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  به عنوان یک دهه شــصتی می توانم بگویم از تغییر بســیاری از رویکردها در نسل 
جدید خوشحال و امیدوار می شوم؛ اما این امیدواری تا جایی است که منجر به آسیب 
به خودشان و زندگی خود و اطرافیان و شاید فرزندانی که در این ازدواج های عجوالنه 
به دنیا می آیند نشــود؛ اما آمارهایی که از دادگاه های خانواده و بازار داغ وکالت برای 
طالق شنیده می شود، دلسردکننده هستند و بیشترین سهم این بازار برای دهه هفتاد و 
هشتادی ها است. آن طور که آمار و کارشناسان حقوقی و قضائی می گویند، مهم ترین 
دلیل در به ســرانجام نرسیدن زندگی مشترک در این گروه های سنی، همین سن پایین 
آنها و گاه اختالف ســنی زوجین (ازدواج دهه هشــتاد با دهه شــصت)، تحصیالت 
زوجین و مشکالت مالی و اقتصادی (عموما امکان تأمین معاش ندارند و وابسته به 

خانواده هستند) است؛ اما قطعا دالیل بسیار دیگری در این تصمیم تأثیر دارد.
 قبــل از هر قضاوتی درباره این گروه های ســنی الزم اســت گفته شــود که همه 
دولت های مسئول در این چند دهه و خانواده هایی که تا حد زیادی، تکرار اشکاالت و 
اشتباهات نسل قبل خود بوده اند، هیچ گونه برنامه ریزی برای گروه های سنی مختلف 
و نیازهای آنها در هر برحه زمانی نداشته اند و هر آنچه به عنوان رفتار نسل ها تعریف 

می شود، به نوعی بازتاب کمبودها، محدودیت ها و اعمال قوانین مختلف دولت ها و 
خانواده ها بوده اســت. نکته دیگر این اســت که بعد از بالهایی که بر سر نسل ۵۰ و 
۶۰ آمد، این داستان برای نسل های ۷۰ و ۸۰ و حاال هم ۹۰ ادامه پیدا کرده و ناامیدی 
بیشــتر اینکه والدین این کودک همســرهای امروز، همان نســل های بالدیده ۵۰ و ۶۰ 

هستند.
 براســاس آمار ســازمان ثبت  احوال، ازدواج دختران کمتر از ۱٥ ساله  در سال ۸۳، 
نزدیک به ۳۰ هزار و ۳۰۰ مورد بوده است که این رقم در سال ۹۳ به ٤۰ هزار و ٤۰٤ مورد 
افزایش یافته اســت. همچنین هزار و ٥۷۲ مادر کمتر از ۱٥ ساله در سال ۸۳ به ثبت 
رســیده که در سال ۹۳ این رقم به هزار و ۷۱۳ نفر افزایش یافته است. این آمار شاید 
برای آن گروه از متولیان امور کشور که طرفدار ازدواج زودهنگام و کودک مادر هستند، 
جذاب هم باشــد و بگویند اشکالی در این روند نمی بینند؛ اما وقتی آمار طالق همین 
گروه سنی را جلوی شــان بگذاریم، فرافکنی های مختلفی را شروع می کنند و دست 
آخر دستورهایی برای محدود و سخت شدن روند صدور طالق اتخاذ می شود؛ به این 

گمان که با تأخیر در صدور طالق قطعی این نوجوانان به زندگی شان برمی گردند!

 آمارها دروغ نمی گویند
 براســاس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ســال ۱۳۹۵ و پیش بینی های جمعیتی 
متکــی بر آن، تعداد رویداد ازدواج و طــالق در پاییز ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۱۴۴هزارو ۶۷۹ 
و ۵۰هزارو ۳۵۷ مورد بوده اســت که نســبت به فصل قبل به ترتیب ۷٫۲ و ۱٫۱ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۲ و ۵٫۱ درصد افزایش یافته است. به طور 
کلی، میانگین ســن در اولین ازدواج در مناطق شــهری همواره باالتر از مناطق روستایی 
بوده اســت. در پاییز ۱۴۰۰، میانگین ســن در اولین ازدواج در مردان ۲۷٫۸ سال و در زنان 
۲۳٫۶ ســال بوده است. همچنین میانگین سن در زمان ازدواج برای پاییز ۱۴۰۰ در مردان 

۳۰٫۳ سال و در زنان ۲۵٫۲ سال بوده است.
 در پاییز ۱۴۰۰ به ترتیب تعداد ســه هزار و هشت هزارو ۲۳۵ مورد ازدواج پسر و دختر 
کمتر از ۱۵ ســال سن ثبت شده است. بیشترین ازدواج مردان در بازه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال 
برابر ۸۱هزارو ۴۱۷ مورد بوده است. این رقم برای زنان نیز در بازه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال برابر 

۶۰هزارو ۸۸۱ مورد بوده است.
 به طور کلی روند رو به رشــد میزان طالق از نیمه دهه ۸۰ پیش رونده بوده اســت. 
به طور نمونه در حالی که آمار کلی طالق در ســال ۸۴، بیش از ۸۴ هزار و ۲۴۱ مورد بوده 
اســت، تنها یک ســال بعد در ســال ۸۵ با ۱۰ هزار مورد افزایش به ۹۴ هزار و ۳۹ مورد 
می رســد و به این روند افزایشــی ادامه می دهد تا در ســال ۸۶ به ۹۹ هزار و ۸۵۲ مورد 
می رســد و در نهایت در سال ۸۷ مقاومت عدد صد هزار را هم می شکند و به ۱۱۰ هزار و 

۵۱۰ مورد می رسد.
 بر اســاس آمار ثبت احــوال و مرکز آمار ایــران، آمار طالق در ســال ۱۳۸۸ به عدد 
۱۲۵ هــزار و ۷۴۷ مــورد، در ســال ۱۳۸۹ به ۱۳۷ هــزار و ۲۰۰ مورد و در ســال ۱۳۹۰ به 
۱۴۲ هزار و ۸۴۱ مورد می رســد و این روند افزایشــی تا امروز ادامه دارد. آمار طالق که در 
دهه ۶۰ و تا نیمه دهه ۷۰ در میانگین عدد ۳۰ تا ۳۷ هزار مورد مانده بود، از حدود سال 
۱۳۷۶ شــتاب درخورتوجهی گرفت. اگر یک دهه ۷۰ – ۷۱ یا ۷۲ را در نظر بگیریم که در 
۱۵ سالگی ازدواج کرده و طالق گرفته است، باید به آمار سال های ۸۵ به بعد نگاه کنیم 
و روند رشــد این طالق ها بررسی شود، سهم ازدواج های زودهنگام و ناکام این گروه های 
ســنی به خوبی دیده می شود که متأسفانه همچنان هم ادامه دارد و به دهه هشتاد هم 

