بستگی اجتماعی از همان سال داده و موجب می

ی وی  ی عدم برآورده شدن نیازهای روانی کودک توسط پرورندگان اولیه تجربه شود که نتیجه

ی تفردی است که نیاز به جدایی از  نظیر پدر و مادر است ... ]در نهایت[، فرار از خانه نتیجه

که به درستی تفرد، فرایند  ریزد. چنان محیط پرآزار خانواده اصلی و کسب هویتی بالغانه را پی می

ای خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی مجزا  فرار روانی است که در طی آن دختران خود را در رابطه

ی راهکار  مطالعه، در همین راستا به ارائه (. در پایان این58: 1382)سیدان، «. یابند و جدا می

 پردازد. برای جلوگیری از فرار دختران از خانه می

ی  شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله ی انسان مطالعهدر پژوهشی دیگر با عنوان 

خانواده،  عوامل  30، نگارنده با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه با سیروس شهر تهران

-ی سیروس را در ذیل چهار محور اقتصادی، روانی، اجتماعی انی خانواده در محلهنابسام

همخوانی  ی عدم فرهنگی، مولفه-بندی نموده و ذیل محور اجتماعی فرهنگی و زیستی دسته

حس عالقه و »... دهد.  گیری نارضایتی بین زوجین را نیز مورد بررسی قرار می انتظارات و شکل

های مورد مطالعه بین زوجین یا وجود  رام و اعتماد متقابل در غالب خانوادهتفاهم و در نتیجه احت

رنگ بود و روابط همسران عمدتا بر اساس تحقیر و نارضایتی از یکدیگر  نداشت و یا بسیار کم

انجامید. این وضعیت  شکل گرفته بود، که در موارد متعددی نیز به دعوا و مشاجره می

کند ... عالوه بر  ادی هم برای همسران و هم برای فرزندان ایجاد میزا، مشکالت زی آسیب بالقوه

جای اعضا از یکدیگر چه بسا سبب  عدم درک و تفاهم که پیشتر بدان پرداختیم، توقعات بی

های  وقوع درگیری و مشاجره و حتی خشونت در خانواده بشود. این موضوع ناشی از تفاوت

 (.94-95)پیشین: «. ز طرفین استخواهی یکی ا سنی و تحصیلی و یا زیاده
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 مرور مطالعات خارجی

، 2جنگ و دیگر علل طالق از دیدگاه بکریدر پژوهشی با عنوان  1ویلیام اندرسون و درک لیتل

و به طور خاص به دنبال  را مورد بررسی قرار داده 20ی قرن های طالق در ایاالت متحدهمیزان

اند. آنان همچنین، ده از مبنا قراردادن نظریات گری بکر بودهها با استفاتاثیرات جنگ بر این میزان

اند و ها مورد ارزیابی قرار دادهدیگر تغییرات و وقایع اجتماعی مهم را به لحاظ تاثیر بر این میزان

شان ی زندگیهای اولیهزنانی که در سال»اند که هایشان به این نتیجه برخوردهدر یکی از یافته

ترین گیر و تضادهای ارزشی را به عنوان مهمودند، به اصطالح همسران سختب طالق گرفته

به این نتیجه رسیدند که  3اینان با استناد به پاوالکو و الدر». دلیل نارضایتی گزارش کرده بودند

ی فضاهای ذهنی و گردند، به علت تجربهفرسا بازمیهای نبرد سخت و طاقتمردانی که از میدان

، ذهنیت و انتظارات متفاوتی را نیز خواهند داشت. عالوه بر این، مشکالت مرتبط عینی متفاوت

 با اختالالت شخصیتی هم مزید بر علت است. 

4بی دیویس و آرتور آرون
ی طالق و علل ادراک شدههم در پژوهش خود با عنوان   

لیست چک 54ی ، با مطالعه5گرفتهسالِ اخیرا طالقسازگاری پس از طالق در میان زنان میان

اند که عوامل موثر بر طالق سالِ اخیرا طالق گرفته به این نتیجه رسیدهبه دست آمده از زنان میان

6تواند ناشی از مسائل تکوینی )رشدی(در سنین میانی، می
ی خاص از که مختص این دوره 

ه توسط بسیاری سالی وجود دارد کرسد که گذاری به زندگی میانبه نظر می»اند باشند. زندگی

گردد. در طول شود و منجر به بازبینی زندگی فرد به لحاظ دستاوردها و انتظارات میتجربه می

که زمان درحال از دست رفتن است، ساالن و خود و ایناین زمان، آگاهی نسبت به دیگر میان

معتقدند که این (. این دو 42: 2008«. )ی طالق را بکشدی اسلحهتواند ماشهآید که میمی پیش

گردد که ی زندگی و انتظارات از خود و اطرافیان میدوره منجر به بازبینی و تجدید نظر در نحوه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. William L. Anderson and Derek W. Little (1999). 
2. Beckerian Perspective 
3. Pavalko and Elder 

4. Bea Davis and Arthur Aron 

5. Perceived Causes of Divorce and Post-Divorce Adjustment among Recently Divorced Midlife 

women. 

6. Developmental 
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تواند با تغییر دادن فضای ذهنی و فکری به اختالفات گسترده در خانواده میان زوجین و حتی می

 فرزندان بیانجامد. 

، 1طالق در تحقیقات اخیر علل و عوامل دخیل درای دیگر تحت عنوان در مقاله

دهد، بلکه باید توجه داشت که طالق صرفا به یک علت رخ نمی»نویسندگان معتقدند که 

ی این گردند. از جملهای از عوامل به صورت تدریجی منجر به طالق و جدایی میمجموعه

های ، مهارتعوامل عبارتند از: استقالل زنان، ازدواج خیلی زود و ازدواج سنتی، عوامل اقتصادی

ضعیف عقالنی و تحصیلی و اجتماعی، قوانین طالق لیبرال، عوامل جنسی منجر به ناسازگاری، 

های اخالقی و ذهنی میان ها، مصرف الکل و مواد مخدر و رفتار پرخطر، تفاوتتضاد نقش

گردد، عوامل مذهبی، نگرش متفاوت به طالق، عوامل شرکای جنسی که منجر به ناسازگاری می

های ترین علل منجر به طالق، تفاوت(. در این پژوهش، یکی از مهم155: 2008«. )تلف دیگرمخ

 ها با هم یا با فرزندان بیان شده است. ادراکی و اختالفات فضاهای ذهنی زوجین در خانواده

ناهمسانی و طالق: فقدان همانندی در جانسن و گراف در پژوهشی دیگر با عنوان 

فرد متاهل و  551های به دست آمده از با تحلیل دادهحمایت اجتماعی،  ها یا فقداناولویت

ها زوجین به هایی که در آنکنند که آیا ازدواجمطلقه، پژوهندگان با این سوال شروع می 1795

های اجتماعی، با هم های قومی و ریشهزمینهشغلی، مذهب، پیشلحاظ سن، تحصیالت، پایگاه

های مشابه برخوردارند، هایی که از میزان باالتری از خصیصهازدواجشباهت ندارند، نسبت به 

دهند که های وقایع تاریخی نشان میاحتمال بیشتری برای بروز طالق دارند، و معتقدند که مدل

های باالتر طالق شده و ناهمسانی با تاکید بر سن، تمامی اشکال ناهمسانی منجر به نرخ

 اند. باالترین تاثیرات را داشتهدستاوردهای تحصیلی، و مذهب، 

ثباتی تضاد جنسیتی، اختالل هویتی، و بیو همکاران، در پژوهشی با عنوان  2کی پازلی

از خالل  های اصلی موثر بر ناپایداری ازدواج، به دنبال یافتن مولفهازدواجی: بسط مدل گاتمان

ه، به زعم نگارندگان، عبارتند از ی نسبتا مستقل با یکدیگرند. این سه حوزآمیختن سه حوزهدرهم

. گیرانه، و مشکالت هویتینگری و رفتارهای فاصلهتاثیر جنسیت بر ناپایداری ازدواج، منفی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Causes and Associated Features of Divorce as Seen by Recent Research 

2. Kay Pasley 
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هایِ میان همسران و باورهای جنسیتی، اند که ناسازگارینویسندگان در نهایت به این نتیجه رسیده

امالت منفی ازدواجی تحت تاثیر قرار داده  و انتظارات، و رفتارها، پایداری ازدواج را از طریق تع

 گردند. گیری، ناپایداری ازدواج و در برخی موارد طالق میمنجر به تخریب هویت، فاصله

، محققیقن با ی طالق: تحلیلی بر روابط متقابلشدهعلل ادراکدر پژوهشی دیگر با عنوان 

عامل  18زنان، هفت بعد از طالق که نفری از  336نفری از مردان و  275ای استفاده از نمونه

به جای بررسی »کنند که اند. و پیشنهاد میمحتمل طالق را دربرداشت مورد شناسایی قرار داده

(. یکی از 179: 1985» )ای از مسائل در هر دو جنس بود.علل تکین، باید در پی یافتن منظومه

الی مسائل مرتبط با ارتباطات در میان های این پژوهش، فراوانی باترین یافتهترین و اصلیمهم

هر دو جنس بوده است بدین معنی که با گذشت زمان و با احتساب علل مختلف، ادراک زوجین 

گردد و همین امر اختالف نظر و در نهایت شان دچار تغییر میی زندگیاز بدیهیات اولیه

 مشکالت ارتباطی و عاطفی را در پی دارد.

