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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی طالق عاطفی ،نشانهها ،دالیل و راهکارهای پیشگيری
و درمان آن انجام ش للدهاس للت .وا ه طالق که بهمعنای رها ش للدن اس للت ،در اص للطالح
زنللدگی امروزی عبللارت اس ل للت از خللاتمللهدادن بلله زنللدگی مشل للتر زوجين .در طالق
عاطفی ،زوجين بدون اینکه بهطور رسمی از هم جدا شوند ،عواطف خود را از یکدیگر
دری کرده و نسل للبت به هم فقط حکم همخانه را دارند؛ اینها بنا بهدالیلی مانند :قبح
طالق ،وجود فرزند ،عدم حمایتهای اقتصللادی ،و  ...با تحمل این وضللعيت دردنا
با هم زندگی می کنند .طالق عاطفی ،آسللليبی فرا گير و شلللایع در تمام دنيا اسلللت که از
علتهای آن :عدم توجه به نيازهای جنسل للی ،برآوده نشل للدن نيازهای عاطفی ،تغيیر
سل للطح انتظارات فرد بعد از ازدواج و انحرافات اجتماعی و  ...را میتوان نام برد .این
پژوهش ،توصل لليفی -تحليلی بوده و دادهها با فيشبرداری از منابع موجود جمعآوری
شلللده اسلللت؛ که عالوهبر مفهوم طالق عاطفی ،نشلللانهها و دالدل بروز آن ،راهکارهایی
برای پیشگيری و درمان آن اراده میدهد.
واژههای کليدی :طالق عاطفی ،طالق فيزیکی ،خانواده ،نيازهای عاطفی.

 .1مقدمه
خانواده از نخس لللتين نظام های بنيادی اس لللت که برای رفع نيازهای حياتی و عاطفی انس لللان و بقای
جامعه ضروری است ،به گونهای که دین مبين اسالم ،تشکيل خانواده را نيمی از ایمان میداند( .ر،. .

 .1دانشپژوه دکتری تفسير تطبيقی از افغانستان ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعه المصطفی ؟ص؟العالميه ،قم ،ایران.

مجلسللی )219 /100 ،1403 ،بنای یک خانه زمانی اسللتحکام خواهد داشللت که مرد و زن ،با رعایت حقوق
یکدیگر در آن زندگی کنند .روابط مناس لللب در جامعه نيز براس لللاس روابط مناس لللب در خانواده شللللکل
می گيرد و هر اندازه که نظام خانوادهها مستحکمتر باشد ،جامعه از ثبات و استحکام بيشتری برخوردار
اسللللت .هيچ جامعهای بدون داش لللتن خانواده سللللالم نمیتواند ادعای س لللالمت کند و هيچ کدام از
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آسيبهای اجتماعی ،بیتأثير از خانواده پدید نيامدهاند (ساروخانی ،1375 ،ص  .)11یکی از پدیدههایی
که به خانواده و جامعه آسيب میرساند طالق عاطفی است .منظور از طالق عاطفی ،شرایطی است که
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زن و مرد در کنار هم به س لللردی زندگی کرده و به دالیل مختلف ،تقاض لللای طالق قانونی نمی کنند .این
مسئله از شایعترین مشکالت خانوادهها و جامعه است (بخارایی ،1386 ،ص .)64
در طالق عاطفی ،زندگی زوجين سللخت و ماللآور شللده ،محيط مناسللبی برای رشللد ناهنجاریها و
کجرویهللا -هم برای اعضل لللای خللانواده و هم برای جللامعلله -فراهم میش لللود (یزدانی ،حقيقتيللان و
کشاورز ،1392،ص )161؛ از این رو تحقيق و پژوهش در زمينه طالق عاطفی که اولين مرحله فرایند طالق
و بيانگر زوال رابطه زناشللویی اسللت از اهميت و ضللرورت خاصللی برخوردار اسللت .نباید این نکته را از نظر
دور داشللت که در کنار آمار رسللمی طالق ،آمار بزرگتر اما کشللف نشللده ،به طالق عاطفی اختصللاص دارد
(یزدانی و همکاران ،1392 ،ص 601؛ داوودی و محمدی ،1391 ،ص  .)121براساس تحقيقات انجام شده
توسللط گروه جامعهشللناسللی خانواده در دانشللگاه علوم بهزیسللتی و توانبخشللی ،بيش از  60تا 70درصللد
خانواده ها با طالق عاطفی مواجه هس لللتند که نقش مهمی در به خطرانداختن سللللالمت خانواده و
جامعه خواهد داشت (شورای عالی انقالب فرهنگی ،1389 ،ص .)50
پیش لللينه طالق عاطفی به پیش لللينه ازدواج برمی گردد؛ اما در مورد اینکه این موضللللوا چه زمانی به
ص لللورت علمی مطرح ش لللده ،نگارندگان به مدار قابل اعتمادی دس لللت نيافتند ،ولی از قرادن چنين
بللدسل لللت میآیللد کلله طالق عللاطفی از مبللاحثی اسل لللت کلله در عص لللر تکنولو ی و ارتبللاطللات رسلللللانلله و
پیچيدگیهای زندگی ،توجه روانشللناسللان و روانپزشللکان را در حوزه آسلليبشللناسللی خانواده به خود
جلب کرده اسللت .چه اینکه مباحث به صللورت پرا کنده در نشللریات به نام طالق پنهان ،طالق عاطفی و
روحی و طالق خاموش مطرح ش لللده که به چند مورد اش لللاره میش لللود :طالق عاطفی و علل ميانجی از

س للوس للن باس للتانی و همکاران ()1389؛ در این پژوهش ،انواع رابطهها و عوامل طالق عاطفی به صلللورت
ميدانی -بين زنان تهرانی که حکم طالق آنها صادر شده -بررسی شده است .نتایج نشان داد که ابعاد
مختلف روانی ،اجتماعی و فرهنگی در تجربه طالق عاطفی در تعامل هس لللتند (باس لللتانی و همکاران،
 ،1389ص)3؛ همچنين س لللوس لللن باس لللتانی و همکاران ( )1390در مقاله پیامدهای طالق عاطفی و
اسللتراتژیهای مواجه با آن ،با اسللتفاده از روش پژوهش کيفی و بر پایه راهبرد و نظریه مبنایی به صللورت
آماری ،نحوه برخورد زوجين با طالق عاطفی را مورد بررسلللی قرار دادهاند .نتيجه پژوهش ،تفاوت و حتی
در مواردی تض لللاد در اس لللتراتژیهای زنان را نش لللان میدهد ،ازاینرو ،در درمان طالق عاطفی ،توجه به
تفاوتها ضللروری اسللت و نمیتوان به روشهای درمان یکسللان برای خانوادههای مختلف بسللنده کرد
(باس لللتانی ،1390 ،ص .)258در پژوهش تحليلی بر کيفيت زندگی زنان دچار طالق عاطفی (یزدانی و
بررسلی شلده اسلت .یافتههای آن نشلان میدهد که :بين طالق عاطفی و شلش بعد کيفيت زندگی زنان
(احس لللاس فردی ،روابط خانوادگی ،روابط اجتماعی ،کيفيت س لللالمت ،رض لللایت از ش لللرایط محيطی و
رض لللایت از ش لللرایط اقتص لللادی) رابطه معناداری بوده اس لللت (یزدانی و همکاران ،1392 ،ص .)159نتایج
پژوهش پروین و همکللاران ( )1391در زمينلله عوامللل جللامعللهش ل لنللاختی مؤثر در طالق عللاطفی در بين
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همکاران)1392 ،؛ کيفيت زندگی زنان دچار طالق عاطفی به روش پیمایش لللی و از طریق پرس لللشللللنامه

