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چکیده

یافت .د چنین سم ا لئ ییییی
طالق ،فرآیند قانونی جدایی یک زوج است که در طی زمان و در قالب مراحل مختلفی تا  فا قق ققق می ی
برای کنشگران پیامدهایی به همراه دارد ،که می تواند بر اساس جنس متفاوت باشد .با قرار گرفتن در موقعیت طالققق ن زی
زنان و مردان مطلقه با مشکالتی مواجه میگردند ،در این مطالعه تمرکز روی مسائل زن تسا نا  .....ه فد

هوژپ نیا زا ش   

مطالعه جامعه شناختی پیامدهای طالق از دیدگاه زنان مطلق هش ه ر هاش ناتس ی نن ن نننندژ است  ...تحق قی و تسا یفیک

از روش

نمونهگیری نظری و هدفمند استفاده شده است .برای این منظور  02زن مطلقه ساکن شهرستان شاه نی دژ که حداقل یکب ببار
تجربه طالق داشتهاند بهعنوان مشارکتکنندگان این تحق قی انتخاب شدهاند .نتایج حاکی از آن است که با وق عو

قالط   

تغ یی رات متعددی در ابعاد گوناگون زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است .زنان پس از طالق احساس تن اه ییی ک و هدر
با مشکالت مالی اقتصادی فراوانی همراه بودند .برخی از زن نا مطلق دنزرف یاراد ه    تمای ددجم جاودزا هب ل     داش دنت اما ا
نگران آینده فرزندان خود بودند .مهمترین مسأله این زنان مشکالت مالی و عدم حمایت مالی و اجتماعی از سوی دولت
و نهادهای دولتی بود .بنابراین ،الزم است دولت و سازمانهای تابعه متولی امور زنان و خ نیا هداونا
همه جانبه آنان را مد نظر قرار داده و تدابیر الزم برای پاسخگویی به آنها را بیندیشند.
واژگان کلیدی :طالق ،،احساس تنهایی ،مسائل مالی و اقتصادی
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مقدمه

خانواده به لحاظ قدمت ،ابتداییترین و از لحاظ گستردگی ،جهانشمولترین نهاد اجتماعی میباشد
(غیاثی و همکاران461 :0931 ،؛ رف راکمه و یها ا ،ن     )961 :6931ک ودب زا ه    پ شیادی

جو رشب ود    

ی،
یف و در ش باه ی ی
داشته است و بدون آن ،هسته مرکزی هیچ اجتماعی بههه وجوددد نمیییآم  د ( (خ رایاد ی ی
ل .)3 : 2013 ،1در دو ده یخا ه رر ررر ب شرتسگ ا   
2 : 1386؛ دشت بزرگی و همک ،نارا  93 :6931؛ کمپل ل

زندگی شهرنشینی ،افزایش ظواهر مدرنیت زا مدرم یگدنز هویش رییغت و ه       س اب یتن    ورود و توسعههه

گسترش وسایل ارتباطی نوین ،نظام خانواده در ایران دستخوش تغ یی راتی شده است  ...یکی زا  مهممم-
ترین آسیبهای خانوادگی ،طالق است .طالق ،فرآیند عاطفی و ف زی یکی ج ججدایی ی تسا جوز ک   

که در طی زمان و در قالب مراحل مختلفی تا  ف م قا یی یییییافتددد (امین و ایاعرلا ،ناراکمه     .) 92 :5931
طالق ،جزء مسائلی است که به استناد شواهد و آمار روندی رو به رشد داشته است .هیچ ازدواجی به

