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 شگفتاریپ
 در را عاطفه و ساحسا از یموج میکنمی فکر آن به یوقت که پرمعناست یااژهه، وخانواد

 انیبن و اساس و یاجتماع نهاد نیولان، نایاطم و شیآساگاهیجا انوادهخ .دزیانگ یبرم ما

 لیاص یفضا کهرود می افتهی توسعههای کشور در امروزه که یمفهوم؛ است جامعه هر

 ؟ دارد ضرورت آن وجود ایآ و چه یعنی خانواده یراست هبد. بده دست از را خود

 را تیمسئول نیشتریس، بمقد ینهاد و استوار یدژ مثابه به انوادهخی، الماس فرهنگ در

 ،هادخانو لیتشک ساسد. ادار عهده بر را انسان سعادت و یعالتیت، ربل، تحوت ،درش در

 به لید، نرش قیطر مودنیر، پخاط آسایش ،نروا آرامش به دنیرس یاله نظام در زدواجا

 . تاس حق ذات به تقرّب و یانسان کمال

م، ایتلال، کامت ،درش انونکی، اجتماع ـ یعاطف یواحد عنوان به را خانواده (7112) آکرمن

 هب متعلق را خود فرد خانواده رت. داس نموده یمعرف یپاتولوژ مرکز زین و فادهندهش

 از را خود تیهو افراد (7113) نیچمینو گفته هت. باوس مختص که داندمی یامجموعه

 ت. اس جامعه و خانواده لیتشک یبنا سنگ نینخست زدواجا .دکننمی احراز خانواده قیطر

 هدف با مرد( کی و زن کی) بالغ فرد دو که است یزمان خانوادهی ریگشکل آغاز نقطه

 از داج که آوردمی وجود به را ینقش ازدواج قدع .دوندنیپمی گریکدی به خانواده لیتشک

 ت. اس ییزناشو دوره روعش، شنق قالانت نیا یبحران نقطه و است یقبلهای نقش

 یاعهامج .دآورنمی دیپد را متزلزل امعهج لتزلزمه، ختیگس لجامهای انوادهخید، ترد بدون

 ورود می باال روز به روز طالق انمیز نشود افتی سالم خانواده از ینشان آن در که

 یاریبس شهیری، لک طور هب .دریگمی صورت کمتر شدهی زیربرنامه و مطلوبهای ازدواج

 انجمن توسط که ینشست رد. دکر جوجست خانواده در دیبا را یتماعاجهای یکجرو از



 

 

 یتقایتحق جینتا وها گزارش خانواده و کودک مبحث رد، دبو شده انجام انیمرب و ایاول

 ائمجر ارتکاب انمیز گرایم، هست جوامع یختگیگس لجام شاهد اگر که بود آن از یحاک

 ترشیب روزه هر یتیشخص و یرفتار التاختال انمیز گراد، ابیمی شیفزاا روز روزبه

 اندردهک اشغال زوفرنیاسک مارانیب را یمارستانیبهای تخت درصد 32 از شیب گراد، شومی

 نیا یتمام شهیرد، شومی منجر طالق به ازدواج سه بیقر ازدواج چهار هر از اگر و

  د.کر جستجو خانواده در دیبا را مسائل

 یلو د،باشمی مثبت جواب که است مسلم؟ است مؤثر حد نیا تا خانواده ایآ یراست به

 وزبر از توانمی چگونه؟ ستیچ سالم خانواده کی یژگیو که است نیا یاصل پرسش

 درمانگران خانواده ژهیو هن، بشناساروان و محققان؟ نمود یریجلوگ خانواده در مشکالت

 را هایییژگیو و دارند یفیتعار سالم نوادهخا خصوص ره، دخانواد مشاوران و

 د. انبرشمرده

 مشکالت هستند مطلوب عملکرد یدارا که ییهاخانواده (7215) ریست ایرجنیو نظر به

 یتعامل هاییندفرآ نمودن خشک و فلج زاد، کننمی حل خاص هاییبندزمان در را خود

 وی ریگمچ از دهدمی رخ نوادهخا در یشکلم ،قاتفا یقتو ،هکرد اجتناب خانواده در

 یوقت دار مشکلهای خانواده در که یحال ردد، کننمی یخوددار گناهکار فرد یجوجست

 ترفیضع که نفر کی آخر در و اندازندمی گریکدی گردن به را آن دهدمی رخ یمشکل

 .دبکش دوش به را مشکالت و گناهان همه بار دیبا کند دفاع خود از تواندنمی و است

 خوردمی یماریب برچسب و دهدمی بروز را یماریبهای نشانه که است فرد نیا عموالًم

 ناموفق یرفتار هایوهیش سالمهای انوادهت. خاس خانواده بال( )سپر بالگردان اصطالح به و