خانوادههای تهرانی نشان میدهد که متغيرهای نظم درون خانواده ،ساختار قدرت خانواده و سرمایه
اجتماعی درون خانواده ،بيش لللترین رابطه معنادار را با طالق عاطفی دارند (پروین و همکاران،1391 ،
ص.)119

ب
با توجه به مشلکالت ناشلی از طالق و مخصلوصلا طالق عاطفی در خانوادهها ،علل طالق عاطفی (با

توجه به رویکردهای گونا گون علمی) بيش للتر مورد بررس للی قرار می گيرد .پژوهش حاض للر با هدف بررسلللی
طالق عاطفی ،نشلللانهها ،دالیل و راهکارهای پیشلللگيری و درمان ،به صلللورت کتابخانهای و توصلللليفی-
تحليلی انجام شده است .در این مقاله برای شناخت ،پیشگيری و درمان طالق عاطفی سؤاالتی مطرح
میشلللود از جمله :طالق عاطفی چيسلللت؟ نشلللانهها و عالدم طالق عاطفی چيسلللت؟ دالیل اسللللتمرار
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زندگی در طالق عاطفی چيس لللت؟ دالیل طالق عاطفی چيس لللت؟ راههای پیش لللگيری و درمان طالق
عاطفی چيست؟
نتایج به دسللت آمده در این تحقيق نشللان میدهد که طالق عاطفی پدیده شللومی اسللت که در آن
زوجها در بيگانگی دن يای یکدیگر گم شللللده و هر کدام در خلوت خود ،دیگری را متهم می کن ند .عدم
86

در ص لللحيح از رفتار و گفتار ی کدیگر ،نداش لللتن ش لللناخت کافی از روح يات طرف مقابل و سللللرانجام
بیعالقگی و سلللردی نسلللبت به شلللریك زندگی خود ،همه و همه دسلللت به دسلللت هم داده و به طالق
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عاطفی میانجامد .فرزندان در این خانوادهها امنيت و آرامش نداشللته و بيشللتر تمایل دارند وقت خود
را بيرون از خانه و با دوستان خود بگذرانند که از پیامدهای آن میتوان تمایل به استفاده از مواد مخدر،
روابط ناس لللالم و نامش لللروا ،کارهای خالف و نامتعارف و س لللرانجام افس لللردگی را نام برد .فرزندان در این
خانوادهها بیتردید برای آینده خود و تشللکيل یك زندگی جدید هيچ الگوی مناسللبی پیشرو نداشللته و
شاید آنها نيز در آینده دچار مشکل پدر و مادرهای خود شوند (نور محمدی ،1391 ،ص.)70
 .2مفهوم شناسی
طالق را میتوان از جنبههای مختلف اعتقادی ،روانی ،قانونی ،اقتص لللادی و اجتماعی مورد بررسللللی قرار
داد؛ ولی آنچه همواره به عنوان طالق مطرح بوده ،جدایی زن از ش لللوهر و فس لللخ عقد ازدواج اسللللت .در
س للالهای اخير با تزلزل در ارزشها و تغيیر هنجارهای اجتماعی که باعث تغيیر در نگرشها ،انتظارات و
توقعات شده و همچنين به دليل تغيیراتی که در ساختار و روابط بين زوجين پدید آمده ،تقسيمبندی
جللدیللدی برای طالق ص لللورت گرفتلله (یزدانی و همکللاران ،1392 ،ص :)161الف) فيزیکی (رسللللمی) ،ب)
عاطفی (خاموش).
طالق در لغت به معنای رهانيدن و گش لللودن قيد و بند اس لللت (پیش لللوایی .)74-49/3 ،1389 ،در
ََ ْ َ ُ
اقرب الموارد گویلدَ « :طلقل ات ال َم ْردلة ام ْن َز ْو اج َهلا» بله معنی طالق دادن ( کنلار کردن زوجله) آملده اسلللللت

(قرشی .)231/3 ،1412 ،راغب اصفهانی گوید« :اصل الطالق التخلية من الوثاق» طالق به معنی نداشتن
عهد پیمان است (راغب اصفهانی ،1363 ،ص .)684

طالق در اصللطالح به معنی جدا شللدن زن از شللوهر و رها شللدن از قيد نکاح آمده اسللت ،به وسلليله

فس لللخ قيد نکاح (عميد ،1389 ،ذیل وا ه طالق) اص للللَ -طالق -رهایی و خالی ش لللدن از پیوند و عهد و

پیمان اس للت .این وا ه در اص للطالح ش للرعی همان مفهوم عرفی رایج ميان عقال ،یعنی گسل لس للتن پیوند
زناشویی با لفک مخصوص «انت طالق» و شبيه آن میباشد ،که شارا مقدس با شرایط خاصی امضا
کرده است (راغب اصفهانی ،1363 ،ص .)684
نوا دیگری از طالق ،طالق روحی و عاطفی است که در عصر تکنولو ی و ارتباطات مطرح شده و در
منابع اسالمی و فقهی مطرح نشده است .یا طالقی است که روابط عاطفی ميان زن و شوهر سرد شده
و زوج ها با دنيای یکدیگر بيگانه می شللوند؛ و فقط حکم هم خانه را دارند .از سللوی دیگر طالق عاطفی،
رابطهای را توصلليف می کند که در آن همسللران در محيط های اجتماعی ،خوب و صللميمی به نظر می
کنند .بنابراین طالق عاطفی رویدادی خاموش اس للت که نماد مش للکل در ارتباط س للالم و ص للحيح زن و
شوهر است که این روزها بنيان خانوادهها را نشانه گرفته و به تهدیدی برای فرد و اجتماع و از همه مهم
تر خانواده مبدل شده است (باستانی و همکاران.)3 ،1389 ،
َ َ
ّ
ومحبت،
عطف » به معنی توجه (راغب اصلللفهانی ،1363 ،ص )351شلللفقت ،مهر
عاطفه از ریشللله «
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رسللند ،ولی در خلوت قادر به تحمل یکدیگر نيسللتند .اما زیر یک سللقف بدون ميل و رضللایت زندگی می

عالقه خویشی (عميد ،1389 ،ذیل وا ه عاطفه) .به معنای هيجان ،احساس یا مجموعهای از هيجانات
مثبت و منفی است (بستانی ،1375 ،ص .)61طالق عاطفی از دو وا ه طالق و عاطفی به معنی رهاشدن
و ازهم پاش للليدگی روابط عاطفی خانواده اس لللت (یزدانی و همکاران ،1392 ،ص .)162عاطفی بودن یک
رابطه ،نشللانگر باالترین و صللميمیترین حد آن اسللت .به طورکلی روابط بين افراد براسللاس ميزان عاطفه
در آن رابطه به عاشقانه ،رسمی و منفعل تقسيم می شود؛ در رابطه عاشقانه اوج عاطفه و در یک رابطه
رس للمی و منفعالنه کمترین حس عاطفی و بيش للترین مناس للبات رس للمی حاکم اس للت .در نتيجه طالق
عاطفی زمانی آغاز میشللود که از هم پاشلليدگی عاطفی زن و شللوهر در تمام زمينههای روحی ،جسللمی،
عاطفی و حتی گفتاری باشد (نورمحمدی ،1391 ،ص.)1
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شللکل دیگری از طالق عاطفی آن اسللت که اعضللای خانواده یا یک مجموعه در عين کنار هم بودن،
با هم نيس لللتند ،یعنی تعاملی بين آنها نبوده و از حرفها و گفتوگوهای محبتآميز و دوسللللتانه خبری
نيست؛ یکدیگر را میبينند ،ولی به علت عدم در و احترام ،درست نمی بينند (سالک ،1385 ،ص.)23
نوا دیگر طالق عاطفی ،پاس لللخ ندادن زوجين به نظرات و نيازهای یکدیگر اس لللت؛ در این موارد افراد
88