رسیده است.
 بر اساس این گزارش شاید تا سال گذشته کمتر فضاهای عمومی و رسانه ها با موضوع 
افزایش آمار طالق در میان دهه هفتاد و هشتاد آشنا بودند و عالوه بر فضاهای تخصصی 
جمعیتی، این گروه های دوســتانه و فامیلی بودند که هــر روز خبر ازدواج یا طالق یک 
دختر یا پســر نوجوان را می شــنیدند. با این حال این دو گروه سنی، به شکلی مستقیم و 
شوکه کننده اثر حضورشان را بر آمارها گذاشته اند. بر اساس آمار، میانگین سن طالق برای 

زنان در کل کشور حدود ۳۳ سال بوده است؛ اما به شکل جزئی تر باید گفت میانگین سن 
طالق در متولدان دهه ۵۰ حدود ۳۱ ســال بوده و در دهه ۶۰ حدود ۳۰ سال بوده است. 
با این حال میانگین سن طالق برای متولدان نیمه اول و دوم دهه ۷۰ به ترتیب ۲۲ سال 
و ۱۸ سال و برای نیمه اول دهه ۸۰ به حدود ۱۵ سال رسیده است. این روند مستقیما با 
کیفیت ازدواج و مدت زمان زندگی مشــترک ارتباط دارد و این افراد کمترین زمان زندگی 

مشترک را داشته اند.
 با چه جمعیتی طرف حساب هستیم؟

مسئله ای که در مورد ازدواج زودهنگام و طالق گروه های سنی دهه ۷۰ و ۸۰ مطرح 
می شود این است که آیا غیر از موضوع ازدواج و طالق این نسل (منظور جمعیت درگیر 
با مقوله طالق است و مخاطب این جمالت همه گروه جمعیتی نیستند)، در امور دیگر 
زندگــی خود هم موفق بوده اند؟ آیا در زمینه تحصیالت و موقعیت شــغلی و ارتباط با 
خانواه و اجتماع شبیه نسل های قبل و بعد خود هستند؟ موفق بوده اند و توانسته اند الگو 

و عملکرد خوبی از خود نشان دهند؟
در این مورد کارشناســان حوزه روان شناسی و آسیب های اجتماعی به موضوع بلوغ 
زودهنگام و تنش و تضادی که نســل در این دو دهه داشــته است اشاره دارند. بسیاری 
معتقدند با وجود گسترش رسانه های جمعی و افزایش زمینه های ارتباطات اجتماعی و 
منابع اطالعاتی موجود در جامعه، کودکان بسیار زودتر از زمان معمول به بلوغ فکری و 
جسمی می رسند. ظرفیت های غریزی در همین سنین نوجوانی و شروع دوران جوانی در 
بیشترین سطح خود قرار دارد و بسیاری برای تأمین این نیاز به سمت روابط جنسی و در 
نهایت ازدواج کشیده می شوند. از آنجایی هم که برای این دو نسل برعکس دهه ۵۰ و ۶۰ 
زمینه های تأمین این نیاز جز از طریق ازدواج فراهم بوده، بخش زیادی از آنها واردشدن 

در رابطه را به ازدواج زودهنگام ترجیح داده اند.
نکته دیگــر در مورد این گــروه از جوانان متولد دهه ۷۰ و ۸۰، عدم اســتقالل مالی 
نسبت به خانواده و همسرشان است. اگرچه بخش قابل توجهی از این جوانان شاغل و 
موفق هســتند اما روند کلی استقالل مالی این گروه فاصله زیادی با نسل های قبل دارد 
و نمونه هایی که با کمک والدین ازدواج کرده اند و بعد از ازدواج هم کماکان وابســته به 
کمک والدین هستند زیاد دیده شده است. بسیاری از پسران این گروه سنی با پول والدین 
مراســم ازدواج را برگزار کرده و توان به دوش کشــیدن بــار هزینه های زندگی و نیازهای 
همسر بدون کمک مالی والدین را ندارند و به عبارتی بارشان روی دوش والدین می افتد. 
در این شــرایط اگر زن که او هم از همین دهه ۷۰ یا ۸۰ اســت درخواست های جدید و با 
هزینه های قابل توجه داشــته باشد و مرد نتواند تأمین کند، منجر به اختالف و تنش بین 

زن و مرد و چه بسا طالق خواهد شد.
ویژگی دیگر این اســت که بسیاری از دختران و پسران نوجوان قبل از کسب تجربیات 

زندگــی به دنبال رهایی از قید و بند خانواده و تســلط والدین، به ازدواج زودهنگام روی 
می آورند. نداشتن تجربه زندگی در محیط های اجتماعی، تحمل کم در مقابل مشکالت 
زندگی و کمبودها خیلی زود آنها را سرخورده و ناکام می گذارد و در نهایت ازدواج منجر 
به طالق زودهنگام خواهد شــد. این موضوع به خصوص در میان دختران که احساس 
تسلط و کنترل بیشتری از سوی خانواده ها دارند، بیشتر اتفاق می افتد و پس از ازدواج و 
رفتن زیر یک سقف مشترک متوجه می شوند که نه تنها فردی که انتخاب کرده اند، توان 
تأمین نیازهای آنها را ندارد، بلکه میزان آزادی و عملکرد آنها به واســطه مسئولیت شان 
در زندگی کمتر هم شــده است. به همین دلیل اســت که ترجیح می دهند از زیر این بار 

شانه خالی کنند.
یکی دیگر از ویژگی های متفاوت این نســل امکان ریسک بیشتر در زندگی به واسطه 
قرارگرفتن در سن نوجوانی و جوانی است که به آنها انگیزه و فرصت ریسک بیشتری را 
می دهد. دختری که در ســن ۱۵ ســالگی یا کمتر ازدواج کرده و تجربه یک ازدواج و یک 
طالق را در زندگی دارد، در شــروع ۱۸سالگی خود را در ابتدای مسیر می بیند و احساس 
شکســت یا خسران کمتری نســبت به افرادی دارد که در ســنین باالتر طالق می گیرند. 
موارد بســیار زیادی از دختــران در آمارهای ثبت احوال وجود دارد که در ۱۸ســالگی و 
در حالی که هنوز به ســن قانونی نرســیده اند ازدواج دومشان را ثبت می کنند. جالب تر 
اینکه ممکن اســت این ازدواج و طالق های زودهنگام برای گروه های دیگری در جامعه 
نگران کننده باشد اما برای خود این افراد تبدیل به اتفاق معمول و حتی در برخی موارد 

یک مد شده است.
موضوع دیگر این اســت که این گروه ســنی کم سن و ســال که به سرعت به دنبال 
ازدواج و طالق اســت، در چه ســطحی از تحصیالت و موقعیت های شغلی قرار دارد و 
اینکه منبع درآمدی برای گذران زندگی دارد و مستقل است یا نیاز به کمک والدین دارد؟ 
طبق سرشماری سال ۹۵ که می توان اعداد آن را به نسبتی تا امروز نسبت داد، ۲۶ درصد 
زنان بدون همســر به دلیل طالق شــاغل و هفت درصد آنها بی کار هستند و نزدیک به 
نیمی از آنها خانه دار هســتند و توضیحی در مورد منابع درآمدی خود نداده اند. شــش 
درصد محصل بوده اند و شش درصد دارای درآمد بدون شغل و هفت درصد هم مابقی 

