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افزایش و کاهش طالق با توجّه به نقش خانواده همسر در زندگی خصوصی
گوهر حاجی پهلوان  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1سطح سه (کارشناسی ارشد) رشته فقه و اصول ،پژوهشگر ،استاد حوزه علمیّه خواهران و مشاوره خانواده
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
جامعهشناسان و صاحبنظران به عوامل مختلف طالق اشاره نمودهاند .آنها معتقداند که یکی از ده عامل اصلی طالق در کشور
ما دخالت والدین است .لذا هدف تحقیق حاضر بررسی نقش خانواده همسر در افزایش و کاهش طالق است .روش تحقیق
حاضر از نوع مروري است که با بررسی منابع ،مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه ارتباط زوجین و خانوادهها انجام گرفته بود،
صورت گرفته است .یافتههاي تحقیق نشان داد روابط زوجین با خانوادهها را آسیبهایی نظیر مرزبنديهاي نادرست ،انتظارات و
توقعات نابجا ،آزار و اذیتهاي کالمیو غیر کالمی ،وابستگیها و ...تهدید میکند که میتواند سایر جنبههاي زندگی زوجین را
هم تحت تأثیر قرار دهد .خانوادههایی که خود را از این آسیبها دور نگه میدارند ،با حمایتهاي عاطفی ،اجتماعی و مالی خود
از زوجین میتوانند باعث تحکیم زندگی زناشویی زوجین شوند .با توجه به نتایج بدست آمده کوشش در جهت یافتن راهکارهایی
براي بهبود روابط خانوادهها و زوجین و تمایزیافتگی زوجین میتواند کمک بزرگی در جهت کاهش کشمکشهاي بین خانوادهها
و زوجین و به تبع آن افزایش رضایتمندي زناشویی و کاهش طالق باشد .بنابراین خانواده همسر میتواند در طالق نقش مهمی
داشته باشد.
واژههای کلیدی :خانواده همسر ،زوجین ،طالق ،تمایز یافتگی ،دخالت.
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مقدمه
در اسالم طالق مبغوض و به عنوان آخرین راهکار به شمار میرود چرا که عالوه بر اینکه باعث متالشی شددن بنیدان
خانواده میشود ،جامعه را نیز با مسائل و مشکالت فراوانی مواجه میسازد .پیامبر اکرم(ص) فرمود ":به حدي بده مدن
در مورد زن سفارش شد که گمان کردم طالق دادن زن جز در ارتکاب زندا از سدوي او ،سدزاوار نیسدت( ".آیدتاللهی،
.)203 ،1391
متأسفانه در جامعه کنونی به علت غفلت و ناآگاهی افراد جامعه از دستورات اسالم در خصدوص زنددگی مشدتر

و

حقوق زناشویی و نیز بی توجهی به رهنمودهاي شرع بعد از بروز اختالفات میان زوجین و عددم اعمدال شدیوه صدحیح
طالق ،کابوس وحشتنا

طالق بر بسیاري از خانوادهها سایه افکنده و موجب تیرهبختدی آنهدا میشدود .در روایتدی از

پیامبر گرامی اسالم(ص) آمده است :ناپسندیدهترین حالل نزد خداوند طالق است و این حددیث بیدانگر ایدن مطلدب
است که خود خداوند هم چندان آن را درست نمیپندارد ولی بهعنوان تنها حدالل شدرعی ،از حقدوق شدرعی زوجدین
محسوب میشود .یکی از دالیلی که میتواند بعد از مسائلی مثل اختالفات خانوادگی ،اعتیاد و مواد مخددر و مشدکالت
اقتصادي ،زندگی زوجین بهویژه زوجهاي جوان را با مشکل مواجه و در پارهاي موارد زندگی آنها را بده طدالق منجدر
سازد ،بحث دخالتهاي بیجاي اطرافیان است .متأسفانه خانوادهها با نگداه سدنتی بده مسدائل خدانوادگی مینگرندد و
جوانان با دید امروزي به مسائل خانوادگی نگاه میکنند که بیانگر این است که شکاف بین نسل اول و سوم پر نشدده
و این خأل مشکلآفرین شده است ،ذکر این نکته ضروري است که والدین باید بدانند جواندان بایدد واقدعبین باشدند و
خودشان هم باید تصمیمگیرنده باشند؛ چراکه فرهنگ نسل امروز متفاوت از فرهنگ سنتی گذشته است و این فاصدله
و شکاف باید با تجربه والدین پر شود .اما در این بین آنچه حائز اهمیت است این است کده والددین بایدد بدر زنددگی
فرزندانشان نظارت داشته باشند نه اینکه دخالت کنند ولی متأسفانه بیشدتر خانوادههدا دخالدت را بدا نظدارت اشدتباه
میگیرند که همین امر مشکلساز شده است (کوشکی .)7 ،1393 ،از طرفی بده دلیدل ویژگیهداي خداص فرهنگدی و
دینی جامعه ایرانی ،رابطه فرزندان با والدین از اهمیت فوقالعادهاي برخوردار است و این رابطه پس از ازدواج فرزنددان
نیز ادامه مییابد و همین امر ،باعث ایجاد رابطه نزدیکی بین زوجین و خانواده همسر میشدود .یکدی از عوامدل ایجداد
موفقیت زندگی خانوادگی ،ارتباط مناسب بین زوجین و خانواده همسر است .این ارتباط به حفظ بهداشتروانی ،وجود
تنوع در زندگی ،رشد و بالندگی اجتماعی،برخورداري از حمایتهاي خویشاوندان ،سبکباري ،امنیتخاطر ،بهرهمنددي
از تجربه بزرگترها و ایجاد تعادل در خانواده میانجامد ،اما گاهی بروز مشکالت و مسایل گوناگون ،باعث قطع ارتبداط
طرفین با یکدیگر می شود که پیامدهایی مانند افزایش نگرانی در خانواده همسران ،افزایش تنش میان همسران ،ظهور
و بروز عالیم افسردگی ،کاهش برخورداري از حمایتهاي خویشاوندان ،نقصان در تربیت اجتماعی و عداطفی فرزنددان،
پیدایش احساس بدبینی در همسر و فرزندان نسبت به والد منعکننده از ارتباط را بده دنبدال خواهدد داشدت (عمدانی،
 .)15 ،1388جامعهشناسان و صاحبنظران به عوامل مختلف طالق اشاره نمودهاند .پژوهشهاي انجام یافته ،از رابطده
بین طالق با اعتیاد ،جرم و بزهکاري ،روانپریشی ،عدم تعادل شخصیتی ،مسایل آموزشی و تربیتدی ،خودکشدی و یدا