قصد طالق و جدایی صورت نمیگیرد .همه زوج نی به رابطهای پای هب رجنم و راد     خوش م یتخب ییییی-
اندیشند (قدسی و همکاران .) 44 :0931 ،طالق هر چند که به عنوان واقعهای در نظر گرفته میییش دو
که در نگاه اول ب نی یک زوج روی میدهد اما پدیدهای است اجتماعی که ریشه در بستر جامعه دارد
(زارعی و همکاران .)42 :3931 ،جامعه و ساختارهای آن همراه با فرآیندهایی ک نایرج رد نآ رد ه   
هستند ،این پدیده اجتماعی را شکل میدهند .بهههرغ الت مامت م ششش ششششه یا ی هک     در اعص ،نوگانوگ را   
اجتماع و دولت برای حمایت از ازدواج و پیشگیری از طالق انجام دادهاند ،همچنان این مسئله ب یار
ب یس اری از خانوادهها یک واقعیت احتمالی اجتنابناپذیر است .این پدیده دالیل گوناگونی دارد که
متناسب با موقعیت ،طبقه و جایگاه اجتماعی زوج نی متفاوت است .مسلمًاًا هر شرایطی برای کنشگران
پیامدهایی به همراه دارد و از آنجا که زنان بهتبع جامعهپذیری ،وابستهتر از مردان ب م را یییییآین هب و د   
هم نی علت ن زی نسبت به مردان متعهدتر ب م راب هداوناخ ه ییی ییییییآین تیعقوم رد نتفرگ رارق اب سپ ،د       
مطلقگی با مشکالتی مواجه میگردند که پیامدهای عرضی پدیده طالق است .با توجه به پیام یاهد

ناگواری که فروپاشی ازدواج برای افراد مطلقه و فرزندان آنها در پی دارد (آم تا ووو.)0 01 2 : 2003 ،2

در چند دهه اخیر ،پژوهشهای فراوانی در پی پاسخ به این سؤال بوده که چرا ب یس اری از ازدواجها به
طالق میانجامد .یک روش برای یافتن پاسخ این سؤال بررسی  جاودزا یشاپورف لیالد  از هاگدید     
1 .Campell
2. Amato
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دارد

افراد مطلقه یا متقاضی طالق بوده است .طالق یا اتمام وضعیت تأهل به عوامل متعددی ب یگتس

که به دلیل پیچیدگی و تفاوتهای فرهنگی علل و پیامد خاصی را نمیتوان به پدی هد ط تبسن قال   

داد چراکه م زی ان و ابعاد طالق از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است (جانماردی .)4 : 2011 ،1ل اذ
هدف از این پژوهش مطالعه کیفی طالق از دیدگاه زنان مطلقه شهرستان شاه نی دژ اس .ت

ش یها ن نندژ

یکی از شهرستانهای جنوب استان آذربایجانغربی است که از بافت فرهنگی یعامتجا و     متن عو ییی
ک زباننن اق ریت و ماو هه ههههاییی مختلف
برخوردار است .در این شهرستان عالوه بر اقوام کرد زبان و رت ک ک
محلی زندگی میکنند که هر یک عالوه بر تکلم به زبان ترکی و کردی به لهجهه  ا ووو گ یو ششش هاییی
ی ،زعف ار ننن
محلی خود صحبت میکنند ،تشکیل شده است .ازجمله این موارد می هب ناوت    چ لودراه ی ی
لویی ،موصالنی ،شریبانی ،آجرلویی و هشترودی اشاره کرد .وج هدیدپ دو    چنددد فرهنگییی (قوم تی
ی م هذ ببب) در
ک زبان شیعه ،قومیت کرد زبان (چاردولی) شیعه و قومیت کرد زبان (سورانی) سنی ی
تر 
این شهرستان زمینه ازدواج ب نی افراد با فرهنگهای مختلف را فراهم آورده که در مواردی این چنددد
   

فرهنگی اگر با شناخت جامعی از فرهنگ ،اعتقادات ،آدابو رسوممم م در ممم و احت مه دیاقع هب مار