و سایر قید شده است.
مطلقه های زیر ۱۸ سال و تحت تکفل پدر

مراجع قضائی و خانــواده همواره با زنانی مواجه بوده اند که برای طالق اول یا دوم 
خود مراجعه کرده اند اما همراه والدین خود هســتند چراکه هنوز زیر ۱۸ سال هستند و 
حتی پس از طالق و حداقل تا پایان ۱۸سالگی باید تحت تکفل پدر باقی بمانند. این عدد 
در گذشته رقم بیشتری داشته که اگرچه در چند سال اخیر روند کاهشی دارد اما همچنان 
تعداد طالق های زیر ۱۸ ســال قابل توجه است. اگر حداقل پنج سال اخیر را مرور کنیم 

متوجه تغییر آمار می شویم. در سال ۹۶ تعداد دختران کمتر از ۱۵ سال طالق گرفته هزارو 
۴۸ مورد بوده که این رقم در ســال ۹۹ به ۷۳۴ مورد رسیده و تا پایان پاییز ۱۴۰۰ بیش از 
۶۱۰ مورد بوده اســت. همچنین تعداد زنان طالق گرفته در گروه ســنی ۱۵ تا ۱۹ سال در 
سال ۹۶، بیش از ۱۶ هزار و ۷۹۰ مورد بوده که این عدد در سال ۹۹ به ۱۴ هزار و ۲۱۶ مورد 

رسیده است. این عدد تا پایان پاییز ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار و ۵۵۵ مورد رسیده است.
در واقع این تعداد قابل توجه از دختران گروه سنی بین ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ که عموما بین 
ســه گروه سنی کمتر از ۱۵ سال، ۱۵ تا ۱۹ سال و ۲۰ تا ۲۴ سال ازدواج کرده اند، تبدیل به 

شگفتی آمار طالق در نیمه دوم دهه ۸۰ تا امروز شده اند.
در آمارها مشــاهده می شــود که هرچه زن در هنگام ازدواج جوان تر باشد، سرعت 
ازدواج مجدد او پس از طالق بیشــتر اســت؛ به عنوان مثال متولدین نیمه اول دهه ۸۰ 
در ســال ۹۷ پس از حدود پنج ماه از گذشــت طالق، ازدواج کرده اند؛ درحالی که برای 
زنان مسن تر این زمان بیش از یک سال بوده است. طبق آمار بهزیستی، ازدواج مجدد در 
متولدین دهه ۷۰ بیشــتر از متولدین دهه ۵۰ و ۶۰   است؛ همان طور که طالق در بین آنها 

بیشتر مشاهده می شود.
در باره آســیب هایی که این ازدواج های زودهنــگام و طالق ها دارند، موضوعات 
زیادی مطرح است و اگرچه نسل جدید وقوع طالق را آن قدرها جدی نمی گیرد، اما 
واقعیت های جامعه می گوید این ازدواج و طالق پس از آن، کماکان آسیب بیشتری 
را برای دختران به همراه دارد. کمترین مورد در این مسئله دوری از فضای تحصیل 
با حذف از مدرســه و احتماال داشــتن فرزند اســت که دیگر تحــت تکفل مرد قرار 
می گیرد و این دختران که خودشــان به نوعی کودک  همســر و کودک  مادر محسوب 
می شــوند، دچار مشکالت روحی و عاطفی هستند. همه این موضوعات در شرایطی 
اســت که مشکالت مالی نداشــته باشــند و در خانه پدری به زندگی ادامه دهند و 

دوباره تحت تکفل پدر قرار گیرند.
دالیلی برای همه نسل ها

روند طالق در ســه دهه اخیر همواره افزایشــی بوده است و در هر دوره ای برخی از 
دالیل بیشــترین ســهم را در وقوع پدیده طالق دارند. با این وجود، بحران های اجتماعی 
و اقتصادی به خصوص در مناطق شــهری همواره در صدر دالیل قرار دارند. روند وقوع 
طالق در آســتانه انقالب اسالمی و چند ســال منتهی به قبل و بعد از آن ثابت می ماند، 

اما با شروع تحوالت در جامعه و از حدود سال ۱۳۷۳ روند طالق ها افزایشی می شود.
پژوهش های طالق ایران چند موضوع را مد نظر دارند؛ کنترل آســیب های اجتماعی 
خصوصــا مواد مخدر، توجه به ســطح رفاه اجتماعی و اثرگــذاری و اثرپذیری تغییرات 
اجتماعی. در این میان تحقیقات زیادی در داخل و خارج از کشــور وجود دارد که ســن 
ازدواج و اختالف سنی زوجین را به عنوان رایج ترین عامل مؤثر بر طالق عنوان می کنند. 

در اغلب بررسی های انجام شده یکی از عوامل مهم اجتماعی در بروز طالق، سن ازدواج 
بوده است. پس از مورد سن و تفاوت سنی نیز سطح تحصیالت و تفاوت تحصیلی زوجین 
قید شده است. می توان گفت درباره چند مفهموم مهم همچون پیوند خانوادگی، روابط 
زناشویی، تعهد و صمیمیت بین زوجین، هویت اجتماعی و فردی به اندازه کافی آموزش 
و شــناخت ندارند و ورود یکباره و عجله ای آنها به زندگی مشــترک، باری بر دوش آنها 
گذاشــته که خیلی زود می خواهند از زیر آن خارج شــوند. عموم این دختران و پســران 
درک کامل و درســتی از زندگی مشترک و ازدواج ندارند و با نگاهی فانتزی و رؤیایی وارد 
زندگی می شوند، اما در ادامه با واقعیت های دیگری روبه رو هستند که برای مقابله با آنها 

آموزش ندیده و توانایی و انگیزه مقاومت در برابر آنها را هم ندارند.
 امان اهللا قرایی مقدم، جامعه شــناس، درباره عوامل مختلفی کــه در مورد طالق در 
جامعه به خصوص در نســل های جدید دخالت دارد، به «شرق» گفت بیش از ۱۷ مورد 
از عوامل وجود دارد و افزود: هر گروه نســلی ارزش گذاری های خاص خودشان را دارند 
و در جامعه امروز ۱۰ ســال اختالف نسلی، تفاوت درخور توجهی را در رفتار و طرز تفکر 
افراد ایجاد می کند و همین تفاوت ها امروز ما را نگران کرده و تبدیل به اشکاالتی اساسی 
شــده اند. در واقع تنها ازدواج زودهنگام و طالق این گروه های نوجوان نیســت که ما را 