نسللبت به هم بیتوجه شللده و از یکدیگر دوری می کنند .در واقع کاهش چشللم گير تعامالت و رضللایت از
رابطه دو طرف ،زمينه طالق عاطفی را فراهم می کند (یزدانی و همکاران ،1392 ،ص.)163
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 .3تفاوت طالق جسمی با طالق عاطفی
با توجه به اهميت طالق عاطفی ،الزم است به تفاوتهای طالق جسمی و عاطفی اشاره کرد:
طالق جسللمی کامال شللناخته شللده اسللت و مجامع حقوقی و فقهی قواعد و مقرراتی را برای احقاق
حقوق طرفين وضع کرده است ،در حاليکه طالق عاطفی ،طالقی خاموش و ناشناخته است .به همين
ب
دليل بيشللترین آسلليب متوجه زوجين خصللوصللا فرزندان میشللود .در طالق عاطفی ،اعضللای خانواده از
حقوق اوليه که همان آرامش اس لللت محروم میش لللوند و چه بس لللا هر یک از زوجين یا فرزندان ،بيرون از
چارچوب خانواده برای تحقق گمشده خویش به فساد و تباهی کشيده شوند .در مورد آثار و پیامدهای
طالق جسلللمی ،تحقيقات زیادی انجام شلللده و دسلللتورات الزم برای پیشلللگيری و یا کاهش پیامدهای
منفی و مخرب آن اراده ش لللده اس لللت ،در حالی که در مورد طالق عاطفی تحقيقات کمتری انجام شللللده
اس لللت .فرزندانی که در خانههای بدون عش لللق و پر از کينه و دروغ و انزجار زندگی می کنند ،در آینده به
سرخوردگانی تبدیل میشوند که توان درست دیدن ،عاقالنه تصميم گرفتن و اعتماد کردن به دیگران را
ندارند .چنين افرادی نمیتوانند حض لللور کار آمد و ثمر بخش لللی در جامعه داش لللته باشللللند (باسللللتانی و
همکاران ،1390 ،ص .)243تأثيرات منفی طالق عاطفی بر خالف طالق جس لللمی به دليل ناشللللناخته
بودن آن در خانواده و جامعه ،ش لليوا بيش للتری دارد و مانند بيماری س للرطان چون به موقع تشلللخيص
داده نش للده و درمان نمیش للود ،خس للارتهای ناش للی از آن جبرانناپذیر اس للت .با توجه به تفاوتهای
فاحش طالق جس لللمی و عاطفی ،آمارها تنها درص لللد ناچيزی از طالق را به طالق عاطفی اختصللللاص

میدهند؛ معضلی که جامعه با آن درگير بوده و به علت وفور آن به تدریج شکلی طبيعی به خود گرفته و
به غلط جزو آداب و ویژگی زندگی زیر یک سقف قلمداد میشود ،و هيچ تالشی برای پیشگيری و درمان
آن صورت نمی گيرد درحالی که بيشترین آسيبها متوجه این خانوادهها است.
 .4استمرار زندگی در طالق عاطفی
ممکن اس لللت برای برخی این س لللؤال پیش بياید که چرا با وجود چنين ش لللرایط دش لللواری ،زن و شللللوهر
تکليف نهایی را روشللن نکرده و با این اوضللاع نا گوار به زندگی ادامه میدهند؟ از جمله دالیلی که مراجعه
کنندگان به روانشناسان و متخصصان امور خانواده ایهار کردهاند به قرار ذیل است:
اول) وجود عالقههای سطحی و رقيق بين زن ومرد و یا نوعی عادت کردن.
دوم) مبغوق بودن طالق در جامعه :اسللالم ،نفس طالق را به خودی خود مبغوق شللمرده و برای
خانواده با اختالل جدی رو به رو شود و ادامه زندگی مشتر مفاسدی بيش از پیامدهای منفی طالق
به بار آورد ،اسالم حکم به جواز یا رجحان و احيانا لزوم طالق کرده است (حق شناس ،1388 ،ص.)172
با این همه ،مجموعهای از مقررات حقوقی و توص لليههای اخالقی اس للالم در رابطه با طالق و پیامدهای
آن ،برای کاهش آثار منفی و ناخوشللایند طالق در جامعه اسللت (بقره .)231 :صللاحبنظران معتقدند که
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منص لللرف کردن افراد از آن تمللام تالش خود را می کنللد (نسل لللا  ،)35 :امللا در مواردی کلله کللارکرد مطلوب

فشارهای اجتماعی و قبح طالق ،باعث میشود زوجين علیرغم اینکه هيچ عشق و عالقهای نسبت به
یکدیگر نداش لللته و از مجاورت با یکدیگر هيچ لذتی نمیبرند ،به زندگی با یکدیگر تن داده و جدا نشللللوند
(فردوس لللی پور ،1384،ص .)3زندگی به خاطر فرزندان :زمانی که زن و ش لللوهر از یکدیگر دلزده شللللده و
زندگی مشترکشان به سردی می گراید ،طالق عاطفی یا ذهنی ميان آنان شروا می شود .عدهای از این
زوجها طالق و جدایی جسلللمی را ترجيح میدهند ،اما عدهای دیگر برای حفک آبرو یا به دليل داشللللتن
فرزند و یا عدم اعتماد به نفس ،به شکل صوری و یاهری به زندگی مشتر ادامه میدهند (صفایی راد
و وارسته فر)1392 ،
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س لللوم) عدم توان و قدرت مالی زنان :بس لللياری از زنان پس از جدایی ،به دليل آسلللليبهای شللللدید
روحی ،عاطفی و اجتماعی ،قادر به اداره زندگی خود نيس لللتند؛ به همين دليل طالق دوری می کنند
(سالک ،1385 ،ص.)24
 .5عالئم و نشانههای طالق عاطفی
90

روانشلناشلان و متخصلصلان مسلادل زناشلویی ،عالیم و نشلانههای طالق عاطفی را که در بيشلتر زوجها
دیده میشود چنين بيان می کنند:

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

« کاهش چشمگير وقت گذاشتن برای یکدیگر و مالقاتها و سرگرمیهای دو نفره. کاهش وابستگیها ،دلبستگیها و گيراییهای همسران در رابطه با یکدیگر .افزایش سرگرمیهای برون زناشویی و تمرکز بر مسادل بيرون از خانواده. کاهش بحثهای سازنده ،چالشها و بارشهای مغزی راهبردنما و راهکار آفرین بين همسران. کاهش نگاه ،نوازش و ...ميان همسران که نشانه کاهش وابستگی و وفاداری عاطفی – احساسی است.عدم اعتماد همسران نسبت به یکدیگر با پشت سر گذاشتن دشواریها و پیشامدهای پیشبينی نشده.عدم یافتن راه حل مناسب پس از مشاجرات و ستيزهای زناشویی و خانوادگی.وقت گذاشتن بيش از اندازه برای فرزندان و جایگزین و سپر ساختن آنها با هدف دوری کردن از همسر .رسيدگی بيش از حد به نيازها و دشواریهای پدر و مادر و پرهيز از پرداختن به روابط زناشویی و خانوادگی. کاهش ستایش از دستاوردهای همسر و افزایش نکوهش خطاها و اشتباهات او.مقایسه همسر با همکاران ،دوستان ،آشنایان و بيگانگان و به ر کشيدن پیروزیها و موفقيت آنها دربرابر ناکامیها و شکستهای همسر .
افزایش ساعات خواب و استراحت در بستر و کاهش لحظات شور و هيجان آفرینی. افزایش رس للليدگی به فرزندان ،دیدن برنامههای ورزش ل لی ،س لللریالها و فيلمهای تلویزیون و در نتيجهجدا شدن از همسر و تنها به بستر رفتن در نيمههای شب.
 -مراجعه انفرادی به مشاور خانواده و زوج درمانگر و پرهيز از چاره اندیشی دو نفره نزد آنها.

 مطرح کردن خواسلللتههای خود با مشلللاور و زوج درمانگر هنگام مراجعه انفرادی و سلللرکوفت زدن بههمسر با دستاویز کردن وا گان خودساخته.
 افزایش س لللفرهای داخلی و خارجی انفرادی یا همراه کردن همس لللر در مس لللافرتهای کاری ،اداری وتجاری به جای سفرهای دو نفره تفریحی و رمانتيك.
 دش لللنامها و توهينهای رکيك به همس لللر و خانواده او و ض لللرب و ش لللتم در مش لللاجرات زناشللللویی وخانوادگی.
 دوری از تمرینها و تکليفهای دونفره مشاور و زوج درمانگر و سپردن آنها به فردا و فرداها»( .اوحدی،)1389
 در طالق عاطفی ،روابط همسران با هم سرد و بیروح میشود .ممکن است با هم به گردش ،مهمانیو مسافرت بروند ،اماخواستهها و نيازهای هرکدام با دیگری کامال متفاوت است .با هم هستند ولی از
ندارند ،ممکن اسللت یکدیگر را دوسللت داشللته باشللند ،اما هيچ یک به عقاید و سللليقه دیگری اهميت
نمیدهند و هر کس حرف خود را زده و راه خود را میروند( .س لللالک ،1385 ،ص )24روانپزشللللکان،
عالدم قطعی طالق عاطفی را بيان نکردهاند؛ اما آنچه بيان شد ،عالدم و نشانههایی است که تقریبا در
بين زوجها عموميت بيشتری دارد.
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با هم بودن لذت نمیبرند ،با هم نش لسللت و برخاسللت دارند ،ولی به یکدیگر اعتماد و اطمينان الزم را

 .6مراحل پدید آمدن طالق عاطفی
مار نپ1،تحليل عميقی از مراحل آغاز ،آزمودن و پایان دادن یک رابطه ،که هر مرحله را از مرحله دیگر
متمایز می کند ،اراده داده است (مار نب ،به نقل از فرهنگی ،1379 ،ص« .)167این مراحل ،از ساختن
یک رابطه آغاز شلللده و پس از رسللليدن به اوج ،رو به زوال رفته و به سلللمت جدایی حرکت می کند .او در

. mark napp

1
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کلل ،ده مرحلله را در روابط افراد تفکيلک کرده کله پنج مرحلله مربوط بله پیونلد و پنج مرحلله مربوط به
جدایی است و شامل موارد زیر میشود:
مرحله افتراق :زمانی اسللت که طرفين رابطه یا یکی از آنها ،احسللاس کنند که رابطهاش با دیگری ،او
را کامال محدود کرده اسللت .در این وضللعيت ،طرفين بيشللتر تفاوتها را دیده و سللعی در برجسللته کردن
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اختالفات دارند.
مرحله محدود کردن :در این مرحله ،کاهش ارتباط و ميزان صميميت بين طرفين دیده می شود.
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طرفين ،اشتياق چندانی برای ارتباط از خود نشان نمیدهند و از صحبت درباره موضوعاتی که منجر به
تنش و مشاجره میشود پرهيز می کنند .رابطه به گونهای محسوس به سمت رسميت کشيده میشود؛
جمالت و عبارات طرفين ،نشان از بیتفاوتی نسبت به طرف مقابل و خواستههای او دارد.
مرحله بی روح شدددن رابطه :بيانگر افرایش تخریب رابطه اسللت .در این مرحله ،پیامهای کالمی یا
غير کالمی به صورتی است که عموما ميان اشخاص بيگانه رد و بدل می شوند و رنگی از محبت ،جاذبه
و گذش للت در آنها نيس للت و علت ادامه رابطه در این وض للعيت ،عوامل فراس للوی جاذبه و توجه به طرف
دیگر رابطه است.
مرحله پرهيز از یکدیگر :در این مرحله ،طرفين رابطه با گریز از یکدیگر س للعی می کنند ناراحتیهای
خود را کاهش داده و اغلب جدایی جس للمی انجام می گيرد .یعنی طرفين س للعی می کنند به هم نزدیک
نشلللده و یکدیگر را نبينند .این مرحه در رابطه با همسلللران به سلللختی انجام میشللللود ،زیرا آنها به دليل
شرایط زندگی مشتر مجبورند در یک خانه زندگی کنند.
مرحله جدايی :آخرین مرحله در روابط افراد جدایی اس لللت که ممکن اس لللت پس از یک مکالمه
کوتاه یا پس از یک عمر زندگی مشتر انجام شود.
در مجموا با توجه به پژوهشهای انجام شده ،به ویژه تحليل مار نپ از مراحل جدایی ،میتوان
طالق عاطفی را وض للعيتی در نظر گرفت که رابطه همس للران ،در مراحل محدود کردن ،بی روح شلللدن ،و
پرهيز از یکدیگر باشد» (باستانی و همکاران ،1389 ،ص .)7

 .7داليل طالق عاطفی
علت طالق عاطفی در خانوادهها به هم شللباهت دارد .این مشللکل میتواند در رابطه یك زوج جوان که
س لللن ازدواج آنها از  2تا  3س لللال تجاوز کرده ر دهد ،یا میتواند در خانوادهای که چند فرزند کوچك و
بزرگ دارند اتفاق بيافتد و یا حتی در خانوادهای که فرزندانشللان به حدی رسلليدهاند که هر کدام ازدواج
کرده و زندگی جدا گانهای دارند؛ که به اص للطالح به این مرحله س للندرم آشل ليانه خالی نيز گفته میشلللود
(صل للفار ،1388 ،ص .)24با توجه به اینکه زن و مرد به دليل تفاوت با یکدیگر در زمينههای جنسلللليت،
توارث ،فرهنگ ،تربيت ،تجارب زندگی ،اهداف و انتظارات ،برای هماهنگ شللللدن با هم به زمان نياز
دارند ،زندگی در س لللالهای اوليه آس للليبپذیر و ش لللکننده اس لللت .مطابق آمارها وقتی فرزندان به جمع
خانواده اضافه می شوند و زوج مشغله بي شتری نسبت به قبل پیدا می کنند ،این مسئله کمتر احتمال
عنوان یک اختالل بروز می کند.
در یك زندگی زناش لللویی ،زوجها در طول مس ل لير هدفهایی دارند؛ وقتی این هدفها به حداقل
میرسد میتوان انتظار طالق عاطفی را داشت .جامعهشناسان عوامل اصلی تأثيرگذار بر رشد طالق در
دهههای اخير را تغيیر نگرشها بعد از ازدواج ،تغيیر س للاختار خانواده و نقشهای جنس لليتی ،اسلللتقالل
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دارد؛ ولی با بزرگتر ش لللدن فرزندان و رس للليدن زوجين به ميان س لللالی ،طالق عاطفی پر رنگ شللللده و به