 کننده ازدواج، از دیدگاه زوجین مراجعه یعلل طالق در مرحلهان در پژوهشی دیگر با عنو

رشد طالق در ایران، ای از میزان روبه، محققین پس از ذکر مقدمه1ی ایرانهای خانوادهبه دادگاه

 57به صورت کیفی و به کمک رویکرد تحلیل محتوا  به بررسی علل منجر به طالق از دیدگاه 

پردازند. نتایج این پژوهش حاکی از این های خانواده در ایران میگاهزوجِ مراجعه کننده به داد

مشکالت شخصی، »اند: ی ازدواجامر هستند که سه مولفه به عنوان علل اصلی طالق در مرحله

کاوی و ی برقراری ارتباط با همسر دیگری، و مسائل اجتماعی ... مطابق با دیدگاه روانشیوه

ای از های فردی، شخصیت، و مجموعهزمینهقادات غیرعقالنی، پیش، اعت2ی روابط ابژهنظریه

کنند. به شان وارد میهایی هستند که زوجین در زندگی روزمرهافراد مرجع، برخی از مولفه

ای از افراد ی شخصی، یک شخصیت یکتا و مجموعهزمینهعبارت دیگر، هر فردی یک پیش

ن با دیگران در آینده دارد ... و به طور کلی در این شامورد قبول دارد که نقش مهمی در روابط

های ناسازگاری میان همسران، بسیار ی یکی از مولفههای فرهنگی به مثابهپژوهش، تفاوت

 (. 52-43: 2015«. )مبرهن بود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Causes of Divorce in the Marriage Phase from the Viewpoint of Couples Referred to Iran’s Family 

Courts. (2015) 
2. Object Relation Theory. 
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 چارچوب نظری پژوهش

 1همسریانهمسی ترین نظریاتی که بر تاثیر ذهنیت بر رفتار فرد تاکید دارد، نظریهیکی از مهم

ی تغییرات همسری بر انتخاب همسر به عنوان بنیان خانواده که به واسطهی همساننظریه»است. 

گیرد، تاکید دارد. همسان همسری اهمیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار می

سنتی  ها در حال تغییر ازفراوانی دارد، به خصوص در جوامعی که معیارهای انتخاب همسر در آن

همسری، معتقد است که هرگاه پردازان همسانترین نظریهبه مدرن است. ویلیام گود، یکی از مهم

ی اجتماعی، عالیق و ... ی سن، تحصیالت، طبقههای زیادی در زمینهکه همسران دارای تفاوت

قبال  (.52: 2015)مجتبی حبیبی و همکاران، «. اندباشند، تضادهای خانوادگی غیرقابل اجتناب

ها ها، برداشتهای کامال درونی و جا افتاده از جمله انتظارات، ارزشمطرح کردیم که حتی ارزش

گرفته و شخصی هم تحت تاثیر گذر زمان و تغییرات مختلف فرهنگی، های کامال شکلو نگرش

-تتواند دساند. معیارهای انتخاب همسر هم در ابتدای ازدواج میاجتماعی، اقتصادی و سیاسی

خوش تغییر واقع گردد و هم ذهنیت فرد در طی زمان دچار تغییر بارزی نسبت به ابتدای ازدواج 

گیرد. جایی که زن و گردد. در عالم واقع، مسائل اصلی پس از انتخاب همسر و ازدواج صورت می

 کنند و متناسب با این مواجهات روزمره وهای مختلفی سروکار پیدا میشوهر هر کدام با محیط

یابند که چه بسا موازی و مطابق با ذهنیت و جدید، انتظارات و ذهنیت جدیدی نسبت به هم می

همسری ی همسانی اصالحی ما در ارتباط با نظریهانتظارات طرف مقابلشان نیست. این اولین نکته

همسری در چارچوب نظری این پژوهش است، به این معنا که عوامل و فرایندهایی که به همسان

فرهنگ یک فرد، نژادش، خرده»کنند. ی همسرگزینی را مشخص نمیشوند، تنها محدودهنجر میم

کند اش در جامعه، به طور موثری نوع فردی را که شخص با او ازدواج میسن و موقعیت طبقاتی

-کند. شخص با کسی ازدواج مینماید، اما در بسیاری از موارد عین فرد را مشخص نمیتعیین می

(. اما آیا این شباهت در 108: 1963)سوسمن، « ه از لحاظ فرهنگی بسیار شبیه خودش باشدکند ک

طی زمان ثابت باقی خواهد ماند؟ تغییرات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قطعا 

-گردد. بدین معنی که تبیینها و ذهنیت افراد و متعاقبا عمل فرد میمنجر به تغییرات در برداشت

همسری، فقط در ابتدای ازدواج و گزینش همسر از سوی طرفین نیست. ی تئوری همسانکنندگ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Homogamy Theory. 
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درست است که همسران بر اساس اشتراکات مختلف فرهنگی، نژادی، سن، تحصیالت، طبقه و 

نمایند، اما این اشتراکات باید در طول زندگی نیز تداوم طرز تفکر، زندگی مشترک خود را آغاز می

این اشتراکات اولیه در زندگی با گذر زمان مورد تردید واقع شوند و یا به نوعی  بیابد. زمانی که

تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مورد بازبینی از سوی طرفین قرار گیرند و 

همسری نقض شده است. یعنی نه تنها وجود توان گفت که اصل همساندر نهایت تغییر کنند، می

ی تداوم زندگی مشترک، گردد، بلکه الزمهف بین همسران منجر به ازدواج میاشتراکات مختل

همسری در ی نظری دیگری که در تئوری همسانتکملهنیز هست.  تداوم اشتراکات اولیه

اختالف  "تحملی عدمآستانه"ی چارچوب نظری این تحقیق به عمل آوردیم، وارد کردن مقوله

ریزد و عملکردهای آن اختالف ذهنی سازمان خانواده را به هم می ای که پس ازذهنی بود: آستانه

جا رساند و از آنمی "ی بحرانینقطه"کند، یعنی بنیان خانواده را به اساسی آن را دچار اختالل می

-شوند. اهمیت جامعهمی 2خانواده تبدیل به کژکارکرد 1هایبه بعد است که بسیاری از کارکرد

پذیری، و تفاوت آن در ناشی از اختالف ذهنی در تغییر، نسبیت "م تحملی عدآستانه"شناختی 

های خانوادگی، وضعیت طبقاتی، شرایط اجتماعی )مثل جنگ، رابطه با شخصیت زوجین، ویژگی

فرهنگی است. بدین معنی که یک صلح، فساد، رکود، رفاه، خفقان و ...(، جو فرهنگی و خرده

در شرایطی دیگر  "غیرقابل تحمل"زوجین است و همان  "حملقابل ت"اختالف ذهنی در شرایطی 

 ."قابل تحمل"

بنابراین، در برخی موارد، این همسانی فکری در اول ازدواج، با گذشت زمان و تغییر طرز 

افتد و بنابراین مشکلی های مختلف، همسو در زوجین اتفاق میتفکر افراد و نیز مواجهه با محیط

های پژوهش حاضر بررسی که در زیرپروژهر موارد بسیاری همچنانآید. اما دبه وجود نمی

ز زمان در هر دو نفر به وجود گردید، این تغییرات فکری به صورت موازی و همسو با گذ

کم اختالفات در خانواده ریشه دوانده و منجر به آید و با زیر سوال رفتن همسانی اولیه، کم نمی

های صورت گرفته ذیل پژوهش حاضر که ر یکی از زیرپروژهگردد. به عنوان نمونه، دطالق می

بررسی نقش تحصیالت به عنوان عاملی در ایجاد تعارضات ذهنی زناشویی در بین  به

که اختالف سطح تحصیل در ها حاکی است از اینهای تهرانی پرداخته است، یافته خانواده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Functions 
2. Malfunctions 
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ت خانوادگی و در موارد حاد، باعث ی کلی، منجر به بروز اختالفاها، ذیل دو گزارهخانواده