جامعه ستیزي و نظایر آن حکایت میکنند و طالق را موجد آنها به شمار میآورند (زارعی .)45 ،1392،در تحقیقات
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مختلفی که در مورد زمینهیابی عوامل طالق صورت گرفته است ،عواملی نظیر برآورده نشددن انتظدارات همسدران از
یکدیگر ،خشونت شوهر ،عدم صداقت همسر و عدم مشورت در امور زندگی (غیاثی .)6 ،1388 ،تفاوت سدنی ،تفداوت
تحصیلی و تفاوت اعتقادي ،تصدور مثبدت از پیامددهاي طدالق و دخالدت دیگدران در زنددگی زوجی(ریداحی1385 ،؛
قاسمی ،)1395 ،دخالتهاي بیجا (کوشکی )1393 ،از عوامل سدبب سداز طدالق شناسدایی شددهاند .در ایدن میدان
تعامالت منفی زوجین با خانواده همسر نیز از عواملی است که میتواند نقش بسزایی در اختالفات زناشدویی و حتدی
فروپاشی زندگی زوجین داشته باشد .از آنجا که بنابر ویژگیهاي فرهنگی ،قدومی و اسدالمی جامعده ایراندی ،زوجدین
جوان پس از ازدواج سعی میکنند رابطه خود را با خانوادههایشان حفظ کنند و با توجه به اینکه خانواده همسر نفوذ
فراوانی در زندگی زوجین دارد ،ارتباط با خانواده همسر اهمیت فوق العادهاي پیدا میکند و سایر جنبدهها ي زنددگی
زوجین را تحت تأثیر قرار میدهد که بیتوجهی به این امر میتواند لطمات جبرانناپذیري براي خانواده و جامعده در
پی داشته باشد .با توجه به اهمیت امر طالق و تأثیر آن بر فرد و جامعه الزم است هر کدام از علل و عوامل آن بطدور
کامل مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرند و راهکارهاي مناسبی در جهدت رفدع و پیشدگیري از ایدن معضدل اجتمداعی
طرحریزي شود .یکی از عواملی که میتواند استحکام بنیان خدانواده را تحتالشدعاع قدرار دهدد ،ارتباطدات نامناسدب
زوجین با خانواده همسر و خویشاوندان و تأثیر منفی است که میتواند بدر زنددگی زوجدین داشدته باشدد .تحقیقدات
فراوانی که در جهت بررسی عوامل مؤثر در طالق در سراسر کشور انجام شده ،دخالت خانواده همسر ،اقوام و خویشان
را عامل بسیار مهمی در فروپاشی کانون خانواده دانستهاند(اصغري و رفیعی نیا1385 ،؛ زرگدر1386،؛ حسدینی1390،؛
قاسمی1390،؛ کوشکی )1393،که این خود نشان گستردگی و اهمیت موضوع است.
یافتههاي پژوهش بنیجمالیو همکاران( ،)1383اهمیت نقش والدین را در ازهمپاشیدگی خانوادههاي ناموفق نشان
داده است ،بدین ترتیب که در خانوادههاي ناموفق شاهد میزان بیشتري از دخالت خانوادهها در زندگی زوجین
هستیم و همچنین در خانوادههایی که زوج یا زوجه از طرف خانواده همسر مورد قبول قرار نمیگیرد ،مشکالت و
کشمکشهاي بیشتري دیده میشود .پژوهش نوابینژاد ( ،)1380نزدیکی و وابستگی عاطفی زن و مرد به
خانوادههایشان یا یکی از دو خانواده و یا دوري و قطع ارتباط با هر یک از خانوادهها و داشتن نگرش خصمانه نسبت
به آنها را جز یکی از عوامل اختالل زا در سازگاري زناشویی طبقهبندي میکند .احمدي( ،)1384یک طبقه از
آسیبهاي خانوادگی را به مشکالت رابطه با اطرافیان اختصاص داده که شامل توقع بیش از حد خانواده همسر،
دخالتهاي خانواده اصلی ،اختالف در رفت و آمد با خانواده اصلی ،شرکت نکردن در مهمانی اقوام ،مهمان نکردن
اقوام و بیاحترامی به اقوام میداند .برخی در اوایل ازدواج به دلیل عدم آشنایی با مزایاي ارتباط مناسب با خانواده
همسر ممکن است نسبت به این امر بیاعتنا باشند و عجوالنه نسبت به تخریب این روابط اقدام کنند ،وقتی رابطه با
خانواده همسر قطع میگردد ،نخستین کسی که معترض میشود همسر است .او که از ناحیه والدین و بستگان
خویش تحت فشار است این فشارها را به همسرش منتقل میکند و همین امر باعث ایجاد تنش و درگیري در
خانواده میشود و فضاي خانواده را ناامن میسازد .روابط خانوادگی که باید در اوج امنیت و سالمت باشد مختل
میشود و این خود باعث بوجود آمدن مانع جديتري بر سر راه ارتباط با بستگانی است که به خاطر قطع ارتباط با
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آنها ،این کشمکشها ایجاد شده است .عوامل بسیاري میتواند باعث این قطع ارتباط شود که از این بین میتوان به
مداخلهها ،حسادتها ،خود خواهیها ،سخنچینیها و بدگوییها ،زخمزبانها ،حرمتشکنیها ،توقع بیش از اندازه از
عروس یا داماد ،معاشرتی نبودن شوهر یا زن ،تفاوت در طبقه اجتماعی و فرهنگی و ...اشاره کرد .این قطع ارتباط
میتواند پیامدهایی نظیر افزایش نگرانی در خانواده همسران جوان ،افزایش تنش میان همسران جوان ،ظهور و بروز
عالیم افسردگی ،کاهش برخورداري از حمایتهاي خویشاوندان ،نقصان در تربیت اجتماعی و عاطفی فرزندان،
پیدایش احساس بدبینی در همسر و فرزندان نسبت به والد منعکننده از ارتباط را در پی داشته باشد .آنچه موجب
موفقیت در زندگی خانوادگی میشود وجود ارتباط مناسب با خانواده و بستگان خانواده همسر میباشد .ارتباط با
خانواده همسر فواید و آثاري در پی دارد که از این قرارند :حفظ بهداشت روانی ،وجود تنوع در زندگی ،رشد و
بالندگی اجتماعی ،برخورداري از حمایتهاي فکري خویشاوندان ،سبکباري ،امنیت خاطر ،بهرهمندي از تجربه
بزرگترها و ایجاد تعادل در خانواده (ایمانی .)24 ،1388 ،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقشی است که خانوادههاي
زوجین میتوانند در طالق زوجین و یا پیشگیري از طالق و تحکیم زندگی زناشویی داشته باشند.