نگران می کند و بسیاری دیگر از رفتارها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
او تأکید دارد که بسیاری معتقدند این تغییرات بخشی از یک جریان تحول و واقعیت 
در جامعه اســت که باید آن را بپذیریم و بــه این منظور چنین تحوالتی را یک دوره گذار 
می دانند و افزود: به نظر می رسد بعد از موضوع مهم بی کاری و مؤلفه های اقتصادی و 
معیشتی، چند خصوصیت نسل جدید اثرگذاری بیشتری در فرایند طالق زودهنگام آنها، 
آن هم در سنین بسیار کم و با طول دوره ازدواج بسیار کوتاه داشته است. این گروه نسلی 
نشــان داده اند درباره اهداف، امیال و خواسته های شــخصی خودشان خودخواهانه تر 

برخورد می کنند و در عین حال در فرایند مسئولیت پذیری، نمره کمتری دارند.
او افــزود: عجول بودن، قانع نبودن، تنوع  طلبی، کاهش توجــه به ارزش های دینی و 
عرفــی در جامعه و ضعــف در وظیفه مداری، مؤلفه های رفتاری هســتند که در این دو 
نسل بیشتر وجه بیرونی دارد و روی تصمیمات شان در زندگی و از جمله ازدواج و طالق 

اثرگذار بوده است.
قرایی مقدم با بیان اینکه امروز خواسته های جوانان نسل جدید و به خصوص دختران 
از زندگی، اجتماع و خانواده متفاوت است و به دنبال شکل متفاوتی از روابط اجتماعی، 
فضاهای عمومی هســتند، افزود: برای بخش شایان توجهی از این گروه سنی، از همان 
ابتدا از ســوی جامعه یا والدین، داشــتن روابط اجتماعی آزاد و رابطه و دوســتی قبل از 
ازدواج آزاد گذاشــته شــده و اگر تنها این عامل را در فاکتورهای مختلف ازدواج در نظر 

بگیریم، متوجه تفاوت های درخور توجه با یک یا دو نسل قبل می شویم.
این جامعه شــناس در ادامه گفــت: یکی از دیگر احتماالت دربــاره افزایش ازدواج 
زودهنگام و افزایش طالق در دو گروه سنی دهه ۷۰ و ۸۰ ، نوع رویکرد و عملکرد والدین 
آنها به فرزندانشان است. ممکن است والدین این گروه سنی که از دهه ۶۰ یا ۵۰ هستند، 
به دلیل تجربه کاهش تعداد پسرهای متقاضی ازدواج، افزایش سن ازدواج و عدم تمایل 
مردان به ازدواج که خودشان با آن مواجه بودند، دختران خود را زودتر ترغیب به ازدواج 
یا روابط آزاد قبل از ازدواج کرده باشند و به نوعی تالش کرده اند آنچه را خودشان تجربه 

کردند، فرزندانشان دیگر تجربه نکنند یا برعکس!
او افزود: در عین حال، زندگی نســل های قبل از دهه ۷۰ و ۸۰ با فشارهای اجتماعی 
ناشــی از ارزش های دینی، اجتماعی و عرفی و فاقد دنیای تکنولوژی و روابط آزاد بوده 
است و همین یک مورد می تواند تفاوت زیادی بین این نسل ها ایجاد کند. اگرچه نمی توان 
این موضوع را به  طور قطعی یکی از دالیل طالق این دو گروه سنی دانست، اما روابط آزاد 
تأثیر زیادی در نوع نگاه جوانان به ازدواج دارد. افزایش تفریحات بیرون از خانه و وجود 
روابط آزاد و افزایش نگاهی مادی گرایانه ازجمله دالیل دیگر طالق در این گروه های سنی 
است؛ حتی دیده شده که برخی از ازدواج ها با هدف گرفتن مهریه و با مدت زمان ازدواج 

کمتر از یک سال بوده اند.
قرایی مقدم می گوید افزایش آگاهی های اجتماعی به خصوص برای زنان، شاغل شدن 
و حضور بیشــتر زنان در اجتماع می تواند از دالیل تأثیر گذار بر روند افزایش طالق باشد. 
او افزود: البته تحقیقات زیادی وجود دارد که زنان تحصیل کرده تمایل و گرایش کمتری 

به طالق دارند؛ چراکه عموما ازدواجی آگاهانه و از روی انتخاب خودشان داشته اند.
او در عیــن حال تأکید دارد که همچنان موضوعــات اقتصادی در صدر دالیل طالق 
به  طور مســتقیم و غیر مستقیم هستند و افزود: در شــرایطی که بخش درخور توجهی 
از جامعه در شــرایط اقتصادی نامناسبی هســتند و بی کاری و مشکالت معیشتی بیداد 
می کند، سطح دغدغه های جوانان امروز با دو نسل قبل تفاوت زیادی پیدا می کند. وقتی 
نوع زندگی، امکانات و داشته های یک نسل این گونه متفاوت است، انتخاب های متفاوتی 
نیز خواهند داشت و نمی توان جوانان دهه های ۷۰ و ۸۰ و انتخاب ها و رفتارهایشان را با 

دهه های ۵۰ و ۶۰ مقایسه کرد.

  موضوع ازدواج های نابهنگام و زودتر از سن قانونی در سوابق تاریخی کشور وجود دارد و می توان 
درباره دالیل آن موارد زیادی را برشــمرد. بســیاری از این دالیل در دنیای قدیم بیشــتر وجود داشتند 
و بســیاری دیگر با وجود ورود به دنیای مدرن و افزایش آگاهی و دسترســی به ســالمت و بهداشت 
جســم و روان همچنان وجود دارنــد. در دهه های اخیر و با وجود تغییــرات مختلف در امکانات و 
شــرایط زندگی و حتی موارد قانونی همچنان شــاهد هســتیم که ازدواج های نابهنگام به خصوص 

درباره دختران کم ســن و ســال رواج داشته است و شــاهد رجعتی از تمایل به ازدواج در سنین باال 
به سمت تمایل به ازدواج در نوجوانی و خیلی زود هستیم و این شرایط می تواند نگران کننده باشد.

در مورد دالیل این مســئله مهم اجتماعی چند عامل اصلی را می توان برشــمرد که بدون شــک 
یکی از مهم ترین مســائل فقر فرهنگی است. ساالنه هزاران ازدواج در کشور به ثبت می رسند که زیر 
ســن قانونی هســتند و هزاران ازدواج دیگر رخ می دهد که به دلیل زیر سن قانونی بودن دختران و 
پســران ثبت نمی شوند تا دو طرف و بیشتر دختران، به سن قانونی برسند. در کنار این موضوع عامل 
مهم دیگر فقر فرهنگی اســت؛ عمــده این ازدواج های زودهنــگام در خانواده هایی رخ می دهد که 
در دهک هــای ۷ تا ۹ درآمدی هســتند و در مجموعه خانواده های محروم و کم بضاعت محســوب 
می شــوند و ازدواج نوعی فرار از این شرایط است. حاال یا والدین برای کم کردن هزینه ها می خواهند 
دختــر را شــوهر بدهند و یا نوعی معامله رخ می دهد و به نام شــیربها و مهریــه و حتی گرفتن وام 

ازدواج، دختر را به عقد فردی بزرگ تر از خودش در می آورند.

