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 چکیده

شناسی خانواده آمارهای ازدواج و طالق است. های آسیبیکی از شاخص

های اخیر شاهد افزایش آمار طالق نسبت به ازدواج جامعۀ ایران در سال

است که این مسئله ضرورت و اهمیت بررسی طالق از منظرهای  بوده

های مختلف با استفاده از نظریات سازد. پژوهشگوناگون را روشن می

شناسی به تبیین عوامل مؤثر بر طالق گوناگون روانشناسی و جامعه

اند؛ نظریۀ نظم چلبی نیز یکی از نظریات مورد استفاده در پرداخته

شناسی خانواده از جمله طالق است که بر اساس آن بهای حوزۀ آسیپژوهش

اختالل نظم اجتماعي در سطح خرد )خانواده( به عنوان عامل طالق در 

نظر گرفته شده است. اما هدف مقالۀ حاضر پرداختن به نقش اختالل نظم 

این پژوهش  اجتماعي در سطح کالن )جامعه( در وقوع و افزایش طالق است.

اي به شیوه تحلیلي بر مبناي نظریه نظم كتابخانهبا استفاده از روش 

چلبي انجام شده است و به تشریح نقش اختالل نظم اجتماعی كالن در 

ایجاد و افزایش طالق پرداخته است. مقاله حاضر با تکیه بر نظریۀ 

نظم چلبی، که بر اساس آن نظم اجتماعی در سطح کالن با چهار مسئلۀ 

ای و اختالل توزیعی مواجه ی، اختالل رابطهاختالل هنجاری، اختالل نماد

ساز طالق دانسته است و به است، اختالل نظم اجتماعی کالن را زمینه

تشریح نقش اختالل هنجاری در اشکال قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، 

هنجاری، اختالل نمادی، اختالل ناپایداری هنجاری، ضعف هنجاری و بی

جتماعی، حمایت اجتماعی، پیوند اجتماعی ای در ابعاد همکاری ارابطه

و مودت اجتماعی، و نیز اختالل توزیعی شامل نابرابری موضعی، 

نابرابری بیرونی، نابرابری بخشی و نابرابری فضایی در ایجاد طالق 

نتایج پژوهش، ضرورت توجه به عوامل كالن را در تدوین  پرداخته است.

چنین توجه به عوامل سازد. همميهای كاهش طالق روشن ها و برنامهسیاست

ساز اختالل در نظم اجتماعي كالن در مرحلۀ همسرگزیني و به زمینه

بیانی در نظر گرفتن عواملی که منجر به اختالل هنجاری، نمادی و 

تواند در پیشگیری از طالق مؤثر واقع شود، ميای در خانواده میرابطه

 شود.

 چلبینظریۀ الل، اخت: طالق، نظم کالن، واژگان کلیدی
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 همقدمه و بیان مسئل

ترین نهاد جامعه است و منشاء جامعه سالم، خانواده خانواده مهم

شناسی های صیانت از سالمت خانواده آسیبیکی از راهسالم است. 

هایی است که با آن مواجه خانواده در راستای حفظ خانواده از آسیب

-طالق پدیدهطالق است.  میزانشناسی خانواده های آسیباست. یکی از شاخص

کند. زماني که و همانند یک نهاد اجتماعي عمل مياجتماعی است  اي

هاي بنیادي و روابط اجتماعي بیمار است، میزان جامعه در معرض آسیب

دهد. از هاي فوق را نشان ميطالق همچون شاخصي دقیق، درجات بیماري

، خواند؛ چرا كه نشان عیني 1شاخص نمادتوان این پدیده را رو مياین

-به و در عین حال از عناصري اغلب کیفي و دروني ملموس و قابل سنجش

که اجتماعی دانست  ايپدیدهرا طالق  توانپیوسته است. بنابراین ميهم

کند ميهاي ناسالم آن تغذیه از بافت و شوداز اعماق جامعه منبعث مي

 جامعه استشناخت سالمت و بیماري  برایشاخصي رشد آن به منزلۀ و 

های اخیر شاهد افزایش جامعۀ ایران در سال (.119-120:1376 )ساروخاني،

به طوری که بر اساس آمارهای آمار طالق نسبت به ازدواج بوده است؛ 

جمعیتی سازمان ثبت احوال، نسبت طالق به ازدواج در کل کشور از 

افزایش یافته است  1396سال  در 0.29به  1386در سال  0.12میزان 

بنابراین با توجه به رشد  (.1396و  1387)سالنامه آمارهای جمعیتی 

-ها به مسئله طالق و عوامل زمینهفزایندۀ طالق در کشور پرداختن پژوهش

 ساز آن از ضرورت خاصی برخوردار است.

دانند اي ميشناسان معموالً مسئلۀ اجتماعي را وضعیت اظهار شدهجامعه

هاي شمار مهمي از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید که با ارزش

منظور از وضعیت اظهار شده،  براي تغییر آن وضعیت، اقدام کرد.

-شود وجود دارد؛ مردم در مورد آن صحبت ميوضعیتي است که گفته مي
کنند و ممکن است در رادیو، تلویزیون و مطبوعات هم پوشش خبري 

مردم در . ن ادعا واقعًا درست باشدم نیست ایداشته باشد. اما الز

-اجتماعي مي هچارچوب نظام ارزشي مورد قبولشان وضعیتي را مسئل

هاي مختلف مردم اند. گروهدانند. مردم، به هر حال پیچیده و متنوع

-هاي ارزشي متفاوتي دارند و گاهي حتي ممکن است یک نفر به نظامنظام
هاي مختلف مردم به همین دالیل، گروه هاي ارزشي متضادي پایبند باشد.

شناسان بر این امر جامعه دانند.موارد متفاوتي را مسئلۀ اجتماعي مي

، ترمهم، افراد ل اجتماعيئتوافق دارند که به طور کلي در تعریف مسا

در مصادر رهبري  و ترندافتهیتر و سازمانند که منظمکسانی هست

تعداد نیست. نکته مهم فقط بنابراین موضوع ، ت( قرار دارند)مدیری

در بررسي مسائل اجتماعي این است که وقتي جامعه شناسان به بررسي 

پردازند، معمواًل به این امر توجه دارند که سایر مسائل اجتماعي مي

دانند. بنابراین، جامعه شناسان مردم چه چیزي را مسئلۀ اجتماعي مي

هایي که فقط از نظر عي به وضعیتمعمواًل در بررسي مسائل اجتما

-آفرین و مضر بوده و مردم آنها را مسئله تلقي کردهاجتماعي مشکل

فراخوان براي اقدام در جهت تغییر وضعیت به  .کننداند، توجه مي

گیرد. مردم موازات تعریف وضعیت به عنوان مسئلۀ اجتماعي صورت مي

ت به سردبیران گویند، کاري باید کرد. ممکن اسبین خودشان مي

ها را به جریان اندازند یا ها نامه بنویسند، درخواستروزنامه

تظاهرات به پا کنند. قوانیني هم ممکن است تصویب و به اجرا گذاشته 

هایي هم براي برخورد با موضوع تأسیس گردد. بنابراین، شود و سازمان

د که فقط داننهایي ميجامعه شناسان معمواًل مسائل اجتماعي را وضعیت

 مردم خواستار اصالح آنان بوده یا ،زا نیستند. بلکه عالوه بر آنمشکل

                                                             
1 . Indexical 
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15-: 1383 ،3و واینبرگ 2)رابینگتن کنندخود براي اصالحشان تالش مي