ی روابط بین فردی زوجین است که تعارضات  گردد. یکی تعارضات ذهنی در حیطهطالق می

ی ارتباط با  گیرد. و دیگری، تعارضات ذهنی در حیطه عاطفی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می

سئوال در پژوهشی شود. به همین دیگران است که تعارضات ارتباطی و اخالقی را شامل می

دیگر، پژوهنده به بررسی عوامل اجتماعی ـ معرفتی طالق در زنان طلبه پرداخته و به دنبال 

گیری طالب برای رسد که تصمیمی طالق به این نتیجه میبررسی نگرش زنان طلبه درباره

نگرشی که اند و به تبع آن، نوع معرفت و ای که در آن پرورش یافتهی اجتماعیطالق، از زمینه

گیرد. یکی از این عوامل موثر بر اختالف در اند، نشات میدر طول زمان به آن دست پیدا کرده

که زن نسبت به حقوق شرعی خود در بین طالب، آگاهی به حقوق زنان است. پس از این

نماید، نسبت به وظایف و گردد، و به صورت شرعی بدان موارد استناد میخانواده مطلع می

ی او گذاشته است تردید نموده و همین امر منجر به اختالف با همسر که عرف بر عهده حقوقی

 گردد. و در نهایت طالق می

ی ازدواج نظیر همسانی فکری، کنندهشود که زمانی که عوامل تشویقمی بنابراین، مشاهده

ند که تشکیل رساهایی که دو جنس را به این نتیجه میظاهری، طبقاتی، دینی و دیگر خصیصه

ها با چه پس از ازدواج با مواجهات و ناهمسانی در همین خصیصهزندگی مشترک دهند، چنان

ها و انتظارات به وجود آمده گذر زمان دستخوش تغییرات ناهمسو گردند، اختالفات در برداشت

. رودو در نهایت منجر به اختالف در خانواده شده که بعضا تا طالق و جدایی نیز پیش می

ی مشترک در خانواده نیز تداوم داشته واضح است که عموما همسانی اولیه باید در طی دوره

 ها و طالق شود. تواند منجر به نارضایتی و مختل شدن خانوادهباشد. و نقض همسانی می

 روش تحقیق

های کیفی و کمی در انجام این تحقیق که سنتزی از هفت زیر پروژه است از ترکیبی از روش

سود برده شده است. چنین روشی، از اقتضائات فرضیاتِ برآمده از چارچوب  روش تلفیقی()

دقت، اعتبار و  و نیز در عین حال به منظور عمق بخشی به کار و باالبردن  نظری پژوهش است

های مربوط به مزایای نسبی برآیند مشاجره»تعمیم با ضریب اطمینان باالتری اتخاذ شده است. 

ی ترکیب انواع ی و کمی این بوده است که حمایت در حال گسترشی از ایدهروشهای کیف
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گیرد که ها پدید آمده است. این ایده تحت عناوین گوناگونی مورد استفاده قرار میمختلف روش

، «هااتصال داده»، «های مختلطاستراتژی»، «عملیات مرکب»، «سازی چندگانهعملیاتی»عبارتند از: 

شناسی روش»و « آمیختن روشها»، «پژوهش چندروشی»، «می و کیفیترکیب پژوهش ک»

های های پژوهش حاضر، یکی از مولفهدر هر کدام از زیرپروژه (.337: 1384)بلیکی، «.« مختلط

مهمترین عوامل در مشکالت خانوادگی مطرح بودند، مورد  به عنوان مرتبط با اختالف ذهنی که

های ساختاریافته های کمی و کیفی با ابزار مصاحبهاء، از روشبررسی قرار گرفتند و بنا به اقتض

ی انتخاب نمونه در هر کدام ساختاریافته و پرسشنامه بهره گرفته شده است. روش و نحوهو نیمه

-است .این تحقیق سنتز هفت زیر ذیل نتایج مرتبط با آنها آمده های این پژوهش از زیرپروژه

ها ،که در قالب یک پالن کلی و در قالب یک ایج زیر پروژهپروژه است وگزارش آن سنتز نت

ها و در تدوین سنتز آنها اند. در سراسر زیر پروژهکه قبال بیان شد، به انجام رسیدهنظریه آنچنان

گر توانایی خود را در همسری به عنوان تئوری تبیینهمسان ی یافتهدر این تحقیق، تئوری بسط

گیری ، چیزی که به کمک آن سنتز نتایج به دست آمده در قالب نتیجهفهم مشکل نشان داده است

 یابد.نهایی نیز وضوح می

 های ایرانی اختالف ذهنی به عنوان عامل موثر بر مشاجره و طالق در خانواده

های انجام شده در قالب  پس از مرور ادبیات نظری و پژوهشی پیشین، اکنون به نتایج زیرپروژه

 ردازیم. پاین مطالعه می

بررسی نقش تحصیالت به عنوان عامل میانجی در ایجاد تعارضات در پژوهشی با عنوان 

های  ، پس از بررسی آمار و میزان طالق در خانواده1های تهرانی ذهنی زناشویی در بین خانواده

های عمیق  ایرانی، مشخص گردید که تعارضات زناشویی تا حدود زیادی ریشه در دگرگونی

های اجتماعی و تحول در  دگرگونی»تر دارد.  ی بزرگ اجتماعی و فرهنگی در جامعهاقتصادی، 

الگوهای زندگی جوامع شهری و ورود زنان به اجتماع )همانند ورود به دانشگاه، بازار کار و ...( 

)گیدنز: «. ها در خانواده شده است است که موجب تغییر و تحول در نگرش افراد در توزیع نقش

توان به تحول در فضای اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. طبق  ی این تحوالت می جمله(. از 1382

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 شناسی دانشگاه تهران.ارشد جامعه( ، کارشناس1395شریفی، الهام ) .1
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لیست اعالمی سازمان بهزیستی، از ده  عامل اصلی معرفی شده در بروز اختالفات، شش عامل 

ترین تحوالت در این  به تعارضات ذهنی، بینشی و فرهنگی زوجین اختصاص دارد. یکی از مهم

و فرهنگی تسهیل سواد بخصوص برای زنان و افزایش تحصیالت است. زمینه منابع اجتماعی 

ی دانشگاه رفتن و تحصیالت آکادمیک داشتن این است که افراد در زمان  ترین مشخصه مهم

گیرند که طور دیگری به تجزیه و تحلیل مسائل بپردازند و  تحصیل در دانشگاه یاد می

کنند. در واقع، دانشگاه رفتن فقط تحصیل کردن  ای برخورد تر با هر مساله نگرتر و دقیق جامع

نیست، بلکه آموختن سبک جدیدی از زندگی است. به همین دلیل، در بسیاری موارد نگرش 

ذهنی و حتی تفاوت فرهنگی کسی که دانشگاه رفته با فردی که دانشگاه نرفته محسوس است. 

شناسی معرفت و به  معهی جا به همین جهت، پژوهش مذکور تالش نموده است تا در حیطه

صورت کیفی به بررسی نقش تحصیالت به عنوان عامل میانجی در ایجاد تعارضات ذهنی در 

انجامد بپردازد. رویکرد اتخاذ  های تهرانی که به بروز و تداوم تعارضات زناشویی می بین خانواده

آوری  کنیک جمعمند است. بدین منظور، از چندین منبع و ت شده در این پژوهش کیفی و زمینه

استفاده شده است. در این پژوهش، انتخاب نمونه در دو سطح صورت گرفته است. یکی 

ندای ی  گیری از درون میدان. مرکز مشاوره انتخاب میدان مطالعه به عنوان مورد و دیگری نمونه

نیز محل شناسان آن مرکز و  واقع در خیابان شریعتی تهران به دلیل آشنایی پژوهشگر با روان امید

ی گروه خاصی از  ی دانشگاهی که منجر به مراجعه قرارگیری خاص این مرکز در کنار دو حوزه

کرده )که مد نظر این پژوهش بوده( شده است، به عنوان میدان اصلی پژوهش  افراد تحصیل

ها، هم در فضای مجازی و هم در مرکز مشاوره، با مراجعه  انتخاب گردیده. برای گردآوری داده

وگوهای کتبی و شفاهی، حضوری و غیرحضوری انجام شده و در نهایت بر  ندگان گفتکن

مرد دارای تحصیالت  -1ها تفکیک شدند.  ی کلی در بین زوج اساس سطح تحصیلی، چهارگونه

مرد و زن هر دو دارای میزان تحصیالت  -2عالی و زن دارای تحصیالت متوسط یا کمتر. 

