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تمرکز فراوان اندیشمندان حوزۀ تاریخ روی موضوعات و رویدادهای سیاسی در تاریخ ایران
توجهی آنان به مباحث اجتماعی شدهاست.
ازجمله تاریخ معاصر -تاحدودی سبب کم ّدراینمیان ،محققان تاریخ از برخی مقوالت اجتماعی ،بیشتر غفلت کردهاند که نمونۀ واضح
آن ،بحثهای مربوط به نهاد خانواده است .نهاد خانواده در کنار نهادهای دین و دولت ،از
گذشته تاکنون ،سازندۀ جامعۀ ایرانی بودهاست؛ در دورۀ معاصر نیز این سه نهاد ،همچنان
در کنار یکدیگر ،شکلدهندۀ ساختار و روابط اجتماعی در ایران به حساب میآیند (آزاد
ارمکی ،1386 ،ص .)3کمتوجهی به نهاد دیرپای خانواده در پژوهشهای تاریخی سبب شد
تا نهتنها اطالعات جامعۀ کنونی ما ،دربارۀ نهاد خانواده در تاریخ ایران اندک باشد ،بلکه حتّی
گاهی سبب انتشار مطالب غیرواقعی و نادرست در این زمینه شود که نتیجۀ آن ،بروز اشتباه
و اوهام در اظهارنظرهای رایج و تحلیلهای معاصر دربارۀ مقولۀ خانواده در تاریخ ایران
است .با این اوصاف ،در این مقاله ،روی موضوع خانواده تمرکز و بهطور ویژه ،یکی از ابعاد
و زوایای مربوط به این نهاد یعنی طالق و منازعات زناشویی در بین تودۀ مردم (اکثریت
جامعۀ ایران) ،و نه خواص و نخبگان (اقلیت محدود) ،بررسی می شود .در این پژوهش
بر بحث گسیختگی نهاد خانواده در دهههای  1300تا 1320ش -دورهای که جامعۀ ایران
هنوز بهطورکامل وارد مرحلۀ مدرن خود نشده بود 3و روابط زناشویی نیز تا اندازۀ زیادی
شکل سنّتی خود را حفظ کرده بود -4متمرکز خواهیم شد .ازاینطریق ،میتوان به گوشهای

 .1دانشـجوی دورۀ دکتری تاریـخ ایران بعد
ازاســـالمدانشـــگاهشــــهیـــدبهشتـــی
(نویسندۀمسئول)
mpourghanbar8@gmail.com
 .2استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
تهران شیوۀ ایشان تبعیت شدهاست.
akbari_39@yahoo.com
 .3از انقلاب مرشوطـه بـه بعـد ،ایـران از
زوایـای مختلـف ،بهویـژه سیاسـی و فکری
وارد دورۀ جدیـدی شـد و در زمـان پهلـوی
اول نیـز رونـد تغییـر ایـران بـا رسعـت
بیشرتی بهویژه درزمینۀ اجتامعی-اقتصادی
تـداوم پیـدا کـرد؛ بااینحـال ،تـا دهـۀ سـی
شمسـی ،کشـور همچنـان شـکل سـنّتی
و غیرمـدرن داشـت ،چراکـه تـا آن زمـان،
روستانشینی ،اقتصاد کشـاورزی ،بیسوادی
بیشتر مـردم و کمبـود امکانـات بهداشـتی
و درمانـیّ ،
مشـخصههای جامعـۀ ایـران
بـود .امّـا از ابتـدای دهـۀ چهـل ،وقتیکـه
پهلـوی دوم زیـر فشـار حامیـان غربـیاش
بهویـژه دولـت امریـکا ،و با پشـتوانۀ درآمد
رسشـار نفتـی ،مجبـور بـه ایجـاد تح ّوالتـی
در عرصـۀ اجتامعی-اقتصـادی در ایـران
شـد ،کشـور ،دگرگونی شـگرفی را در عرصۀ
اجتامعـی ،اقتصادی و فرهنگـی تجربه کرد
و بدینترتیـب ،از شـکل سـنّتی تـا حـدود
زیـادی فاصلـه گرفـت .ازایـنرو ،چنـدان
دور از واقعیـت نیسـت اگـر جامعـۀ ایرانی
دهههـای نخسـت قـرن 14ش را همچنـان
جامعۀ سـنّتی و پیشامدرن محسوب کنیم.
 .4به این نکته مهم نیز باید اشـاره کرد که،
بـا تصویـب قوانینـی در دهۀ چهل ازسـوی
حکومـت پهلـوی درزمینـۀ ازدواجوطالق ،با
عنـوان الیحـۀ حامیـت از خانواده ،سـاختار
سیاسی مسـتقی ًام درزمینۀ مسـائل خانواده
وارد عمـل شـد و روال سـنّتی و معمـول
زناشـویی را -کـه طـی قـرون متمادی در
جامعـۀ ایران رواج داشـت -بـه هم ریخت.
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تقریب ًا ناشناخته و مبهم از نهاد خانواده در دورۀ غیرمدرن ایران پیبرد که هنوز ساختار
اجتماعی-اقتصادی و بافت فرهنگی در کشور ،صبغۀ سنّتی پُررنگی داشت .ازاینرو ،در
مقالۀ پیشِرو ،دو بحث مطرح خواهد شد .نخست به فراوانی طالق در آن برهه از تاریخ
ایران پرداخته میشود .براساس مدارک و دادههای ک ّمی پراکنده (که مربوط به آمار ازدواج
وطالق در برخی از نواحی کشور یعنی تهران ،آذربایجان ،اصفهان ،و همچنین یک آمار ک ّلی
از سراسر خاک ایران است) ،میزان طالق در جامعۀ ایران بررسی میشود .سپس براساس
محتوای اسناد عمدت ًا منتشرنشدۀ موسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران (و البتّه معدودی اسناد
انتشاریافتۀ دیگر) بر ریشههای اصلی طالق و گسستگی پیوند زناشویی تمرکز خواهد شد.
پرسشهای این پژوهش عبارتاند از:
 .1میزان طالق در دورۀ مدنظر (بهعنوان نمونهای از دورۀ سنّتی و پیشامدرن تاریخ
ایران) چه اندازه بود؟
 .2علل عمدۀ طالق و چالشهای زناشویی در آن برهۀ زمانی را در چه زمینههایی
میتوان جستجو کرد؟
مدّعای پژوهش این است که مقدار منازعات خانوادگی و میزان طالق در ادوار گذشتۀ
تاریخ ایران ،ازجمله دهههای نخست قرن 14ش زیاد بودهاست و این موضوع نخست
بهدلیل ساختار فرهنگی-نگرشی معیوب مبتنیبر مردساالری در جامعۀ سنّتی ایران و سپس
بهدلیل شرایط اجتماعی-اقتصادی عمدت ًا نابسامان کشور بوده که سبب فشار شدید اقتصادی
بر تودۀ مردم میشدهاست.