نفسه آسیب اجتماعي نیستند و فقط زماني از این ها فيهمه طالق (.12

اکثر موارد رواج یابند و تشریح و توضیح  روند کهمقوله به شمار مي

آن با رجوع به محدوده تنگ خصایص فردي )جسماني، رواني، شخصیتي( و 

یا کندوکاو در شبکه بالفصل روابط اجتماعي افراد ممکن نگردد و 

هاي مورد قبول اکثریت آنچنان گسترش یابد که ارزشي، از مجموعه ارزش

و از جامعه را به مخاطره افکند و تهدید کند یا از سوي قدرتمندان 

سازندگان عقاید عامه، صاحبان رأي و تشخیص یا توده مردم، جدي به 

-میلز از درگیري شخصي و خصوصي به مسئلهرایتسي تعبیرحساب آید و به 
عالوه بر این . اي عمومي و مربوط به ساختار جامعه ارتقاء یابد

توان یاد کرد که امکان زماني از طالق به عنوان آسیبي اجتماعي مي

، کاهش و یا کنترل آن قابل طرح  به نظر آید و با این فرض پیشگیري

همراه گردد که بسیاري از طالق هاي واقع شده، خارج از اراده و 

دهد و محصول ساختار اجتماعي و پویش تاریخي آن خصایص فردي رخ مي

ابل است و لذا با تمهیدات و اقداماتي در جهت تغییر شرایط، ق

بنابراین، با  (.34-35: 1369، )پیرانت جلوگیري یا حداقل کاهش اس

توان طالق را شد، مي بیاناجتماعي  ف مسئلۀتوجه به آنچه در تعری

 اي اجتماعي دانست.مسئله

های مختلف با استفاده از نظریات گوناگون روانشناسی و پژوهش

اند؛ نظریۀ نظم شناسی به تبیین عوامل مؤثر بر طالق پرداختهجامعه

شناسی های حوزۀ آسیباز نظریات مورد استفاده در پژوهشچلبی نیز یکی 

خانواده از جمله طالق است که بر اساس آن اختالل نظم اجتماعي در سطح 

خرد )خانواده( به عنوان عامل طالق در نظر گرفته شده است. اما هدف 

اجتماعي در سطح کالن )جامعه( نظم مقالۀ حاضر پرداختن به نقش اختالل 

 فزایش طالق است.در وقوع و ا

 

 چارچوب نظری

شامل اختالل  اجتماعی اختاللچهار نوع بر اساس نظریۀ چلبی، 

قابل تفکیک  ای و اختالل توزیعیهنجاری، اختالل نمادی، اختالل رابطه

 .که در ادامه بیان شده است است

 اختالل هنجاری

تواند می ،استکه یکی از انواع عمدۀ اختالل اجتماعی هنجاری  اختالل

به خود بگیرد که قطبی شدن هنجاری یکی از این اشکال  مختلف پنج شکل

لباس  نحوۀارف براي انجام امور خاصي مثل اگر در یک وضعیت متعاست. 

 ،هنجار یا مجموعه هنجارهاي مرتبط به هم وجود داشته باشد ،پوشیدن

طوري که توزیع جمعیت بر حسب میزان فشار هنجاري یا میزان تسلط ه ب

قطبي شدن هنجاري  ،اجتماعي و تعهد نسبت به آنها تقریبًا نرمال باشد

اگر مثاًل در مورد لباس پوشیدن تابع توزیع جمعیت  وجود ندارد. اما

بر حسب میزان فشار هنجاري دوکوهانه باشد، این وضعیت را قطبي شدن 

نامند. بر خالف وضعیت متعارف که در آن اکثریت جمعیت، هنجاري مي

کنند در وضعیت قطبي شدن هنجاري، اقلیت فشار هنجاري را حس ميمتوسط 

کنند. در این وضعیت دو مجموعه جامعه متوسط فشار هنجاري را حس مي

اکثریت وجود دارد که یکي داراي احساس تعهدي بیش از حد متوسط فشار 

متر از حد متوسط فشار هنجاري است و دیگري داراي احساس تعهدي ک

 .هنجاري است

-تواند زمینهيمل دیگر اختالل هنجاری، قطبی شدن هنجاری است که شک

-تضاد ارزشي نیز مي متقابال تضاد هنجاري و تضاد ارزشي باشد وساز 

                                                             
2 . Rubington, Earl  
3 . Weinberg, Martin  
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تواند شرایط را براي قطبي شدن و تضاد هنجاري فراهم کند. در وضعیت 

دو هنجار یا دو مجموعه  ،تضاد هنجاري، براي برخي از امور اجتماعي

هنجار متضاد وجود دارد. مثاًل در مورد پوشش زن در جامعه، اگر یک 

بگوید:  هنجار دیگردر مقابل و  "باید چادر پوشید" هنجار بگوید:

در . بارز تضاد هنجارها مواجهیم ۀبا یک نمون ،"نباید چادر پوشید"

دو گروه  وضعیت تضاد هنجاري اعضاي جامعه به صورت دیجیتالي به

 .کندر فضاي هنجاري متفاوت سیر ميدتقسیم شده و هر گروه 

که بیان کنندۀ  ناپایداری هنجاری شکلی دیگر از اختالل هنجاری است

به طور منطقي بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاري است.  ضتناق

در  "،هرگز درخواست کمک کسي را رد نکن"گوید که هنجار یاري مي مثال

و  "باید نسبت به همه صادق باشي"ضمن هنجار صداقت مي گوید که 

این سه  "؛نباید به غریبه اطمینان کرد"هنجار سومي نیز مي گوید که 

و به بیانی پایداری هنجاری بین  هنجار تا حدودي با هم تناقض دارند

 .ها ضعیف استآن

نوعی دیگر از اختالل هنجاری، ضعف هنجاری است که مقصود از آن، 

اجتماعي و تعهد نسبت به هنجار در میان اکثریت افراد  ۀنقصان علق

به  عبارت دیگر هنجار موردنظر براي اکثریت جامعهه جامعه است. ب

 .دالیلي داراي فشار کم است

-مربوط به وضعیتي ميکه آخرین شکل اختالل هنجاری است،  نیز هنجاريبي
، چلبي) فارغ از هر گونه هنجاري صورت پذیرد ،شود که انجام امور

1375 :118- 113). 

 اختالل نمادی

ها، رموز و اصول از اختالل نمادي، ضعف در احساسات، پنداشت نظورم

عبارت دیگر اختالل نمادي چیزي جز نارسایي در ه ب مشترک است.

شناختي مشترک در سطح جامعه نیست. یکي سمبولیسم اظهاري و سمبولیسم 

وسیله بالفصل وحدت . اي وحدت نمادي استاز مقتضیات اساسي نظم جامعه

ي است. زباني که امکان ارتباط گفتماني زبان طبیعي مشترک مل   ،نمادي

اما مضمون وحدت نمادي  ؛نمایدفراهم مي ايرا در سطح اجتماع جامعه

را باید در چهار محور کلي و عمومي فرهنگ یعني بعد وجود شناسي، 

امکان شناسي، تکلیف شناسي و ارزش شناسي جستجو نمود. هر یک از این 

االت اساسي در سطح ؤبا ذکر سکه  اي دارندمحورها نیز ابعاد چندگانه

اي براي این معههایي که هر جاپاسخشوند و کلي و انتزاعي مطرح مي

مضامین اساسي فرهنگ مشترک آن جامعه را تشکیل  ،کنداالت فراهم ميؤس

شامل چیستی جهان،  فرهنگ شناسیبعد وجود سؤاالت مربوط به . دهدمي

 شناختي فرهنگ امکانبعد سؤاالت مربوط به انسان، جامعه و غایت است. 

سؤاالت شامل چیستی پتانسیل مادی، اجتماعی، انسانی و فرهنگی است. 