زن دارای  -4سواد یا تحصیالت اندک.  عالی و زن بیمرد دارای تحصیالت  -3یکسان. 

تر. از این میان، دو گروه انتخاب شدند. گروه اول شامل  تحصیالت عالی و مرد با تحصیالت کم

و گروه   های سوم و چهارم با اختالف تحصیلی باالتر بوده نفر به عنوان نمایندگانی از گونه 10

و با سطح تحصیالت مشابه و نزدیک به هم انتخاب دوم شامل شش نفر به عنوان گروه شاهد 
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ها نیز به  ی تحلیل و تفسیر داده ی عمیق صورت گرفت. شیوه ی آنها مصاحبه شدند و با همه

هایی برای مقایسه و تحلیل  بندی و رسیدن به سنخ صورت تحلیل موضوعی و با کمک مقوله

 انجام شد. 

روه اول معتقد است که میزان تحصیالت عامل های بدست آمده از گ پژوهنده در تحلیل یافته

مهمی در زندگی زناشویی است. تفاوت تحصیلی به معنای تفاوت در فکر، اندیشه، راه و روش 

ی زندگی است. فردی که دارای تحصیالت است، در واقع طرز فکر بهتر و بازتری دارد  و شیوه

کرده، بخصوص در ایران، دارای و در مقابل مشکالت عملکرد بهتری خواهد داشت. فرد تحصیل

شخصیت واالتری است و همین موضوع مسبب مشکالت فراوانی برای زوجین خواهد بود. با 

شده  ها، مشخص گردید که اختالفات مطرح های مصاحبه و کدگذاری آن پیاده نمودن متن و داده

 :ناشی از اختالف سطح تحصیلی تحت پنج گزاره کلی به شرح زیر قابل تفکیک است

 تعارضات عاطفی )تفاوت در ابراز عشق و عالقه، بروز احساسات و رضایت جنسی و ...(. .1

ها، سالیق، گذران اوقات فراغت، سبک  تعارضات فرهنگی و ارزشی )تفاوت در نوع خواسته .2

 زندگی و ...(.

ی تعامل با  تعارضات ارتباطی )تفاوت در ارتباط با فرزندان، تعامل با دوستان و آشنایان، نحوه .3

 جنس مخالف و ...(.

 تعارضات اخالقی )تفاوت در نوع برخورد با مشکالت ، اخالق تند و ...(. .4

 های زناشویی، اشتغال و ...(. ی تفکیک نقش تعارضات اقتصادی )تفاوت در نحوه .5

ی عملکرد زوجین در برابر تعارضات، این مقوالت خود به دو دسته تقسیم  با توجه به نحوه

 اند:هشد

ی روابط بین فردی زوجین: که تعارضات عاطفی، فرهنگی و  تعارضات ذهنی در حیطه .الف

 گیرد.  اقتصادی را در بر می

-ی ارتباط با دیگران: که تعارضات ارتباطی و اخالقی را شامل می تعارضات ذهنی در حیطه .ب

 شود. 

ان با تحصیالت باال، همسر که در زن نتایج به دست آمده نشان دادند که با توجه به این 

معموال از نظر اقتصادی در جایگاه باالتری قرار دارد، گرچه هر دو نوع تعارض اخیر بروز پیدا 
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شود و  ی خارج از روابط درونی زوجین کشیده می کند اما آن دسته از تعارضاتی که به حیطه می

شود. در  وی زنان همراه میدر ارتباط با خیانت و نفر سوم است، با شدت برخورد بیشتری از س

گونه اختالفات، از رسیدن به هر نوع  های زنان گروه اول مشخص گردید که در حل این صحبت

جستند. در حالی که در  های جدایی می حل را در برگزیدن راه تفاهمی عاجز مانده و راه

شتند تا با ی ابراز عشق و بروز احساسات تالش دا ی بین فردی از قبیل نحوه تعارضات حیطه

برجسته کردن سایر خصوصیات مثبت همسر، حل تعارضات را با مراجعه به مشاور و جستن 

شناسانه دنبال نمایند. این در حالی است که چنین چیزی در بین مردان دیده  های روان حل راه

شد.  آور و آزار دهنده محسوب می نشد بدین معنی که هر دو نوع تعارض در ذهن مرد، اختالل

ترین تعارض ذهنی ایجاد شده ناشی از تفاوت  ی رغم این مطالب، مشخص گردید که مهمعل

تحصیالت در نزد زنان، تعارضات عاطفی است در حالی که در نزد مردان، تعارضات ارتباطی 

 کند.  تری ایفا می نقش پررنگ

اد که گرفته در گروه اول و گروه شاهد، نشان د های صورت  ی مصاحبه در نهایت، مقایسه

ی اول بروز پیدا کرده بود.  حذف عامل تحصیالت، باعث حذف تعارضاتی است که در دسته

شوند اما  گرچه در این میان نقش عوامل دیگری به عنوان میانجی در بروز تعارضات پررنگ می

عاملی نبودن تعارضات ذهنی است. تعارضات ایجاد شده در گروه شاهد  این مطلب ناشی از تک

ی فرهنگی و اقتصادی دارند. در طول مصاحبه با  امل دیگری است که بیشتر جنبهناشی از ع

رسد که عوامل  گروه دوم، تقریبا هیچ ذکری از نقش تحصیالت در تعارضات نشد. به نظر می

کردند. عامل مهم بعدی، عامل اقتصادی بود که در  تری را برای آنان ایفا می فرهنگی نقش پررنگ

میان زنان به دلیل سطح مطلوب و باالی مالی همسر، به صورت عدم  گروه اول، بخصوص در

ی اشتغال و تعارض در پذیرش نقش آنان به عنوان یک کنشگر خودمختار بروز پیدا  اجازه

های مالی همسر به والدین و در نتیجه  کرد اما در گروه شاهد، این تعارض در وابستگی می

های  داد. بنابراین با توجه به مصاحبه خود را نشان می ی مصارف مالی های آنان و یا نحوه دخالت

توان گفت که فرض پژوهش در میانجی فرض کردن نقش تحصیالت به عنوان  گرفته می صورت

شناختی معرفت و  یکی از عوامل بروز تعارضات ذهنی قابل اثبات است و در بحث تعین جامعه
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تحصیالت به عنوان عامل میانجی بر ایجاد ی تاثیرگذاری  توان نحوه ی ذهن و جامعه، می رابطه

 ای از نوع تعامل شرطی دانست.  تعارضات ذهنی را رابطه

ها به عنوان منشا اختالف و  در زیرپژوهش دیگری با محوریت اختالف ذهنی در خانواده

اقتصادی و اثر این -های اجتماعی بررسی طرز تلقی فرزندان از درک نابرابریطالق، با عنوان 

های طبقات پایین اقتصادی و  ، مورد بررسی خانوادهذهنی در اختالفات خانوادگی برداشت

ها  ی دولت ایران و عراق، همه فرض این پژوهشگر این بود که پس از جنگ اجتماعی بود. پیش

المللی پول و همانند بسیاری از کشورهای در  های بانک جهانی و صندوق بین همگام با سیاست

ای نئولیبرالیستی و دست راستی را اجرا کردند. از نظر وی تبعات ه حال توسعه، سیاست

سازی و لیبرالی، آن هم با شکل خاص آن در ایران،  های خصوصی شناختی اجرای سیاست جامعه

ی کمی  ای است که در جامعه شاهد آن هستیم. توسعه های گسترده های طبقاتی و شکاف نابرابری

های آموزش غیررسمی،  های کودک، رشد کالس و مهد ها در سراسر کشور، مدارس دانشگاه

ها و فرزندانِ طبقات مختلف با یکدیگر  رشد مراکز تفریحی و ...، از عوامل مهم برخورد خانواده

ی این  دهنده های مجازی و اینترنتی در کل کشور، نشان ها و ضریب نفوذ شبکه است. رسانه

های  روز بیشتر شاهد اختالفات و شکافموضوع است که افراد )در اینجا فرزندان(، هر 

شود که چرا  ها سبب فشار بیشتر بر فرزندان طبقات محروم اقتصادی می ی این اند. همه طبقاتی

ساز سواالتی خواهد شد که طرز  ی این عوامل زمینه ها برخوردار نیستند. همه دیگران دارند و آن

 ر پی خواهد داشت.هایی را در ساحت خانواده د ها و درگیری تلقی و تنش

 ها بود عبارتند از: ترین سواالتی که این پژوهش در پی یافتن تبیینی برای آن مهم

اقتصادی -های اجتماعی نابرابری  های جدید باعث ایجاد ذهنیت زمان-آیا به وجود آمدن فضا .1