همراه نباشد میتواند زمینه طالق و جدایی را هنگامی که ازدواج بین اق یا فلتخم ماو ننننننن شهرس نات
باهم صورت میپذیرد را فراهم یا افزایش دهد.
نیکبخت نصرآبادی و همکاران ( )5931در پژوهشی به بررسی تجرب انز یگدنز ه ن سپ  قالط زا :::::: :::::
یک مطالعه کیفی پرداختند .نتایج تحق قی آنها نشان داد تجربه طالق در زنان به معنای قرارگ رد یری
چتری از آسیبپذیریهای فردی ،اجتماعی و بروز پیامدهای مختلفی است که آنان را به بهرهگ یری
از مکان سی مهای حفاظتی همانند مذهب ،پنهان ک ارب شالت و یرا ی دیدج طیارش اب یراگزاس  و      
کاهش آسیبهای روانی ،اجتماعی و جنسی سوق میدهد .لذا این مسئله ،نیاز به درک حمایته یا
همه جانبه آنان را نشان میدهد .این یافتهها ،دید جدیدی ب د یارب هعماج و یتشادهب هورگ ه رک

   

واقعی مشکالت زنان مطلقه در دنیای امروزی میدهد .زارعی و همکاران ( )2931در پژوهشی طالق
را از دید زن مطلقه مورد بررسی قرار دادند .پس از تجزیه و تحلیل نتایج ،پدیده طالق در این مطالعه
در دو طبقه مفهوم و فرایند معناپردازی شد .هر یک از طبقات به زیر طبقاتی تق یس مبندی ش .د کرد
مفهوم طالق برگرفته از باورهای جامعه است .طالق نه تنها ی عامتجا هلوقم ک ی یی یییی -فرهنگی ،تسا 

  

1. Janmardy
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بلکه یک تع نیی کننده اجتماعی موثر بر سالمت ن زی میباش .د بن نیاربا

ره    گون مانرب ه هه هههری  یز بب بببرای

ارتقای سالمت زنان مطلقه نیازمند کشف و تف یس ر دیدگاههای تجربهکنندگان این رد .تسا هدیدپ   
نهایت مؤلفههای متعددی در معناسازی طالق نقش دارند که این مؤلفهه براجت و دمایپ لومشم ا     
درک شده ،ادراک ،باورهای جمعی ،نمادس یزا

و جنسی تسا ت  .....شی راکمه و یخ ا  ن (( ((( )1931در

پژوهشی تحت عنوان درک معنایی طالق و کشف پیامدهای مثبت آن سه دسته از عوامل را بهعنوان
مقوالت اصلی و در ع نی حال مرتبط با هم برای به وجود آمدن پدیده طالق شناس یا ی درک  هه هههان هک د   
تاند از :ناهمخوانی تب یی نی ،ناهمخوانی معنایی و ناهمخوانی بهروز شدن .صادقی فسایی و ایثاری
عبار 
( )1931ن زی در پژوهشی تحت عنوان تحل نج لی سسسسس یتی از زن هعلاطم :قالط زا سپ یگد      کیفی هب    ،
بررسی درک کنشگران از ابعاد گوناگون زندگی پس از طالق به تفکیک جن یس ت پرداختهاند .نتایج
نشان میدهد طال دعتم یاهدمایپ نانز یارب ق د رد ی حیطههای روانی ،اجتماعی ،اقتص ،یسنج ،یدا   
ارتباطی و فرزندان به همراه دارد ،که این پیامدها برای زنان و مردان متفاوت است .غیاثی و همکاران
(  ) 1389در تحقیقی عاملهای اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به طالق در ب نی زنان مراجعهههکنن هب هد   
دادگاه خانوار شیراز را بررسی کردهاند .نتایج نشان داد ک اهریغتم ه ی ،یلیصحت فالتخا       اخ فالت
سن ،تحصیالت زن و سن جاودزا ب انز شیارگ ا ن هب      ط قال