وظیفه نسبت به این شامل چیستی  ي فرهنگسشنا تکلیفبعد مربوط به 

سؤاالت  ، نسبت به جامعه و نسبت به آن جهان است.، نسبت به خودجهان

شناسی فرهنگ، شامل ارزشمندی و زیبایی جهان و به بعد ارزش طمربو

، ارزش و قداست جامعه، ارزشمندی و ن، کرامت وارزش انسانحیات در آ

 .(135 -136: 1375چلبي، )تعالی غایت است 

از قبیل فرایند تفکیک اجتماعی، به طور کلی شرایط و عواملی 

میزان یا تراکم قواعد ، گسترش روزافزون ارتباطات جمعيجمعیت، 

-اصول و ارزشمیزان قداست و برتري گرایی، ، میزان خاصفرهنگ جامعه

میزان و سطح ، استبداد، وجود تناقضات منطقي فرهنگي، هاي عام

توانند موجب وقوع می و نابرابری اجتماعی آموزشي یکپارچه در جامعه

 .(138 -141: 1375چلبي، ) اختالل نمادی شوند

 ایاختالل رابطه

 تعدد، قرینگي، چگالي اي پایین بودن میزاناز اختالل رابطه منظور

ها در روابط اجتماعي ها و هویتتنوع گرهنیز  و شدت روابط اجتماعي و
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پایه  ،روابط گرم با جنبه عاطفي مثبت (.138: 1375)چلبی،  است

اجتماع و جامعه است. پایه هر نظم اجتماعي در جوامع مدرن عاطفه 

است و این ریشه در وابستگي عاطفي به جمع و روابط عاطفي در جمع 

زیادی یف روابط عاطفي و آرایش آنها در جامعه تا حد دارد. کم و ک

سازد. در صورتي که نظم اجتماعي و اخالق اجتماعي را مشخص مي چگونگی

احساس تعلق  و به هر دلیل روابط گرم در جامعه به سردي گراید

کنشگران به جامعه سست شود به همان نسبت نیز اعتماد اجتماعي و نظم 

 .(157:1375چلبي،شوند )عمومي تضعیف ميهنجاري و تعهدات جمعي و 

 .قابل بررسی استاجتماعي  ۀاي در ارتباط با چهار حوزاختالل رابطه

اگر میزان چگالي روابط تعاوني با میزان در بعد همکاری اجتماعی، 

ها در روابط مزبور و یا ترکیبي فراواني روابط تعاوني یا تنوع گره

اي توان از نوعي اختالل رابطهدر این صورت مي ،از آنها پایین باشد

اجتماعي صحبت کرد. منظور از تعاون اجتماعي، مبادله متقارن گرم در 

صالح یک  ور زمان خیشئونات مختلف زندگي اجتماعي است که در آن هم

گسترش روابط . گیرد و بالعکسطرف از جانب طرف دیگر مدنظر قرار مي

جامعه شرایط عیني را براي افزایش مودت تعاوني واقعي در عرض 

نماید. همینطور گسترش اینگونه روابط به صورت اجتماعي فراهم مي

کند و اثر کاهنده هاي اجتماعي عمل ميمانعي عیني در مقابل نابرابري

تر، بسط روابط تعاوني هاي اجتماعي دارد. به عبارت کليبر نابرابري

 شودارزشي و توزیعي در جامعه ميبه نوبه خود موجب کاهش تضادهاي 

 (.157 -158: 1375)چلبی، 
کاهش چگالي و فراواني روابط حمایتي بین ، در بعد حمایت اجتماعي

اي تلقي نمود. منظور از روابط توان نوعي اختالل رابطهگروهي را مي

حمایتي اجتماعي، روابط و مبادالت نامتقارن گرم در شئون مختلف 

هر قدر در سطوح مختلف شبکه روابط اجتماعي  زندگي اجتماعي است.

 داوطلبانه در ابعاد مختلف معرفتي، روابط امدادرساني هجامع

)همدردي(  )کمک اقتصادي(، عاطفي مایي، مشاوره و آموزش(، مادين)راه

ان نسبت میزان محرومیت به هم ،)اعاده کرامت( بیشتر باشد و منزلتي

استثمار اجتماعي و انفعال اجتماعي خودکشي، یأس اجتماعي،  اجتماعي،

پذیرد. امدادرساني در روابط حمایتي به افرادي که در جامعه کاهش مي

-فرصتي دوباره مي ،اندبه هر دلیل از ابعاد مزبور محروم باقي مانده

دهد که استعدادهاي منحصر به فرد را شکوفا سازند تا بتوانند در 

یهي است میزان موفقیت روابط بد جهت غیر شخصي و جمعي گام بردارند.

حمایتي بستگي به میزان گرماي روابط، نوع نگاه به کمک گیرنده و 

 چلبي،) تداوم آنها به عنوان یک وظیفه و عادت اجتماعي دارد

158:1375). 

تر از همه تنوع ت چگالي، فراواني و مهمقل  ، در بعد پیوند اجتماعي

شود. براي جوامع اي ميروابط دوستي بین شخصي موجب اختالل رابطه

وراي اجتماعات محلي )نظیر  ي افرادامروز ضروري است که اجتماع شخص

شود مگر اینکه دو شرط در این امر حاصل نمي ؛گسترش یابد خانواده(

جامعه تحقق  -نظام فرهنگي - و کالن -نظام شخصیتي - دو سطح خرد

مع سنتي یعني در سطح نظام شخصیت بر خالف آنچه که در جوا ،یابد

معمواًل غالب بوده است این تمایل غالب شود  که افراد غیر دوست را 

د بلکه بالعکس تمایل به شناسایي متقابل یکدیگر به ندشمن نبین

هاي خاص خود است وجود عنوان یک شخص منحصر بفرد که داراي قابلیت

هاي مدرنیته است و دامنه اعتماد داشته باشد. این تمایل از ویژگي

با وجود این تمایل و گستره اعتماد،  .دهدیگران را گسترش ميبه د

شود. دامنه و تداوم روابط دوستي در وراي اجتماعات طبیعي بیشتر مي

شرط دیگر این است که در سطح نظام فرهنگي، سوگیري ارزشي نسبت به 

بطوري که براي تیمار دیگران، خاص گرایي  ،اعیان اجتماعي متحول شود
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اي به یعني گذر از برادري قبیله، ه عام گرایي بدهدجاي خود را ب

دیگري عام. با این سوگیري ارزشي کنشگر اجتماعي در هر وضعیت 

بیند و با آنها بر اساس ضوابط عام مربوط سایرین را به یک چشم مي

کند. بسط و گسترش روابط به مقوله کنشگران آن وضعیت برخورد مي

در  .شودک دوجانبه و تعهد مشترک ميدوستي در جامعه باعث افزایش کم

یک کالم نظم اجتماعي معاصر نیازمند روابط دوستي بسط یافته است که 

اساسًا بر مبناي وابستگي عاطفي تعمیم یافته، تعهد تعمیم یافته و 

 .(159:1375چلبي،) عام گرایي استوار باشد
ي یا اگر میزان چگالي روابط آشنایي بین گروه، در بعد مودت اجتماعي