اقتص لللادی زنان ،رفاه اقتص لللادی ،آزادی روابط جنس لللی و بی بند باری و ،...میدانند (بس لللتان،1377 ،
ص .)255-250مواردی که در طالق عاطفی بيشترین نقش را دارند عبارتند از:
 . 1-7برآورده نشدن نيازهای عاطفی

یکی از عوامل مهم نياز زن و ش لللوهر به یکدیگر ،نياز عاطفی – روانی اسللللت .پیوند ازدواج برای تحقق
روابط عاطفی و آرامش بخشللی اسللت .قرآن کریم در اینباره میفرماید« :و از نشللانههای او این اسللت که
برای شللما از جنس خودتان همسللرانی فرید تا در کنارشللان آرامش یابيد ( »...روم .)21 :امام سللجاد؟ع؟،
یکی از حقوق همس لللر را تأمين نياز عاطفی دانس لللته میفرماید ...« :حق همس لللر تو آن اس لللت که بدانی
خداوند عزوجل او را موجب انس و آرامش تو قرار داده اس لللت( »...ر ،. .مجلس لللی .)5 /17 ،1403،دین
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مبين اسالم برای برآورده شدن نيازهای عاطفی ابراز محبت ،رعایت احترام و قدردانی و معاشرت نيکو با
همس لللر (ر ،. .ورام بن ابی فراس122/2 ،1410،؛ نوری )244 ،1408،14 ،آرایش و جلوه گری برای شللللوهر و
...بيان کرده است.
براساس تحقيقات علمی و پژوهشهای معتبر ،همچنين واقعيتهای عينی در اجتماع ،مهمترین
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عامل طالق و بنبس لللتهای روحی چه در طالق قانونی و ش لللرعی و چه طالق روحی و عاطفی ،عدم
سرمایه گذاری درست و مناسب عاطفی و عدم ابراز محبت عنوان شده است (سالک ،1385 ،ص.)25
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 .2 -7عدم آ گاهی دختران و پسران به معنای واقعی ازدواج

یکی از دالیل طالق عاطفی بين زن و ش لللوهران ،عدم آ گاهی دختران و پس لللران از معنای واقعی ازدواج
است .به نظر یکی از متخصصان« :ازدواج در عرفان یعنی دلبستگی دو دل ،و انجام کارهای دیگر مانند
خواندن خطبه عقد یا برگزاری مراس لللم عروس ل لی ،چيزی جز رعایت ش لللرا و قانون نيسللللت؛ اصللللل نکاح،
وصلت دو قلب است و ا گر این وصلت ميان قلبها وجود نداشته باشد ،با اینکه در یاهر ازدواج برقرار
اس للت اما در واقع وص لللتی در کار نيس للت و نوعی متارکه بين زوجها اتفاق افتاده اسلللت .افرادی که فقط
برای رفع تنهایی یا از روی غریزه جنس ل لی ،یا امور مادی ازدواج می کنند ،بعد از مدت کوتاهی از زندگی
مشللتر دلزده میشللوند» (برزانی .)1392 ،با توجه به تحقيقات انجام شللده از زنانی که تقاضللای طالق
کردهاند ،آن دسته از افرادی که با انتخاب غير عقالنی یا بدون آشنایی بطور اتفاقی و معرفی اقوام ،تن به
ازدواج دادهاند در زندگی مشکالت بيشتری دارند (آقاجانی ،1387 ،ص.)166
 .3 -7مشکالت ارتباطی

یکی از نيازهای اساسی زن و مرد ،گفتوگوی مناسب با یگدیگر است .گفتوگویی که ابزار مناسب برای
ابراز خواستههای آنها به یکدیگر باشد .متأسفانه بسياری از زوجهای امروزی ،زمان کمتری را بریا یکدیگر
اختص للاص میدهند؛ برخی خانمها با بچهها و کار منزل درگير هس للتند و مردها نيز به علت تعدد شلللغل
قادر نيس للتند که مدتی را با هم بوده و ارتباط کالمی مناس للبی داش للته باش للند؛ ارتباطی که منتقل کننده
عقاید و پیام دو طرف بوده و از اهميت بسللياری در زندگی زناشللویی برخوردار اسللت .امام صللادق؟ع؟ از

َ َ َ ََ
َُ َ ُ ُ ٌ َ
َ َ َ َب َْ ْ
َ َّ
پدرشان در همين زمينه نقل می کنندَ « :م ان ّاتخذ ْام َرْة فليک ار ْم َها ف اإن َما ْام َرْة ْ َح ادک ْم ل ْع َبة ف َم ان ّاتخذ َها فال
ی َض لي ْع َها( »...مجلسللی .)85-73 ،1403 ،کسللی که زنی را به همسللری گزیند باید او را ا کرام کند .زنان شللما
باعث نشاط شما هستند ،هر که ازدواج می کند ،حق ندارد زن خود را ضایع سازد» .تجربههای مشاوران
نشل لللان میدهد زوج هایی که ارتباط کالمی مناسل لللب ندارند ،برای ش لللنيدن س لللخنان یکدیگر وقت
نمی گذارند ،با بیاعتنای از کنار آن می گذرند و عدم توجه هریک از زوجين در مشللاجرات لفظی با ایجاد
اختالل در ارتباط کالمی باعث کاهش صللميميت و افزایش فاصللله آنها از یکدیگر میش لود و این مسللئله
زندگی مشتر را در سراشيبی سقوط قرار میدهد (راد ،1389 ،ص.)228
 .4 -7تغيیر سطح انتظارات بعد ازدواج

الف) انگيزههای مادی (اقتص دددادی) :از عوامل متعدد طالق عاطفی ،افزایش انتظار مادی از زندگی و
تأمين نيازهای مادی و خوشبخت کردن من است ،در متزلزل کردن زندگی مؤثر است .همچنين کسانی
که برای به دسللت آوردن موقعيت یا رس ليدن به امکانات مالی طرف مقابل تن به ازدواج میدهند وقتی
که از این موقعيت اش لللباع ش لللدند نگرش آنها تغيیر کرده ،نس لللبت به طرف مقابل ،دلس لللرد و بیعالقه
میشوند (حق شناس ،1388 ،ص.)29

طالق عاطفی ،نشانهها ،داليل و راهکارها

نگاه غير واقع بينانه به ازدواج و زندگی مشلللتر در نسلللل جوان ،این تصلللور که شلللریک زندگی مسللللئول