رابطهههای معن و دنراد میقتسم و رادا

متغیرهای مدت زندگی مشترک و تعداد فرزندان با گرایش به طالق زنان رابطهای معنادار و معکوس
دارند .متغیرهای برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری ،خشونت ش قادص مدع ،رهو تتت تتتت هم و رس
عدم مشورت در امور زندگی با م زی ان گرایش زنان به طالق رابطه معنادار دارند .باس رازلگ و ینات یی یی
ی
(  ) 1389در تحقیقی با عنوان طالق عاطفی؛ علل و شرایط میانجی با استفاده از مصاحبه عم قی با ب سی ت
نفر از زنان مراجعهکننده به یکی از مراکز مشاوره شهر گدیچیپ رب نارهت ی نز تایبرجت عونت و  ان      
اذعان کردهاند و این نظر را که ابعاد مختلف روانی ،اجتماعی و فرهنگی در تجربه ط اب یفطاع قال    
هم در تعامل هستند را تأیید نمودهاند .از عوامل عّلّلی مواردی چون انتخاب نادرست همسر ،نارضایتی
جنسی و از شرایط میانجی به مواردی مثل دخالت خانوادهها ،اعتیاد مرد و وضعیت اشتغال مرد اشاره
داشتهاند .حفاریان و همکاران ( ) 388 1در پژوهش خود ب رب ه ر  یس وو ووو مقای گدنز تیفیک هس ی نانز      
ج حاصلههه
مطلقه و غیرمطلقه و رابطه آن با ویژگیهای جمعیت شناختی در شهر شیراز پرداختند .نت یا ج ج
ی ،روابط
ال ،یکیزیف تم    روانش تخان ی ی
نشان داد که میانگ نی نم  هیلک تار اا ااابع گدنز تیفیک دا ی س(  الالالال الالالال
اجتماعی و مح طی زندگی) زنان مطلقه بهطور معناداری کمتر از زنان غیرمطلقههه اس .ت

نیب نینچمه   

زندگی زنان پس از طالق با رویکردی کیفی11 ......................................................................................

متغیرهای جمعیت شناختی ،متغیر سن و تحصیالت رابطه معناداری با ابعاد کیفیت زندگی زنان مطلقه
داشت ،اما رابطه ب نی سایر متغیرهای جمعیتشناختی و کیفیت زندگی معنادار نبود .س فی

(  ) 1383در

تحقیقی به بررسی پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و روانی -عاطفی طالق در سه مرحله (قب و نیح ،ل
بعد از طالق) ب نی سه گروه از زنان و مردان مطلقه ایرانی مقیم ایران ،ایرانی مقیم آمریکا و آمریکایی
مقیم آمریکا به روش پیمایش پرداخته است .نتایج این تحق قی نشان میده هک د    گروووه اول بیش
گروه دوم و به هم نی تر یت ب گروه دوم ب شی

زا

از گروه سوم متحمل پیامدهای طالق شدهاند .همچنین
  

زنان مطلقه ایرانی در مقایسه با مردان مطلقه ایرانی در تمامی سه مرحله قبل ،هنگام و پ ،قالط زا س
پیامدهای ب شی تری را متحمل میشوند .قطبی و همکاران (  ) 1383در مطالعهای که ب و نادرم یور ر
   

زنان مطلقه منطقه دولتآباد انجام دادند ،دریافتند ک سپ تالکشم نایم زا ه

از ط تالکشم ،قال

  

تربیت فرزندان و احساس تنهایی در گروههای سنی باالتر شایعتر بوده است  ...همچنین تینما مدع    
اجتماعی در زنان ب سحا و رتزرا ا رد یگدرسفا س مر ش ناد ای ععععع عععععع تسا رت  .....کاواس ( )0 01 2در رس هلا
دکترای خود با عنوان تجربه بعد از طالق برای زنان دارای تحصی و الاب تال

ب صصختم ه ب یسرر      

تجربیات  31زن مطلقه در ترکیه با استفاده از روش کیفی و راهبرد نظریه مبن یا ی رب .تسا هتخادرپ     
اساس یافتههای ایشان ،هر چند طالق باعث مشکالت اقتص م یعامتجا و یدا یی یییییش  اما ،دو ا یفرط ز    

زندگی را بهبود میبخشد .متخصص نی دانشگاه یو آی ای )0 01 2( 1در پژوهشی ب یور ر
اماراتی به این نتیجه رسیده که مهارتهای ارتباطی ضع فی