هاي درگیر در میزان فراواني روابط یا میزان تعدد و پراکنش گروه

در اینصورت در بعد  ،روابط آشنایي و یا ترکیبي از آنها کاهش یابد

اي اجتماعي اخالقي است. با افزایش مزبور جامعه دچار اختالل رابطه

روابط بین گروهي بویژه در بعد آشنایي که مبتني بر احترام متقابل 

باشد جریان خدمات و محصوالت و اطالعات و اعتبار در عرض جامعه آسان 

شرایط ذهني براي یاري و همکاري  ؛شودانسجام ملي تقویت مي ؛شودمي

یابد. ها و تناقضات بین گروهي کاهش مياجتماعي افزایش یافته و تنش

تعهدات عمومي کنشگران فردي  ،هاي مختلفگسترش روابط مزبور بین گروه

دهند و این جمعي را در قبال یکدیگر و در قبال جامعه افزایش مي و

تواند شکاف بین اخالق نظري و اخالق عملي را در جامعه کاهش خود مي

دهد و عالوه بر اینها روابط مزبور موجب افزایش اعتماد متقابل 

 (.160: 1375)چلبی،  شودتعمیم یافته مي

 اختالل توزیعی

نابرابري موضعي، نابرابري  عبارتند ازانواع اختالل توزیعي 

نابرابري موضعي توزیع نابرابري بخشي و نابرابري فضایي.  بیروني،

. به صورت متراکم منابع ارزشمند در مواضع راهبردي و با نفوذ است

توان چهار بعد برای نابرابری موضعی قائل شد که هر یک تحلیلی می

نابرابري در توزیع ثروت مادي آثار و پیامدهایی دارند. اولین بعد، 

ترین اثر بالقوه نابرابري ثروت که مهماست.  )تراکم ثروت مادي(

ها به آن توجه دارند خشونت و شورش است. نابرابري بین بیشتر نظریه

شان حفظ کساني که نفع شخصي و کساني که عالقمند به کاهش آن هستند

توانند ها مينابرابري .کندشکاف تولید مي ،کندمي بنابرابري را ایجا

شوند و  ياز طریق ایجاد تضاد توزیعي تبدیل به خصومت کلي و انتشار

د و یا اینکه اگر امکان تحرک سیاسي نبه شکل جرم و خیانت تجلي نمای

وجود داشته باشد تبدیل به خشونت شوند و به صورت شورش تظاهر خارجي 

ند تواخود مي ۀنوب هر دو شکل تضاد انتشاري و سیاسي به. پیدا کنند

عبارت دیگر در ه ب .الشعاع قرار دهدوفاق و انسجام اجتماعي را تحت

اي که نابرابري در درآمد و ثروت و تضادهاي توزیعي باال جامعه

 نماینداي را محدود مياین عوامل زمینه عیني وفاق جامعه ،باشند

 (.205 -210: 1375چلبي، )

در توزیع قدرت )تراکم قدرت نابرابري بعد دیگر نابرابری موضعی، 

تمرکز قدرت سیاسي در مواضع مختلف اجتماعي به متوزیع ( است. سیاسي

وجود قدرت  .(183: 1375، چلبي) شودعنوان توزیع تراکم قدرت تعریف مي

هاي نوعي نابرابري است و با سایر نابرابري در جامعه، خود مظهر

ایط میزان تراکم قدرت، شراجتماعي نیز رابطه دارد. با افزایش 

، شودها فراهم ميسیاسي به سایر حوزه ۀبالقوه براي نفوذ و تسلط حوز

هاي تراکم قدرت، استقالل نسبي حوزه ۀتا جایي که با افزایش فزایند

ها رود و کارکرد این حوزهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از دست مي

سیاسي در حوزه  به طور مثال افزایش تراکم قدرت شود.تضعیف مي

شود. زیرا بسیاري از منابع اقتصادي موجب کاهش بازدهي اقتصادي مي

آید به جاي مازادي که در نتیجه افزایش تولید اقتصادي به دست مي
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لسله سرمایه گذاري مجدد جهت گسترش تولید، در راه حفظ و نگهداري س

یلي مشود. در حوزه سیاسي افزایش تراکم قدرت، بيف ميصرمراتب م

دهد و ازخودبیگانگي سیاسي را نسبت به نظام سیاسي را افزایش مي

افزایش تراکم قدرت، مانع گسترش ، اجتماعي ۀدر حوز. نمایدتشدید مي

ها و میزان شود و این خود تعداد انجمنروابط اجتماعي بین گروهي مي

روابط انجمني )روابط اجتماعي داوطلبانه( را که از لوازم تشکل 

اي دهد و به دنبال آن وفاق جامعهاي است کاهش ميجامعه اجتماع

فرهنگي افزایش تراکم قدرت، دسترسي به  ۀدر حوز گردد.متزلزل مي

اطالعات آزاد را براي تعیین تصمیم گیري در کلیه امور عمومي براي 

سازد. در یک کالم با افزایش اجتماعي محدود ميي شهروندان و واحدها

ثر و آگاهانه در هر چهار ؤقدرت، مشارکت اجتماعي مرویه تراکم بي

یافته یابد و به همراه آن اعتماد اجتماعي تعمیمحوزه جامعه کاهش مي

پذیرد. همچنان که در سطح کالن افزایش نیز در عرض جامعه کاهش مي

در سطح  ،ها را به همراه داردتراکم قدرت، کاهش استقالل نسبي حوزه

آزادي و خودمختاري و شقوق انتخاب  ،قدرت خرد نیز افزایش تراکم

نماید و در عوض دگرمختاري، چاپلوسي و دورویي را افراد را محدود مي

در نظم سیاسي که در آن روابط قدرت به طور محسوس . نمایدترویج مي

-نابرابر است کنشگر فرودست نسبت به تخطي و تجاوز فرد قدرتمند آسیب

است که دیگري از قدرت خود استفاده پذیر است. انتظار فرودست این 

-شود. یعني زماني که اضطراب درونکند و این موجب اضطراب براي او مي

الوقوع خواهد شد کسري قدرت موجد حس بیم و مجازات قریب ،شودفکن مي

 که اغلب با تشویش همراه است. از یک طرف اضطراب و خوف نتیجه روابط

این خود از طریق سازگاري بیروني نامتوازن قدرت است و از طرف دیگر 

توان این قضیه بنابراین مي نماید.اسباب کنترل اجتماعي را فراهم مي

را مطرح نمود که با فرض ثابت بودن بقیه شرایط در سطح سیاسي، 

هاي رواني و اضطراب براي زمینه اجتماعي براي ابتال به بیماري

بیشتر مساعد است. از سوي اند اکثریت افرادي که کم و بیش فاقد قدرت

دیگر اگر صاحبان قدرت فاقد اصول اخالقي باشند و صرفًا سیاست قدرت 

را در پیش گیرند احتمال بسیار وجود دارد که قدرت مازاد در روابط 

بلکه با مسئول  ،فکن شود و آنها احساس تقصیر ننماینداجتماعي درون

رده، گرایش توبیخي دانستن دیگران، احساس تقصیر خود را برون فکن ک

را از خود به دیگران معطوف کنند. نتیجه به شکل خود بزرگ بیني 

دهد که مي نماید و توهم خود بزرگ بیني به فرد این اجازه رابروز مي

 -212: 1375)چلبی،  ي دیگران را در دست گیردسرنوشت مرگ و زندگ

211.) 

ابرابری موضعی ، بعد دیگر ننابرابري در توزیع منزلت )تراکم منزلت(

-منزلت در روابط اجتماعي و نظام قشربندي نقش اساسي ایفا مياست. 
ا پرستیژ با مفاهیمي نظیر شهرت، اعتبار، حیثیت، یکند. منزلت 

چلبي، ) خانواده استآبرو، نفوذ و تأیید اجتماعي و عزت و احترام هم

کرامت تواند موجب کاهش حرمت و باال مي تراکم منزلت .(187: 1375

انساني شود و احساس حقارت را براي اکثریت اعضاي جامعه افزایش 

 ،با کاهش کرامت انساني، حساسیت جامعه نسبت به حقوق اکثریت دهد.