روش تحقیق و ابزار گردآوری دادهها

روش تحقیق استفادهشده در این مطالعه ،ترکیبی است .در روش ترکیبی ،رهیافتهای ک ّمی و
کیفی ،در قالب روششناسی یک مطالعۀ واحد یا یک مطالعۀ چندمرحلهای ترکیب میشود.
اصل بنیادین روش ترکیبی ،استفاده از تکنیکهای ک ّمی و کیفی در مراحلی از تحقیق است
که میتوانند به شیوۀ متوالی ،همزمان یا بهصورت تغییرپذیر انجام شوند (محمدپور و
دیگران1389 ،؛ حسنی .)1389 ،در این تحقیق از هر دو روش ک ّمی و کیفی بهطور همزمان
استفاده شده است .از یکسو ،از اعداد و دادههای ک ّمی برای توصیف میزان طالق در جامعه
بهره برده و ازطرف دیگر ،عمدت ًا از دادههای کیفی مبتنیبر اسناد برای ترسیم علل اصلی
وقوع منازعات زناشویی در جامعۀ ایران استفاده شده است؛ البته گاهی هم از آمارو ارقام بهره
برده شده است .روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و اسنادیاست .دادههای ک ّمی و
کیفی این مقاله از منابع زیر استخراج شدند :ازطریق فیشبرداری از اسناد عمدت ًا منتشرنشدۀ
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(موسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران)؛ و سندهای بعض ًا انتشاریافتۀ (کتابخانۀ مجلس)؛ و
همچنین مدارک کمیاب آرشیوی سرشماری نفوسومسکن طی دو دهۀ1310و1320ش در
برخی از مناطق جغرافیایی ایران .گفتنی است که نهتنها تاکنون هیچگونه پژوهشی تاریخی
با رویکرد ترکیبیِ مبتنیبر رهیافت ک ّمی-کیفی انجام نشدهاست ،بلکه در این زمینۀ خاص
یعنی طالق و منازعات زناشویی در ادوار گذشتۀ ایران نیز پژوهشی مستند و دقیق انجام
نشدهاست ،ازاینرو ،پژوهش پیشِرو ،میتواند کام ً
ال بدیع و نوآورانه تل ّقی شود.

میزان طالق

یکی از دو هدف اصلی در این پژوهش ،بررسی واقعبینانه ،علمی ،و دقیق میزان
ازهمگسیختگی پیوند زناشویی در دهههای نخست قرن 14ش ،بهعنوان نمونهای از
دوران سنّتی ایران است ،ازاینرو ،کوشش میشود تا در این بخش از مقاله ،نه ازطریق
گزارشهای شخصی و غیرِمستند ،و ک ّلیگویی برخی افراد ،1بلکه با کاربرد دادههای عددی
بهعنوان ابزار اصلی تأیید ا ّدعای خود (بنگرید به :فربرن ،1394 ،صص ،)237-198به این
موضوع پرداخته شود .ابتدا آمار مربوط به ازدواج و طالق در سراسر نقاط ایران اشاره
میشود ،سپس آمار طالق دورههای زمانی مختلف ،از سه منطقۀ جغرافیایی مج ّزا یعنی
تهران ،آذربایجان و اصفهان توجه میگردد.
اوّلین آمار در زمینۀ طالق مربوط به سراسر ایران طی سالهاي دهه بیست شمسی
است .مطابق این آمار میزان فروپاشی خانواده در جامعۀ سنّتی ایران زیاد بودهاست ،چنانکه
بهطور میانگین ،در دهۀ بیست شمسی ،تقریب ًا از هر چهار ازدواج یکی به طالق منجر
میشدهاست(بهنام و راسخ ،1348 ،ص .)141این آمار حاکی از میزان زیاد طالق در جامعۀ
سنتی ایران است؛ یعنی زمانی که جامعه هنوز بهطورکامل تغییرات اساسی و چشمگیری را
در راستای مدرنیزاسیون تجربه نکرده بود.

 .1تعمیمدهـی براسـاس شـواهد پراکنـده،
روشـی بسیار معمول ،امّا نادرست در تاریخ
اجتامعی اسـت .برای پشتیبانی از ادعاهایی
کـه دربـارۀ یـک جمعیـت مطرح میشـود.
بنگرید به :فربـرن ،1394 ،صـص.79-57

منودار 1
1329

1328

1327

1326

1324 1325

1323

1322

1321

1320

میزان نسبی طالق به ازدواج در ایران
طی سال های دهه بیست (درصد)
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قدیمیترین دادههای ک ّمی که دربارۀ میزان طالق و فروپاشی رابطۀ زناشویی در جامعۀ
سنّتی ایران وجود دارد ،مربوط به شهر تهران در سال1311ش است (بلدیۀ طهران،1312 ،
ص .)158براساس این آمار ،میزان نسبی طالق به ازدواج معادل بیستوهفت درصد است،
یعنی دربرابر تقریب ًا هر چهار ازدواج ،یک طالق اتفاق میافتاد که رقم زیادی به شمار میآید.

منودار 2
میزان ازدواج و طالق در تهران
سال 1311

آمار دیگر در این زمینه ،مربوط به منطقۀ آذربایجان است .براساس دادههای ک ّمی
دردسترس دربارۀ طالق و ازدواج در شهرستانهای آذربایجان طی دهۀ 1317-1307ش،
نسبت طالق به ازدواج حدود شانزده درصد بود (متما114-2001-67 ،و) ،که این نیز رقم
پایینی محسوب نمیشود ،چنانکه درا ِ ِ
زای هر شش و نیم ازدواج ،یک طالق اتفاق میافتاد.