 335 1زوج

م در
ب نی زوج نی منجر به ایجاد س تءو ف ها م م

ب نی آنها و در نتیجه اصلیترین علت طالق بیان شده است .عوامل دیگری همچون توقع  دایز تا وو ووو
عدم آگاهی زوج نی در مورد نقش خود در زندگی ن زی بهعنوان عوام ایب راذگریثأت ل ن تسا هدش  ...........
گایر )0 01 2( 2در تحقیقی بر روی  202مسلمان مطلقه در آمریکای شمالی به این نتیجه رسیده است

که در اکثریت موقعیتها زنان متقاضی طالق بوده و دالیل آن را به تر یت ب خشونت عاطفی ،کالمی،
ف زی یکی و خشونت جنسی بیان داشته و اکثریت طالقها ن زی در  5سال اول زندگی اتفاق افتاده است ...
شالک ویک ( )0025در تحقیقی به بررسی تجربه پس از طالق :بازسازی مفهوم خود از سوی زنان،
به بازسازی تجربه اجتماعی زنان از طالق پرداخته اس .ت

 اب وا ا زا هدافتس یفیک شهوژپ دربهار

تکنیک مصاحبه با  4زن که مطلقه شدهاند ،به این نت هک تسا هدیسر جیا

و     

نانز       پ هب ییادج زا س    
1. UAE
2. Ghyyur

..................... 12پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دوزادهم ،شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان 7931

آرامش دوباره رسیده و راه منحصربهفردی برای بازسازی مفهوم خود در پ شی گرفتهاند .زنان مطلقه،
اغلب با دامنهای از گفتمانهایی روبرو میشوند که باعث تجرب ضت ه ا و اهد تیعقوم نداد تسد زا     
ی -آمریک یا ی هب    
اجتماعی خود است .مولینا ( )0 00 2در مقالهای با عنوان تجربه ط یاپورا نانز قال ییی ییی
بررسی تأثیر پدیده طالق بر زنان مطلقه پرداخت وا .تسا ه    نتیج م ه یییییگ رد هقلطم نانز دری ضرعم    
مشکالت مالی و احساسیاند؛ چراکه از حقوق کم و عدمحمایت فرزندان و کمبود خرجی در رنج
هستند .عوامل فرهنگی از قبیل اعتقاد به خدا ،اخالق کاری و روابط خانوادگی ب و هتس یارب شالت   
رسیدن به موفقیت ،از عوامل تغ یی ر در نگرش به طالق است.
کسووو باز بات
وضعیت خانواده ،چگونگی روابط ب نی اعضا خ داونا ههه و انح زا نآ یشاپورف و لال    یک ک
شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است و خانواده بهعنوان یکی از اج عامتجا ماظن یاز ی یی یییی و دارا
بودن ویژگیهای یک نهاد اجتماعی ،از تأثیرپذیری متقابل برخوردار است .کارکردگرایان مدعیاند
که طالق واکنشی است به ضت ع فی

هنجارهای اجتماعی .هر چه جامع دیچیپ ه هه ههه و دوش رت ت حح ح ححححوالت

م تیعضو هب ،هدش رت     
اجتماعی با سرعت بیشتری روی دهند ،هنجارها و ارزشهای اجتم هبم یعا مم مم
آنومیک (بیهنجاری) خواهند انجامید .آنمی در مقیاس جامع م ه یییییتوان هراشف هب د ا  ی ا و یعامتج   
ناهنجاریهای هنجاری ختم شود و موجبات طالق را فراهم کند (صدیقسروستانی .) 199 : 388 1 ،به

اعتقاد جامعهشناسان معتقد به رویکرد س سی تمی ارضای نیاز عاطفی مهمترین کارکردی است که می-
تواند باعث بقا و استمرار خ هداونا س کرد ،هاگدید نیا رد .ددرگ ملا دنمزاین ،هداوناخ لیلحت و        
شناخت مناسبات افراد در درون خانواده است .در این رویکرد ،خانواده در درج د لوا ه ررر ارتب طا
جامعه و گروههای بزرگ اجتماعی و در یک شبکه روابط ب گرز