روش تحقیق
از آنجا که این تحقیق به روش مروري صورت گرفته است ،نخست به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط با کارکرد
خانواده زوجین در ثبات یا از هم گسیختگی زندگی زناشویی زوجین ،کتب و مجالت داخلی و خارجی مربوط به
طالق ،خانواده درمانی ،خانواده همسر و آسیبشناسی خانواده که در خالل سالهاي  1375تا  1395و همینطور
 1995تا  2015منتشر شده بودند ،بعنوان نمونه انتخاب شدند و  19عنوان از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردید.
همچنین موتور جستجوي گوگل و برخی از پایگاههاي اطالعاتی موجود در سایت دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز ،کردستان و اصفهان شامل Irandoc ، Magiran، Sid،جهت جستجوي مقاالت مربوط به تحقیق
مورد استفاده قرار گرفتند .واژگان کلیدي در این جستجوها شامل طالق ،خانواده زوجین ،آسیبشناسی خانواده،
خانواده درمانی بود .سپس با توجه به منابع بدست آمده روابط زوجین با خانوادهها و تأثیري که بر زندگی زناشویی
آنها دارد ،مورد بررسی قرار گرفت.
یافتههای تحقیق:
زوجین در نسلهاي پیشین عموماً براي اقدامات اساسی خود با والدین مشورت میکردند و از این طریق ،راه مناسبی
را انتخاب میکردند .عالوه بر آن همواره دیده می شد که مراجعه به والدین ،راهکار خوبی براي حل اختالفات بود .اما
امروزه شاهد این هستیم که بسیاري از کارشناسان معتقدند دخالت خانوادهها یکی از اصلیترین عوامل طالق
است(ساالريفر.)195 ،1384،
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گاه مادر یا پدر همسر در زندگی عروس یا داماد خویش به قصد یاد دادن مهارتهاي زندگی ،اظهارنظرهایی میکنند
که موجب می شود عروس یا داماد این رفتار را دخالت در زندگی تلقی ،و احساس آزردگی کنند(آیتاللهی،1391،
.)208
با وجود اینکه گروهی بر این تصورند که دخالت خانوادهها بهعنوان یک عامل مهم در جدایی زوجها نقش دارد ،با
نگاهی به گذشته میبینیم که چنین موضوعی مطرح نبوده و ورود خانوادهها به زندگی زوجین حتی اگر منجر به حل
اختالف نمیشد ،عموم ًا مشکالت جدي ایجاد نمیکرد .این امر نشان می دهد که یا تغییراتی در نوع مداخالت و روابط
زوجین با والدینشان پیش آمده یا والدین مهارت مداخلهگري خود را از دست دادهاند(فالحی.)15 ،1395،
کارشناسان بسیاري به تأثیر مداخله والدین در بروز طالق پرداختهاند.در این بین ،براتیسده ( ،)8 ،1395مشاور
خانواده معتقد است که یکی از ده عامل اصلی طالق در کشور ما دخالت والدین است و زندگی در کنار خانواده براي
افراد وابسته ،منجر به وابستگی بیشتر و دخالت بیشتر خانواده خواهد شد؛ زیرا افراد باید یاد بگیرند خودشان از پس
مشکالتشان برآیند  .با توجه به شرایط زندگی امروزي اعم از توسعه فن آوري ارتباطات و زندگی دیجیتالی ،تغییر
نگرشها و تغییر روش زندگی دالیل طالق هم تغییر کرده است.
ارتباط زوجین با خانوادههایشان در مراحل خاصی از چرخه زندگی خانوادگی که احتمال ایجاد مشکالت و تعارضات
بیشتر است ،از اهمیت فوق العادهاي بر خوردار است .نخستین مرحله ،مرحله انتخاب همسر و ازدواج است .یکی از
وظایف عمده این مرحله براي جوانان ،جدا شدن از خانواده مبدأ بدون قطع ارتباط با آنها و رفتن به سوي یک
پناهگاه و مأمن جایگزین است (گالدینگ ،1386 ،ترجمه بهاري و همکاران).
ازدواج به جاي آنکه صرف ًا پیوند دو نفر با یکدیگر باشد ،معرف دگرگونی در دو نظام جاافتاده خانوادگی و تکوین یک
خرده نظام در داخل هر یک از آنهاست .زوجین ابتدا باید خود را به عنوان همسر به طرف مقابل متعهد سازند و از
این طریق خود را از خانوادههاي مبدأ تفکیک کنند و صرف ًا در درجه دوم با خانواده مبدأ خویش پیوند برقرار نمایند.
تعهد داشتن در قبال همسر شاخص جدایی مناسب از خانوادههاي مبدأ و تکوین یک واحد زناشویی منسجم است
(بارن هیل1و النگو1978 2،؛ به نقل از گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران).