منودار 3
میزان ازدواج و طالق در منطقۀ
آذربایجان طی سال های 1317-1307

شهرستانهای تبریز و اردبیل به ترتیب با بیست و نوزده درصد باالترین میزان نسبی
طالق به ازدواج را در بین مناطق مختلف آذربایجان داشتند.
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منودار 4

آذرشهر

سراب

مرند

خلخال

ارسباران

اردبیل

میزان نسبی طالق به ازدواج به تفکیک
مناطق مختلف آذربایجان طی سال های
(1317-1307درصد)

تبریز

دادههای ک ّمی دیگری که در این راستا دردسترس است ،مربوط به شهر تهران طی
سالهای  1316تا1320ش است .این آمار نیز حاکی از میزان بسیار باالی فروپاشی زندگی
زناشویی است؛ چنانکه نسبت طالق به ازدواج در سالهای  1317-1316یکبهسه بود،
یعنی از هر سه ازدواج یکی به طالق منجر میشد .این میزان در سال1320ش با کشیدهشدن
پای ایران به جنگ دوم جهانی و حضور نیروهای متفقین در کشورمان -که همراه با فقر
و فالکت اکثریت مردم ایران بود -حتّی وخیمتر نیز شد ،چنانکه تقریب ًا در مقابل هر دو
ازدواج ،یک طالق رخ میداد (نشریۀ مجموعۀ حقوقی ،سال  ،1322شمارۀ ،7ص.)306

سال 1320

سال 1319

سال  1318سال  1317سال 1316

منودار 5

میزان نسبی طالق به ازدواج در شهر
تهران به تفکیک سال(درصد)
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در سالهای 1323-1319ش همزمان با جنگ جهانی دوم آماری ازسوی ادارۀ آمار
و ثبتاحوال اصفهان دربارۀ تعداد ازدواج و طالق در این شهر منتشر شد که حکایت از
میزان باالی طالق در این شهر دارد؛ یعنی تقریب ًا یک طالق دربرابر هر پنج ازدواج (مجلۀ
سرشماری اصفهان ،1326 ،ص )42که این هم میتواند مدرک مستند و معتبری برای
پیبردن به میزان طالق در ایران طی دورهای باشد که هنوز صبغۀ سنّتی و غیرمدرن بر جامعۀ
ایرانی غلبه داشت.

منودار 6

سال  1323سال  1322سال 1321

میزان طالق به ازدواج و طالق در اصفهان به
تفکیک سال (درصد)

سال  1320سال 1319

مطابق دادههای ک ّمی ارائهشده دربارۀ برخی نواحی جغرافیایی کشور و همچنین سراسر
مناطق ایران طی دورۀ مدنظر ،میتوان به این نتیجه رسید که تص ّور رایج عا ّمه دربارۀ میزان
طالق -که البتّه ازسوی برخی جامعهشناسان ایرانی نیز به نادرستی ترویج میشود ،مبنیبر
اینکه طالق در ادوار گذشتۀ ایران که جامعه صبغۀ سنّتی پُررنگتری داشته ،کمتر از دورۀ
1
کنونی بودهاست -کام ً
ال اشتباه است.
 .1بـرای منونـــه در یکــــی از منابـــــع
جامعهشنــــــاسی خــــانواده ایــنطــور
آمدهاســــت« :درمـــورد طالق ،هرچنـــد
کـه امـکان ایـن عمـل بـرای مـردان ایرانـی
بهسـادگی وجـود داشـت ،احتما ًال تعـداد
طالقهـا زیـاد نبـوده و امـری مذمـوم بـه
حسـاب میآمـد» (اعـزازی ،1376 ،ص.)56
حتّـی بنابـر ادّعـای یکـی دیگـر« ،طلاق،
پدیـدهای نـادر در جامعـۀ سـنّتی ایـرانِ
سـنّتی» عنـوان شدهاسـت (فرخجسـته،
 ،1382ص.)84

52

ریشههایاصلیگسستگیپیوندزناشویی

بعد از اشاره به میزان طالق در آن برهۀ زمانی و اثبات این نکته که فراوانی طالق در
جامعۀ سنّتی ایران چشمگیر بودهاست ،در این بخش از مقاله ،به واکاوی ریشۀ اصلی
پیدایی گسیختگی رابطۀ زناشویی در آن دوره از تاریخ ایران ،پرداخته می شود .برای
رسیدن به این هدف ،عمدت ًا به منابع مستند که زندگی تودۀ مردم یعنی اکثریت جامعه را
به تصویر میکشد رجوع شده است؛ گرچه در موارد معدودی نیز به روایتهایی پراکنده
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از زندگینامۀ برخی نخبگان سیاسی جامعه توجه شدهاست .باوجودِ کمبود شدید منابع
دراینباره ،اسناد ارزشمندی مربوط به دادخواستها و شکوائیههای افراد در دهههای
نخست قرن14ش وجود دارند که میتوان از آنها بهعنوان مدارکی معتبر ،برای ترسیم
دورنمایی ک ّلی از ریشۀ نابسامانی نهاد خانواده در جامعۀ سنّتی ایران بهره برد .این اسناد
چهل نامه است که ازسوی افرادی از سراسر نقاط کشور ،برای رفع مشکل زناشویی خود،
عمدت ًا برای دربار سلطنتی و مقامات ارشد دولتی فرستاده شدهاست .1بررسی محتوای
این اسناد حاکی از این است که سلطۀ فرهنگ سنّتی و مردساالری در جامعه ،نقش بسیار
تأثیرگذاری در فروپاشی خانواده داشتهاست ،بااینحال ،از عوامل دیگر نیز نباید غافل شد.

نارسایی فرهنگی (اندیشه سنتی-
مرد ساالر

معضالت اجتماعی  -اقتصادی

منودار 7

سایر موارد

تفکیک عوامل اختالل و گسیختگی در
رابطۀ زناشویی در نامه های نوشته شدۀ
مردم به مقامات حکومتی

نارساییفرهنگیمبتنیبرمردساالری

اسناد موجود حاکی از این است که اندیشۀ سنّتی مبتنیبر مردساالری و آزادی تقریب ًا
بیحدّوحصر جنس مذکر در رابطۀ زناشویی ،2موجب میشد تا در این مقطع زمانی -بهعنوان
دورهای که هنوز جامعه ایران در وضعیت پیشامدرن خود به سر میبرد و نهاد خانواده صبغۀ
سنّتی پُررنگی داشت -چالشهای عدیدهای در روابط زناشویی به چشم بخورد ،چنانکه بیش
از نصف اسناد موجود در این زمینه ،مربوط به این اندیشۀ مردساالرانه است و به دو صورت
عمده اتفاق میافتاد.
از یکسو ،بنابر اسناد موجود ،در موارد فراوان ،شوهر از راههای مختلف به طالق
یکطرفۀ همسر یا ضربوشتم و اخراج او از خانه اقدام میکرد و برای آنکه مطالبات او را
از مهریه و جهیزیه نپردازد ،به انواع کارها اقدام میکرد .در ادامه برای تبیین بهتر موضوع،
به نمونههای متعدّدی در این زمینه اشاره میشود .دادخواست دو دختر «نادعلی سیستانی»
برای احقاق حقوقشان از دایی خود بهدلیل تصاحب غیرقانونی اموال موروثیشان ،و اینکه
پسردایی آنان که همسر یکی از این دختران هم هست ،بهدلیل همین منازعۀ فامیلی بر سر
مسائل اقتصادی ،همسرش را از خانه بیرون انداختهاست ،بدون اینکه نفقهای به او پرداخت

