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گفت گو با دکتر مصطفی فروتن، روان شناس بالینی درباره تصمیم به جدایی

طالق؛ جدايي يا رهايي؟ 
رابطه  يك  شروع  هنگام   
فكر  به  كس  هيچ  عاطفي 
جدايي نيست؛ هر دو طرف 
دوست دارند هميشه كنار هم 
باشند و نمي توانند به چيزي غير از اين فكر 
كنند. اما هميشه همه چيز مطابق ميل آنها پيش 
نمي رود؛ گاهي يكي از دو طرف و زماني هر 
دو سوي رابطه فكر مي كنند رابطه خوب پيش 
نمي رود و خيلي چيزها ديگر آن طور كه آنها 

مي خواهند، نيست. 
 بعضي اوقات هم شرايط به گونه اي است كه 
ادامه رابطه را سخت مي كند. البته در اين ميان اگر 
زن وشوهر فرزندي هم داشته باشند كار پيچيده تر 
مي شود. تصميم به جدايي يكي از تصميمات 
مهم و حساس در زندگي زناشويي است كه 
بهتر است حتما با در نظر گرفتن تمام شرايط 
و به كمك متخصص و افراد آگاه انجام شود. 
در اين خصوص با دكتر مصطفي فروتن، مشاور 

و روان شناس باليني گفت وگو كرده ايم.

:چه مفهومي مي توان براي طالق در 
نظر گرفت؟ 

طالق به معناي خاتمه دادن قانوني و پايان دادن 
رابطه حقوقي بین همسران است كه معموال در 
پايان عمر عاطفي يك ارتباط به وجود مي آيد؛ 
يعني گاهي عمر عاطفي رابطه اي به پايان نرسیده، 
نبض آن مي زند و هنوز هیجان در آن هست اما 

ادامه رابطه از لحاظ منطقي ممکن نیست. 
طالق گاهي مناسب ترين راهکار است. البته توصیه 
و تاكید همیشه بر سازش زن و مرد بوده و هست 
ولي در موارد بسیاري نیز به داليل مختلف امکان 

آن مهیا نیست. 
 والدين به بهانه هاي مختلف كه اغلب ناشي از 
ناتواني، نگراني ها و ترس هاي خودشان است 
در رابطه مي مانند ولي معموال بچه ها را بهانه 
مي كنند و مي گويند به خاطر آنها نمي توانند از 

همديگر جدا شوند. 
داليل و الگوهاي طالق در هر كشوري متفاوت 
است اما در جايي مثل ايران بیشتر به داليلي 

و...  اقتصادي  مشکالت  اعتیاد،  خیانت،  مانند 
انجام مي گیرد. 

صرف نظر از تفاوت هاي فرهنگي و بیولوژيکي 
زن و مرد، نداشتن دانش و آگاهي الزم در اين 
خصوص براي ايجاد اشتراك الزم از جمله داليل 
سخت شدن رابطه ازدواج است. تغییر شیوه زندگي 
افراد به ويژه در سال هاي اخیر باعث ايجاد تضاد 
در نظام باورهاي افراد مي شود تا جايي كه ما 
امروزه شاهد درخواست هاي طالق در همسرانی 
با سن ازدواج باال هستیم؛ يعني فرد سال هاي 
زيادي از ازدواجش مي گذرد ولي درخواست 
طالق مي دهد و به نکاتي اشاره مي كند كه با 
مقیاس هاي شروع رابطه هماهنگي ندارد. شیوه 
زندگي امروزي و ارتباطات بیشتر زن وشوهرها 
در موقعیت هاي اداري و اجتماعي و مالقات هاي 
زياد آنها از جمله داليل رشد اختالف و تمايل 
افراد به جدايي و طالق در نظر گرفته مي شود. 
:چه عواملي مانع طالق افراد مي شود؟
گاهي با وجود اينکه رابطه عاطفي دو نفر تقريبا 

تمام شده و هیچ تمايلي براي ماندن كنار يکديگر 
براي آنها وجود ندارد، تصمیم براي جدايي كار 

آساني به نظر نمي رسد. 
سنت هاي دست وپاگیر خانواده، باورهاي غلط 
و ترس از تبعات اجتماعي طالق تصمیم گرفتن 
براي جدايي را سخت مي كند و گاهي حتي آنها 

را وادار به استفاده از میانبر ها مي كند. 
میانبرها انتخاب بین بد و بدتر هستند اما افراد به 
دلیل جدايي عاطفي ناچار دنبال آن مي روند و با 
توجیه هاي مختلف به تدريج از زندگي زناشويي 

بیشتر فاصله مي گیرند. 
عده اي ديگر هم به جاي تغییر اوضاع تن به 
سازش مي دهند كه البته آنها هم براي اين كار خود 
توجیهاتي دارند و اغلب فکر مي كنند مي توانند 
صبور باشند و سازش كنند، در صورتي كه تفاوت 

سازش و سازگاري را نمي دانند. 
:چه تفاوتي بين سازگاري و سازش 

وجود دارد؟
مي توان با يك مثال آن را بیشتر مشخص كرد. 