 ردد، پردازنمی خلّاق و نو هاییاستراتژ یجستجو هب ،هساختها ر را مشکالت حل در

 بر را آن کنندمی یسع ای و پردازندمی مشکل انکار به دار مشکلهای خانواده که یحال

 د. کنن حل یجانیه و ناکارآمد هایوهیش و روزمرّه منطق اساس



 

 

 و مشکالت لحی، تکامل هاییازن نیتأم به قادر که است یاخانواده ناسالم خانواده

 نیچن به توجه ابین، نابراب .دباشمی مختل یشهاکارکرد و نبوده خودهای تعارض

ید. آمی وجود به ناموفقهای ازدواج اثر در دار مسئله ای زابیآس انوادهخی، امفروضه

 راداف هو، کر آن زا .دریگمی شکل دار مشکل و ناسالم افراد توسط زین ناسالمهای زدواجا

 یلچندنس ندیفرآ (یهمسر )همسان هستند خود هیشب با ازدواج مترصد همواره دار مسئله

 .دابیمی انتقال نسل به نسل مختل نظام نیا و ندیآمی وجود به دار مسئلههای خانواده از

 هت، باس گونه مرج و هرج قدرت مراتب سلسلهها خانواده نوع نیا در (7171ن، )بوئ

 ریگ نارهکی، منزو یافراد نیوالد نکهیا ای و دارد تام قدرت نیوالد از یکی که یاگونه

 مبهم و نامشخصها م، مرزنظا نیا رد. ددارن عهده به را اوضاع نترلک فرزندان و هبود

 آزادانه برازاد، شومی دهید فراوانها ناقضد، تندارن یرأ استقالل خانواده یعضاا .تاس

 یکل هب گوگفت و حثب ،تاس مرج و هرج ارتباط یلگواد، باشمی مشکل دچار احساسات

 هد. بهستن مواجه یادیز هاییدشوار با شکالتم حل در هاادهخانو نیا .دباشمی لیتعط

 ؤثرنام و رشفافیص، غنامشخ اریبس درتقر، ایاخت یداراها خانواده گونه نیای، کل طور

 یسردگاف سمت به و نییپا افراد هیوحت. راس یینارضا از یحاک زین ارتباطات و هستند

 یگسستگ هم از و یعاطف یسرد اردچ آن یعضاا ،هبست خانواده ظامد. ندار شیگرا

 گریدکی به نسبت افراد و خشک اریبسها ها مرزخانواده نوع نیا از یبعض رد .دباشنمی

ها کانم نیا در محبت و شقد. عباش دهیتن هم بهها مرز است ممکن ای باشندمی تفاوتیب

 تحمل ستانهآ ،دشونمی شمرده محترم افراد یشخص میحر و است مشروط صورت به

 نگاشتها دهیناد اعضا توسط شکالتت. مباالس اریبس تنش و شمکشکیین، پا اریبس

 رنظ به و ستندین گریکدی از خواستن کمک ای ،نرساند یاری صدد در عضااد. شومی

 نیا هاییژگیو .دشومی منتقل گرید عضو به عضو کی از یمرضهای نشانه که درسمی

ن، هانپ ،ممبه قرّراتها، ممرز اخلدتد، ایز ضطرابز: اعبارتندا یکل میترس کی در خانواده



 

 

  .یندروغ متقابل روابط و یآزاد قدانف

 خانواده در موجودی روان مشکالت وها بیآسی بررس به تا میداری سع کتاب نیا در

 کاهش وی روانهای بیآسی معرف نهیزم در جلو به روی گام کتاب نیا است دیمیم. ابپرداز

 د. باش برداشته خانواده در آن

مؤلف از یسخن
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 یعاطف طالق بر یدرآمد شیپ
 یعاطف هاییازن رفع یبرا که باشدمی یهانجی، مومعی، نهادهای نظام نینخست از خانواده