 در فرزندان شده است؟

های  در ایجاد نابرابریهای مختلف فرزندان در مورد نقش والدین  آیا بین ذهنیت نسل .2

 اقتصادی تفاوت وجود دارد؟ و اگر وجود دارد به چه ترتیب است. -اجتماعی

دانند، تنش و  ها می ها والدین را مقصر اصلی این نابرابری هایی که فرزندان آن آیا در خانواده .3

 آید؟ در کدام نسل وجود این تنش بارزتر است؟ تضاد و درگیری به وجود می
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ها  املی باعث ایجاد ذهنیت فرزندان نسبت به میزان نقش والدین خود در این نابرابریچه عو .4

 شود؟ می

 25ساله و  25الی  15ساله،  15الی  5برای این منظور، پژوهنده با بررسی ذهنیت سه نسل 

ها به کمک روش کیفی و تکنیک مصاحبه بود و در  ، به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش35الی 

هم   ها از روش گرندد تئوری استفاده نمود. افراد مورد مصاحبه رای تجزیه و تحلیل دادهنهایت ب

بودند که عموما متعلق به قشر   برده انتخاب شده گیری هدفمند از سه نسل نام به کمک نمونه

 اند.  تر اقتصادی و اجتماعی جامعه پایین

های  وان شده است، عموما به جنبهسال برای نابرابری عن 15شرایط علیی که توسط افراد زیر 

شود. این افراد پدر و پدربزرگ خود را در مورد نابرابری مقصر  عینی و اقتصادی مربوط می

ی اوست، در این جریان مقصر  ها پدر که تمامی بار اقتصادی خانوار بر عهده دانند. به نظر آن می

هستند، عدم توانایی آنان در گسترش آزاد  که پدران این افراد دارای شغل است. با توجه به این

ی قابل توجه در افراد این  دانند. نکته کسب و کار را علت اصلی وضعیت اقتصادی کنونی خود می

های اقتصادی با طبقات باالتر است و پایگاه اجتماعی به هیچ  ها بر تفاوت نسل، تاکید صرف آن

مشخص گردید که به علت عدم ها مورد توجه نبوده است. از طریق مصاحبه  وجه توسط آن

 ها، بارها و بارها بحث و درگیری در خانواده به وجود آمده است.  توانایی خانواده در تامین حداقل

سال صورت متفاوت و  25تا  15شرایط علی نابرابری اقتصادی و اجتماعی از نظر افراد 

ی اقتصادی و هم ها تری داشت. بر خالف گروه قبل، این افراد هم بر نابرابری گسترده

هایی نظیر  ی علل نابرابری، عالوه بر مولفه کنند. اما در زمینه های اجتماعی تاکید می نابرابری

 خانواده، بر ساختار کالن اجتماعی هم تاکید داشتند. 

سال بود. این افراد در  25تا  15سال به این شرایط، همانند نسل  35تا  25نگرش افراد 

تر.  نابرابری، هم بر عللی مانند خانواده تاکید داشتند و هم بر علل کالنتشریح شرایط علی بروز 

و به تعادلی از نقش   های افراطی در مورد علل نابرابری فاصله گرفته افراد این نسل از دیدگاه

ها به  شوندگان اذعان کردند که این بحث مساوی عاملیت و ساختار معتقدند. تقریبا اکثر مصاحبه

ی با اهمیت دیگر  از خانه و مشاجرات طوالنی مدت و سخت انجامیده است. نکتهدرگیری، قهر 

 ی ابتدایی آشنایی با افراد طبقات باالتر، این است که عموما پس از گذار از مرحله
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که هنوز خانواده خود را  ها با خانواده را به حداقل رسانده و حتی با این شوندگان، تنش مصاحبه

رسد که نوعی  دانند، به آن افتخار کرده و به نظر می ان نابرابری میترین مقصر یکی از مهم

گذارند. در نهایت، پژوهنده معتقد است های مختلف را به نمایش می ی سازگاری در نسل روحیه

که همچون بسیاری از مقاطع تاریخی قبلی، روحیه و اخالق ایرانی با معضالت خویش به نوعی 

 از سازگاری رسیده است. 

، نگارنده بر آن 1معرفتی طالق در زنان طلبه-عوامل اجتماعیپژوهشی دیگر با عنوان  زیردر 

ی  گیری برای طالق، از زمینه شناسی معرفت، دیدگاه افراد در تصمیم ی جامعه است که از دریچه

اند اند و به تبع آن نوع معرفت و نگرشی که به آن دست یافته ای که در آن پرورش یافته اجتماعی

ی علمیه هم به عنوان یکی از این قلمروهای اجتماعی و فکری و به  گیرد. بنابراین حوزه شات مین

عنوان نهادی که متولی امر آموزش معارف دین و تربیت دینی است در ایجاد یک چارچوب فکری 

ی علمیه نقش دارد. طالق به عنوان یک آسیب اجتماعی فراگیر در  بخش در محصلین حوزه هویت

شود و تالش محقق هم بر این است تا عواملی که  ی ما، در میان قشر طالب هم دیده می جامعه

ها نسبت دارد ـ  شود ـ مشخصا عواملی که با زیست طلبگی آن منجر به طالق در زنان طلبه می

ی عمیق نیمه  شناسایی نماید. روش تحقیق پژوهشِ مذکور، کیفی و تکنیک مورد استفاده، مصاحبه

اند.  ای هستند که طالق را تجربه کرده ی آماری پژوهش نیز زنان طلبه است. جامعه یافتهساخت

ها هم به صورت  بوده است. نمونه -ی علمیه خواهران در قم حوزه -میدان تحقیق، جامعه الزهرا

های جمعیت مشخص شده و  گیری هدفمند انتخاب شده به این صورت که ابتدا ویژگی نمونه

ی اختالفات ذهنی  ن مشخصات پیدا شدند. محقق متوجه شده است که عمدهسپس افراد دارای ای

 وجو کرد: توان در سه عامل جست های طلبه را می میان زوج

ی دروس حوزوی به ویژه تسلط نسبی بر  آگاهی به حقوق زنان: زنان طلبه به واسطه .1

شنایی دارند. تنها احادیث و مبانی فقهی، با حقوق و تکالیف شرعی زن در زندگی زناشویی آ

دانند که سایر  تکلیف شرعی و فقهی زن در قبال همسرش تمکین است. زنان طلبه می

ی زن نهاده شده است، در شرع  داری و فرزندپروری که در عرف بر عهده ها مانند خانه مسئولیت

را ی زن نیست. این در حالی است که مردان طلبه با استناد به احادیث اخالقی، زن  بر عهده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 شناسی دانشگاه تهران.ارشد جامعه(. کارشناس1395حیدرپور، حانیه ) .1
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دانند. در واقع  داری و فرزندپروری می مسئول حفظ بنیان خانواده و دارای وظایفی مانند خانه

ی حقوق و تکالیف زن در زندگی  یکی از اختالفات ذهنی میان زنان و مردان طلبه بر سر مسئله

 زناشویی است. 

های  شتهنجارهایی که تعریف ثابتی ندارند و در نسبت با عرف دچار ابهام و بردا .2

ترین این هنجارها، مربوط به حجاب و پوشش است که در زنان  اند. یکی از برجسته شخصی

های افراطی حجاب در  های افراطی یا تفریطی بروز پیدا کرده است. از صورت طلبه به صورت

های تفریطی آن به پوشیدن ساپورت  توان استفاده از پوشیه یا نقاب و از صورت زنان طلبه می

چه با حدود شرعی  در اشاره کرد. زن با این استدالل که اسالم پوششِ به روز را چنانزیر چا

هایی که در عرف مد شده مانند  حجاب منافاتی نداشته باشد مجاز دانسته است، از لباس

ی  و شایسته  کند. در حالی که همسر با این استدالل که هر نوع لباسی زیبنده ساپورت استفاده می

کند. این اختالفات ذهنی در هنجارهای  یست، با نوع پوشش زن مخالفت میمنش طلبگی ن

دیگری مانند گوش دادن به موسیقی، استفاده از قلیان و مسائل دیگر که قابلیت تفسیرهای 

 آید. متفاوت را در درون خودش دارد، به وجود می

زدواج موقت یا ازدواج موقت: یکی از اشکال روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده، ا .3

ی ازدواج  چه که مسئله اصطالحا صیغه است که یکی از عوامل شایع طالق در زنان طلبه است. آن

نماید، شکاف میان ذهنیت زن طلبه و مرد طلبه  تر می موقت را در میان زنان و مردان طلبه بحرانی