آیتاللهی( )1391معتقد است که ،وابستگی زیاد به پدر و مادر پیامدهاي منفی متعددي دارد .کاهش اعتماد متقابل
زن و شوهر ،ضعف اراده و قدرت تصمیمگیري در انجام امور ،افزایش توقع خانوادهها ،ایجاد بدبینی در طرفین و نیز
وابستگی زن یا شوهر به سایر افراد براثر بیاعتمادي به همسر ،از جمله این پیامدهاست .لذا در صورت مشاهده
وابستگی افراطی همسر به خانواده ،میباید علت این وابستگی را جستجو کرد .اگر رفتار شما سبب وابستگی همسرتان
به خانوادهاش است ،باید خودتان را تغییر دهید.

. Barnhill1
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مینوچین3،راسمن4و بیکر )1978( 5معتقدند که هر دو خانواده باید در ازدواج باقی بمانند تا شخص احساس هویت
خویش را حفظ کند ،همچنین این دو الگو باید به خاطر برخورداري زوجین از یک زندگی مشتر

با یکدیگر کنار

آیند.
الزم است زوجین به کمک یکدیگر درجه نزدیکی یا دوري از خانواده همسر را مشخص سازند .هر یک از آنها باید از
سوي خانواده طرف مقابل پذیرفته شود(گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران) .آنها باید روابط
خود با خانواده اصلی و دوستان را مجدداً سازماندهی کرده و جایی براي همسرشان در این روابط باز کنند ،در غیر
این صورت با مشکالت متعددي مواجه خواهند شد (کارتر و مک گلدریک )1989 ،اما این مرحله براي والدین معنی
دیگري دارد که عبارت است از خروج فرزندان جوان از منزل پدري .ایده آل این مرحله این است که رابطه والد –
فرزندي دیگر به صورت عمودي و سلسله مراتبی نباشد ،بلکه روابط دوستانهاي بین آنها بوجود آید .در این مرحله
والدین باید خود را با تغییر نقشها وفق دهند و سعی کنند با عروس ،داماد و نوهها سازگاري الزم را پیدا کنند (کارتر
و مک گلدریک.)1989 ،
والدین باید نقش مستقل فرزندان و شکل گیري خانوادههاي متعلق به آنان را بپذیرند .تکلیف تحولی در این مرحله
عبارت است از برقراري روابط بالغ – بالغ با فرزندان و همچنین گسترش خانواده براي گنجاندن عروس و دامادها،
نوهها و خانوادههاي سببی در نظام خود (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران) .خانواده زوجین در
این مرحله با قبول همسر فرزندشان به عنوان عروس یا داماد و احترام به استقالل زوجین و در عین حال حمایتها و
یاريرسانیهاي بجا میتوانند نقش بسزایی در محکمتر شدن پایههاي خانواده تازه شکل گرفته زوجین داشته باشند.
در مرحله بعد هنگامیکه زوجین صاحب فرزند میشوند باید بتوانند نقش خود را بعنوان زن و شوهر تعدیل کرده و
جایی براي فرزندان کوچک در بین خود باز کنند در همین حین والدین زوجین هم باید نقش والدینی خود را تعدیل
کنند و نقش پدر بزرگی و مادربزرگی را نیز بر عهده بگیرند (کارتر و مک گلدریک .)1989 ،اگر پدر بزرگ و مادر
بزرگ نقش حمایت از والدین و نوهها را ایفا کنند ،در این صورت به استحکام و بقاي خانواده کمک خواهند کرد.
برعکس ،زمانی که انتظارات و توقعات آنها از فرزندان و نوهها افزایش مییابد و هیچ حمایتی از آنها بعمل
نمیآورند ،باعث ایجاد مشکالتی در روابط زوجین میشوند (نیوگارتن6و وینستین.)1964 7،
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در مرحله بعد که مشخصه آن ورود فرزندان به دوره نوجوانی8است ،خانواده با چالشهاي سازمانی جدیدي دست به
گریبان میشود ،بویژه راجع به موضوعاتی چون خود پیروي و استقالل .امکان دارد والدین دیگر نتوانند اقتدار کامل
خود را حفظ کنند ،اما در عین حال ،نمیخواهند اقتدار خود را از دست بدهند .لذا ،مواردي مثل تغییر مقررات،
محدود سازي و بازنگري در نقشها که همگی ضروري نیز هستند ،غالباً روابط بین دو یا چند نسل را به شدت
دگرگون میسازند (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران) .همانطور که پریتو )1988(9خاطرنشان
میسازد ،مشکل اجابت خواستهاي نوجوانان ممکن است باعث احیاي تعارضات والدین با پدربزرگ و مادربزرگ
درباره فرزندپروري شود یا احتماالً همان نوع تعارضات را میان زن و شوهر به وجود آورد .مثلثسازي نوجوان با
والدین یا حتی میان نوجوان ،والدین و پدربزرگ یا مادربزرگ بسیار رایج است و غالب ًا در فرانظام خانوادگی اختالل
ایجاد میکند .چنانچه والدین زوجین بتوانند بدون دخالتهاي بی مورد و یا ایجاد اختالل در فرایند فرزندپروري
زوجین و دشوارتر کردن اوضاع براي زوجین ،حمایت الزم را از آنها و فرزندانشان به عمل آورند و باعث ایجاد آرامش
و تعادل در محیط خانواده زوجین شوند ،میتوانند نقش بسزایی در فروکش کردن کشمکشهاي خانواده فرزندانشان
در این مرحله داشته باشند.
مرزهاي درون خانواده از لحاظ انعطافپذیري یا نفوذپذیري با یکدیگر تفاوت دارند و میزان دسترسی به هر خرده
نظام ،ماهیت و فراوانی ارتباط و تماس میان اعضاي خانواده را تعیین میکند .مرزهاي کامالً مشخص بین خرده
نظامهاي خانواده ،به حفظ جدایی افراد کمک میکند و همزمان بر احساس تعلق به کل نظام خانواده صحه میگذارد.