اب   

اجتم م هعلاطم یعا یی یییییش رد و دو

درجه بعدی ،مناسبات درونی افراد خانواده را ن زی مهم تلقی میکن .د هداوناخ ،هیرظن نیا اب قباطم       
مجموعهای از اجزای مرتبط است که با محیط هطبار    برق م رار یییییکن .د س دننام زین هداوناخ ی یمتس      
ارگانیک است که در مقابل فشارهای خارجی مبادرت به حفظ تعادل میکند (زمان نای .) 25 :7 38 1،،

ادگوک )0 01 2( 1معتقد است که زمینههای قومی -فرهنگی زوج نی در پیوند با سایر عوامل از دیگر
عوامل مؤثر بر طالق است و بهشدت بر پایداری ازدواج تأثیر میییگ .دراذ بهههطوررر مث یحاون رد ،لا   
روستایی ،درونهمسری قومی اثر مثبتی بر پایداری ازدواج دارد .به همین زا لیلد دد دددواجه یا

درون-

1. Adegok.
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ن
همسری قومی به صورتی امن در شبکه روابط اجتماعی و تجویزهای هنجاری 1تنیده شدهاند و از ای 

جهت کمتر در معرض ازهمگ یس ختگیاند .به نظر کانگر ،2دوران س جیاتن هعماج رد یداصتقا تخ     

ی آن اس سست.
زیانباری بر خانوادهها دارد؛ از جمله آنها ،احتمال وقوع گ یس ختگی خانواده و بیس ناما ی ی
محرومیت اقتصادی تعامالت مثبت زوج نی را کاهش میدهد .مش د یداصتقا تالک رر ررر بین یجوز نی   

که منافع خانوادگی آنها برای بقای زندگی در سطح استاندارد مناسب ن سی ت ،زندگی زناشویی آن-
ها را بیثبات میکند و مردان در این خانوادهها ،بیش ،ردلیا و رگناک( دنراد یفنم لماعت رت        : 1900
 .)646کاهش درآمدها و تورم در ایران ،موجب افزایش تنشها و ست زی در داخل خانواده شده است
و علیرغم آنکه هنوز نگرش منفی نسبت به طالق در جامعه وجود دارد ،اما م زی ان آن رو به اف شیاز
است .طالق ،نتیجه جامعهای است که هیچ رابطه نرمالی ب نی درآمد و هزین ارقرب ه ر ا هدرکن  سسس س سسسسست .از
سویی ،مانور تجمل در جامعه سر داده میشود و از سوی دیگر ،برنامه تعدیل اقتصادی ارائه میش دو
که موجب شکاف ب نی مطالبات و امکانات گردیده و معضالت اقتصادی منجر به افزایش طالق شده
است .به نظر میرسد برنامه تعدیل ساختاری از طریق تورم فزاینده و گسترش و تعم قی فقر ،عالوه بر
اینکه در کوتاه مدت ،اثر ازهمگ یس ختگی و طالق را بر جای میگذارد ،در بلندمدت آثاری بر ن داه
خانواده میگذارد که ب یس ار عم قی تر است و بیشتر مترتب بر فرزندان میباشد (بابایی .)361 : 1380 ،بر
ی خاصصص بههه
اساس نظریه بحران ارزشها ،در جوامعی که در حال انتقال از وضع اقتصادی و اجتم عا ی ی
ت-
وضع و شرایط دیگری هستند ،مشکالتی پدید میآید که نتیجه تصادم نوگرایی و پایبندی به سنت ت