اب تعدد زوجات و در این مسئله است. زن طلبه با وجود آگاهی از توجیهات و تفاسیری که در ب

نگرد و اگرچه در مقام نظر با  ی خیانت می ازدواج موقت مردان وجود دارد، به این مسئله به دیده

ای متعبدانه دارد، اما در مقام عمل حاضر به پذیرش آن نیست. اختالف ذهنی زن  این حکم مواجهه

داند در  خود می و مرد در این مسئله به این صورت است که مرد ازدواج موقت را حق شرعی

 فهمد.  تعهدی نسبت به خانواده می حالی که زن آن را در چهارچوب خیانت یا بی

توان طالق زنان طلبه را در  است که میبا توجه به توضیحات باال، محقق به این نتیجه رسیده

که  وجو کرد. یک طلبه به علت ماهیت معرفت حوزوی، بیش از آن شان جست بستر زیست طلبگی

گیرد. اول محتوای دروس  گذار است. این بینش از دو منبع سرچشمه می مدار باشد، قانون ونقان

حوزوی است. محتوای دروس حوزوی علوم دینی است. دین به عنوان یک مرجع قدسی، منبع 



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 1، شماره 13بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   304 

  

 

های  دانش و معرفت طلبه است. یک طلبه با این ذهنیت که به منبع حقیقت متصل است و افق

شود. این  اندیشی در ساحت فکر و عمل می است دچار نوعی جزم حقیقت بر او نمایان

ها و اختالفات زناشویی  اندیشی و تصورِ آگاهی به حقیقت یکی از عوامل مهم در ناسازگاری جزم

گذار  های علمیه، تربیت مجتهد قانون است. دوم، روش تحصیل دروس حوزوی است. هدف حوزه

شود.  عقیده در حوزه برای یک طلبه ارزش محسوب میاست. بدین منظور، جسارت اظهار نظر و 

ها  گر جامعه است، کمتر در چارچوب طلبه با این ذهنیت که در مقام یک نیروی تاثیرگذار و هدایت

اش است.  گنجد و عموما خود واضع قوانین و اصول زندگی و قوانین جهان اجتماعی خویش می

تواند  بر روابط زناشویی در خانواده سایه افکند، می گذارانه اگر این نوع تربیت مجتهدانه و قانون

 منجر به ظهور و بروز اختالفات جدی میان زنان و مردان طلبه گردد. 

های ذهنی زنان مطلقه یا متقاضی طالق در مقایسه با زنان نگرشپژوهشی با عنوان در زیر

یکرد کیفی و با ابزار ، نگارنده با رو1گیری طالقدارای همسر در مورد عوامل موثر بر شکل

ی ساله 35تا  25نفر از زنان  13برفی، گیری گلولهی عمیق و به کمک روش نمونهمصاحبه

ها نشان دادند که عوامل و مقوالت موثر بر شهرستان بابلسر را مورد مطالعه قرار داده است. یافته

دواج و عوامل بعد از ی عوامل قبل از ازها در این پژوهش، تحت دو مقولهفروپاشی خانواده

توان ترین عوامل قبل از ازدواج به مواردی به شرح زیر میازدواج قابل تفکیک است. از مهم

 اشاره نمود:

های نامناسب. به عنوان مثال، گریز از فشارهای اجتماعی و خانوادگی منجر ازدواج با انگیزه .1

را از  –خصوص دختران ب –به اهمیت گذاشتن بر صرف ازدواج شده و طرفین ازدواج 

 دارد.های شناختی و اخالقی بازمیارزیابی سایر مولفه

اجباری و تحمیلی بودن ازدواج. مانند مورد قبل به طور گریزناپذیری منجر به غفلت از توجه  .2

 شود.به همسانی یا حداقل شباهت فضای ذهنی و عاطفی طرفین می

 عدم شناخت کافی قبل از ازدواج. .3

 ناخت کافی از ماهیت و چرایی ازدواج و یا ازدواج با سن کم. عدم ش .4

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 شناسی دانشگاه تهران.(. کارشناس ارشد جامعه1395شاهمردان، سمانه ) .1
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 ترین عوامل بعد از ازدواج به شرح زیر:مهم

مشکالت ارتباطی: عدم شناخت کافی از روحیات و خلقیات طرفین معموال منجر به کاهش  .1

شود و پس از چندی منجر به کاهش صمیمیت و سردی ها میتعامل و زمان گفتگو میان آن

 گردد.بطه میرا

های نوین و از بین رفتن قبح تغییر تعاریف سنتی از کارکردهای خانواده و برآمدن ارزش .2

 مسائلی نظیر طالق.

شوندگان مورد تایید بوده و نه تنها تفاوت فرهنگی و طبقاتی: این عامل از سوی تمام مصاحبه .3

ها هم عاملی موثر های آنهاختالفات فرهنگی میان زوجین بلکه تفاوت فضای فکری خانواد

 شناسایی شد. 

های مفهومی باال، نگارنده در خصوص علل عدم طالق زنان متاهلی که بندیبه کمک دسته

انوادگی و نهادی را به عنوان دارای یک یا چند اختالف گفته شده هستند، نبود حمایت خ

 کند.ترین علت سازش و تداوم زندگی آنان ذکر می مهم

تاثیر اختالف فرهنگی زوجین بر روی طالق در ش دیگری با موضوع پژوه در زیر

، ضمن 1395تا  1372های ، پس از بررسی آمار ازدواج و طالق در کشور طی سال1خانواده

کاهش ازدواج، نگارنده بر اهمیت تشابه حداقلی رشد طالق و آمار روبهاشاره به آمار روبه

نموده و معتقد است که عامل اختالف فرهنگی در خاستگاه فرهنگی طرفین در ازدواج تاکید 

ی گذشته، از عامل چهارم به عامل اول ارتقا پیدا کرده و همسو با بروز طالق در طی یک دهه

ترین علل از مهم "مشکالت اقتصادی"، "اعتیاد"، "ی زوجین به یکدیگرعدم عالقه"عوامل مهم 

اثر این متغیر بر طالق، عالوه بر روش ی کنونی ایران هستند. برای سنجش طالق در جامعه

یافته با افراد مطلقه و برای فراهم نمودن امکان مقایسه، به های ساختای، از مصاحبهکتابخانه

های پژوهش مذکور نشان دادند که فضای عاطفی افراد غیر مطلقه هم مراجعه شده است. یافته

های شدن اختالفات و تفاوتنادیده گرفتهفراگیر در دوران نامزدی یا پیش از ازدواج، منجر به 

تری به شدن بار فضای عاطفی پس از ازدواج، این اختالفات صورت جدیو با کم فرهنگی شده

های فزاینده در میان خود گرفته و منجر به مناقشات دائمی میان زوجین شده و در نهایت، طالق

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 شناسی دانشگاه تهران.ارشد جامعه(. کارشناس1395اکری، یوسف )ذ .1
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نتایج هر چه اختالف فرهنگی بین  ناین افراد را در پی داشته است. بنابراین، بر اساس ای

شود. آمار به دست آمده از پژوهش نشان همسران بیشتر باشد، امکان وقوع طالق نیز بیشتر می

% در پنج سال 31% این اختالفات منجر به طالق در سال اول زندگی مشترک، 46داد که حدود 

این است که  انواع  بندی این زیرپژوهشاند. جمعی دوم زندگی شده% در دهه6اول و 

اقبا اختالفات فرهنگی در خانواده اگر در مراحل اولیه آشنایی نادیده گرفته شوند و متع

های رفتاری برای کنار آمدن با این مسئله در طی زندگی مشترک تقویت نگردند،  مهارت

 ی دارای خصایص مذکور، همواره در معرض آسیب و کشمکش خواهد بود. خانواده

دینی در شکل های  چگونگی اثر بخشی قرائتای دیگر تحت عنوان عنوان در مطالعه 

، محقق معتقد است که دین و رویکرد دینی در این 1گیری وفاق و تضاد درونی خانواده

اندیشیدن و های  شناختی کلمه که به شیوهپژوهش نه به معنای اعتقادی آن، بلکه به معنای جامعه

مد نظر بوده است. هدف این پژوهش، بررسی نسبت موجود رفتار فردی و جمعی اشاره دارد 

در تداوم یا ها  ی اثرگذاری این قرائتبین قرائت مذهبی افراد و گزینش همسر و در ادامه نحوه

های ی گروهها و نظریهی تضاد ارزشانقطاع روابط زناشویی است. در این پژوهش از دو نظریه

تواند یک مرجع های مشترک میده است. ارزشمرجع به عنوان چارچوب نظری استفاده ش

اجتماعی محسوب شود و به عنوان الگوی ارزیابی و داوری افراد، امکان اختالف  و انسجام را 