در ؛ ابدینمایند، تقلیل ميبخصوص کساني که مواضع عادي را اشغال مي

اد جامعه ممکن است دچار نتیجه احقاق حقوق براي این گروه از افر

با افزایش تراکم منزلت و کاهش حرمت و کرامت انساني، . ودوقفه ش

یابد. هاي آحاد انساني نیز کاهش ميها و خالقیتاعتماد به پتانسیل

رویه تراکم منزلت، ارزش فزایش بياتوان انتظار داشت که با بعالوه مي

نفسه کاهش یابد. کاهش ارزشانساني، ارزش کار و عزت نفس از کار في

شود فرد انرژي خود را با طراحي قبلي پنداره فرد باعث ميطریق خود 

و به صورت روشمند صرف کارهاي سازنده و هدفمند ننماید.چنین فردي 
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هاي او در اثر کند. فعالیتبیشتر به صورت انفعالي و قدرگرا عمل مي

شود. براي چنین شخصي احتمال کمي محرکهاي آني بیروني برانگیخته مي

قانه و هاي خود را به صورت آگاهانه، مشتاعالیتوجود دارد که ف

 (.213: 1375)چلبی،  خودبرانگیخته تنظیم نماید

نابرابري در توزیع سرمایه فرهنگي آخرین بعد نابرابری موضعی، 

سرمایه فرهنگي معادل اطالعات، مهارت، است.  )تراکم سرمایه فرهنگي(

رومیت اکثریت اعضاي مح(. 191: 1375)چلبی،  شوددانش و شناخت تلقي مي

تراکم سرمایه  يبه منابع معرفتي اولین پیامد آن یجامعه در دسترس

اي که اکثریت افراد آن فاقد سرمایه فرهنگي و فرهنگي است. در جامعه

آموزشي باشند نقش عنصر ذهني و عاملیت در تغییرات اجتماعي کمرنگ و 

دار و غیرجهت شود. در چنین شرایطي تغییرات اجتماعي کند،محدود مي

بیشتر ناعقالیي خواهند بود. همچنین با افزایش تراکم سرمایه فرهنگي 

یابد و به همراه آن خصلت کاربردي و خصلت منزلتي آموزش افزایش مي

 (.214: 1375)چلبی،  شودرنگ ميتخصصي آن کم

نابرابري نابرابری بیرونی نوع دیگری از انواع اختالل توزیعی است. 

هاي ن بار با این عنوان توسط دورکیم مطرح شد. نابرابريبیروني اولی

یعني  ،شودبیروني بر اساس شرایط اجتماعي تولد بر افراد اعمال مي

نابرابري  ،شودآنچه که امروز تحت عنوان پایگاه محول از آن یاد مي

 .بیروني توزیع محولي جمعیت در مواضع اجتماعي موجود جامعه است

هاي محول مثل سن، جنس، عه بر اساس ویژگيحاد جامآیعني اینکه 

طبقه در مواضع مختلف اجتماعي توزیع  و قومیت، زبان، نژاد، رنگ

 گرا نامیدتوان توزیع تبعیض آمیز یا خاصشود. این نوع توزیع رامي

ي موجبات سرسختي و تصلب نابرابري بیرون .(194 -195: 1375چلبی، )

آورد و به نوبه خود از آن تأثیر نظام قشربندي اجتماعي را فراهم مي

با تصلب نظام قشربندي بالطبع  تحرک اجتماعي نیز محدود  .پذیردمي

ي نابرابري بیروني و تبعیض انواع قوم ذهناز یکطرف زمینه  .شودمي

هاي فرهنگي است. روي دیگر سکه زمینه مداري، گروه مداري و پیشداوري

هاي بیروني جز نابرابريهاي فرهنگي است که چیزي عیني پیشداوري

هاي بیروني داراي پیامدهاي به اصطالح ثانویه نیز نیست. نابرابري

هاي بیروني منبع اصلي تعارضات قومي و فرهنگي زیرا نابرابري ؛هستند

توانند در صورت فراهم بودن شرایط به آساني دهند که ميرا تشکیل مي

ي )آدم کشي، دزدي هاي انتشارهاي سیاسي و خشونتتبدیل به خشونت

ند به صورت نتواو...( شوند. بعالوه تضادهاي قومي و اجتماعي نیز مي

اي عمل اي و تشکل اجتماع جامعهمانعي جدي بر سر راه وفاق جامعه

تعاون  ،اي که دچار ضعف انسجام عام باشدبدیهي است جامعه نمایند.

-ه نابرابرياي کاجتماعي در آن چندان میسر نیست و همچنین در جامعه
آزادي و حقوق سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و  ،هاي بیروني حاد باشد

اند به نحوي مضاعف فرهنگي افرادي که در معرض پیشداوري و تبعیض

 .(218 -219: 1375چلبی، ) شودتضییع مي

نابرابري نابرابری بخشی است.  ،یکی دیگر از انواع اختالل توزیعی

هاي مختلف )بخش ع در بخشواضنابرابر مبخشي عبارت است از توزیع 

سنتي بومي در مقابل بخش جدید فراملي( و توزیع نابرابر منابع در 

از نتایج نابرابري  (.200: 1375 چلبي،) هاي مزبورمواضع نظیر در بخش

وسیع شامل صنعتگران، افزارمندان بومي  ايوجود بخش حاشیه ،بخشي

ساده نابرابري بخشي  نيبه بیا .ضعیف و بیکاران شهري و روستایي است

نماید. نتیجه امکان بروز فقر، بیکاري و حاشیه نشیني را تسهیل مي

نابرابري بخشي تشدید نابرابري در توزیع درآمد است. لذا آثاري  يآن

بیان شد بطور غیرمستقیم در زمره  ثروتکه قبالً براي نابرابري توزیع 

 (.219: 1375چلبي، ) شودآثار نابرابري بخشي هم منظور مي
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منظور از  اختالل توزیعی است. ضایی از دیگر انواعنابرابری ف

ها و مواضع اجتماعي در فضا نابرابري فضایي توزیع نابرابر فرصت

اما در  ،تواند اشکال مختلفي به خود بگیرداست. نابرابري فضایي مي

در میان اشکال گوناگون آن نابرابري بین شهر و روستا در کشورهاي 

 (.201: 1375چلبي، ) عه از برجستگي خاصي برخوردار استحال توس

نابرابري فضایي داراي آثار منفي مخصوص به خود است. نابرابري 

در  ؛نمایدفضایي امکان استفاده بهینه از فضا را از جامعه سلب مي

هاي اجتماعي موجبات تراکم جغرافیایي فقر مقایسه با سایر نابرابري

سازد و بدین ترتیب به نوبه خود استثمار و محرومیت را را فراهم مي

تواند کند. نابرابري فضایي از طریق تضعیف انسجام فضایي ميتشدید مي

اي را تحت الشعاع خود قرار دهد. بطور بالقوه انسجام جامعه

-رویه ایفا ميهاي بينابرابري فضایي نقش مؤثري در تشدید مهاجرت

 سازدیع بهینه جمعیت در فضا را غیرممکن مينماید و از این طریق توز

 .(219 -220: 1375چلبی، )

 

 پژوهشروش 

اي به شیوه تحلیلي بر حاضر با استفاده از روش كتابخانهپژوهش 

مبناي نظریه نظم چلبي انجام شده است و به تشریح نقش اختالل در نظم 

 .كالن در ایجاد و افزایش طالق پرداخته است

 

 هایافته

اساس نظریۀ چلبی، چهار نوع اختالل اجتماعی شامل اختالل بر 

ای و اختالل توزیعی قابل تفکیک هنجاری، اختالل نمادی، اختالل رابطه

است که در این بخش نقش هر یک از این چهار نوع اختالل در ایجاد و 

 افزایش طالق تشریح شده است.