 .1گفتنـی اسـت ،بیشتر ایـن تظ ّلمنامههـا
ازسـوی افـراد مو ّنـث نوشـته شـده اسـت؛
ازایـنرو بایـد با کمی تأمّل و احتیاط بیشتر
بـه مطالـب آنهـا توجّ ه کـرد؛ زیـرا ازآنجاکه
جـای نظـرات مـردان در بسـیاری از ایـن
شـکوائیهها خالـی اسـت ،میتوانـد گاهـی
روایتـی یکطرفـه از چالش بین زنوشـوهر
باشد.
 .2جـدای از ایـن اسـناد کـه مربـوط بـه
دهههـای نخسـت قـرن13ش اسـت ،در
کتـاب گزارشهـای نظمیه از محلات طهران
کـه دربـارۀ اوضـاع اجتامعـی تهـران در چند
دهـۀ قبـل از زمـان موردبحـث مقالـه یعنی
تقریبـاً مقـارن اواخـر دهـه1260ش اسـت،
گزارشهـای فراوانـی دربـارۀ تنـش زناشـویی
وجـود دارد کـه ریشـۀ اصلـی آن بـه فرهنگ
مردسـاالرانه جامعـه برمیگـردد .نـک:
شـیخرضایی و آذری ،1377 ،جلـد 1و.2
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 .1اثری نداشت
 .2رخت و لباس
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بکِش» مبنیبر شکایت از همسر
کند (متما3-561-160 ،م) .شکوائیۀ «خدیجه دختر علی آ 
خود بهدلیل نپرداختن نفقه ،گرفتن فرزند و ندادن طالق (متما3-561-78 ،م) .دادخواست
عیال مط ّلقۀ عبدالرسول ب ّزاز برای شکایت از شوهر سابقش بهدلیل توقیف غیرقانونی
جهیزیه و نپرداختن مهریه« :این خانمهای نیک جوان را رؤیت نموده ،باوجوداینکه این
کمینه به کلفتی اطفال و پرستاری ایشان داخل شده ،نحوی نبخشید ،1مجبورا ً مط ّلقه نموده،
بدون اینکه مهریه و جهیزیه من را بدهد» (متما3-41-40،م) .دختر نوجوا ِن مط ّلقۀ دیگری
مدّعی شد که شخصی به نام «حاجی حسن» با «ت ّقلب و اسبابچینی» او را که یک دختر
«چشموگوشبستهای» بود به عقد خود درآورد ،کمتر از یک سال بعد ،بیجهت او را طالق
داد ،بدون آنکه مطالبات مالی او را پرداخت کند (متما0-0-147957 ،ق) .زن دیگری
شکایت کرد که شوهرش بعد از چند سال زندگی مشترک ،بهطور ناگهانی او را با سه فرزند
ترک کرده و پس از مدّتی ،طالقنامهاش را ازطریق شخص دیگری برای او فرستادهاست،
بدون اینکه ،نفقه ،مهریه و پولی به او پرداخت کند (متما0-0-131459 ،ق) .شکایت دیگر،
مربوط به زنی است از اهالی ا َ َهر که بهدلیل شغل همسرش همراه با او به تبریز آمد و بعد
از حدود پنج سال زندگی ،بهدلیل نپرداختن نفقه و ضربوشتم در وضعیت دشواری قرار
گرفت« :گفتم کسوت 2و نفقۀ مرا بدهد وگرنه مهریه را داده و طالقم دهد ،گفت ،امکان
مهریهدادن ندارم اگر میخواهی مط ّلقه شوی باید مهرت را ببخشی .اآلن نمیتوانم بعد از
پنج سال اذیت و آزار دست خالی به خانۀ پدرم برگردم» (متما3-561-398 ،م) .شخص
مون ّث دیگری از اصفهان نوشت که بهخاطر شغل دولتی شوهرش مجبور به عزیمت به
سیرجان و اقامت در آنجا شد .فقط چند ماه از حضور آنان در این شهر گذشته بود که شوهر
«بنای بداخالقی را نهاد و انواع اعمال و افعالی که از مرام آدمیت و انسانیت دور است ،ابراز
داشت ،چنان ظلم و خ ّفت و خواری به ما داد در والیت غربت ،که تمام سیرجان از مصیبت
ما ّ
مطلع شدند و درنهایت با تمام خ ّفت ،کمینه را طالق داد و بدون نیمشاهی مخارج ما را
از سیرجان بیرون کرد ».این در حالی اتفاق افتاد که این دو نفر غیر از رابطۀ زناشویی ،ارتباط
خویشاوندی نیز باهم داشتند (متما3-27-246 ،م) .دختر نوجوان دیگری از قم مدّعی شد
درحالیکه فقط هشتساله بود ،مجبور به ازدواج شد« :این کمینه عقلم بهخوبی نمیرسید»،
ازاینرو ،در سالهای نخست زندگی زناشویی ،در دو رنج فراوانی متح ّمل شد .چند سال
متوجه شد که شوهرش
بعد که به مرز بلوغ عقلی رسید و برای زندگی مشترک مهیا شدّ ،
همسر دیگری را به عقد خود درآوردهاست .در اینجا بود که این زندگی برای او غیرقابل
تح ّمل شد و به شوهر اصرار کرد یا او را طالق دهد یا همسر د ّوم را ،که البتّه با جواب ر ِّد
شوهر مواجه شد (متما3-27-194 ،م) .شخص مذکری در سال1329ش دادخواستی مطرح