فراهم کند . همچنین بر روی اشتراک و افتراق افراد، هم بر مبنای الگوی اجتماعی کالن و هم در 

نامه از مصاحبه ی کیفی وه بر  استفاده از پرسشسطح بینا فردی اثرگذار باشد. در این مطالعه عال

نیمه ساختار یافته جهت فهم بهتر تنوع فکری، به روش گلوله برفی از سه گروه مجردین، 

متاهلین و افراد جدا شده انجام شده است. نمونه ی مورد بررسی جوانان بین بیست تا سی سال  

مصاحبه شوندگان، با وجود آنکه رویکردهای  اند. طبق پاسختهرانی  اعم از مجرد و متاهل بوده

درصد کل  87گشته است، اما قریب به اکثریت )متنوعی تعریف میهای  دینی افراد در طیف

گویان( توجه به اشتراک قرائت دینی افراد در انتخاب همسر یک امر ضروری شمرده شده پاسخ

نوادگی مستقیما بر سر مسائل است. بر اساس این مطالعه تنها درصد محدودی از اختالفات خا

-مذهبی بوده است، اما تشابه در رویکرد دینی تا اندازه ی زیادی امکان آرامش و نزدیکی جهان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 شناسی دانشگاه تهران.ارشد جامعه(. کارشناس1395صالحی، فاطمه ) .1
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است. بینی طرفین را ایجاد کرده و تصور افراد مجرد نیز از این تشابه مبتنی بر همین دو امر بوده

تشابه رویکرد دینی چندان در  های پژوهش حاکی از آن است که در مواقع اختالفاما یافته

است. به این کردن اختالفات نقش نداشته و فقط به صورت سلبی اثر گذار بودهکمرنگ یا حل

معنی که اختالفات رویکرد دینی در دامن زدن به اختالفات افراد نقش داشته است نه در حل آن. 

مجردین و متاهلین و هم  یکی از دیگر سواالت این پژوهش تجربه ی تغییر رویکرد دینی هم در

افراد جدا شده بوده است. بیش از نیمی از جمعیت کل پژوهش اذعان به چرخش در رویکرد 

ی تغییر و تفسیر سوژه، بر هر دینی خود داشتند. این چرخش بنا به تعریف خود افراد از نحوه

-از دیگر حوزه تر شدن رویکرد دینی حکایت دارد. اینکه دین رفته رفته هر چه بیشترچه فردی

های اجتماعی و گروهی و نهادی فاصله گرفته و مبدل به امری شخصی و قرائتی فردی از 

ی استعالیی فرد با قدرتی برتر شده تا عاملی ارزشی و بینا فردی. پژوهنده معتقد است که  رابطه

ر چقدر ی گذار و اثرات تغییرات گسترده ی اجتماعی است، به نحوی که هاین امر موید نظریه

تر شده و به تر باشد، فضای آنومیک نیز گستردههای عمومی جامعه سریعاین تغییر در ارزش

 ها سست شدن پیوندهای نهاد خانواده است.انجامد که یکی از این بحرانهای عمومی میبحران

در جوامعی که در حال انتقال از وضع اجتماعی و اقتصادی خاص به وضـع و شـرایط دیگری 

های دیرین و آیـد کـه نتیجـة تـصادم نـوگرایی و پایبنـدی بـه سنتند، مشکالتی پدید میهست

های هاست. در این مرحلة برزخـی و حـساس، عناصر اخالقی و ارزشتشدید تخاصم بین نسل

-دهند. بسیاری از موضوعات بیاجتماعی بیش از هـر چیـز دیگـر، تغییـر وضـع و موضـع می

نهنـد و بـسیاری از در محـدودة عناصـر نـوین و مقبـول امروزی پای میارزش دیـروز، 

شوند. هر چقدر این هـای اجتماعی خارج میعناصـر مطلـوب اجتمـاعی، از قلمـرو ارزش

ها چشمگیرتر خواهد بود. در چنین شرایطی، جایی ارزشتر باشد، تضاد و جابهتحول سریع

های جامعه سپارند و نظام ارزشا بـه نیروهای تازه مینیروهای حاکم بر جامعه جای خـود ر

های خانواده توان در نظام ارزشگـردد. بازتـاب این وضعیت را میدستخوش آشوب می

های مـشاهده نمـود، ولـی از آنجـا کـه سرعت حرکت هر فرهنگ با حرکت اقتصادی و نوآوری

-والت سریع اجتماعی قرار مـیهایی که در معرض چنین تحتکنولوژی یکسان نیست، نسل

های همانند آن داشته پسندی برای وظیفه، فداکاری و ارزشتواننـد معیارهای همهگیرنـد، نمـی

شـود و نابـسامانی خـانواده و طـالق باشند. در این احوال، کشمکش درون خـانواده ایجـاد مـی
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ریشة برخی از مسائل اجتماعی و  ی ایران،در جامعه(. 281،ص 1374یابد )مساواتی،  می افزایش

هـا، های رفتاری، چه آنچـه در سطوح فردی است و چه آنچـه در رفتـار گـروهناهنجاری

گونگی نظام هـا و اقـشار اجتمـاعی ناشی از حالت عدم تعین و سیال بودن و طیفجریـان

ه هنجارشکنی بنـامیم، هاسـت. بـه همین دلیل، دامنة بسیاری از ناهنجاریها را بیش از آنکارزش

های توافق نشده این است که نامید. منظور محقق از هنجاریابی"های توافق نشدههنجاریابی"باید

ای را برگزیده و طبق آن عمل افراد بیش از آنکه هنجارشکنی کرده باشند، هنجارهای ویژه

-مخاطبان یـا طـرف نموده، ولی این هنجارها مورد توافق و دارای بـار معنـایی یکـسانی برای

های این پژوهش گران نبـوده اسـت و این دقیقا موید یکی از فرضیههـای تعـامالت ایـن کنـش

است. شدت تغییرات اجتماعی مستقیما بر رویکردهای دینی افراد به مثابه یک نظام ارزشی اثر 

صورت تغییر  گذار است و تغییرات متنوع ارزشی افراد نه به عنوان نوعی هنجارشکنی که به

گردد. این تفاوت هم در های فکری و رفتاری عینی میبینی و اثرگذاری گسترده بر سیستمجهان

شناخت بیشتر افراد از رویکردهای دینی یکدیگر، آنجایی که این رویکرد شباهت دارد، عاملی 

متفاوت کند و هم در شرایطی که این رویکرد متفاوت است یا برای انسجام خانواده فراهم می

آور و تاثیر غیرمستقیم در دامن زدن به اختالفات، عاملی شده است، با فقدان این عامل انسجام

 گردد.در گسست خانواده می

 گیری بندی و نتیجه جمع

ای است و سالمت و حیات سایر نهادها هم به ترین نهادهای موجود در هر جامعهخانواده از مهم

ام آن دارد. انسجام خانواده در طول زمان و با توجه به تغییرات نحو بارزی بستگی به نظم و انسج

گردد. این تحول در کشورهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دستخوش تغییر می

جانبه در تمام جوانب صورت ای چون ایران به صورت هماهنگ، یکنواخت و همهدر حال توسعه

عنوی با فرهنگ مادی همخوان نیست. یعنی انتظارات و گیرد. گاهی تحول در سطح فرهنگ منمی

رغم وجود فرهنگ کلی ذهنیت فرد با سطح انضمامی واقعیت در تعارض است. عالوه بر این، علی

ها و انتظارات متفاوتی را در هایی هم وجود دارند که برداشتفرهنگای، خردهحاکم در هر جامعه

های افراد آورند. بنابراین انتظارات، ذهنیت و برداشتمیفرد نسبت به جریان کلی فرهنگ به وجود 

های مختلفی تواند به کلی متعارض و تحت تاثیر مولفهمختلف از امور روزمره و به نظر آشنا می
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باشد. این تعارض در امر ازدواج و استمرار زناشویی اهمیت فراوان دارد. چرا که از خالل این 

آیند و این اختالفات های گاه مختلف کنار هم میوت با ذهنیتپیوند دو فرد از دو دنیای متفا

تواند منشا اختالفات کوچک و بزرگ و در بدترین حالت طالق گردد. هدف جزئی و کلی می

ها و مسائل فرهنگهایش، پرداختن صرف به تغییرات فرهنگی و خردهاصلی این مطالعه و زیرپروژه

اختالف ذهنیت به شناسی معرفت به بررسی ارادایم جامعهفرهنگی مرتبط با آن نبود، بلکه با پ