در حالت آرمانی ،وضوح مرزها ،با فراهم کردن حمایت و دسترسی ساده براي پیامرسانی و توافق بین نظامهاي فرعی
در زمان الزم ،بهزیستی کل خانواده را بهبود میبخشد و در همان حال ،استقالل و آزادي تجربه اعضاي هر یک از این
نظامها را تشویق میکند( .گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران).
مرزهاي بسیار خشک یا انعطاف ناپذیر باعث ایجاد سدها و مانع غیر قابل نفوذ بین خرده نظامها میشوند( .گلدنبرگ
و گلدنبرگ ،ترجمه برواتی و همکاران .)1382 ،اعضاي خانوادههاي گسسته ،ممکن است مستقالنه عمل کنند ،ولی از
کمبود حس وفاداري و تعلق و قابلیت وابستگی متقابل و طلب حمایت مورد نیاز رنج میبرند (مینوچین،1375 ،
ترجمه ثنایی).
بههمتنیدگی ،حالتی افراطی از نزدیکی و شدت تعاملهاي خانوادگی است که در آن ،اعضا به یکدیگر بیش از حد
عالقمند یا در آمیخته هستند .وحدت و مشارکت افراطی در خانواده باعث فقدان احساس فردیت میگردد .احساس
تعلق خاطر نسبت به خانواده ،همه تجارب را تحت سیطره خود در میآورد و در نتیجه ،رشد شخصی اعضا را از میان
میبرد (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران).
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در خانواده درمانی تجربهنگر نمادي(ویتاکر)10بدکارکردي هم از جنبه ساختاري و هم از جنبه فرایندي مورد توجه
قرار میگیرد .از لحاظ ساختاري ،امکان دارد که مرزهاي خانوادگی درهم ریخته یا نفوذناپذیر ،باعث عملکرد ناکارساز
خرده نظامها ،تبانیهاي مخرب ،انعطافناپذیري نقشها و جدایی نسلها از هم گردند .مشکالت مربوط به فرایند
میتوانند موجب فروپاشی امکان مذاکره و توافق اعضا براي حل تعارض شوند و شاید باعث گردند تا صمیمیت،
دلبستگی یا اعتماد از میان برود ،چون نیازهاي مربوط به روابط فردي همچنان ارضاء نشده باقی میمانند .در مجموع
ویتاکر چنین فرض میکند که نشانههاي اختالل هنگامیظهور میکند که فرایندها و ساختهاي بدکار به مدتی
طوالنی تداوم مییابند و مانع توان خانواده براي اجراي تکالیف زندگی میشوند (روبرتو ،199111،به نقل از گلدنبرگ
و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران) .ممکن است ازدواج آنقدر بدون حد و مرز مشخص باشد که دست
دیگران را براي دخالت افراطی باز گذارده باشد و یا دایره آن آنقدر محدود باشد که زوجین به خاطر داشتن
کوچکترین وابستگی به خارج از خانواده شماتت شوند .ویتاکر معتقد است هدف درمانگر در خانواده سه نسلی آن
است که در عین احساس با هم بودن احساس جدایی نیز داشته باشند و خود را مقید به پیروي سالم نیز
بدانند(حسینی .)1390 ،درهر دو رویکرد فوق اهمیت فوقالعادهاي به ایجاد مرزهاي روشن بین خرده نظامهاي
خانواده داده میشود .باید مرزهاي بین خرده نظام زوجین و خانوادههاي آنها آنقدر مشخص باشد که بتوانند روابط
عاطفی الزم را با یکدیگر داشته باشند اما در عین حال به دور از مداخالت و وابستگیهاي شدیدي باشند که مانع از
کارکرد صحیح خانواده میشود .عدم رعایت مرزها باعث بروز مشکالتی نظیر دخالتهاي بیجا ،حرمتشکنیها و
بیاحترامیها و ...میشود .یکی از شکایتهاي زوجین عدم رعایت حریم خانواده آنها توسط اعضاي خانواده همسر
است که همین عامل میتواند باعث مشاجرات فراوانی بین زوجین و خانوادهها و حتی زوجین با یکدیگر شود که به
تبع آن رضایتمندي زناشویی کاهش مییابد و چه بسا ممکن است کانون خانواده از هم بپاشد.
درنظریه بین نسلی بوئن12،ارزشها ،ویژگیها ،قواعد و الگوهاي هر خانواده منحصر به همان خانواده است و از نسلی
به نسل دیگر منتقل میشود؛ یعنی هر فرد آنها را از خانواده اصلی خویش به ارث میبرد و با آنها وارد ازدواج
میشود (ثنایی .)1378 ،در دیدگاه بوئن ،سیستم عاطفی خانواده هستهاي ،یک مفهوم چند نسلی است و افراد
گرایش دارند که سبک ارتباط آموخته شده در خانواده اصلی خویش را در همسرگزینی و سایر روابط مهم خویش
تکرار کنند .بوئن تصور میکرد در بسیاري از خانوادههاي مشکل دار غالباً اعضاي خانواده فاقد هویت مستقل و مجزا
هستند و بسیاري از مشکالت خانوادگی به خاطر این روي میدهد که اعضاي خانواده خود را از لحاظ روانشناختی از
خانواده پدري مجزا نساختهاند ، ،بنابراین در این رویکرد در درجه او ل بر تمایز یافتگی و استقالل افراد تأکید میشود
(گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه براواتی و همکاران).