 ساز طالق، زمینهاختالل هنجاري

شکال مختلف قطبي شدن هنجاري، تضاد هنجاري، اختالل هنجاري، در ا

وقتي دو  نماید.هنجاري بروز مينجاري و بيناپایداري هنجاري، ضعف ه

متفاوت و از دو فضاي فرهنگي متفاوت، با ازدواج  ۀفرد از دو خانواد

دهند، اي جدید ميدر کنار یکدیگر قرار مي گیرند و تشکیل خانواده

چرا که  ؛یابددر خانواده نیز افزایش مياحتمال وجود اختالل هنجاري 

و در  هاي مختلف زندگي فردعرصههنجارهاي جامعه نقش بسزایي در 

دارند. زیرا هنجارها، افکار و رفتار فرد را  همسراناینجا زندگي 

فرد به ق دو یني که رفتار، افکار، عقاید و سالکنند و زماهدایت مي

 ،متفاوت باشد ،سوي آن دو متفاوت از ۀدلیل هنجارهاي پذیرفته شد

خواهد شد و امکان گفتگو بین آنها را  دیگره یکن دو بآمانع نزدیکي 

ن، بسیاري از همسراسازنده بین با کاهش گفتگو و تعامل  ؛دهدکاهش مي

-که مي ،اختالفات جزئي )که حتمًا در هر زندگي طبیعي نیز وجود دارند(

مانند و ن الینحل باقي ميتوانند با گفتگو و تفاهم حل شوند، همچنا

د. شخواهد  زناشوییاز تنش و نارضایتي در زندگي ساین مسئله زمینه

که  کرد تبیین تواناین مسئله را بر اساس پنج شکل اختالل هنجاري مي

 پردازیم.در ادامه به بررسي هر یک مي
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اگر یک یا چند هنجار از نظر زن و مرد اهمیت و : قطبي شدن هنجاري

بطوري که یکي داراي احساس  ،ارزشي متفاوت داشته باشندجایگاه 

تعهدي بیش از حد متوسط فشار هنجاري داشته باشد و دیگري داراي 

باشد، قطبي شدن  شتهاحساس تعهدي کمتر از حد متوسط فشار هنجاري دا

ساز تنش و اختالف زمینهاین اختالل هنجاري آید و هنجاري به وجود مي

ساز تواند زمینهقطبي شدن هنجاري مي همچنین، بود.در خانواده خواهد 

تواند تضاد هنجاري و تضاد ارزشي باشد و بالعکس تضاد ارزشي مي

 .شرایط را براي قطبي شدن هنجاري فراهم کند

اگر زن و مرد در مورد امور اجتماعي هنجارهاي : تضاد هنجاري

توسط آنان  متفاوتي را پذیرفته باشند یا حتي هنجارهاي پذیرفته شده

ابتدا مشابه بوده اما در طول زندگي دچار تغییر و تحول شود و منجر 

تضاد هنجاري و ارزشي به  ،به تفاوت در هنجارهاي مورد پذیرش گردد

 خانواده است. تنش دروجود خواهد آمد که زمینه ساز 

در جامعه بین دو یا چند هنجار تناقضي اگر : ناپایداري هنجاري

داشته باشد این تناقض به نوبه خود بر رفتارها و عقاید منطقي وجود 

اعضاي جامعه کوچک خانواده نیز اثرگذار خواهد بود. به بیاني 

کند و کند و هنجار دیگر آن را رد ميهنجاري یک رفتار را تأیید مي

این عدم هماهنگي هنجاري که منجر به رفتارهاي متفاوت از سوي زن و 

 شود.اختالف در خانواده مي وجبشود، ممرد در موارد یکسان مي

اگر اکثریت افراد جامعه نسبت به هنجاري احساس تعهد : ضعف هنجاري

کمتري داشته باشند، هنجار مورد نظر از سوي اکثریت افراد کم اهمیت 

در مورد خانواده نیز، اگر برخي از هنجارها دچار ضعف  .شودتلقي مي

ده و افراد تعهدي به رعایت آن باشند، آن هنجارها کم اهمیت تلقي ش

تواند ندارند. از اینرو نادیده گرفتن بسیاري از هنجارهایي که مي

از  ،در راستاي تحکیم و حفظ ثبات و آرامش در خانواده مؤثر باشد

 .شودنظمي و عدم ثبات در خانواده ميمنجر به بي ،سوي زن و مرد

هنجاري صورت گیرد، زماني که امور فارغ از هر گونه : هنجاريبي

شود و از ها و اخالقیات در جامعه دچار نابودي ميپایبندي به ارزش

توانند به استحکام هنجارها مي و آنجایي که بسیاري از ارزشها

خانواده و پایبندي افراد به حفظ حریم خانواده کمک کنند، حذف تعهد 

به زن و کند و به چنین هنجارهایي از ارزش و قداست خانواده کم مي

هاي خود دهد که بدون در نظر گرفتن تعهدات و مسئولیتمرد اجازه مي

نسبت به خانواده، با رفتارهاي نادرست چه درون خانواده و چه بیرون 

خانواده، زمینه نارضایتي از یکدیگر و ازهم پاشیدگي خانواده را 

 .فراهم کنند

 

 ساز طالقی، زمینهاختالل نماد

بیان شده در رابطه با اختالل نمادي، زماني که ل مسائبا توجه به 

هر  ي کههایدر سطح کالن جامعه وحدت نمادي وجود نداشته باشد و پاسخ

آنچنان کلي و تعمیم یافته  ،کندفراهم مي جامعه براي سواالت کلیدي

نباشد تا بتواند به کمک زبان مشترک ملي نقطه اتکا و وحدت نمادي و 

 ،اي را تشکیل دهندفتماني اجتماع جامعهعبارتي چهارچوب گه یا ب

-بطوري که این چهارچوب فراگفتمان بتواند در برگیرنده انواع خرده

هاي شناختي، ارزشي و اي و گفتمانهاي قومي، زباني، حرفهفرهنگ

وحدت نمادي بین اعضاي جامعه کمرنگ  ،اي متنوع باشدهنجاري و رویه

هاي مختلف منجر به این فرهنگ خواهد شد و این کمرنگي وحدت بین خرده

ها و با شناخت و هاي متفاوتشود که زن و مردي که  از خرده فرهنگمي

کنند و در خانواده در ازدواج مي و حتي گاهي متناقض، هاي متنوعارزش

گیرند، اشتراک فرهنگي با یکدیگر احساس نکنند کنار یکدیگر قرار مي

 ۀخورد با مسائل عمدسي و براالت اساؤو با دوگانگي در پاسخ به س
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ها، رموز و احساسات، پنداشت بنابراین .دنشناختي در زندگي روبرو شو

ساز اختالف و زمینه ،اصول مشترک دچار ضعف خواهد شد و کاهش اشتراک

 شود.نظام گسیختگي در خانواده مي

 

 ساز طالق، زمینهاياختالل رابطه

در جوامع مدرن، عاطفه  چنانکه بیان شد پایه هر نظم اجتماعي حتي

است و این ریشه در وابستگي عاطفي به جمع و روابط عاطفي در جمع 

از آنجایي که رابطه سازنده بعد بسیار مهمي از زندگي مشترک  .دارد

تواند بر ثبات و آرامش زندگي کم و کیف روابط در خانواده مي ،است

ده در مورد بسیار مؤثر باشد. در زیر با تکیه بر چهار بعد بیان ش

-را بر نظام گسیختگي خانواده بیان مي آناي، تأثیر اختالل رابطه

 کنیم.