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کرد مبنیبر اینکه خواهرش بعد از حدود یکونیم سال زندگی مشترک ،ازسوی همسرش
ضربوشتم شده سپس از خانه بیرون انداخته شدهاست ،و حدود یک سال است در خانۀ
برادر بهسرمیبرد ،درحالیکه شوهرش نه مخارج و نفقۀ او را میدهد نه مبادرت به طالق
میکند (متما4-120-68 ،م) .نامۀ دیگر مربوط به زنی است که بهدلیل شغل نظامیگری
همسر ،از اردبیل به تبریز رفتند و در آنجا ساکن شدند« ،در تبریز من بدبخت را که بیکس
و غریب دیده ،بنای اذیت را گذاشت» .خودِ این زن از ترس آبرو ،دربارۀ این رفتار شوهر
به خانوادهاش خبری نمیدهد تا اینکه با شدّ تگرفتن سوءِرفتار شوهر ،همسایهها به عمق
فاجعه پی میبرند و به خانوادۀ زن اطالع میدهند .درنهایت ،برادر این زن به تبریز میآید
و او را به اردبیل بازمیگرداند و طالق خواهرش را بدون دریافت جهیزیه و مهریه میگیرد
(متما4-856-247 ،م) .نمونۀ دیگری هم بودهاست که زن بهدلیل بدرفتاری و ضربوشتم
مصرانه در پی طالق و جدایی از همسر برآمد (متما0-0-18592 ،ق).
ازطرف شوهر ،خود ّ
نامههای دیگری هم وجود دارد که شوهر بدون پرداخت نفقه و مهریه ،همسرش را طالق
دادهاست و زن همراه با یک بچۀ کوچک ،بدون سرپرست و حامی در وضعیت دشواری
قرار گرفتهاست (متما4-29-232 ،م؛ 4-192-181م) .مواقعی هم بوده که جنس مذکر برای
اجتناب از تع ّهدات مالی سنگین ،ابتدا همسر را اغفال کرده و سپس طالقنامه را دریافت
کردهاست .زنی از مازندران نوشت که شوهرش ،به بهانۀ سفر و دیدار خویشاوندان ،او و
دو فرزندش را روانۀ ساری کرد ،سپس در غیاب او ،زن دیگری را به یکی از دفترخانههای
ازدواجوطالق در شهر تهران برد ،با پرداخت پول به این زن و پرداخت رشوه به دفترخانه،
معرفی کرد تا زن مزبور بتواند دفتر طالق را امضا کند ،سپس طالقنامه
آن زن را همسر خود ّ
را به ساری برای همسر مط ّلقهاش فرستاد و خود بالفاصله بهسوی اهواز حرکت کرد؛
ازاینطریق از پرداخت مخارج فرزندان و مهریۀ همسر نیز خالص شد (متما-303-230 ،
4م) .نامۀ دیگر در این زمینه ،مربوط به دختری است از کرمانشاه که بعد از چند سال
زندگی با یکی از کارمندان عالیرتبۀ وزارت دارایی و داشتن دو فرزند ،با ضربوشتم
شدید شوهرش مواجه شده ،تا جایی که منجر به عمل جراحی در ناحیۀ سرش شدهاست؛
درنهایت نیز ازآنجاکه شوهر در هنگام عقد ،شروطی را متع ّهد شده بود برای فرار از آن
شروط ،با حیله و نیرنگ زنش را طالق داد« :بندۀ ازهمهجابیخبر را برده و با محضر تبانی
کرده و صد تومان به آنها داده ،بدون اجازۀ من ،مرا طالق دهد و به اسم قبض پول ،از من
امضا گرفتهاند و حاال مرا سرگردان رها کرد» .زن نیز بهدلیل نگرفتن مهریه ،جهیزیه و مخارج
زندگی از همسر سابق ،در شرایط اقتصادی بدی به سر میبرد و ازنظر جسمی هم بهدلیل
صدمۀ وارده به سرش ،وضعیت نامناسبی داشت .عالوهبر همۀ اینها ،از جنبۀ روحی هم
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شرایط حا ّدی داشت چراکه شوهرش فرزند پسر را از او جدا کرده و برای خود گرفته بود
و فرزند دختر را نزد مادر گذاشته بود (متما4-924-17 ،م) .آخرین نمونه در این زمینه ،به
روایتی ازسوی یک انگلیسی مقیم ایران در حوالی سال 1300ش ،دربارۀ نحوۀ طالق همسر
بهوسیلۀ یکی از اعیان و ّ
ملکین همدان برمیگردد .داستان ازاینقرار بود که این شخص
متن ّفذ و متعین ،بعد از هفت سال زندگی مشترک با یک زن ،و داشتن سه فرزند از او ،درصدد
ازدواج با دختر یکی از مقامات حکومتی برآمد ،ازاینرو ،فورا ً دستور داد تا مبلغی به همسر
سابق پرداخت شود و ضمن اینکه فرزندان در منزلش بمانند ،مادر را از خانه بیرون بیندازند:
غصهدار و دلشکسته شد
«موقعی که این خبر به گوش زن صیغهای سردار رسید ،آنچنان ّ
که به حال فلج افتاد . ...مسأله این بود که واقع ًا امکان دخالت در چنین امری وجود نداشت.
چون موارد بسیاری شبیه آن همهروزه اتفاق میافتاد و هیچکس هم آن را عملی غیرعادی
بهشمار نمیآورد» (فوربز-لیث ،1366 ،ص.)58