Whitaker. 10
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افرادي که از تمایزیافتگی اندکی برخوردارند ،کسانی هستند که عقل و عاطفهشان چنان در هم آمیخته است که
زندگیشان تحت اختیار احساسات اطرافیانشان قرار دارد .در نتیجه به سادگی دچار بدکارکردي میشوند .آنها به
خاطر اینکه اشخاصی ترسو و به لحاظ عاطفی نیازمند هستند ،فردیت خود را فداي کسب اطمینان از سوي دیگران
میکنند .این شخصیت چیزي نیست مگر عقاید و ارزشهاي متعلق به دیگران (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه
برواتی و همکاران) .افرادي که از تمایزیافتگی باالیی برخوردارند ،از احساسات خویش آگاهاند و درباره آنچه برایشان
بهترین است میاندیشند نه درباره دست یافتن به آمال و امیال دیگران ،یا تالش براي نفوذ بر سایرین (حسینی،
 )1390این افراد به خاطر سعادت زناشویی ،خشنودي والدین ،دستیابی به هماهنگی خانواده ،یا به خاطر زور ،دست
به مصالحه بر سر هویت خویش نمیزنند (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران) .همسري که از
تمایزیافتگی اندکی برخوردار است ممکن است خانواده خود را در مسایل زناشویی اش دخالت دهد که این امر نه تنها
میتواند باعث ایجاد مشکالتی بین زوجین شود بلکه میتواند در روابط بین زوجین با خانواده همسر هم اختالل ایجاد
کند و در عین حال گاهی مواقع وابستگی شدید خانواده به فرزند نیز باعث میشود عمالً استقالل زوجین از بین برود
و موجبات ناراحتی همسر را فراهم آورد.
نظریه شبکه بر روابط زوجین و شبکه خویشاوندي تأکید دارد و بیان میکند که هر چه رابطه بین شبکه کمتر و
سستتر باشد ،زوجین وظایف خود را بهتر انجام میدهند .پس اگر شبکه قوي باشد ،زوجین ،خود نمیتوانند
تصمیمات الزم را اتخاذ کنند ،چرا که باید بر اساس شرایط و روابط شبکه عمل کنند و دخالت دیگران را در زندگی
خود قبول کنند .امکان دخالت افراد در زندگی زناشویی ،گویاي نفوذ افراد مسنتر همخون و تسلط شبکه روابط
نسبی است که از سنن کهن جوامع مشرق زمین است .این امر موجب تضاد شبکههاي روابط نسبی و سببی شده و
به کلیشهها و عقاید قالبی در باب مادرزن و مادر شوهر ،جان بخشیده است (ریاحی.)1386 ،
نظریه شناختی-رفتاري با تأکید بر اصول یادگیري معتقد است هر یک از همسران ،باورها و طرحوارههایی درباره
پیوندهاي صمیمانه دارند که آنها را بر پایه پیوند با خانواده اصلی شان آموختهاند (ثنایی .)1378 ،در کشور ما
بسیاري از باورها و طرحوارههاي افراد درباره خانواده همسر به همین طریق در ذهن افراد شکل میگیرد و در
تعامالتشان با خانواده همسر پاسخهاي هیجانی و رفتاري خاصی را بهمراه میآورد .به همین منوال اعتقادات و
باورهاي کلیشهاي نادرستی نیز در مورد عروس و دامادها رواج دارد که بطور ناخودآگاه موجب کدر شدن روابط
خانواده همسر و زوجین میشود و مسلماً نتایج آن زندگی زناشویی زوجین را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
غالباً مشکل به این سبب ایجاد میشود که افراد به محر هاي واقعی و پیامدهایی که در محیط آنها اتفاق
میافتد ،پاسخ نمیدهند ،در عوض آنها عمدت ًا به برچسبها و انتظاراتی پاسخ میدهند که براي پردازش کردن
رویدادهاي محیطی مورد استفاده قرار گرفتهاند .اگر برچسبها و انتظارات آنها نادرست باشند ،در اینصورت
رفتارهاي آنها به ناچار ناسازگارانه هستند (پروچاسکا13و نورکراس ،138714،ترجمه سید محمدي) .بر همین اساس
. Prochaska13
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انتظارات و توقعات ،نامعقولی که زوجین از خانواده همسر و والدین از عروس و دامادهاي خود دارند و عدم توانایی
زوجین و یا خانوادهها در برآورده کردن آنها باعث ایجاد مشکالت فراوانی در روابط بین آنها میشود .پس از بوجود
آمدن مشکل در مرحله حل مسأله هم اگر افراد براي برخورد کردن با مشکالت رفتاري عادي راهبردهاي بی حاصلی
را یاد بگیرند ،احتماالً مرتکب اشتباهات جدي میشوند که به ناکامی ،افسردگی و ناراحتیهاي هیجانی دیگر منجر
خواهد شد (پروچاسکا و نورکراس ،1387 ،ترجمه سید محمدي) .چنانچه والدین بتوانند باورها ،انتظارات و توقعات
بیجاي خود از عروس و دامادهایشان را شناسایی کنند و اجازه ندهند این باورها بر روابط بین آنها تأثیر بگذارد هم
خودشان روابط بهتري با زوجین خواهند داشت و هم سبب بهبود روابط زوجین با یکدیگر میشوند.
در رویکرد مبتنی بر فرآیند اعتبار یابی انسان ،ستیر15،نشانههاي اختالل در هر عضو را عالمتی دال بر وقفه رشد و
کمال میداند که براي نظام خانوادگی ارزش تعادلی دارد ،چرا که خانواده باید این انسداد و تحریف رشد را به شکلی
در تمامیاعضاي آن به وجود آورد تا توازن آن حفظ شود (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران).
ارتباط و عزتنفس پایههاي درمان ستیر هستند .او معتقد بود که عزت نفس و ارتباط موفق با دیگران الزم و ملزوم
یکدیگرند ،بدین معنی که عزت نفس پایین با روابط ناسالم با دیگران همبستگی دارد .ستیر معتقد است اختالل
عملکرد خانواده ،از ارتباطهاي نادرست آن بر خاسته است که این موضوع به عزت نفس پایین هر فرد مربوط است.