در بررســی دالیل زودهنگام ازدواج دختران در این ســنین به گروهی هم بر می خوریم که در قشر 
متوســط به باال قرار دارند اما در خانواده و از ســوی والدین تحت انواع فشارها هستند و می خواهند 
بــرای فرار از خانه و خانواده، ازدواج کنند. این موضوع به خصوص در میان نســل دهه ۷۰ و ۸۰ که 
اختالفات نســلی بیشتری با والدین خود احساس می کنند بیشــتر دیده می شود. در کنار این موضوع 
باید به وجود زمینه های آزاد و شکل گیری ارتباطات نامتعارف در میان نوجوانان امروز اشاره کرد که 
ممکن اســت باعث شکل گیری رابطه های جنسی هم شــود. این اخبار را خانواده ها هم می شنوند و 
ممکن اســت فکر کنند اگر دختر یا پسرشــان زودتر ازدواج کند، کمتر ممکن است آلوده شود. حتی 
ممکن است به دلیل وجود رابطه ای خانواده و خود این افراد تصمیم به ازدواج بگیرند و در بهترین 
حالت دچار احساســات عاطفی شده باشــند و خیلی زود تب عشقشان می افتد و با واقعیت زندگی 

روبه رو می شوند.
در این میان یکی، دو دلیل دیگر هم از ســوی والدین و تصمیم ســازان جامعه بســیار دیده شده 

اســت. یکی از این موارد ترس از نبود خواســتگار و گذشــتن از ســن ازدواج از سوی والدین است. 
بســیاری از والدین با توجه به تجربه تاریخی نسل خود و شــرایط اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی 
در جامعه ای پر از آســیب ترجیح می دهند دخترشــان را به اولین خواستگار بدهند و تن به ازدواج 
زودهنگام می دهند. از ســوی دیگر مســئوالن در جامعه تبلیغات غلط و تسهیالتی را برای ازدواج 
در نظــر می گیرند که بدون توجه به تبعات این تصمیمات اســت. به نظر می رســد که این وام ها و 
تســهیالت با اهداف و از سوی گروه های دیگری مورد اســتفاده قرار می گیرند و در بسیاری از موارد 
والدین فرزنــدان (دختران) را ترغیب به ازدواج می کنند تا از این وام ها برخوردار شــوند و به زخم 

زندگی خودشان بزنند.
باید گفت نوجوانانی که یکباره از دنیای متفاوت وارد زندگی متأهلی و مســئولیت می شــوند، با 
آســیب های جسمی و روانی زیادی روبه رو هستند. بســیاری از این نوجوانان هنوز از نظر جسمی و 
روحی به مرحله انســجام نرسیده اند و در زندگی جدید با اختالل های روانی زیادی روبه رو می شوند 

و نمی توانند مشکالت را حل کنند. مسئولیت های زندگی برای یک کودک همسر و واردشدن به رابط 
جنسی و حامله شدن اختالل و آسیب های جبران ناپذیری دارد چراکه این کودکان و نوجوانان چه در 
مدرسه و چه در خانواده و نه حتی به طور طبیعی برای آن آماده نشده اند. حذف دختران از مدرسه 
و گروه دوســتان و بســیاری روابط اجتماعی، عدم مهارت آموزی و آموزش های قبل از ازدواج، این 

زوج های نوجوان را دچار حواشی غیرقابل حل و در نهایت مسیر طالق می کند.
همین جــا باید به اتفاقی که سال هاســت به شــکل خاموش و بــدون آمار در میان بســیاری از 
زوج ها و خانواده ها رخ می دهد اشــاره کنیم و آن هم طالق عاطفی – جنســی – ســکوت و یا انواع 
خیانت هاســت. ممکن است بسیاری از طالق ها در گروه های سنی دیگر به این دالیل تبدیل به طالق 
رســمی نشوند اما این گروه سنی نوجوان (دهه ۷۰ و ۸۰) دیگر مثل نسل های قبل تعهدی به ماندن 
در چنیــن زندگی هایی ندارند و به دلیل نبود مهارت های کنترل موقعیت، ترجیح می دهند خیلی زود 

از این زندگی خارج شوند و طالق بگیرند.

روحیات و رفتارها و خواسته های نسل جدید متفاوت از نسل های قبل است و مثل دهه ۶۰ که با 
وجود مشــکالت بسیار همچنان به ارزش ها پایبندی داشت، نیستند. این نسل در دنیای وب و فضای 
مجازی بزرگ شــده و توجه به خود و صراحت در خواســته ها را خوب یــاد گرفته و حتی نمی توان 
نوجوانــان و جوانان دهه ۷۰ را با دهه ۸۰ مقایســه کرد. نوجوانان دهه ۸۰ که آنها هم ســهم قابل 
توجهی در ازدواج و طالق نابهنگام دارند، عمدتا در خانواده های تک فرزند و با فاصله ســنی زیاد از 
والدین بزرگ شــده اند. این گروه سنی نه تنها طاقت ســختی و مشکالت را ندارند، بلکه مهارت حل 
مسئله را هم یاد نگرفته اند و پس از ازدواج با اولین فشار و سختی راه حل را پاک کردن صورت مسئله 

می دانند و مسئله طالق هم برایشان اهمیتی ندارد.
اگر این آسیب که امروز به شرایط بحرانی رسیده، در نگاه مسئوالن اهمیت دارد، الزم است مورد 
ارزیابی های بیشتر و نزدیک تر قرار گیرد و مؤلفه های تأثیرگذار آن شناسایی شود. چراکه امروز کودکان 

دهه ۹۰ در مرحله ورود به همین پروسه هستند و چه بسا آسیب های بیشتری را هم شاهد باشیم.

نسلی بدون مهارت حل مسئله

معصومه اصغری: همان قدر که ازدواج نکردن دهه شصتی ها در چشم جامعه مشکلی بزرگ بود و جمعیت این دهه را با انگشت نشان می دادند که 
این گروه عامل مشکالت یک نسل هستند، حاال هم دهه هفتاد و هشتاد و بسیاری از رفتارهای شان به خصوص درمورد ازدواج و طالق مورد توجه 
قرار گرفته اســت. از قضا آنچه درمورد ازدواج و طالق متولدان این نسل شــاهد هستیم، در آن سوی بام متولدان دهه های قبل است؛ یعنی هم 
ازدواج زیادی بین شــان رایج است و هم زود ازدواج کردن را در دستور کار زندگی شان گذاشته اند. تا اینجای کار مشکل چندانی ندارد؛ اما داستان 
از آنجا نگرانی برخی را برانگیخته که همپای آمار ازدواج متولدان این ســال ها، آمار طالق هم رشد صعودی عجیبی دارد. عمر زندگی مشترک این 
ازدواج ها کمتر از یک یا دو ســال است و به دلیل سن کم و نرســیدن بسیاری از این گروه های سنی به نقطه ای از استقالل شغلی و مالی دوباره به 

خانه پدری شان برمی گردند و خیلی زود وارد پروسه ازدواج مجدد هم می شوند.