طالق یک طرفۀ همسر یا اخراج از منزل
به وسیلۀ شوهر

منودار 8

ترک ناگهانی منزل از سوی شوهر بدون

تفکیک نشانه های فرهنگ سنتی -مردساالر در
از هم گسیختگی رابطۀ زناشویی(درصد)

 .1وكالت طالق همرس خود را به اين شخص
داده است.

56

پرداخت نفقه و مطالبات زن

جدای از طالق یکطرفۀ همسر یا اخراج او از خانه بهوسیلۀ شوهر بدون پرداخت نفقه
و مهریه ،که عنصر مه ّمی در فروپاشی خانواده به شمار میرفت ،عامل د ّومی که منبعث از
فرهنگ سنّتی-مردساالر جامعۀ پیشامدرن ایران بود و دال بر آزادی و اختیار فراوان جنس
مذکر در مسئلۀ زناشویی طی آن دورۀ زمانی است ،ترک ناگهانی همسر و فرزندان ازسوی
شوهر بدون پرداخت مخارج و نفقه ،به عبارتی بهتر ،فرار او از خانه و خانواده است .در
مکرری مبنیبر ترک ناگهانی همسر ازسوی شوهر بدون
اسناد بررسیشده ،شکوائیههای ّ
پرداخت نفقه وجود دارد ،حتّی بدون اینکه تا سالها ،حکم طالق بین زوجین جاری شود.
نامۀ شکوائیۀ زنی از منطقۀ آذربایجان بهدلیل ترک ناگهانی منزل ازسوی همسرش ،نپرداختن
نفقه به او باوجودِ داشتن یک دختر خردسال ،مهاجرت شوهر به شهری دوردست در شمال
ایران و ازدواج مجدّد در آنجا ،از این نمونه است« :دوازده سال است یک نفر را وزیر طالق
داشته 1و یک نفر دختر خود را به سر کمینه انداخته ،رفتهاست ،بدون اینکه در این مدت،
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دیناری مخارج بفرستد ،تا حال خودش مفقوداالثر بود ،در این اواخر معلوم شد در بندرجز
زن دیگری عقد کرده ،در آنجا ساکن است .چون کمینه تمام دارایی پدر خود را فروخته ،در
این مدت به مخارج خود و دخترم خرج کردم و حال قادر نيستم يك نفره حقوق خود را از
آن شوهر شقی دریافت نمایم» (متما3-27-124 ،م) .نمونۀ دیگر ازایندست ،مربوط به زنی
است که شوهرش یک افسر نظامی بود و روانۀ شیراز شد .بعد از سپریشدن ده ماه ،نهتنها
دیداری از همسرش نداشته ،بلکه نفقهای نیز برای زنش نفرستادهاست« :ده ماه است ،یک
شاهی خرجی نفرستاده ،نه طالقم داده خالص میکند ،و نه خرجی میدهد» (متما-400-6 ،
4م) .نامۀ بعدی دربارۀ زنی است از مهریز یزد که از همسرش بهدلیل ترک ناگهانی منزل،
نپرداختن نفقه ،شکایت داشته و خواستار طالق شدهاست« :مدت پنج سال است شوهری
داشتم به سفر رفتهاست و کمینه را مثلاینکه بیوۀ زنده گذاشتهاست و مدتزمانی بود خبر
از حیات و مماتش را نداشتم ،حالیه معلوم شدهاست . ...یک خط برایم ننوشتهاست و باید
از روی فقر و پریشانی معاش خود را به سر برم . ...شوهرم سیداحمد را بگيرد تا طالق این
بیچاره را بنویسد و بفرستد و کمینه را طالق بدهد تا آنکه اختیار خود را نزد خدا و خلق
داشته باشم» (متما3-27-132 ،م) .زن دیگری نوشت که همسرش بعد از چند ماه از گذشت
زندگی زناشویی به اراک رفتهاست« ،متجاوز از چهار سال است کمینه را بدون خرجی و
بالتکلیف در طهران اسیر گذارده ،ویالن و سرگردان ،بالتکلیف ،هرچه به او مینویسم
تکلیف جهت کمینه معین ،و یا خرجی بفرستد ،نه مخارج نه تعیین تکلیف ،اص ً
ال اعتنایی
ننموده» (متما3-17-12 ،م) .دادخواست دیگر مربوط به زنی است از مناطق جنوب خوزستان
(شادگان) که با مردی ازدواج کرد که بهعنوان مدیر مدرسه وارد آن شهر شده بود ،اما بعد از
یک سال ،شوهرش به تهران منتقل شد .قرار بود بعد از استقرار کامل شوهر در تهران ،این
زن نیز برای پیوستن به شوهر عازم تهران شود ،اما دیگر خبری از این مرد نشد« :یا آنکه
حقیر را نزد خودش برده یا آنکه طالقنامه فرستاده شود» (متما3-27-222 ،م) .آخرین نمونه
مربوط به زنی ایرانی است که در نجف سکونت داشت« :این کمینه ،صدیقه نجات ،عیال سید
محمدباقر مرعشی تهرانی ،مدت ده سال است که این کمینه را در نجف اشرف گرفته ،فقط
یک سال در نجف مانده و یک پسربچه هم برای کمینه گذاشته و رفتهاست تهران ،بیخرجی
و بیمصرفی» .این در حالی است که شوهرش در شروط ضمن عقد ،متع ّهد شده بود ،عیالش
را به ایران یا جای دیگری ببرد .درنهایت ،شوهر این زن ،به شخصی در نجف وکالت داد تا
تکلیف این زن را مشخص کند ،بدینترتیب که ،تمام مطالبات مالی خود را ببخشد ،بچه را
به پدر تحویل دهد ،تا او را طالق دهد« ،1آخر این است مسلمانی ،این است مر ّوت ،انصاف
و وجدان» (متما4-178-332 ،م).

 .1اینگونه طالقهای یکطرفه ،که جنس
مذکر اراده میکرد ،میتوانست زن خود
را ،ولو بدون حضور در محرض رشع طالق
دهد ،کام ًال رواج داشت و حاکی از جامعۀ
مردساالروموقعیتاجتامعیفرودستزنان
در ایران پیشامدرن بود .برای منونه در بیش
از چهل سند طالق که در محرض شیخ نوری
تنظیم شدهاست ،در اکرثیت مطلق آن اسناد،
نهتنها جنس مذکر خواستار طالق شده ،بلکه
در بخش قابلتوجّ هی از این اسناد ،مرد بدون
حضور در محرض ،با دادن وکالت طالق به
شخصی دیگر ،قرارداد ازدواج را فسخ کرده
است (بنگرید به :اتحادیه و روحی،1385 ،
جلد1و.)2
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معضالتاجتامعی-اقتصادی