ب) انگيزههای جنسی :با گسترش ابزارهای جدید تکنولو ی ،آستانه رضایتمندی جنسی افزایش
یافته اسللت ،در این صللورت افرادی که انگيزه ازدواجشللان مسللادل جنسللی اسللت ،با وجود برقراری رابطه
جنس للی متعارف با همس للر ،رض للایتمندی جنس للی حاص للل نمیش للود .نتيجه این نارض للایتی ،تمایل به
برقراری رابطه جنس لللی خارج از چارچوب ازدواج ،یا ش للليوههای نامتعارف اس لللت (حق ش لللناس،1388،
ص .)20از طرف دیگر ،افزایش فشللار ناشللی از تعدد مشللاغل در آقایان و فشللار دو چندان ناشللی از جمع
ميان کار خانگی و مش لللاغل رس لللمی در زنان ،همراه با افزایش اس لللترس و ض ل لعف مهارت زوج در برقراری
ارتباط جنسللی ،کارکرد جنسللی خانواده را تضللعيف می کند .تحقيقات نشللان میدهد که رابطه جنسللی،
ابزاری برای تجربه صللميميت بين زوجين اسللت .رابطه جنسللی خوب ،با رضللایت مداوم ارتباط دارد ،در
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حالی که رابطه جنس لللی کم و ناخوش لللایند ،منش لللأ تعارض لللات در زوجين مش لللکلدار اسللللت که با افزایش
مشکالت ،منجر به زوال رابطه عاطفی بين زوجين و طالق عاطفی میشود (صفار ،1388 ،ص.)25
 .5-7جنبههای شخصيتی

الف) بداخالقی :درشلللت گویی ،بد زبانی و تندی وقتی از حد بگذرد ،زن و مرد را دلگير و روحيه را کسلللل
96
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کرده و در نتيجه فضلللای زندگی به تلخی و سلللردی می گراید .متأسلللفانه یکی از دالیل طالق عاطفی ،کچ
َ َ ُ ُ َ ُّ
وه َن َعلی ک ال َح کال َو
خلقی اسللت .امام علی؟ع؟ در این زمينه به مردان چنين دسللتور میدهد...« :فدار
َ
َ ْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ
ْ ْح اسل ُنوا ل ُه ّن ال َمقال ل َعل ُه ّن ی ْح اسل ّن ال اف َعال» با آنان در همه حال مدارا کنيد ،خوش زبان و نرمخو باشلليد،
و در تمام امور نيکی کنيد که عکسالعمل آنان با شما به همين صورت باشد» (طبرسی ،1370،ص.)203
َ َ
ْ
َ
َُ
در جایی دیگر ،خوش خلقی را عامل اص لللی مودت دانس للته میفرمایندَ « :علي َك ابال َب َشللل َاشللل اة ف اإ ّن َها اح َبالة
ْ َ
ال َم َو ّد اة» (ليثی واسطی ،1376 ،ص.)335
ب) عدم توجه به ويژ گیهای جنسدديتی :عدم شللناخت ویژگیهای جنسلليتی ،باعث میشللود که
همس للران برداش للت نادرس للتی از رفتار و گفتار یکدیگر داش للته باش للند ،برای مثال :زنان بر عکس مردان،
اغلب به جزديات توجه دارند ،ا گر زن از این ویژگی مرد آ گاهی نداشته باشد این کم توجهی به جزديات را
بیتوجهی به همسللر و زندگی مشللتر تلقی کرده و این عدم آ گاهی زن باعث سللو تفاهم و نارضللایتی او
میش للود .به این ترتيب اختالل در فهم متقابل ،زمينهس للاز ایجاد مش للکل در رابطه همسلللری میشلللود.
(باستانی و همکاران)17 ،1389 ،
ج) عدم همدلی و همراهی
لرنر 1و موکورپ ،2همدلی را عبارت از اقدامی می داند که در جهت ایجاد ارتباط با دیگران ،به منظور
فهم من دیگری بله عنوان یلک فرد در جهلت پیش بينی حلدود توانلایی اوص لللورت می گيرد .از دیلدگلاه

. lerner

1

. maucorps

2

جامعه شناسان همدلی یا خویشتن را به جای دیگری دیدن؛ عبارت است از این که خود را از نظر روانی
به جای دیگری قرار دهيم ،عملی که در نهایت به فرا افکنی و این همانی می انجامد (ساروخانی،1375 ،
 .)134زن و مرد در موقعيت های دش لللوار زندگی ،مانند دوران بارداری ،بيماری و مواجهه با مشللللکالت و
ناراحتی ،در صورت عدم دریافت حمایت از سوی همسر در موقعيت های مورد انتظار ،دچار احساس
تنهایی میش للود .در نتيجه فاص للله روانی بين زن ومرد بيش للتر می ش للود؛ به عبارت دیگر درص للورت بروز
مش لللکل در همدلی و همراهی ميان همس لللران ،تعامل و ارتباط آنها دچار اختالل میش لللود که خود از
عوامل مهم ایجاد کننده طالق عاطفی است (باستانی و همکاران.)12 ،1389 ،
 .6-7ناهماهنگیها

الف) اختالف طبقدداتی :براسل لللاس پژوهشهللای بلله عمللل آمللده ،اختالف طبقللاتی یکی از زمينللههللای
و باورهایشان نيز در مورد رابطه زناشویی متفاوت خواهد بود ،که این خود منشأ تعارق بين همسران را
فراهم خواهد کرد .ناهماهنگی خانوادهها در زمينه اقتص لللادی ،یکی از عوامل مؤثر در بروز مش لللکالت در
زندگی مشتر است .اختالف اقتصادی با ایجاد اختالف در سطح انتظارات مالی زن از مرد ،موجب بروز
تنش میش لللود؛ چه اینکه اختالف فرهنگی از طریق تفاوت در نگرش ها ،آداب و رس لللوم ،منجر به بروز
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ناهماهنگی ميان زن و شوهر است؛ زوجينی که از نظر اقتصادی و فرهنگی با هم متفاوتاند ،انتظارات

اختالف و افزایش فاصللله همسللران میشللود و رفته رفته زمينه طالق عاطفی را فراهم می کند (بک.آ.تی،
 ،1382ص.)13
ب) عدم رعایت فاصله سنی در ازدواج :یکی از دالیل طالق عاطفی ،فاصله سنی زوجين است.
تحقيقات نشان میدهد که در بيشتر موارد ،سن مرد باید از زن بيشتر باشد (آقاجانی ،1387 ،ص)163؛
ولی این اختالف سن ،نباید از  7تا  10سال تجاوز کند؛ زیرا در این شرایط دو انسان با دو دنيای مختلف و
ب
در دو مرحله زندگی از هم قرار دارند و مسلللللما در ص لللحيحی از دن يای هم ندارند ،بهطور مثال :به
احتمال زیاد ازدواج مردی  35سلاله با زنی  22سلاله ،بعد از چند به اختالف کشليده میشلود زیرا روجين
تازه متوجه می شوند که هر کدام نيازها و خواستههای متفاوتی با یکدیگر دارند ،زن تازه میخواهد شور
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و هيجان جوانی را تجربه کند ولی مرد این دوره را س لللپری کرده و میخواهد در آرامش بيشللللتری زندگی
کند و اینجاست که از هم فاصله گرفته و هرکدام غرق در دنيای خود میشوند .هم چنين ا گر سن زن از
مرد بيش للتر باش للد در بيش للتر موارد مش للکل دیگری را به وجود میآورد؛ برای مثال :زنی که از شلللوهر خود
بزرگتر است دادم در فکر خود شوهرش را از دست میدهد و همي شه به زنانی که از او کوچكتر و زیباتر
98