فردي كه روحیه سازشکارانه دارد در واقع مانند 
كسي است كه به نوعي در زندان حبس است و 
بي گناه به او دستبند زده و او را زندان برده اند. 
او هم با ورود به زندان بدون هیچ درخواستي 
شرايط را پذيرفته و تن به تقدير داده است اما 
فرد سازگار با حداقل تنش ها در موقعیت هاي 
سخت سعي مي كند دنبال راهکاري براي خروج 
از موقعیت هاي سخت باشد و همیشه به فکر راه 
نجات است.  اصطالح »سوختن و ساختن« هم 
تعبیري از كساني است كه روحیه سازشکارانه 
دارند و فکر مي كنند در واقع گذشت مي كنند، 
در صورتي كه گذشتي در كار نیست و آنها 
نمي توانند كار ديگري بکنند پس مجبور به ماندن 
در رابطه هستند؛ نه صرفا به دلیل گذشتي كه 
دارند. به اين ترتیب هر كس توجیهاتي براي 
خود دارد كه منجر به خروجي خاصي مي شود. 
:چطور مي توان شوق و اشتياق ارتباط 

عاطفي را حفظ كرد؟
زماني كه در ارتباط عاطفي ديگر هیچ شور و 

شوقي وجود نداشته باشد، زندگي يکنواخت 
مي شود و طبیعي است كه زن وشوهر به تدريج 
براي همديگر عادي مي شوند. حتي مي توان به 
نوعي منتظر آن بود اما داشتن آگاهي در اين 
رابطه خود  از  افراد  مي شود  باعث  خصوص 

سرخورده و دلزده نشوند.
البته مي توان با از بین بردن »يکنواختي« شوروشوق 
رابطه را بیشتر حفظ كرد. بايد پذيرفت كه هر 
چیز باارزشي باالخره روزي عادي و يکنواخت 
مي شود اما حفظ تازگي هر چیز باارزشي مانند 

روابط عاطفي نیاز به توجه و مراقبت دارد. 
 اصل يکنواختي در اغلب روابط افراد صدق 
مي كند. به همین دلیل بايد آن را پذيرفت و در 
نظر گرفت كه رابطه با گذشت زمان مي تواند 
عمیق تر، باارزش تر و صمیمي تر هم بشود، نه 

صرفا يکنواخت و كسل كننده. 
:چه مشكالتي اغلب باعث جدايي 

همسران مي شود؟
آمدن  بیرون  به  ناچار  به داليل مختلف  افراد 
از رابطه زناشويي مي شوند. بعضي اوقات به 
اينکه بدانند مشکل  جايي مي رسند كه بدون 
كجاست، فکر مي كنند عمر رابطه عاطفي شان به 
پايان رسیده و ديگر همديگر را دوست ندارند. 
البته خود اين موضوع بسیار قابل بررسي است 

و داليل زيادي دارد. 
اين افراد معموال به جاي اينکه مشکالت موجود 
در رابطه را با همديگر مطرح كنند و براي آن 
راه حلي بیابند، آنها را انکار كرده اند، تا جايي كه 
ديگر توانشان تمام شده و آنقدر خسته شده اند كه 
نمي توانند رابطه خود را ادامه دهند. در واقع در 

بسیاري موارد دو طرف با وجود آشنايي ای كه 
با هم دارند، هنگامي كه وارد زندگي زناشويي 
مي شوند با مشکالتي مواجه مي شوند كه قادر 
به تحمل آن نیستند. در چنین مواقعي اغلب 
ادعا مي كنند با وجود اينکه هنوز طرف مقابل 
را دوست دارند و مشکل خاصي هم وجود 
ندارد، ديگر نمي توانند با همسرشان زندگي كنند. 
بنابراين مي توان گفت »نخواستن« با »نتوانستن« 
خیلي تفاوت دارد. گاهي نیز بین دو نفر اختالف 
نظر وجود دارد؛ يعني يك نفر مي خواهد حتما 
از طرف مقابل جدا شود، در حالي كه طرف 
ديگر اصرار دارد در رابطه زناشويي بماند چون 
آمادگي و شرايط جدايي را ندارد يا  نمي تواند 
جدا شود. در چنین مواردي نیز مي توان به فردي 
كه نمي تواند از رابطه خارج شود كمك كرد تا 
توان و قدرت بیشتري براي جدايي به دست 
آورد و راحت تر تصمیم بگیرد ولي اگر كسي 
»نخواهد« در رابطه بماند، ديگر نمي توان براي 
:بنابراين طالق  او و رابطه كاري كرد. 
گاهي هم تدبير مناسبي براي همسران است؟
مي تواند  كه  قدر  همان  طالق  گفت  مي توان 
رهايي  باعث  هم  گاهي  باشد،  ناراحت كننده 
افراد در بعضي روابط است؛ روابطي كه عزت 
نفس افراد آسیب مي بیند، نمي توانند از بودن 
به  نمي خواهند  يا  ببرند  لذت  همديگر  كنار 
زندگي زناشويي خود ادامه دهند و انگیزه و 
تواني براي اين كار ندارند. در چنین مواقعي 
مي توان گفت چاره اي جز جدايي وجود ندارد 
چون قرار است آدم ها از بودن كنار هم لذت 
ببرند، از هم بیاموزند و با همديگر خیلي موارد 
را تغییر بدهند و از نو بسازند اما زماني كه هیچ 
كدام از اين راه ها كارساز نیست مي توان گفت 
تدبیري جز جدايي نمي ماند چون قرار است 
افراد از زندگي كردن با يکديگر لذت ببرند؛ نه 
اينکه عذاب بکشند و به زور كنار هم بمانند. 
البته قبل از جدايي بهتر است تمام تالش خود 
را براي بهبود رابطه زناشويي به كار گرفت و 
با كمك گرفتن از متخصص و مشاور به نتیجه 

درستي رسید. 

 يكتا فراهاني
داليل و الگوهاي طالق در هر كشوري 
متفاوت است اما در جايي مثل ايران 

بيشتر به داليلي مانند خيانت، اعتياد، 
مشكالت اقتصادي و ... انجام می گيرد
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