در صورتي که روابط تعاوني به نحو مطلوب در : بعد همکاري اجتماعي

جامعه وجود نداشته باشد جامعه از اثرات سازنده آن نیز محروم 

ه، خواهد ماند. از جمله اثرات سازنده گسترش روابط تعاوني در جامع

هاي اجتماعي و کاهش تضادهاي ارزشي و توزیعي در کاهش نابرابري

جامعه است. همچنین تعهدات عمومي کنشگران اجتماعي نسبت به یکدیگر 

یابد. این افزایش تعهدات به نوبه با گسترش روابط تعاوني افزایش مي

گذارد و د اثر ميندهخود بر روابط زن و مردي که تشکیل خانواده مي

زیرا فرد در جریان زندگي  ،شودافزایش تعهد در زندگي مشترک ميباعث 

شود و در صورتي که جامعه پذیر مي ر افراد،اجتماعي و روابط با سای

در جریان زندگي  ،دروني شده باشد ،تعهد در جامعه براي اعضا

ند. همچنین کاهش تضاد نکخانوادگي و فردي نیز متعهدانه عمل مي

بسیار مؤثر است و  امعه در کاهش اختالل هنجاريهنجاري و ارزشي در ج

اختالل هنجاري چنانکه بیان شد در نظام گسیختگي خانواده و روابط زن 

 و مرد تأثیرگذار است.

با توجه به آنچه گفته شد روابط امداد رساني : بعد حمایت اجتماعي

تواند به حفظ خانواده و حمایت از آن داوطلبانه در ابعاد مختلف مي

مواقع بحراني کمک کند. مثاًل در بعد معرفتي شامل راهنمایي، در 

گرانه در جامعه وجود در صورتي که روابط حمایت ،مشاوره و آموزش

توانند از خدمات ن هنگام مواجهه با بحران ميهمسرا ،داشته باشد

مند شوند. همچنین خدمات آموزشي در رابطه با اي بهرهحمایتي مشاوره

هاي صحیح و متناسب در د افراد را براي انتخابتوانخانواده مي

یک زندگي  پیش شرطازدواج یاري کند که به نوبه خود یک انتخاب درست 

تواند با کمک اقتصادي مي ،. در بعد مادياستمتعادل و خانواده سالم 

هاي اقتصادي تقویت بنیه مالي خانواده از پاشیدگي خانواده در بحران

هاي مالي یاري از مواقع علت طالق، بحرانجلوگیري کند چرا که بس

هاي عنوان شده است. در بعد عاطفي نیز همدردي اعضاي جامعه و حمایت

 ؛هاي روحي در خانواده دارندثري در هنگام وقوع بحرانؤعاطفي نقش م

که همدردي اعضاي شبکه اجتماعي زن و مرد حتي بسیاري مواقع  طوريه ب

 آن دو باشد.تواند بهبودبخش رابطه بین مي
بسط و گسترش روابط دوستي در جامعه، باعث : بعد پیوند اجتماعي

شود. زماني که روابط دوستي افزایش کمک دو جانبه و تعهد مشترک مي

بکه روابط زن و مرد نیز تحت تأثیر این ش ،در جامعه گسترش یابد

یابد. وجود افراد بیشتر در شبکه روابط منجر به بسط مي ،گسترش

تواند در مواقع شود که ميهاي مادي و معنوي بیشتر ميت حمایتدریاف

و تعهد  هاي زندگي خانوادگي مورد استفاده قرار گیردنیاز و بحران

حس یاري  ،شود در مشکالت همدیگرافراد شبکه نسبت به هم باعث مي

در بسیاري موارد که چنین ؛ همرساني بیشتري نسبت به هم داشته باشند

هاي دیگران ممکن است منجر بدون وجود حمایت همسرانتالفات مشکالت و اخ
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-ميبه طالق شود، با مداخالت ساده و مناسب اعضاي شبکه به آساني رفع 

 شود.
با افزایش تعهدات عمومي کنشگران فردي و جمعي  :بعد مودت اجتماعي

در مقابل جامعه و کاهش شکاف بین اخالق عملي و  و در قبال یکدیگر

ن و همسرادر حوزه خانواده نیز به جهت جامعه پذیري  ،اخالق نظري

اي که در آن افراد اثرپذیري از هنجارهاي اجتماعي در جامعه

اي با یکدیگر زن و مرد رابطه اخالقي و سازنده ،کنندمتعهدانه عمل مي

یابد و عمل به عبارتي فاصله گفتار و عمل کاهش مي ؛خواهند داشت

ها نزدیک خواهد شد.همچنین قبل خالق و ارزشطرفین به عمل متناسب با ا

شوند. زیرا از ازدواج طرفین دچار مشکالت کمتري در شناخت یکدیگر مي

هاي بین گروهي و افزایش مودت اجتماعي موجب کاهش تناقضات و تنش

شود. بنابراین اعتماد متقابل کاهش فاصله رفتار با گفتار افراد مي

-دچار فریب خوردگي در انتخاب همسر ميیابد و افراد کمتر افزایش مي
باتوجه به اینکه یکي از عوامل مهم در پاشیدگي  . بنابراینشوند

 ،ن از یکدیگر قبل از ازدواج استهمسراخانواده و جدایي، عدم شناخت 

-با افزایش صداقت و شناخت صحیح طرفین از همدیگر، طالق نیز کاهش مي
 یابد.

 

 ساز طالق، زمینهاختالل توزیعي

نابرابري موضعي، نابرابري  انواع اختالل توزیعي عبارتند از

توانند به بیروني، نابرابري بخشي و نابرابري فضایي که هر یک می

 ساز طالق باشند.نوعی زمینه

توان چهار بعد برای نابرابری به صورت تحلیلی می: نابرابري موضعي

موضعی قائل شد که هر یک آثار و پیامدهایی دارند. اولین بعد، 

با توجه به آنچه در رابطه با  است.نابرابري در توزیع ثروت مادي 

اي، با کاهش وفاق جامعهشد،  بیان نابرابري در توزیع ثروت مادي

پیوندهاي  شود و سستيپیوند بین اعضاي جامعه نیز دچار سستي مي

-اجتماعي از طریق اثراتي که در جریان جامعه پذیري بر فرد دارد مي

در سطح خانواده  بنابراین ،در تمامي ارتباطات فرد مؤثر باشدتواند 

هاي ین نارضایتياد. عالوه بر دهکاهش  را تواند وفاق زن و مردنیز مي

و تعادل حاصل از نابرابري در توزیع ثروت مادي، با برهم زدن آرامش 

خانواده  یدار مسئولیت اقتصادکه عهده درماعضاي خانواده مخصوصًا 

 سازد. بنابراین از آنجا کهکانون خانواده را دچار آسیب مي ،است

هر گونه اختالل و  ،نقش مهمي در زندگي افراد دارد ياقتصاد رفاه

-نابرابري در توزیع منابع ارزشمند و ثروت مادي بین اعضاي جامعه مي
 سطحاگر در  چنینهم ساز تنش و اختالف در خانواده باشد.اند زمینهتو