 مناسب روابط اساس بر جامعه در مناسب وابطر .دباشمی یضرور جامعه یبقا و انسان

 عتب به انوادهد، خباش ترمناسب خانواده وندر روابط اندازه رهد. ریگمی شکل خانواده در

 (. 7271ن، همکارا و ی)باستان است برخوردار یشتریب استحکام و ثبات از جامعه آن

 کامل طور به طالق یرسم آمار مات، ااس القطی، خانوادگ هایبیآس نیترمهم از یکی

 یآمار آن ارکن در رایزت، سین ییزناشو یزندگ در همسران یناکام انمیز دهندهنشان

 هک یایخال تو و خاموش هاییزندگ یعنی؛ دارد اختصاص یعاطفهای طالق به بزرگتر

  .دکنننمی یقانون طالق یتقاضا یول کنندمی یندگز یسرد به هم کنار در مرد و زن

 روابط شدن مک ،دحدومی، روان شکالتمی، فسردگد، اباش ادیز طالق که یاجامعه در

 راداف شرفتیپ و رشد مانع عوامل نیا یمهه .دگذارمی یفزون به رو انحرافات و یاجتماع

 (. 7217ی، )صمد شد خواهد امعهن، جآ تبع به و

ت: اس معتقد طالق علل مورد در یشهر کهنه زادهیقت .ددهمی رخ یمختلف لیدال به طالق

 لسائمی، همسر ندچی، خانوادگ ختالفار، گیکدی از ومرد زن راهتکی، اخالق توافق دمع

ن، یزوج مستمر یمارین، بس ختالفای، قتصادای، ماد واملعد، ایعتای، سمانجی، جنس

 خطر به را خانواده تیثیح که یجرم نوع هر و حبس ای نیجزو تیحکومد، مفرزن داشتنن

 (. 7273ی، نی)حس اندازد

 هک آنست جامعه هر وجود یبرا الزم یادیبن طیشرا از کنندمی دییتأ همگان که همانگونه

 زن یجنس وابطد. رباش داشته یجنس روابط یبرقرار یبرا یکارآمد روش دیبا جامعه هر

 تقابلم کنش یبرا یکافهای فرصت جنس دو هر که باشد داشته یشکل چنان دیبا مرد و

 هب اتوجهت. باس یجنس روابط یبرقرار دائم شکل ازدواج معجوا یهمه رد. دباشن داشته

 نییتع را رفتار مناسبهای کل بعد به یکودک یدوره از هک است فرهنگ و جامعه نکهیا
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 نیا و دهدمی شکل «ازآن خارج جهان» را ینیمع ازدواج هر تیفیک و تیاهمد، کنمی

 (. 7275ز، )برنارد کندمی فایاها خواسته و انتظارات نییتع در یمهم نقش خارج جهان

 رابطه قطاعان نیهمچن و جنس دو نیب یرابطه یبرقرار یچگونگ و تیفیک گرید عبارت به

 قشن ی،اجتماع ینهیزم یعنی؛ است مرتبط طیمح هر خاص یفرهنگ ینهیزم به شدت به

 زا یبخش یشیخو ای یخانوادگ روابط چون گفت دیاد. بدار هایندفرا نیا در یمؤثر

 در را یعاطف یتجربه از یکامل فیط باًیتقر یوادگخان یندگت، زاس انسان هر تیموجود

 تاس ممکن هم اندازه همان به ماد، اباش ارضاکننده تواندمی یخانوادگ وابطر .دریگمی رب

 شاندبک حرمان و أسی به را مردم که باشد ییهاتعارض وها تنش نیدتریشد یدربردارنده

 (. 7211ز، ندنی)گ کند گناه و اضطراب قیعم حس از سرشار راها آن ای

 هب رو ییزناشو رابطه انگریب و طالق ندیفرا در رحلهم نیاول را یعاطف طالق هانان پل

 اگر شوهر و زن او دهیعق هب .دشومی آن نیگزیجا یگانگیب احساس که داندمی یرواه

 اعتماد و جاذبه ماد، ادهن ادامه یاجتماع گروه کی مانند را بودن باهم است ممکن چه

 . (7277ی، )ساروخان است رفته نیب از گریکدی به نسبتها نآ

 شوهر و نز که است ازخود فرتنیم، تسل نیب زیانگنفرت یانتخاب عنوان به یعاطف طالق

 یدیناام و ینیغمگ لیدل به شوهر و زن از کی هر آن در که کنندمی تجربه را نآ کدام هر

  .ددهمی آزار را یگرید

 یاج به مسرانت. هاس گریکدی به محبت و حترامد، ااعتما فقدان متضمن یعاطف طالق

 رهد، کننمی عمل گریکدی نفس عزت تنزل و یناکام و آزار جهت در گریهمد از تیحما

ی، اروخان)س است یگرید طرد و یکوتاه و بیع اثبات یبرا یلیدل افتنی دنبال به کدام

7275 .) 

 پاشدمی فرو خانواده آن یط که ردیگ خود به یسمر ،رآشکا صورت تواندمی هم طالق

 اشیرونیب ساختار صرفاً خانواده آن جهینت در که ردیگ خود به پنهان صورت تواندمی هم و



   فصل اول: طالق عاطفی14

 

 ،تضرور به بنا نیزوج حالت نیا ردد، باشمی یته درون از واقع در یول دشومی حفظ

 یرسم القد. طندارن یمناسب و سازنده یعاطف روابط یول کنندمی یزندگ گریهمد با جبارا

 طالق شهیمهی، قانون و یرسم طالق آمددر شیپ یعنی است یعاطف طالق یمعنا به

 ت. اس یعاطف

 رسماً  یول باشند شوهر و زن اسماً  دهندمی حیترج یلیدال به بنا که یهمسران ستندین کم