خانوادههاي بالنده نحوه برقراري ارتباط و ارسال پیام را به خوبی یاد گرفتهاند .این خانوادهها از ویژگیهایی بدین
شرح برخوردارند :نشاط ،سرزندگی ،اصالت ،محبت ،عالقه ،ارزش قائل شدن براي یکدیگر ،چهرههاي آرام و گشاده و
 ...در حالی که در خانوادههاي آشفته محیط ،یخزده ،بیش از حد مؤدبانه و جو ،منفی است و یک حالت بیحوصلگی،
بیاحساسی و ...حاکم است .ستیر در سیستمهاي خانواده براي همدلی ،توجه مثبت و صداقت اهمیت قائل است و بر
یک الگوي ارتباطی اثر بخش تأکید میورزد (حسینی.)1390 ،
یکی از مشکالت اساسی تعامالت زوجین با خانواده همسر مربوط به عدم توانایی آنها براي برقراري ارتباط و
انتقال پیام به شیوهاي مناسب است .بدین ترتیب سوء تفاهمها و سوءتعبیرات و احساسات بیان نشده ،بدگوییها و
غیبتها ،باعث کدر شدن روابط و چه بسا قطع ارتباط میگردد .چنانچه خانواده زوجین سعی کنند به روش صحیحی
با زوجین ارتباط برقرار کنند و به نیازها و احساسات آنها توجه کنند ،اختالفات کمتري بین آنها ایجاد میشود و
رابطه زوجین با خانوادهها و به تبع آن رابطه زوجین با یکدیگر نیز بهبود مییابد.
رویکرد پر نفوذ دیگري در خانواده درمانی که به الگوهاي پیوند چند نسلی درون خانواده عنایت دارد ،از کارهاي ایوان
بوزورمنی – نگی16و همکارانش سر چشمه میگیرد .به نظر نگی ،موضوعی که باید به آن توجه داشت تأثیر
موضوعات درون روانی و بین نسلی داخل خانواده و مخصوصاً برداشت ذهنی ادعاها ،حقوق ،وظایف و تعهدات هر عضو
. Norcross14
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از دید دیگران است .اعضاي خانواده براي آنکه کارکرد مؤثري داشته باشند ،باید مسئولیت اخالقی رفتارهاي خویش
17یعنی آنچه فرد مستحق آن است یا شایستگیاش را پیدا
در برابر یکدیگر را بپذیرند و یاد بگیرند که میان حقوق (
کرده) و دیون(18آنچه شخص به دیگران مدیون است) ،توازن برقرار سازند (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه
برواتی و همکاران).
درمانگر بافتنگر19به جاي توجه به نشانه رفتاري یا آسیب خانوادگی ،منابع ارتباطی را در حکم اهرمی براي تغییر
خانواده میداند؛ روابط زمانی قابل اعتماد شمرده میشوند که امکان تبادل نظر راجع به دعاوي معتبر و مسئولیتهاي
متقابل براي اعضاي خانواده فراهم آمده باشند (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،1382 ،ترجمه برواتی و همکاران) .هدف اصلی
درمان بافتنگر بهبود قابلیت ارتباطی اعضاي خانواده و متعادلسازي تراز پرداختهاي عاطفی و تبادالت اعضاي
خانواده است .ویژگی خانوادههاي برخوردار از کارکرد کارآمد عبارت است از توانایی توافق و مذاکره بر سر نابرابريها و
خصوصاً توانایی حفظ احساس انصاف و مسئولیت در تعاملهایی که با یکدیگر دارند (گلدنبرگ و گلدنبرگ،1382 ،
ترجمه برواتی و همکاران) .چنانچه خانوادهها در روابطشان با زوجین و برعکس جانب احترام و انصاف را رعایت ،کنند
و بجاي بسیاري از ایرادها ،سرزنشها ،بیحرمتیهایی سعی کنند در کمال آرامش مسایل و مشکالتشان را مطرح
کنند و درباره آنها به چارهجویی بپردازند ،از بروز بسیاري از مشکالت جلوگیري خواهند کرد.
پیشینه پژوهشی:
نتایج پژوهش سپهریان ( ،)1379حاکی از این است که در شهرستان ارومیه دومین عامل طالق بعد از ناسازگاريهاي
رفتاري و اخالقی دخالت بیجاي خویشاوندان و آشنایان است .در این تحقیق بیش از نیمیاز زنان ،اقوام شوهر
خویش را در اختالفات خود مقصردانستهاند و حدود  6درصد مردان نیز اقوام زن را مقصر دانستهاند.
در پژوهش عامري ( ،)1381یکی از عوامل گوناگونی که بعنوان مؤلفههاي مؤثر بر رضایت زناشویی شناسایی شدهاند،
اقوام و آشنایان هستند.
در پژوهش اردکانی ( ،)1382یکی از عواملی که باعث پایین بودن آمار طالق در خانواده یزدي میشود ،حمایت
والدین زوجین از زندگی تازه تشکیل شده است .از آنجا که زوجین در ابتداي تشکیل زندگی و بخصوص با تولد
فرزندان با استرسهاي زیاد اقتصادي ،ارتباطی ،اجتماعی و غیره مواجه میشوند و از آنجا که وجود حمایت اجتماعی
عاملی مؤثر در افزایش توانایی مقابله با استرس در افراد است ،حمایت همه جانبه مالی ،عاطفی و غیره که در والدین
یزدي وجود دارد ،به فرزندان آنها در مقابله با استرس و جلوگیري از فرو پاشی خانواده نو پا کمک میکند.

. entitilement17
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اصغري و رفیعینیا ( 1385به نقل از رحمتاللهی ،)1385 ،در تحقیق خود دخالتهاي خانوادهها و اطرافیان را از
عوامل پیشبینی کننده یک ازدواج ناموفق گزارش کردند.
رحمت اللهی ( ،)1385نشان داد ،زوجین داراي سابقه  1-5سال ازدواج بیش از زوجین با سابقه  11-15سال ازدواج
مشکالت فرافردي مانند دخالت خانواده اصلی ،مشکالت اقتصادي ،مسکن و تفاوتهاي فرهنگی را تجربه میکنند.
عزیزي و همکاران ( ، )1395نشان دادند ،روابط زوجین با خانوادهها را آسیبهایی نظیر انتظارات و توقعات نابجا ،آزار
و اذیتهاي کالمیو غیر کالمی ،وابستگیها و ...تهدید میکند.
 )198320این فرض را تأیید کرد که پس از ازدواج ،میزان نزدیکی و پیوند زنان با
یافتههاي پژوهش شولمن و کلین (
خانواده اصلی خود بیشتر از نزدیکی مردان به خانواده اصلیشان است .یافتههاي پژوهش نشان داد که زن و شوهر
پس از ازدواج نیز بیشترین تأثیر را از مادران خود میگیرند.