پرداختیم. در بررسی ادبیات پیشینی، تعدادی عنوان عامل موثر بر اختالفات خانوادگی و طالق 

هایی مرتبط با موضوع حاضر بودند را مورد بررسی قرار های صورت گرفته که به لحاظاز پژوهش

علتی نسبت به یقات داخلی، به صورت غالب نگرش تکچه بارز بود، بخصوص در تحقدادیم. آن

شناختی و به صورت اه  روانها با نگاختالفات خانوادگی و طالق بود. اکثر این پژوهش

قیقات خارجی، بخصوص تحقیقات اند. در خصوص تحگرایانه به تبیین مساله پرداخته تقلیل

ای از علل تر اتخاذ شده و مجموعهی کالنها اشاره شد(، دیدای )که در چند مورد به آنرشته میان

 اند. به صورت دیالکتیکال مورد بررسی قرار گرفته

همسری سود جستیم اما با ی همساندر ارتباط با چارچوب نظری در این پژوهش، از نظریه 

های مشابه بیشتر تمایل جرح و تعدیلی. به این صورت که بنا بر این نظریه، افراد دارای ویژگی

ند که با یکدیگر ازدواج کنند و همسری را برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا دار

ی انتخاب همسر و ازدواج، بلکه در تداوم نه فقط در مرحلهناهمسانشان. گفتیم که این تئوری 

. بدین معنی که اشتراکات مختلف ظاهری، گر داردزندگی مشترک نیز خاصیت تببینی و روشن

که در ابتدای آشنایی و وقوع طبقاتی و اقتصادی، خانوادگی و ... عالوه بر اینفرهنگی، اجتماعی، 

نماید. به ی ازدواج موثرند، بلکه حفظ و تداوم این اشتراکات تا حدی نیز ضروری میپدیده

عبارت بهتر، همسانی زوجین بخصوص در فکر و اندیشه، عالوه بر اهمیت فراوان در ابتدای 

ای دارد و زمانی که به هر علتی این همسانی، تبدیل به واج نیز اثر ویژهازدواج، در تداوم ازد

-ناهمسانی غیرقابل تحمل گردد، زندگی مشترک دچار اختالل شده و در بدترین حالت، با پدیده

-شویم. اما درک و برداشت و ذهنیت خانواده و اعضای آن هم میای به نام طالق مواجه می

تغییرات قرار گیرند. چرا که هر کدام از اعضا، بسته به نقش و توانند در طی زمان دستخوش 

جایگاه خود در خانواده، در بیرون از چارچوب خانواده با افراد و شرایطی متفاوت سر و کار 
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ها از نسلی به نسل دیگر و در طول زمان تغییر خواهند داشت. عالوه بر این، انتظارات و برداشت

های متفاوت پتانسیل تبدیل شدن به اختالفات ذهنی و برداشت کند. تمامی این اختالفاتمی

خانوادگی و در موارد حاد آن طالق را دارا هستند. اصالح نظری دیگری که در چارچوب نظری 

ی فعلی منجر شد، اضافه نمودن مفهوم همسری در مطالعهکنندگی بیشتر تئوری همسانبه تبیین

ی شناختی آن بود. بدین معنی که پس از ورود به مرحلهو تحلیل جامعه "ی عدم تحملآستانه"

ای بحرانی در خانواده شده و عملکردهای عدم تحمل است که اختالف ذهنی تبدیل به نقطه

نماید. تا پیش از این وضعیت، تفاهم یا تحمل عاملی برای انسجام اش را دچار اختالل میاساسی

گردید. اکنون با اتحاد و همزیستی طرفین می و پیوستگی اعضای یک خانواده بود و منجر به

ی بحرانی ها، بنیان خانواده را به نقطهتر شدن اختالفات ذهنی و فرهنگی و عدم تحمل آنپررنگ

 رساند.می

ی پروژهبا در نظر داشتن نظرات و مالحظات فوق، اقدام به بررسی و پژوهش در شش زیر

هایِ اختالفات خانوادگی شد. در تحلیل یافته مجزا با محوریت اختالف ذهنی و اثر آن بر

بررسی نقش تحصیالت به عنوان عامل میانجی در ایجاد تعارضات ذهنی ای با عنوان مطالعه

، متوجه شدیم که  میزان تحصیالت عامل مهمی در زندگی های تهرانی زناشویی در بین خانواده

ی زندگی  ندیشه، راه و روش و شیوهزناشویی است. تفاوت تحصیلی به معنای تفاوت در فکر، ا

است. فردی که دارای تحصیالت است، نوعا طرز فکر بهتر و بازتری دارد و در مقابل مشکالت 

کرده، بخصوص در ایران، دارای تواند داشته باشد. فرد تحصیلتری را میعملکرد مناسب

زوجین باشد.  تواند مسبب مشکالتی هم برایتری است و همین موضوع میشخصیت متفاوت

اقتصادی و اثر این -های اجتماعی بررسی طرز تلقی فرزندان از درک نابرابریدر تحقیق 

 25الی  15ساله،  15الی  5، به بررسی ذهنیت سه نسل برداشت ذهنی در اختالفات خانوادگی

پرداخته شد و در نهایت معلوم شد که در هر سه نسل به علت تفاوت در  35الی  25ساله و 

ها، اختالفات خانوادگی خرد و کالن وجود دارد. در پژوهشی دیگر با از این نابرابریدرک 

ی  ، به بررسی نگرش زنان طلبه دربارهمعرفتی طالق در زنان طلبه-عوامل اجتماعیعنوان 

های طلبه را  ی اختالفات ذهنی میان زوج شد که به این نتیجه رسید که عمدهطالق پرداخته 

ف برداشت از سه عاملِ آگاهی به حقوق زنان، هنجارهایی که تعریف ثابتی توان در اختال می
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اند، و ازدواج موقت دانست. در  های شخصی ندارند و در نسبت با عرف دچار ابهام و برداشت

نگرش ذهنی زنان مطلقه یا متقاضی طالق در مقایسه با زنان دارای ای دیگر با عنوان مطالعه

به این نتیجه رسید که علل موثر بر طالق در  گیری طالقبر شکلهمسر در مورد عوامل موثر 

، به این صورت که در هر کدام از این  توان به عوامل قبل و بعد از طالق تقسیم نمودزنان را می

ای از علل منجر به نادیده گرفتن برخی اختالفات فرهنگی و خانوادگی شده و مراحل مجموعه

ها، عدم اطالع کافی طرفین از این مطالعه بر نقش اجبار خانوادهانجامد. در بعضا به طالق می

ماهیت ازدواج و مواردی از این دست به عنوان علل منجر به طالق در قبل از ازدواج تاکید شد 

و نیز، مشکالت ارتباطی و تغییرات فضای فکری و عاطفی و فرونشستن عواطف، به عنوان 

تاثیر اختالف ای تحت عنوان ج اشاره شد. در مطالعهعوامل موثر بر طالق در بعد از ازدوا

ی پس از بررسی آمار مرتبط با طالق در فاصلهفرهنگی زوجین بر روی طالق در خانواده 

ی فرهنگی که بر دیدگاه، باورها و زمانی چهل ساله در ایران، بر نقش حیاتی فرهنگ و سرمایه

داری این مدعا صحه گذاشت. ج نیز بر معنیعمل زوجین در ازدواج موثر است، تاکید شد و نتای

های فرهنگی متفاوت تشکیل خانواده بدهند در شد که زوجی که با سرمایهپس از آن نشان داده

تر شدن این اختالفات خانواده به محلی برای کشمکش دائمی تبدیل شده و صورت پررنگ

چگونگی اثر بخشی عنوان  در پژوهشی دیگر باگردد. ای برای طالق فراهم میشرایط زمینه

های پژوهش حاکی از آن ، یافتهدینی در شکل گیری وفاق و تضاد درونی خانوادههای  قرائت

کردن اختالفات نقش بود که در مواقع اختالف، تشابه رویکرد دینی چندان در کمرنگ یا حل

یکرد دینی در است. به این معنی که تفاوت در رونداشته و فقط به صورت سلبی اثر گذار بوده

 دامن زدن به اختالفات افراد نقش داشته است نه در حل آن.

ی این مطالعات اعم از مباحث نظری و تحقیقات میدانی داخلی و خارجی موید این همه

گیری، بروز، تزلزل حکم عموما پنهان و مغفول بودند که اختالف ذهنی نقشی محوری در شکل

خانواده دارد. احصاء کم و کیف این نقش، مطالعات و و فروپاشی روابط خانوادگی و کیان 

 طلبد.تر بیشتری را میتر و خاصتر، متنوعهای جزئیپژوهش
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