های دیرین و تشدید جنگ ب نی نسلها است .بهبیاندیگر به هنگام بحران ارزشها ،ارزشهای اساسی
یک جامعه بر لذت طلبی ،تمتع آنی ،مصلحتگرایی فردی ،سودگرایی ،مادیگرایی ،و ابزارگرایییی
استوارند و انسانها صرفًاًا به تمتع میاندیشند و فقط مصالح خویشتن را در نظررر میییگیرنددد .در چنین نن
ی خالصههه میییشوددد و ارتباطاتتت
شرایطی همهچ زی در چارچوب امور مادی ،ملموس و حتییی ج نامس ی ی
انسان از این شرایط تأثیر میپذیرند .روابط انسانی از بعد معنوی هت ی میشود و صرفًاًا در الت اذ ذذذ آنییی
ض آنکههه مص حل تتت
صرف میشود .این نوع روابط ب یس ار سست و آسیبپذیر و شکنندهانددد و بهههمحض ض
دیگری روی کند و یا براثر مرور زمان یا عوامل دیگر ،،رواب ططط از درون هت ییی شدهه و بههه بهانههههاییی
مختلف بشکند ،در این شرایط رابطه زوجیت از این قاعدهه م نثتس اا نب دو ههه و آماررر طالققق روز بههه روز
1. Normative prescriptions.
2. Conger
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افزایش خواهد یافت (مساواتی .) 281 : 1374 ،از دیدگاه جامعه شناسان معتقد به نظریه آنمی ،آنمی به
مفهوم فقدان اجتماع در مورد اهداف اجتماعی ،انتظارات جمعی و الگوی رفتار برای اعضای جامعههه
است این حالت موجب به محو و غیبت تدریجی ضابطه اخالقی میشوددد و جامعههه کنترللل اجتم عا ی ی
ی
ی است ، ،بسی را ییی از ان اس نننها ا
خود را از دست میدهد .هنگامی که جامعه در حال گذار و دگرگ نو ی ی
دچار سردرگمی میشوند و قواعد و ارزشهای جامعه ،برای آنها بیاهمیت و کمارزش میشود .از
سوی دیگر ارزشهای جدید و منطبق با شرایط ن زی  ،هنوز در جامعه جا نیفتاده است ،در واقععع جامعههه
دو ساخت دارد (ساروخانی.) 28 1 : 1376 ،

روش شناسی

پژوهش کیفی یک رویکرد س سی تما یت ک و ذهنی  تسا 

کک ک ککککه در توصیف

گدنز تایبرجت ی انعم و      

بخشیدن به آن بکار میرود .در پژوهش کیفی ،پژوهشگر به جستجوی اطالعات در مورد جنبهه یا

ت-
کیفی (غیر عددی) پدیده تحت مطالعه بهمنظور درک معنای جامعنگ زا هدیدپ ر    دی کرش هاگد تت تت
کنندگان میپردازد (هوشمند .) 85 : 1381 ،در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری نظ دنمفده و یر   
کب را
استفاده شده است .برای این منظور  02زن مطلقه ساکن در شهرستان شاه نی دژ ک ی لقادح ه ککک ککک

ت-
از یک سال از زمان طالق آنها گذشته است ،بهههعن کراشم ناو تت تت

تجربه طالق را داشتهاند و ب شی

کنندگان انتخاب شدهاند ،که پس از شناسایی و کسب رضایت از آنان ،با آنها به مصاحبه و گفتگو
پرداختیم .دادهها از طریق مصاحبه فردی بهصورت نیمهساختمند طی شش هفته که هر مص نیب هبحا
 45الی   

یش و هد فتسا اب ا دروم یرظن یراذگدک زا هد      
 60دقیق لوط هب ه روآدرگ ،دیماجنا ییی ی ییییی یی

تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.