هس لللتند حسل لللادت کرده و هميشل للله آن ها را جلوی خود و در کنار ش لللوهرش قرار داده و به مقایسللللله
مینش للليند؛ به این ترتيب هم روحيه خود را از دس لللت میدهد و هم به دليل شللللك و سللللو ین خود
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ساخته ،نسبت به همسرش بدگمان میشود ،مرد هم بعد از چند سال تازه متوجه می شود که نباید با
زنی که از خودش بزرگتر بوده ازدواج می کرده و این موضللوا را همواره به همسللرش گوشلللزد می کند؛ در
اینجاست که از یکدیگر فاصله می گيرند و هر کدام در رؤیاهای خویش نيمه گمشده خود را مییابند و از
انتخابی که داش لللتهاند احس لللاس ندامت و پش ل ليمانی می کنند ،در این مورد زوجها به سللللرعت از لحاظ
روحی از یکدیگر فاصله گرفته و طالق عاطفی شکل می گيرد (نجفی ،بیتا ،ص.)41
 .8راهکارهای جلوگيری از طالق عاطفی
تردیدی نيست که اهتمام به شناسایی و ریشهیابی مشکالت و طبقهبندی دقيق آنها برای برنامهریزی
منسللجم و هماهنگ برای اصللالح و رفع مشللکالت ،از ضللروریترین مقدمات اسللت .بر همين مبنا نکات
ذیل برای ثبات و پایداری خانوادهها پیشنهاد میشود:
 .1-8راهکارهای پیشگيری

الف) تحقيق قبل از ازدواج :در انتخاب همس لللر که گزینش لللی برای تمام دوران زندگی اسللللت ،باید دقت
بسللياری انجام شللود .بهترین راهنما ،توجه به معارف ناب محمدی ؟ص؟در منابع اسللالمی اسللت؛ چرا که
میتوان حتی الگوی اسللالمی را با مقتضلليات جوامع جدید نيز متناسللب دانسللت؛ زیرا با نفی فردگرایی و
تخيل گرایی رمانتيک ،امکان تلفيق آزادی جوانان در انتخاب همسللر و نظارت مصلللحتآميز والدین در
این زمينه وجود دارد .با توسلعه وسلایل ارتباطی به راحتی میتوان برترها و برتریها را در قالب هنر سلالم
به آنها عرض للله کرد و درص لللد بس لللياری از مخاطبان خود را براس لللاس الگوهای اراده شللللده هماهنگ کرد.

بنابراین میتوان ش للاهد باال بردن س للطح فهم ،فرهنگ ،انس للانيت ،و ارزشهای اخالقی– اس للالمی افراد
جامعه بود.
ب) ارتقای س دددطح بينش جوانان در انتخاب همس دددر :با توجه به اینکه پدیده طالق در حال
گسللترش اسللت ،ازدواجها باید براسللاس کنش عقالنی انجام شللود ،زیرا ازدواج نادرسللت ریشلله بسللياری از
مشکالت و ناسازگاریهای خانوادهها است .نباید از نظر دور داشت که در انتخاب همسر عالوه بر شغل
و درآمد ،و ...به عالقه و انگيزه طرفين توجه جدی نشان داده شود (آقاجانی ،1387 ،ص.)25
ج) آموزش مهارت های زندگی :آموزش مهارت های زندگی زناش لللویی ،یکی از روش های مؤثر در
پیشللگيری از طالق عاطفی اسللت .در مرحله اول خانوادهها و سللپس نهادهایی مانند آموزش و پرورش،
باید برنامهریزی الزم را در راس للتای آموزش قبل از ازدواج داش للته باش للند و برای ازدواج درس للت ،سلللالم و

د) برنامه ريزی :دولت ،با فراهم کردن زیرس لللاختهای اقتص لللادی ،اجتماعی و فرهنگی ،میتواند
نقش مؤثری در اصللالح جامعه ایفا کند .برای نمونه با کارآفرینی و ایجاد اشللتغال برای جوانان ،آنها پس از
شللاغل شللدن و یافتن جایگاه و نقش اجتماعی خود با اتکا بر تواناییها و خواسللتههایشللان به اسللتقالل
شخصيتی و اجتماعی رسيده و با رسيدن به شرایط نسبتا پایدار اقتصادی و بلوغ روحی و روانی ،آماد گی
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بادوام تعریف دقيق بيابند و شرایط آن را روشن کنند (نور محمدی ،1391،ص.)71

تشکيل زندگی مشتر را پیدا می کنند.
ه د د ددد) مشددداوره :در حوزه آسللليبهای خانواده ،توجه به رویکرد پیشلللگيری ،از مهمترین راه کارهای
سازنده است .ترویج فرهنگ مشاوره برای چارهاندیشی زود هنگام در صورت بروز مشکل ،نقش بسيار
مؤثری در پیشگيری و درمان طالق عاطفی خواهد داشت.
 .2-8راهکارهای درمانی

تالش برای اصللالح روابط زوجين ،از راهکارهای درمان طالق عاطفی اسللت که در راسللتای رفع مشللکل و
بهبود وضعيت زندگی مشتر به آن اشاره میشود:
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الف) اصددددل قبول خطا :مهمترین راهکاری که برای طالق عاطفی در مرحله نخسلللللت پیشللللنهاد
میشود« ،اصل قبول عارضه و شهامت قبول خطا» است؛ زیرا تا طرفين مشکل را نپذیرند نمیتوانند به
درمان آن اقدام کنند .در مورد اختالالت غير جس لللمی نيز تا با پذیرش فرد همراه نباشللللد نمیتوان به
درمان آن پرداخت (نور محمدی ،1391 ،ص.)71
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ب) تقویت بنيان خانواده :همانطور که برای ساختن یک ساختمان ،به زیرسازی و استحکامسازی
نياز است و به دليل اهميت زیرسازی باید آن را تقویت کرد ،در زندگی زناشویی نيز دو تقویت کننده برای
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پیریزی زیربنای معنوی زندگی ضللروری اسللت که یکی نحوه برخورد با همسللر در ارضللای نياز جنسللی یا
مدیریت نياز جنسی است ،و این مسئله در شرایط کنونی از اهميت بسياری دارد؛ زیرا ارضای مناسب
آن شاخص مهمی برای تعيین ميزان رضایت افراد از زندگی زناشویی محسوب می شود .دومين عامل،
تالش برای کسللب آ گاهی یا دانش و مهارتهای زندگی اسللت؛ افزایش آ گاهی و دانش در مورد اعتقادات
و نحوه صحيح زندگی در رسيدن به سعادت ،اهميت زیادی دارد؛ چرا که دانش و معرفت ،اساس و پایه
شخصيت انسان بوده و عنصر مهمی در موفقيت زندگی به شمار میآید.
ج) فرا گيری مهارتهای ارتباطی :با توجه به تحقيقات انجام ش لللده ،عوامل ثابت مانند :سللللن و
تجارب خانواده قابل آموزش نيس للتند؛ اما عوامل پویا مانند :ارتباط زوجين و انتظارات از رابطه طرفين را
با الگودهی و آموزش میتوان تغيیر داد .لذا دسللت اندرکاران مربوطه به ویژه مشللاورین ،میتوانند با اراده
برنامه هایی مبتنی بر پژوهش های ص لللورت گرفته در زمينه آس للليبش لللناس لللی خانواده ،برای آموزش
مهللارتهللای ارتبللاطی بلله زوجين ،از پیش لللروی طالق عللاطفی جلوگيری کننللد (اوليللا ،1388 ،ص.)33
همچنين خانوادهایی که از مشکالت ارتباطی رنج میبرند ،سعی کنند از مشاوره خانواده کمک بگيرند،
تا در ادامه زندگی دچار مشکل نشوند.
د) پایبندی به مسددائل اخالقی و معنوی :نتایج یک پژوهش نشللان میدهد که عواملی مانند :بد
زبانی ،عيب جویی ،بی بند و باری و سللو ین مردان نسللبت به همسللر  ،و عوامل اقتصللادی نظير  :تجمل
گرایی زنان و همچنين عوامل ش لللخص ل ليتی ،مشل لللاجرات لفظی ،عدم حفک اس لللرار و وفادار نبودن به