مثاًل درآمدي که توسط  ،خانواده ثروت مادي بطور نابرابر توزیع شود

رد همیشه نقش غالب را در زندگي مشود، به خاطر اینکه مرد کسب مي

دارد و از قدرت بیشتري در خانواده برخوردار است، ثروت خانواده را 

باید در جهت رفاه تمام اعضاي خانواده و براي تأمین نیازهاي که 

مختلف تقسیم شود، تنها براساس منافع خود و بدون درنظر گرفتن 

عنوان مثال نیازهاي زن خانواده ه مصلحت خانواده مصرف نماید و ب

 ،تأمین  نشود و او هیچ اختیاري براي مصرف این درآمد نداشته باشد

 ن خواهد بود.همسرا بین نارضایتي، تنش و اختالف سازاین مسئله زمینه

با  نابرابری در توزیع قدرت، بعد دیگری از نابرابری موضعی است که

اي در جریان اگر افراد جامعه توان گفتآن میتوجه به پیامدهاي 

جامعه پذیري افرادي چاپلوس و دورو تربیت شده باشند در ارتباطات 

همسر در خانواده نیز از این امر مبرا در سطوح خرد مانند رابطه با 

نخواهند بود و دورویي و چاپلوسي در زندگي مشترک اثرات مخربي 

خواهد داشت و زمینه ساز اختالفات اخالقي خواهد بود. همچنین افرادي 
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که کم و بیش فاقد قدرتند دچار اضطراب و ناکامي خواهند شد که این 

سالمت برخورداری از ز آنجا که خود بر سالمت روان افراد مؤثر است و ا

اساسي در ارتباط سازنده در خانواده است  عواملروان یکي از 

تري از آرامش از سطوح پایین ،دنهایي که اعضایي مضطرب دارخانواده

ساز تنش و اختالف د بود که این مسئله زمینهنرواني برخوردار خواه

نابرابري عالوه بر این  خواهد شد. همسراناعضاي خانواده و مخصوصًا 

شود که افرادي که قدرت موجب مي در سطح خانواده نیز در توزیع قدرت

اي ها نقش عمدهگیريهمیشه ضعیف شمرده شوند. در تصمیمکمتري دارند 

نداشته باشند، قدرت انتخاب و آزادي عمل کمتري نسبت به فرد 

افراد با  ساز نارضایتيقدرتمند داشته باشند و همه اینها زمینه

اي مرد قدرت اصلي را در دست قدرت کمتر است. مثاًل اگر در خانواده

زن همیشه احساس فرودستي خواهد کرد. خود را فردي مؤثر  ،داشته باشد

رد دچار اضطراب است و مبیند، همیشه در برخورد با در خانواده نمي

از  .ساز ابتالي او به بیماري رواني و اضطراب دائم استهاین زمین

سویي مرد اگر اصول اخالقي را در نظر نگیرد، همیشه با مقصر دانستن 

-دیگران و از جمله زن، احساس تقصیر  خود را به گردن دیگران مي
داند و این حس خود اندازد، در نتیجه خود را فردي منزه از عیب مي

دهد که در مورد تمام امور خانواده بزرگ بیني به مرد اجازه مي

سایر ي براي انتخاب به زن و صتگیري کند و هیچ فره تصمیمخودخواهان

اعضاي خانواده ندهد، بنابراین از سویي نارضایتي زن و افسردگي او 

و از سویي دیگر احساس خودخواهي مرد آرامش را در خانواده مختل 

اي با همسر خود عاطفي سازنده ۀشود زن رابطخواهد کرد و باعث مي

در  تشنج موجبائل اگر ادامه پیدا کند نداشته باشد و این مس

 است. همسرانو بروز اختالف جدي و جدایي  خانواده

 بنابربعد دیگر نابرابری موضعی، نابرابری در توزیع منزلت است. 

کاهش احساس کرامت و حرمت انساني از طریق تأثیر بر  شد، بیانآنچه 

خود پنداره افراد موجبات کاهش عزت نفس و ایجاد سرخوردگي را در 

چنین فردي تدریجًا در خانواده نیز احساس کرامت  سازد.آنان فراهم مي

وعزت نفس و منزلت خود را از دست خواهد داد. مثالً اگر پدر خانواده 

در ایفاي نقش همسري و  ،ر خانه از دست بدهداحساس عزت خود را د

-همساز آسیب در خانواده است. شود و این زمینهپدري دچار مشکل مي

خانواده نیز اگر نابرابري در توزیع منزلت وجود داشته سطح در چنین 

مثاًل مادر از احترام و ارزشمندي کافي در خانواده برخوردار  ،باشد

خصوصًا همسر براي زن قائل است شأني نباشد و شأني که خانواده و م

پایین باشد، زن خانواده رضایت خاطر و نشاط و آرامش خود را از دست 

تواند به درستي نقش همسري و مادري خود را ایفا کند و دهد و نميمي

این مسئله به نوبه خود باعث برهم خوردن آرامش خانواده و ایجاد 

ي سالم به لحاظ ارتباطي تشنج خواهد بود و خانواده دیگر کانون

ساز اختالف و ازهم پاشیدگي خانواده زمینه مسئله نخواهد بود و این

 است.

، بعد دیگر نابرابری موضعی نابرابري در توزیع سرمایه فرهنگي

اگر نابرابري در توزیع سرمایه فرهنگي وجود داشته باشد بخشي است. 

د و این محرومیت مانناز جامعه از منابع مهارت و شناختي محروم مي

باعث نابرابري در سطح اطالعات و معرفت و شناخت افراد جامعه است. 

کنند، اوالً در بسیاري موارد شناخت پس زن و مردي که با هم ازدواج مي

که  ،و اطالعات کافي و مهارت الزم را در تشکیل زندگي مشترک ندارند

این موجب اختالل در خانواده نوپا خواهد بود و از سوییاگر یکي از 

زن و مرد دچار محرومیت از اطالعات و دانش و مسائل فرهنگي باشد، در 

دیدگاه و نگرش خواهد شد.  رتعامل با طرف متقابل دچار اختالف سطح د
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 بنابراین اختالف فاحش اطالعات و مهارت بین دو طرف باعث کاهش تفاهم

 تواند به اختالف و جدایي منجر شود.شود و کاهش تفاهم ميبین آنها مي

تعارضات قومي و فرهنگي در ازدواج نقش بسزایي : يبیروننابرابري 

ها یا اقوام مختلفي با هم دارند و در صورتي که افراد از فرهنگ

ازدواج کنند، این تعارضات موجب اختالف و عدم تفاهم و نهایتًا جدایي 

ن خواهد شد. بنابراین نابرابري بیروني وفاق در خانواده را اهمسر

 شود.پذیري خانواده ميسازد و از این رو موجب آسیبنیز دچار مشکل مي

 ۀدهد یکي از عوامل عمدتحقیقات مختلف نشان مي: يبخشنابرابري 

وجود فقر و بیکاري است، پس نابرابري بخشي از طریق افزایش  ،طالق

 شود.فقر و بیکاري موجب افزایش طالق و بحران در خانواده مي

ایجاد محرومیت براي  ۀنابرابري فضایي به واسط: يفضاینابرابري 

بخشي از افراد جامعه موجبات عدم تأمین رفاه خانواده و تشدید فقر 

سازد و با تأمین نشدن نیازهاي فراهم ميو نارضایتي خانواده را 

خانواده زمینه تنش و اختالف در خانواده را ایجاد کرده و موجب دامن 

 شود.زدن به بحران در خانواده مي

 

 گیرینتیجه

-تواند به شیوهبا توجه به آنچه بیان شد اختالل نظم اجتماعی کالن می

مواجهۀ خانواده با ساز تنش در روابط همسران و های مختلف زمینه

نتایج پژوهش، ضرورت های مختلف از جمله طالق باشد. بنابراین آسیب

كاهش طالق های ها و برنامهن سیاستتوجه به عوامل كالن را در تدوی

الل در نظم ساز اختچنین توجه به عوامل زمینهسازد. همروشن مي

عواملی در نظر گرفتن و به بیانی  در مرحلۀ همسرگزیني اجتماعي كالن

-ميشود، ای در خانواده میکه منجر به اختالل هنجاری، نمادی و رابطه
 واقع شود. مؤثرطالق  پیشگیری ازتواند در 
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