نگاهی نزدیک تر به ازدواج و طالق زودهنگام نوجوانان دهه ۷۰ و ۸۰ و دالیل آن

رقابت کودک همسرها برای طالق

 
ُکری خوانی نسل های سوخته

 شــرق: آنچه به عنوان قضاوت درباره گروه های سنی یک دهه در جامعه وجود دارد، تقصیر 
آنها یا عامل آن نبوده اند و چه بســا خودشــان متضرر باشــند و به قول معروف زندگی یک 
نســل در میان تصمیمات و تحوالت و اتفاقات آن دوران ســوخته شــده باشد. همان طور که 
دهه شصتی ها خودشان را نسل سوخته می دانند، دهه پنجاهی ها هم همین حس را نسبت 
به دوران خودشــان دارند و همان طور که دهه هفتادی ها می گویند، نســل سوخته اند و برای 
آن یک لیست بلند باال از مشکالت دارند، مدعیان جدید یعنی دهه ۸۰ هم خودشان را محروم 
از بســیاری امکانات و نیاز ها و نسل ســوخته می دانند. این قضاوت ها اگرچه ماهیتی رسمی 
ندارند؛ اما مانند ُکری خواندن طرفداران تیم های ورزشــی در محافل خانوادگی و دوســتانه یا 
رسانه های اجتماعی همگانی این موضوعات مطرح می شود. همان طور که قبال ازدواج نکردن 
دهه شصتی ها سوژه بود، حاال ازدواج زودهنگام و کودک همسری و در ادامه طالق زودهنگام 
دهه هفتاد و هشــتادی ها تبدیل به موضوع و سوژه شده است. با این تفاوت که در این زمینه 
اگرچه بخش اول یعنی ازدواج از نظر دولت ها مشکلی ندارد؛ اما بخش دوم یعنی طالق آن 
هم با دوره زندگی کمتر از یک ســال و بدون فرزند، حداقل برای دولت ها قابل قبول نیست و 

زنگ های هشدار به صدا در آمده است. در ادامه برخی از رویکردها، نگاه ها و واکنش ها به این 
موضوع را در توییتر که کاربران راحتی بیشتری برای بیان نظر و قضاوت دارند، می آوریم که در 

میان شان نکات جالبی مطرح می شود.
 میگن طالق رسیده به دهه هشتادیا / المصبا صبر کنید ما هنوز ازدواج نکردیم

ولی خودمونیما، دهه هشــتادیا ازدواج کردن، بچه دار شــدن، طــالق هم گرفتن، ما دهه 
شصت و هفتاد هنوز دنبال یه نفریم که بهمون  خیانت نکنه و آدم باشه، ازدواج پیشکش

پســر متولد ۶۶ با دختر متولد ۸۲ ازدواج کرده یه سالم نمی شه ازدواج کردن دارن طالق 
می گیرن، دختره گفته من از یه پسر دیگه خوشم میاد

جدای از اشتباه دختره واقعا این همه فاصله سنی؟
چرا پسرای دهه شصت و هفتاد میرن سراغ دخترای دهه هشتادی؟ واقعا چه دلیلی داره؟ 
وقتی از کودک همســری حرف می زنیم، چه می گوییم؟! همشهری نوشته متولدان دهه ۷۰ و 
۸۰ رکورددار ازدواج دوم و سوم هستند و میانگین سن طالق در دهه ۷۰ به ۲۲ سال و در دهه 

۸۰ به ۱۸ سال رسیده!

کشــوری که کودکانش در ۱۲ ســالگی درگیر ازدواج هســتند و در ۱۸ ســالگی طالق، چه 
شهروندانی تولید می کند؟!

مهر: در بســیاری از پرونده های طالق بیشــتر متولدین دهه ۷۰ و سال های ۶۸ و ۶۹ تحت 
مدیریت خانواده و مادر اقدام به طالق توافقی می کنند.

سعید کاویانی، مدیرکل پیشگیری از جرم دادگستری قم: بیش از ۵۰ درصد طالق ها مربوط 
به متولدان دهه ۶۰ و ۷۰ است. عامل ۶۰ درصد طالق ها ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط 

کالمی، معنوی، جنسی و اجتماعی است/ ایرنا
یه جوری میگن طالق به دهه هفتادی ها رسید، انگار طالق یه بیماری واگیردار مربوط به 

دهه ۶۰ به قبل بوده که با توزیع گسترده واکسن انتظار می رفته تو دهه ۷۰ شیوع پیدا نکنه
سیر تطور واژگان جدایی تا دوران اوج تحریم ها:

دهه ۵۰: آدما از هم جدا نمی شدن / دهه ۶۰: باید طالق بگیریم / دهه ۷۰: بیا جدا شیم
دهه ۸۰: ما به درد هم نمی خوریم / دهه ۹۰: ببین، راستش ما رابطه مون کار نمی کنه

دختر همکار بابام طالق گرفته

کالس دهمه!
ما دهه شصتیا ازدواج دهه هفتادیا رو دیدیم، ازدواج دهه هشتادیا رو هم داریم می بینیم؛ 

اما هنوز خودمون دنبال نیمه گمشده مونیم!
بیشترین مورد طالق بر می گردد به عدم شناخت کافی زوجین از همدیگر و اینکه نسل جدید 

مثل نسل قدیم نیست که بسوز و بساز شعارش باشد
قدیمیا ندیده نشــناخته ازدواج می کردن و با هزار تا مشکلی که دارن طالق نمی گیرن یه 

درده، نسل جدید هم فرت و فرت طالق میگیره یه درده
یه دلیل افزایش طالق از نظر من اینه که نســل جدید توان ســازش در ســختی رو ندارن! 

مخصوصا مشکالت مالی
باید همه چی اوکی باشه براشون همیشه

نسل جدید، به فرزند کمتر، برابری جنسیتی و طالق آسان فکر می کند
در یک سال و نیم گذشته چهار نفر از آشنایان متولد دهه هفتاد ازدواج کردن و طالق گرفتن. 

به عبارتی هشت نفر.