همسللرانشللان ،از مهمترین عوامل طالق بوده اسللت .چه اینکه در زنان نيز عوامل اخالقی مثل بد زبانی،
تهمت و فس لللاد اخالقی ش لللوهر  ،عوامل اقتص لللادی از جمله درآمد کم و همچنين عوامل ش لللخصلللليتی،
مشاجرات لفظی ،عدم مشورت شوهر در مسادل زندگی با همسر و سختگيری بیمورد را از عمدهترین
عوامل طالق مطرح کردهاند (زاهدی فر ،1389،ص .)308بنابراین رعایت و پایبندی به موازین اخالقی
توس للط زن و مرد ،نقش بس لليار مؤثری در کاهش و پیش للگيری از آس لليبهای طالق عاطفی و درمان آن
خواهد داشت .همچنين به کارگيری قواعد انسانی توسط مرد در اداره خانواده ،روابط همسری و فرزند
پروری در س للالمت س للاختار ارتباطی خانواده نقش مهمی دارد .حض للرت علی؟ع؟ ،مودت و محبت پدر
َّ ُ
نس لللبت به خانواده را دليل قرابت و نزدیکی فرزندان نس لللبت به یکدیگر دانس لللته ،میفرماید « َمودة البا ا

زن ،نيک ش للوهرداری کردن اس للت» قرار گيرند ،تا طالق عاطفی که آتش للی به بنيان خانواده اس للت پیش
نياید (انصاریان ،1376 ،ص.)54
هد د ددد) ارتقای بينش فرهنگی :جامعه و مردم همواره در گذر از بحرانهای سللخت اجتماعی ،نيازمند
ب
برنامههای مختلف آموزشللیاند تا دچار عقب ماندگی فرهنگی نشلللوند ،زیرا در جامعه امروزی خصلللوصلللا
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قرابة ُ َ
بين االبنا ا » (نهج البالغه ،حکمت  ،300ص  .)670همچنين زنان در شوهرداری ،خانهداری و فرزند
ُ
المرْة ُحسل ُلن ُّ
التعبل :جهاد
پروری ،آنچنان باشللند که مصللداق فرموده رسللول خدا ؟ص؟ که فرمود« :جهاد ا

کالن شهرها ،تکنولو ی ،زندگی را دستخوش تحول قرار داده و سبک زندگی را تغيیر داده است؛ از این
رو ،سللاز و کارهای بنيادین براسللاس اعتدال گرایی برای گذر از بحرانهای موجود اجتماعی ،اقتصلللادی،
س لللياس لللی و فرهنگی میتواند جامعه را در طبقات مختلف اجتماعی به تعادل و نظم رس لللانده و از بروز
طالق عاطفی جلوگيری کند (آقاجانی ،1387 ،ص.)225
 .9نتيجه گيری
بررس لللی عوامللل طالق عللاطفی نشل لللان میدهللد کلله طالق عللاطفی پللدیللده تللک عللاملی نيسل لللت ،بلکلله
مجموعهای از عوامل در هم تنيده و گونا گون است که منجر به طالق عاطفی میشود ،البته ميزان تأثير
این عوامل در ایجاد طالق عاطفی نيز متفاوت اس للت .برای نمونه عاملی چون :برآورده نش للدن نيازهای
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عاطفی ،میتواند بيشلللترین نقش را در اختالل رابطه همسلللری با رابطه همسلللری دیگر داشللللته باشللللد.
همچنين طالق عاطفی بس لللتگی به تعداد عوامل ایجادکننده آن ندارد بلکه به ش لللدت عوامل بسللللتگی
دارد .معيار شللدت نيز بسللتگی به ادرا زوجين از آن دارد که در خانواده ها متفاوت اسلللت (باسلللتانی و
همکللاران ،1390ص .)16در درمللان طالق عللاطفی ،توجلله بلله تفللاوتهللا ض لللروری اسلللللت و نمیتوان بلله
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روشهای درمانی یکسان برای خانوادههای مختلف بسنده کرد .آنچه در پایان باید گفت :متأسفانه در
بسياری از موارد ،هنگامی که یکی از همسران یا هر دو رابطه را در معرق خطر خاموشی میبيند جهت
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حل مشکل و بهبودی رابطه تالشی نکرده و حتی در مواردی که طرفين به اميد بهبودی وضعيت تالش
می کنند ،دریافت نتيجه مورد انتظار قطعی نيس لللت؛ زیرا یک رابطه آس للليب دیده ،گاهی منشللللأ بسلللليار
پیچيدهای دارد که ش للاید به س للختی قابل اص للالح باش للد ،به همين دليل پیش للگيری بسللليار سلللادهتر از
درمان اسللت .برای داشللتن خانوادههای سللالم و بالنده و بالطبع جامعه سللالم ،در حوزه آسلليبشللناسللی
خانواده باید به پیشگيری توجه ویژهای شود ،همچنين آموزش قبل از ازدواج در طول زندگی مشتر و
ترویج فرهنگ مشاوره برای چارهاندیشی زود هنگام در صورت بروز مشکل ،نقش مؤثری در پیشگيری و
درمان طالق عاطفی خواهد داشت (باستانی و همکاران ،1390،ص.)19
پژوهش در هر مسئلهای به هر اندازه که مشکل گشاست به همان مقدار دارای محدویت میباشد،
از این رو در زمينه پژوهشهای ص لللورت گرفته در زمينه طالق عاطفی نيز محدویتهای زیر احسللللاس
میشود:
 عدم توجه جدی به طالق عاطفی ،زمينهها و علل آن ،باعث ش لللده که این پدیده خاموش و آزاردهنده ،خانواده های بيشتری را درگير خود کند.
 فقدان منابع قابل فهم و در دسترس همگان ،این زمينه را فراهم می کند که جامعه نسبت به طالقعاطفی بی اطالع بوده و برای درمان آن تالش نکنند.
 توجلله بلله طالق جس لللمی (فيزیکی) ،بللاعللث مغفول مللانللدن طالق عللاطفی در قللانون مللدنی و نيز درمباحث فقهی شده و راهحلهای دینی و شرعی برخواسته از متون دینی اراده نشده است.

 تردیدی نيس لللت که پیش لللنهادات در هر امری میتواند موثر و راهگش لللا باش لللد؛ از این رو موارد زیر رامیتوان به عنوان اصلیترین پیشنهادات اراده کرد:
 توجه اندیشمندان و صاحبنظران پژوهشهای فقهی کاربردی نسبت به طالق عاطفی. استخراج راهکارهای دینی از متون دینی قرآن و احادیث. تحقيقات ميدانی مبتنی بر روانشناسی اسالمی (نه غربی).-

آ گاهی بخشی عمومی از طریق پژوهشهای علمی و آسيب شناسی مشکالت و مسادل عاطفی در

خانواده.
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