در راستای اثرگذاری معضالت اجتماعی و مشکالت اقتصادی بر فروپاشی نهاد خانواده و
گسیختگی رابطۀ زناشویی ،دو مقولۀ متفاوت را میتوان در این زمینه تفکیک کرد.
مبحث اول ،که در نوع خود نسبت ًا جالب است ،مربوط به شکاف اجتماعی ناشی
از تضادهای اساسی است که ریشه در بطن جامعۀ فئودالی و عقبماندۀ ایران داشت .از
یکسو ،اکثریت تودۀ مردم ُمطیع و بدون هیچ نوع قدرت و نفوذی در جامعه بودند ،ازسوی
دیگر ،اقلیت محدودی بودند در سطح کالن کشور یا در سطح مح ّلی و منطقهای ،که از
اعیان ،متن ّفذین و عناصر مرتبط با حکومت بودند و در غیاب یک ساختار قضایی منسجم
و قانونمند برای احقاق حقوق همۀ افراد جامعه ،حاکم بر جان ،مال و ناموس مردم بودند.
موارد متعدّدی از گسیختگی زندگی زناشویی به دلیل دستاندازی و تصاحب زن طبقۀ
ضعیف ازسوی یکی از افراد متن ّفذ مح ّلی ،روایت شدهاست .شکوائیۀ «کربالیی ابوطالب
ّ
ملحاجی» از زنجان بهدلیل اخذ طالق همسرش بدون صالحدید و اجازۀ او بهوسیلۀ یکی
از متن ّفذین مح ّلی به نام «سیدمحمود» با هدف ازدواج شخص اخیرالذکر با این زن ،نمونۀ
مبرهن در این زمینه استّ .
ملحاجی همچنین نوشتهاست که بهدلیل نفوذ سیدمحمود در
منطقه ،و نداشتن تمکن مالی خود ،نمیتواند حقش را در ادارۀ عدلیه به دست آورد (متما،
3-561-391م) .نمونۀ دیگر ،مربوط به سبزوار است ،جایی که مباشر مالی ناحیۀ مزینان،
یکی از اهالی آنجا را برای طالق همسرش زیر فشار قرار داد ،تا ازاینطریق خودش با آن
زن ازدواج کند .آن شخص از این کار استنکاف ورزید ،ولی مأمورین دولتی به دستور مباشر
مالیه ،او را با ضربوشتم مجبور به طالق همسرش کردند (نشریۀ فکر آزاد ،سال،1302
ش ،76ص .)3در اراک ،شخصی مدّعی شد که یکی از ّ
ملکین آن منطقه ،ازطریق نفوذ
خود در دستگاههای دولتی ،او و برادرش را بهدلیل خصومت شخصی ،زیر فشار شدید
قرار داد و سبب جدایی و طالق همسر برادرش شد (متما11-1821-20 ،م) .در جنوب
ایران یعنی منطقۀ فارس ،شخصی از غارت اموال ،ضربوشتم خود و حتّی اخذ طالق
اجباری همسرش بهوسیلۀ رضاقلیخان اقلیدی خبر دادهاست .او گفت که والی وقت فارس
نیز وقعی به تظ ّلمخواهی او نمینهد چراکه ازسوی رضاقلیخان ،تطمیع شدهاست (متما،
3-561-689م) .اسنادی ازایندست ،دربارۀ مناطق شمالی ایران ،مثل مازندران ،نیز وجود
دارد .عریضۀ اهالی ناحیۀ دودانگه ساری از سوءرفتار اسماعیلخان دودانگهای با مردم آن
محرک شده از خانۀ شوهرش برخالف شرع مط ّهر بیرون
منطقه ،چنانکه« :زنی زنیبنام را ّ
بچه دارد» (نوری ،1389 ،ص .)117همچنین
کشیده ،به فراش خود درآورده ،حال سه ّ
براساس گزارش دیگری از غرب مازندران ،شخص مدّعی شد که شیخ نصراهلل ،از متن ّفذین
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آن منطقه« ،چشم به ناموس حقیر دارد ،عیالم را جبرا ً میخواهند طالق بگیرند ،درصورتیکه
بالغبر صد تومان خرج کردم .آیا سزاوار است که عنف ًا 1زن طالق بدهم! نباید رعیت بدبخت
زن جمیله داشته باشد» (نوری ،1389 ،ص .)141در انتهای این مبحث ،به دادخواست یک
ایرانی ساکن قفقاز اشاره میشود:
«عیال و دختر و مقداری مالیهام را ژنرال قونسول ایران معززالدوله در تفلیس تسخیر
کرده ،وقتیکه تظلم به قنسولگریهای قفقاز میکنم که اگر عیال من نمیخواهد زن
من باشد و میخواهد با معززالدوله مزاوجت 2کند ،بایستی قب ً
بچه را داده ،تفریق
ال ّ
محاسبه کرده تا طالق بدهم ،هیچ اعتنائی به عریضهجات من نکرده ،خودشان با
تق ّلب طالقنامه خالف شرعی ساخته ،عیال مرا زن خود میکنند و حتی وزارت
امورخارجه که برای این قضیه رجوع میشود با کمال خونسردی و بیاعتنائی
عوض اینکه خودش در ختم عمل بکوشد ،بلکه مرتکبین را پس از تحقیق،
مجازات نماید که ّ
شر مأموران دولتی مصون بمانند قضیه
اقل نوامیس اتباع ایرانی از ّ
را رجوع به خود مدعیان من در قفقاز میکند که آنها قضیه را ختم نمایند» (متما،
0-0-18935ن).
مبحث دوم از عوامل اجتماعی-اقتصادی طالق به دشواریهای پیشِروی اکثریت
مردم برای فراهمکرد ِن حدّاقل امکانات زندگی مربوط میشود .برای نمونه ،بالیای طبیعی و
انسانی مانند قحطی و جنگ را میتوان عوامل موثّر در فروپاشی خانواده در دورۀ پیشامدرن
ایران دانست .بهغیراز اقلیت معدودی از مردم مثل اقشار مرفّه ،و وابستگان حکومتی ،عا ّمۀ
مردم فشار اقتصادی زیادی را در اکثر برهههای زمانی -بهویژه در مواقعی بحرانی همچون
جنگ -تحمل میکردند و همین امر در گسیختگی رابطۀ زناشویی نمیتواند بیتأثیر بوده
باشد .میزان بسیار باالی طالق طی سالهای نخست دهۀ بیست شمسی در ایران میتواند
دلیلی بر این مدّعا تل ّقی شود .در این مدت نسبت طالق به ازدواج در ایران یکبهچهار رسید
و اوضاع در شهر تهران ،به حدّی وخیم شد که درا ِ ِ
زای هر سه ازدواج یک طالق اتفاق
میافتاد .اسناد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در ادامه به آن اشاره میشود .ماجرای
زنی به نام «مدینه» از اردبیل ،یک نمونه از تأثیر فقر اقتصادی در فروپاشی بنیان خانواده است.
او که بعد از یک ازدواج ناکام ،برای بار د ّوم با یک کارگر ایرانیِ ساکن آذربایجا ِن شوروی
ازدواج کرده بود ،پس از چند سال زندگی مشترک با او در باکو ،همراه با شوهرش به ایران
3
آمد و در اردبیل سکنی گزید ،ولی بعد از کمتر از یک سال حضور در ایران ،به فقروفاقه
گرفتار شد و باوجودِ داشتنِ دو فرزند ،درصدد جدایی از همسر و بازگشت به نزد خانواده
در بادکوبه برآمد« :هفت ماه است دعاگو با شوهر فعلیام حسین مزبوره به اردبیل آمده و