 حرف گریهمد باها سال یحت وها ماه است ممکن و هستند جدا هم از یکیزیف نظر از و

 یاقدمهم را یعاطف القن، طنشمندادا از یاریسد. بباشن نداشته زین ییزناشو رابطه و نزده

 از یفرد هر و ستین یسادگ نیا به ازدواج به دادن اتمهخ .دداننمی یقانون طالق بر

 د. برس یقانون طالق به سرانجام تا کندمی عبور یمراحل

 ؟ دهدمی رخ یک یعاطف طالق
 ره نخستهای سال رد .ددهنمی رخ یزندگ نخستهای سال در عموماً یعاطف طالق

 یقیعال وها کشش شوهر و زند، میان باش یسطح همسر انتخاب هاییارمع که هم چقدر

 که دارد وجود دیام نیا باشد نداشته وجود حد نیا در یاعالقه اگر یحت ای دارد وجود

 یزندگ ششم و پنجمهای سال از یعاطف طالق عموالًد. مکن رییتغ طیشرا است ممکن

 از هالبت و دهندمی دست از را همسر رییتغ به دیام فرادا که یوقت یعن؛ یدشومی شروع

 رد .دشومی شتریب و شتریبها آنمیان  فاصله جیتدر به و هستند دیام نا هم یرسم طالق

 نداشته رگیکدی با یایعاطف ارتباط چیه نفر دو لزوماً که ستین نگونهیا یعاطفهای طالق

 در که یوانر و یخلق راتییغتیت، رموقعییغت به توجه با یعاطف طالق از ینوع رد. دباشن

 اهشک عالقه عدم انمیز یعنی کند دایپ بهبود زوج نیب رابطه است مکنمد، دهمی رخ افراد

 حالت به تیوضع دوباره طیشرا رییتغ اب ،تاس موقت بهبود نیا اما کند دایپ شیافزا ای

 هبها تنها آن و دشویم حذفها آن ییزناشو روابط گرید که ییجا تا گرددمی بر یقبل

 (. 7277ه، )ستود کنندمی یزندگ گریکدی کنار در همخانه دو عنوان
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 یعاطف طالق شهیر
 عدم توانها نمیاختالف همه یبرا چند هر دارد یمتعدد لیدال جوانهای زوج اختالفات

 یموارد اما کرد مطرح لیدل نیترمهم عنوان به را جوانان به یزندگهای مهارت آموزش

 رهمس ازها خواسته انیب و گفتن سخن یبرا الزمهای هارتمی، کالم حیصح رابطه چون

 وانانج شتریب که رندیگمی قرار یزندگهای مهارت قالب در هک است یموضوعات جمله از

 یاعمده بخش اما دارد اختالفات بروز در یفراوان ریتأث امر نیهم و هستند آن فاقد ما

! کیرمانت یزندگ مدشدن وجود با ونچ .تاس نادرستهای تخابان لیدل بهها ازاختالف

د. شومی انجام خانواده رهیدا در که تاس یامر رانیا در ازدواج نوزهمق، همناط یاریدربس

 در خود قهیسل براساس همه و انددهیند باره نیا در یآموزش چیه او خانواده نه و فرد هن

  .دکننمی اقدام باره نیا

 دشویم باعث فرزند داشتن نیهمچن و گریکدی به زوج یجتماعای، قتصادا هاییوابستگ

 وندیپ آن به دادن خاتمه امکان هم اندنشده ساخته هم یبرا برندمی یپ آنکه از پس نفر دو

 یرسم طالق اگر که کندمی فکر خود اب ،تاس دار خانه زن ثالًد. مباشن نداشته را ییزناشو

د، نینب بیآس فرزندش خواهدمی ای کند یزندگ مستقل یصاداقت نظر از واندتنمی ردیبگ

 یبرخ رد .ددار وجود طالق به نسبت جامعه در که یبد نگاه هم یگاه اما ردیگنمی القط

 دیکن فکر دیاش .دکنننمی یرسم طالق به اقدام نیرفطد، داننمی حیقب یعمل را آن مناطق

 اما است یواقع ییجدا تجربه از خطرتر کم یلیخ یاختهیگس هم از یزندگ نیچن حفظ

 الق. طدباش یرسم طالق از ترخطرناک اریبس تواندمی یعاطف طالق که است آن قتیحق

 یشانیرب، پضطراای، افسردگ مشکل نیا .دکنمی وارد زوج به یادیز یعاطف شارفی، عاطف

 شیزااف را همسر به نتایخ احتمال و کندمی سست را خانواده انیبن و دارد یپ در را

  .ددهمی

 ریز اجبار به واقع در و ندارند یمتقابل درک و شاطس، نح چیه همسران یعاطف طالق در