نتایج مطالعه طولی که استوراسلی و مارکمن )1990(21بر روي  40زوج که از قبل از ازدواج تا اوایل دوره والد
شدنشان پیگیري شده بودند ،نشان میدهد که یکی از رایجترین مشکالت زوجین مربوط به بستگان و دوستان هر
یک از همسران است .پژوهشگران همچنین دریافتند که مشکالت ذکر شده در طی سه مرحله مطالعه (قبل از
ازدواج ،بالفاصله پس از ازدواج ،بعد از تولد اولین فرزند) زیاد تغییر نمیکند .بسیاري از تغییرات در خانواده همسر
نظیر فقر ،ورشکستگی ،بیماري و یا فوت میتواند کیفیت روابط زناشویی را تحت تأثیرقرار دهد،
آمبرسون ،)1995(22در تحقیق خود نشان داد که مرگ والدین داراي تأثیر منفی بر کیفیت روابط زناشویی است.
وابستگی بیش از حد هر یک از زوجین به خانوادهاش این فرصت را به والدینش میدهد تا با مداخالت بیشتر باعث
 ،)199823سطح تمایز یافتگی از خانواده اصلی و
پایین آمدن رضایت زناشویی شوند ،در پژوهشهاوس و مالینکرود (
سازگاري زناشویی زوجهاي جوان بررسی شد .یافتهها نشان میدهد که با افزایش سطح تمایز یافتگی و استقالل از
خانواده اصلی ،رضایت زناشویی باالتر میرود و دیگر اینکه وابستگی شوهر به والدینش بیشتر از وابستگی زن به
والدینش موجب ناسازگاري و اختالفات زناشویی میشود.
بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق با توجه به آسیبهاي فراوانی که طالق میتواند براي خانواده و جامعه در برداشته باشد ،یکی از
عوامل طالق یعنی ارتباط نادرست بین زوجین و خانواده آنها و نقش خانوادهها در وقوع و یا پیشگیري از طالق مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق حاضر نشان داد روابط زوجین با خانواده همسر را آسیبهایی نظیر مرزبنديهاي
. Shulman & klein20
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نادرست ،انتظارات و توقعات بیجا ،آزار و اذیتهاي کالمیو رفتاري ،عدم توزیع متوازن قدرت ،وابستگیها و...میتواند
تهدید کند و موجبات درگیريها و اختالفات بین زوجین را فراهم آورد .در تبیین نتایج بدست آمده میتوان گفت در
خانوادههاي ایرانی همبستگی زیادي بین اعضا وجود دارد و خانواده سعی میکند پس از ازدواج زوجین نیز این
همبستگی را حفظ کند در حالی که الزمه ازدواج تشکیل یک کانون خانوادگی مستقل است .تعالیم اسالم نیز با
تأکید بر روابط خویشاوندي به دنبال حمایت از این خانوادة کوچک ،و کمک به رشد و حل مشکالت آن است .با
تقویت روابط خویشاوندي در مراتب متعدد آن میتوان در جهت حل مشکالت خانواده یا دستکم کاهش آن گامهاي
جدّي برداشت .بخشی از دالیل اهتمام دین و اسالم به روابط خویشاوندي همین نکته است .اما در بسیاري از
خانوادهها والدین و مخصوصاً مادران سلطه و قدرت فراوانی بر فرزندان دارند که این سلطه پس از ازدواج نیز حفظ
میشود و باعث ایجاد اختالل در استقالل زوجین و اختالفات زناشویی میشود .وابستگی شدید همسر به خانوادهاش
و عدم تمایز یافتگی او باعث ایجاد فضایی میشود که خانوادهاش بیشتر بتوانند در زندگی زناشویی وي قدرت نمایی
کنند و موجبات نارضایتی همسر فرد را فراهم آورند .از سوي دیگر دلسوزيها و حساسیتهاي بیش از حد خانوادهها
نسبت به زندگی فرزندشان زمینه دخالتها ،ایرادگیريها ،سرزنشها و مقایسهها را فراهم میآورد که باعث اختالفات
و کشمکشهاي بین زوجین و خانوادهها میشود .یافتههاي تحقیق حاکی از این بود که اگر خانواده همسر در
ارتباطات خود با زوجین ،جانب ادب و احترام را نگه دارند و از دخالتها ،سرزنشها ،بهانهگیريها ،توهین و تحقیرها،
بدگوییها ،انتظارات و توقعات نامعقول ،وابستگیها نسبت به فرزند بدور باشند و در عین حال در مواقع لزوم با
محبتها ،پشتیبانیها و یاريرسانیهاي خود زوجین را بهرهمند سازند ،میتوانند نقش بسزایی در تحکیم پیوند
خانوادگی آنها داشته باشند.
پیشنهادات:
با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتري در جهت ارائه راهکارهایی جهت بهبود روابط
خانوادهها با زوجین انجام گیرد و نتایج آن از طرق مختلف نظیرکالس هاي آموزشی به صورت مشاوره ي قبل از
ازدواج در مورد وظایف حقوقی همسران وروابط سالم با والدین طرفین ازدواج و همچنین تدوین کتابهاي آموزشی و
یا از طریق برنامههاي آموزشی در رسانههاي عمومینظیر رادیو و تلویزیون در اختیار عموم قرار بگیرند تا از بروز
بسیاري از تبعات تعامالت منفی خانوادهها و زوجین پیشگیري به عمل آید.
منابع و مآخذ:
 .1آیتاللهی،ز .)1391(.اخالق در خانواده ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها ،معاونت پژوهشی
دانشگاه معارف اسالمی ،دفتر نشر معارف.
 .2احمدي ،ا .)1384( .آسیبهاي خانوادگی :طبقهبندي و نشانهها ،چکیده مقاالت ،پنجمین سمینار انجمن
مشاوره ایران .تهران :انجمن مشاوره و روانشناسی.
 .3ایمانی ،م .)1388( .ارتباط با خانواده همسر تهران :پیامرسان.
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