 .1به زور و باالجبار
 .2ازدواج و زناشويی
 . 3فقرو تهيدستی
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دو اوالد هم از حسین دارم . ...از کثرت پریشانی و عدم قدرت هرچه داشتم فروختهام و
قادر به هیچگونه زندگانی نمیباشم ،بلکه در اندک زمانی گدایی را طریق خواهم گرفت....
از حسین ،مهریه و غیره نمیخواهم و خود شوهرم چون عاجز از معاش است به رفتنِ
دعاگو رضایت دارد» (متما3-631-8 ،م) .شخص مذکری مدعی شد که همسرش بهدلیل
1
فقر و تهیدستی او باوجودِ داشتن یک فرزند ،درصدد طالق از او و ازدواج با مردی ُمتعیّن
برآمدهاست؛ چون آن مرد استطاعت مالی مناسبی برای فراهمآوردن امکانات زندگی و
برآوردن خواستههای مالیاش را دارد (متما4-720-147 ،م) .مرد دیگری نوشت که مدّ تها
کارگر راهآهن بود ،ا ّما بهیکباره او را ازآنجا اخراج کردند و سالها بیکار است ،ازاینرو،
همسرش بهدلیل استیصال و عسرت شوهر ،همسر و فرزندان خود را ترک کرده و در پی
طالق برآمدهاست (متما4-639-36 ،م).

سایر موارد

 .1توانگر و ثرومتند
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عالوهبر مقوالت مذکور ،نمونههای معدود دیگری نیز از گسیختگی رابطۀ زناشویی در اسناد
بررسیشده دیده میشود که تقریب ًا نمیتوان در قالب هیچیک از دو مبحث اشارهشده در
مختص دورۀ سنّتی و پیشامدرن جامعۀ ایرانی نیست بلکه در
سطور پیشین گنجاند ،چراکه
ِّ
عصر کنونی نیز از اینگونه موارد اختالل در ارتباط زناشویی وجود دارد .دخالت اطرافیان
در مسائل زناشویی یکی از برجستهترین این موضوعات است .شکوائیۀ شخص مذکری
از غرب ایران دربارۀ اقدام پدر همسرش برای تصاحب اموال او به نفع دخترش ،ترغیب
همسرش برای ترک منزل شوهر ،و ازدواج مجدّد همسرش بدون جاریشدن حکم طالق
(متما3-561-113 ،م)؛ دادخواست مردی از سبزوار مبنیبر شکایت از برادر همسرش بهدلیل
تحریک خواهر خود برای ترک منزل و اخذ طالق (متما3-561-678 ،م)؛ و شکایت «میرعلی
تیموری» از پدر همسرش در کاشمر ،بهدلیل ترغیب همسر او برای جدایی از نامبرده و دادن
رشوه به محاکم عدلیه با هدف جلوگیری از رسیدگی به شکایت او (متما3-561-432 ،م)
چندین نمونۀ مبرهن در این زمینه است .جدای ازاین مبحث ،همانطورکه برخی اسناد بیانگر
آن هستند ،فساد اخالقی یکی از زوجین که سبب بدنامی و بیآبرویی خانواده میشد (متما،
3-41-407م) ،یا تغییر کیش و مذهب ازسوی یکی از زوجین (متما3-667-4 ،م؛ -413-30
3م) در گسستگی رابطۀ زناشویی در آن برهۀ زمانی بیتأثیر نبود.
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چالش های زناشویی و طالق
در ایران به روایت اسناد...

نتیجه

هدف این مقاله ،شامل دو مقوله بود ،یکی ،پیبردن به این نکته که فراوانی طالق در دهههای
توجه
نخست قرن 14ش -بهعنوان نمونهای از دورۀ سنّتی تاریخ ایران -چه میزان بود که با ّ
به آمار مربوط به برخی نقاط کشور ،و همچنین یک آمار فراگیر از ازدواجوطالق مربوط به
سراسر ایران ،این پژوهش به ایننکته رسید که برخالف باور عمومی جامعه و اظهاراتی که
برخی جامعهشناسان کنونی دربارۀ قبح طالق و پایینبود ِن میزان آن در جامعۀ سنّتی گذشتۀ
ایران میکنند ،این ،باوری نادرست و ا ّدعایی بیاساس است و شاید نشئتگرفته از تو ّهمی
دربارۀ روزگار خوش گذشته و این استنباط از خانواده باشد که این نهاد در ادوار قبل،
گنجینۀ تمام خصایل نیکو بوده و با گذر زمان و ورود به دورۀ مدرن روبهزوال نهادهاست.
د ّومین هدف در این مقاله ،ریشهیابی گسیختگی پیوند زناشویی در ایرا ِن آن زمان ،مطابق
با اسناد موجود بود و یافتهها حکایت از این داشت که معضالت فکری-فرهنگی مبتنیبر
اندیشۀ سنّتی-مردساالر برجستهترین نقش را در این زمینه داشتهاست ،چراکه در غیاب
یک ساختار قضایی منسجم و قانونمند -همچنانکه اسناد نشان داد -جنس مذکر ،آزادانه
و تقریب ًا بدون هیچ محدودیتی ،درزمینۀ طالق ،اخراج همسر از منزل ،خشونت فیزیکی،
و ترک منزل ازسوی خود رفتار میکرد .بعدازاین عامل ،نارسایی فکری-فرهنگی ،مسائل
بغرنج اقتصادی و اجتماعی ،مهمترین عامل در طالق و گسستن رابطۀ زناشویی در ایرا ِن آن
زمان محسوب میشود .از یکسو ،دشواریهای ناشی از فشار اقتصادی و تأمین معیشت
که براثر فقروفالکت اکثریت تودۀ مردم پدیدار میشد -علل افزایش طالق بود و ازسویدیگر ،ساختار اجتماعی معیوب و فاسد مبنیبر شکاف در جامعه بین اقلیت محدودی از افراد
متن ّفذ و متعین با اکثریت رعایا و تودۀ مردم عامل دیگر افزایش طالق بود چون گروه نخست
درجایگاه اقشار فرادست ،این توانایی را داشت تا ازطریق اِعمال فشار و زور ،سبب طالق
اجباری همسران در اقشار فرودست جامعه یعنی رعایا و عا ّمۀ مردم شود و حتّی آنان را به
عقد خود دربیاورد ،چون در غیاب نهاد قضایی مقتدر و قانونمداری در سراسر کشور برای
احقاق حقوق عا ّمۀ مردم ،این کار دشوار نبود.
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