 
سارا گلستانی نسل جدید به دنبال تجارب متفاوت با والدین

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

فاکتورها و عوامل مختلفی را می توان در مورد ازدواج زودهنگام و طالق های قابل توجه 
در ســنین دهه های ۷۰ و ۸۰ برشمرد. همچنین فرضیه های مختلفی در مورد این دالیل در 
میان گروه های مختلف مردم و رســانه ها و کارشناسان وجود دارد اما این موضوعات بدون 
پژوهش میدانی و مســتند قابل استناد و اعتبار و علمی نیستند و نباید انگشت اتهامی را به 
سمت این گروه سنی نشانه گرفت. ضمن اینکه باید توجه داشت، مؤلفه های ناشناخته زیادی 
در مورد این موضوع وجود دارد که به دالیل مختلفی هنوز بررســی نشده است. با توجه به 
اینکه دهه ۷۰ و ۸۰ پدر و مادرهایی دارند که در دهه ۵۰ یا ۶۰ زندگی کرده اند، یکی از اتفاقات 
تأثیرگذار در این آمارها می تواند فرایند رشــد والدین و تجارب زیســته آنها باشد. مواردی که 
والدیــن تصمیم گرفته اند در روند برخورد با فرزندشــان اصالحات یا تغییراتی را ایجاد کنند 
بسیار گزارش شده است. مثال ازدواج سنتی و عدم رضایت از ازدواج یکی از مواردی است که 
ممکن است والدین تصمیم گرفته باشند در آن تغییر ایجاد کنند و به فرزندانشان اجازه دهند 
خودشان تصمیم بگیرند و فرصت آزمون و خطا داشته باشند. یا در نوجوانی و در مرحله ای 
که نیاز داشــتند هویت جنسی خودشــان و جنس مخالف را یاد بگیرند، با محدودیت های 

اجتماعی و خانوادگی برای معاشــرت مواجه بودند و حاال اجازه داده اند فرزندانشــان این 
تجارب را داشــته باشند. حتی می تواند ناشی از این باشد که والدین تعارضی بین رفتارهای 
سنتی و مدرن در مورد رابطه دو جنس و ازدواج دارند و اجازه ورود به رابطه قبل از ازدواج را 
به فرزندانشان می دهند اما عمق رابطه را با ازدواج و یا درآمد معتبر می دانند و هرجا دیدند 
ایــن رابطه جواب نمی دهد، دو طرف رابطه می توانند طالق بگیرند. باید توجه داشــت که 
فرزندان دهه ۷۰ و ۸۰ در شرایطی رشد کردند که منابع یادگیری و رشدشان دیگر فقط خانواده 
و والدین نبوده و منابع رشد اجتماعی و رسانه و تکنولوژی و ارتباطات اجتماعی اثر جدی و 
مستقیمی داشته است. عموم این گروه نسلی نسبت به والدینشان تجارب متفاوت و بیشتری 
دارند و خیلی زود وارد بسیاری از موضوعات مهم زندگی شده اند و در نتیجه با فضای پر از 
تعارض در این دهه ها مواجه هستیم که از یک سو والدین تالش کرده اند برخی چیزها را که 
خودشــان نداشته اند برای آنها جبران کنند و هم مهارت و شناخت کافی نداشته اند و منجر 
به عملکرد متعارضی شــده است. در نتیجه بچه های دهه ۷۰ و ۸۰ بیشتر به سمت آزمون 
و خطا در رابطه و ازدواج پیش رفته اند و در این میان حتی از ســقف طالق هم گذشته اند و 

همچون نســل های قبل نگرانی چندانی از این موضوع نشان نمی دهند. نمی توان به طور 
مطلق در مورد خوب یا بد بودن این رفتارها و اثرات تصمیمات این نسل صحبت کرد، چراکه 
این رفتارها از سوی این نسل در جریان روند تغییر و تحوالت در جامعه و خانواده و یک جریان 
گذار فرهنگی شــکل گرفته و عمال مرحله ای اســت که در تحوالت فرهنگی هر جامعه ای 
ممکن است باشد. این فرایند اجتناب ناپذیر است، چراکه در حال گذار از مجموعه ای از تجربه 
و تحوالت هستیم. در این مرحله گذار با شکل گیری نسلی مواجه هستیم که نه با نسل قبل 
ســازگاری و شــباهت دارد و نه با نسل بعد خود! با نسلی مواجه هستیم که تعریف خاص 
خودش را از رابطه و ازدواج و بسیاری از موضوعات دیگر دارد و گویا این نسل مسئولیت این 
تحوالت را بر دوش می کشند. در مورد اینکه آیا انگیزه های مادی و استقالل طلبانه در میان 
دالیل طالق این گروه ســنی بیشتر اســت یا نه باید ارزیابی میدانی و با بررسی دالیل و شرح 
حال افراد باشد. یکی دیگر از فرضیات این است که این گروه نسلی با مشاهده زندگی والدین 
خود و بســیاری خانواده های دیگر و نوع واکنش و کارکردهای برخی ارزش ها در جامعه از 
جملــه خانواده، آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به نوعی طغیان در مقابل این ارزش ها کرده اند و 

حــاال برخورد متفاوت با رابطــه و ازدواج و در ادامه طالق هم جزئی از رفتارهای طغیانگر 
است. می توان گفت که تغییرات اجتماعی – محیطی و خانوادگی در حداقل دو دهه اخیر 
و بازشــدن فضای عمومی و روابط اجتماعی تأثیر زیادی در وقوع این تحوالت در نسل دهه 
۷۰ و ۸۰ دارد امــا تأکید می کنم باید چنین مؤلفه هایی مورد پژوهش میدانی بیشــتری قرار 
گیرد تا تأثیر عوامل به شــکل جزئی بررسی شــود. برخورد علمی و به دور از انگ زنی الزم 
اســت تا پژوهشگران بیشتر به دنبال دالیل این موضوعات به شکل میدانی و موردی بروند.  
در سال های اخیر به دلیل سرعت رشد ارتباطات و تکنولوژی نگاه نسل ها فاصله زیادی پیدا 
کــرده چون تنها منابع ارزش گذاری والدین بودند و درســت و غلط بودن ارزش ها را تعیین 
می کردند و فرزندان به همان شیوه ادامه می دادند اما امروز منابع مختلفی از آموزه ها برای 
فرزندان وجود دارد. فرزندان امروز، هوشیارتر هستند و حق انتخاب را درک کرده اند و والدین 
را یکی از منابع کشف و شناخت می دانند و ارزیابی شخصی درمورد ارزش ها را حق خودشان 
می دانند. در این میان همه پدیده ها از جمله ازدواج و طالق می تواند در چرخه ارزش گذاری 

آنها موقعیت متفاوتی نسبت به گذشته و نسل های قبل پیدا کند.

نـگـاه

 تسهیل طالق از سوی زوجه
در سیر تحول مقررات طالق

 مقررات قانون مدنی در باب طالق در حالی حدود ۹۰ ســال پیش به تصویب رسیده 
اســت که در آن شرایط دشــواری برای طالق از ســوی زوجه پیش بینی شده بود؛ اما با 
گذشــت زمان و از جمله تصویب قانون حمایت خانواده در ســال ۱۳۴۶ و بعد از انقالب 
با اضافه شدن شــروط چاپی ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه و اصالحات صورت گرفته 
در قانون مدنی، نه تنها اختیارات زوجه برای طالق روز به روز افزایش یافت بلکه شــرایط 
آسانی نیز برای طالق توافقی از سوی زوجین پیش بینی  شد؛ اما سؤال اینجاست که سیر 

تحول تاریخی مقررات طالق، چگونه به تسهیل طالق کمک کرده است؟
مقررات طالق پیش از انقالب اسالمی

تا پیش از تصویب قانون مدنی، مقررات شرعی مهم ترین منبع برای جاری شدن صیغه 
طالق بین زوجین بود. در واقع، مرد هر زمان می خواست می توانست زنش را طالق دهد 
و برای این منظور کافی بود به یکی از علمای شرعی مراجعه کند تا صیغه طالق جاری 
شــود و از قید زوجیت رها شود. اگرچه در شرع، در پاره ای موارد حقوقی برای زنان برای 
مراجعه به حاکم شــرع و تقاضای طالق پیش بینی شده؛ اما نبود دادگستری به مفهوم 
مدرن و بی سوادی زنان قبل از دوران مشروطه، در عمل چنین فضایی را برای زنان ایجاد 
نمی کرد که آنها خواهان طالق باشــند و در نهایت، اگر زنی خواســتار طالق بود، باید با 

شوهر توافق می کرد تا شوهرش او را طالق دهد.
با تصویب قانون مدنی، یک تغییر بزرگ در موضوع طالق به درخواست زوجه ایجاد 
شــد؛ اگرچه به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان می خواســت می توانست 
زنــش را طالق دهد؛ اما در قانون مدنی، در چهار مورد به زنان اجازه داده شــد تا طالق 
به درخواست آنها صورت گیرد؛ ۱- در صورت پرداخت نکردن نفقه از سوی شوهر ۲- در 
صورت غایب مفقود االثر شــدن شوهر ۳- در موارد عسر و حرج زوجه و ۴- در جایی که 
زوج به زوجه وکالت در طالق می دهد. با وجود این مقررات در قانون مدنی، درخواست 
طالق از ســوی زوجه نیاز به مراجعه به دادگاه و اثبات شــرایط خود داشت. برای مثال 
اگر شــوهر غایب مفقود االثر می شــد، در بهترین حالت زوجه پنج تا شــش سال بعد از 
مفقودشدن شوهرش می توانست تقاضای طالق کند! این در حالی بود که مرد، با مراجعه 

به دفتر رسمی طالق، بدون نیاز به حکمی از محکمه می توانست زنش را طالق دهد.
این شرایط تا سال ۱۳۴۶ و تصویب قانون حمایت از خانواده ادامه داشت تا اینکه به 
موجب این قانون، در هر مورد تقاضای طالق، منوط به صدور گواهی از عدم ســازش از 
سوی دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش شد. حتی طالق توافقی هم نیاز به رسیدگی دادگاه 
و صدور گواهی عدم ســازش داشت. البته در این قانون، حق زن برای تقاضای طالق به 
موارد بیشــتری افزایش یافت و حبس قطعی بیش از پنج سال، ترک زندگی خانوادگی، 
اعتیاد مضر به خانواده، اختیار همسر دوم و محکومیت به جرائم منافی حیثیت خانواده 
از جمله مواردی ذکر شــد که زن می توانســت از دادگاه تقاضای طالق کند. البته قانون 

حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ تکمیل شد و برخی جزئیات آن نیز اصالح شد.
مقررات طالق پس از انقالب اسالمی

پس از پیروزی انقالب اســالمی، بر اساس اســتفتائی که از حضرت امام خمینی (ره) 
صورت گرفت، ایشان قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۳ و ۱۳۵۳ را مخالف شرع انور 
اسالم و غیرشرعی اعالم کردند. با لغو این دو قانون، تا مدتی خأل قانونی وجود داشت و 
تنها قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص، تنها مقرره موجود در این زمینه بود. طالق توافقی 
نیاز به مراجعه به دادگاه نداشــت و طرفین با مراجعه به دفتر طالق می توانستند بدون 
هیچ اقدام خاصی، طالق بگیرند. افزایش آمار طالق، به ویژه طالق توافقی باعث شــد تا 
ماده واحده راجع به اصالح مقررات طالق در ســال ۱۳۷۱ به تصویب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام برســد و بر اساس آن، ثبت طالق بدون صدور گواهی عدم سازش یا حکم 
طالق از ســوی دادگاه مدنی خاص ممنوع شــد. البته پیش از تصویب قانون یادشده در 
سال ۱۳۶۱ با تصویب شورای عالی قضائی، شروطی به صورت چاپی به سندهای نکاحیه 
اضافه شد که در ۱۲ بند به زوجه اجازه می داد تا در صورت احراز شرایط، وکیل شوهر در 

تقاضای طالق از دادگاه باشد.
این شرایط ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۷۹ و در اصالح موادی از قانون مدنی، ماده 
۱۱۳۳ قانون مدنی اصالح شد و اختیار مرد برای طالق منوط به رسیدگی در دادگاه شد. در 
سال ۱۳۸۱ هم ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصالح و یک تبصره به آن اضافه شد و مواردی را 
که از نظر قانون، می توانست موجب عسر و حرج برای زن در ادامه زندگی مشترک باشد، 
در پنج بند ذکر کرد. با تصویب قانون حمایت از خانواده در ســال ۱۳۹۱ هم ارجاع طالق 
توافقی به مراکز مشاوره و سخت گیری در طالق توافقی مورد تأکید قانون گذار قرار گرفت.

تسهیل درخواست طالق از سوی زوجه
همان طور که در باال گفته شــد، مقررات قانونی همیشه سخت گیری بیشتری نسبت 
به درخواست طالق از ســوی زوجه داشته است. حتی با وجود پیش بینی موارد عسر و 
حرج، باز هم دادگاه ها به ســختی حکم به طالق زوجه می دادند؛ اما با رشــد تحصیالت 
زنان، امروز تعداد بیشتری از دختران و زنان در هنگام ازدواج، خواهان دریافت اختیارات 
نامحدود برای طالق هستند. وکالت در طالق، مهم ترین سندی است که زوجه می تواند 
دریافت کند تا بدون حضور زوج به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طالق کند. عالوه بر این 
تغییر نسل قضات دادگاه ها هم سبب شده تا نگرش ها متفاوت شده و موارد عسر و حرج 

با سهولت بیشتری مورد پذیرش قضات قرار گیرد.
مجموع این روش های قانونی، شرایط را برای درخواست طالق از سوی زنان و دختران 
تســهیل کرده؛ اما آمارها نشان می دهد که عمده طالق ها، بر اساس توافق و خواست دو 

طرف بوده و هر دو طرف، مایل به طالق هستند.

حقوق دان و مدرس دانشگاه
 شاهرخ صالحی کرهرودی

دکترای روان شناسی اجتماعی و عضو پژوهشکده خانواده
علیرضا شریفی یزدی