جدول ( )1ویژگیهای جمعیتشناسی زنان پاسخدهنده
سن

مدت طالق

تحصیالت

شغل

تعداد فرزندان

ردیف

نام

1/3

اول دبیرستان

بیکار -خانهدار

0

1

ل سی انس

کارمند بیمه

1

1

ندا

71

2

هانیه

21

قدیپلم
فو 

کارمند

0

ل سی انس

آزاد

3

3

ترکان

29

1/8

4

سمیه

36

1/5

کارمند

2

5

اختر

44

6

دیپلم

6

ناهید

37

2

دیپلم

منشی

3

7

مریم

35

1

سیکل

خیاط

2

35

3

ابتدایی

شغل خانگی

2

8

گالو
یژ
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یافتهها

9

سارا

33

1

قل سی انس
فو 

دانشجو

2

10

اکرم

29

1

ل سی انس

بازاریاب

1

11

الهام

28

2

دیپلم

آرایشگر

1

12

آذر

23

1

دیپلم

آرایشگر

0

13

فریبا

47

6

دیپلم

خیاط

4

14

شیرین

93

4

قل سی انس
فو 

کارمند

2

51

ربابه

35

2

سیکل

فروشنده پوشاک

3

16

سکینه

34

3

دیپلم

کارگر خدماتی

2

71

فاطمه

35

2

ل سی انس

مدیر ابتدایی

2

81

ساناز

26

1

دانشجوی ارشد

دانشجو

0

19

پروانه

43

3

دیپلم

آزاد

3

02

فرزانه

35

5

ل سی انس

منشی

2

بر اساس نتایج مطالعه مقوله های استخراج شده از مصاحبه ها به شرح زیر مطرح شده اند:

الف  -معیارهای نامناسب در ازدواج :یکی از دالیل طالق در ب نی زن هقلطم نا    م رو ددد مطالعههه
شکلگیری ازدواج آنان بر مبنای اهداف و انگ زی هها و معیاره رسمه باختنا رد هابتشا یا      ص ترو
گرفته بود .بهطوریکه برخی از زنان عنوان کردهاند که ازدواجشان به این دلیل با شک ههجاوم تس   
شد که از همان آغاز به دلیل عشق و عالقه و یا بر اساس مالکهای درستی ازدواج نکررردهان .د ثم   ًالًال
برخی به دلیل گریز از فشارهای اجتماعی مجرد مان و ند حر ففف و ح ید ثثث اطراف جاودزا هب نت نای    
دادهاند .باال رفتن سن ازدواج و مجرد ماندن دختران خصوصًاًا در نواحی روستایی و عشایر شهرستان
ل اکث و نارتخد ر
شاه نی دژ یک وضعیت نامطلوب تلقی میشود و ب یلد نیا ه ل لل للل

وناخ اد ههه ههههه انآ یا نن ننن،

ازدواجی اشتباه را به مجرد ماندن ترجیح میدهند.
سمیه  36ساله عنوان کرده " :از روزی که نامزد شدیم تازه فهمیدم که به درد هم نمیخوریم ،تالش
کردم که یه جوری ازدواج رو به هم بزنم .. .اما شرایطی به وجود اومده بود و ناچار شدم واسه حرف
مردم نت به ازدواج بدم .خونوادم به خاطر اینکه سنم باال رفته بود نگران این ب مساو هگید هک ندو     
خواستگار نیاد و این آخرین خواستگارم باشه و تا آخر عمر مج ججرد بم ممونم .ناچ باوج هک مدش را     
مثبت بدم ولی حاال پشیمونم که چرا بیشتر فک نکردم".
ساناز  26ساله " :من بخاطر عشق و عالقه ازدواج نکردم ،فقط میخواستم از خونوادم دور باشم .. .از
دست رفتارهای بد خونواده خصوصًاًا داداشم خسته شده بودم .تو خونه ما همه با هم دشمنی داش ،دنت
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پدرم با مادرم اختالف داشتن سر ما خالی میکردن .. .مثل میدان جنگ بود ،این قد فضای خون دب ه   
بود که بیشتر وقتها به فرار از خونه فک میکردم .وقتی که با ش کف مدش انشآ مرهو درک

ممممم مممممم که

بهترین فرصت واسه خالص شدن از اون جهنم بود و" .. .
هانیه  21ساله« :دوس  ندوب هدرک یلاخ ور مرود مات و یسحن لمحت  نز کی

.دنتشادن ور هقلطم         

همکارای مرد هم زیر چشمی وراندازم میکردند .. .من میتونستم از رفتارها و نگاههای موذیانهش نا
آنچه را در ذهن دارند بخوانم و این قضایا باعث شد نت به ازدواجی بدم که نمیخواس مت در نهایت
دوباره به طالق انجامید».

ب -ازدواج از روی اجبار :برخی از ازدواجها نه بر اساس انتخاب و عالقه خود فرد بلکه بیش رت

به خاطر اجبار از سوی خانوادهها انجام میگرفت .در ب نی مصاحبهشوندگان کسانی هستند که علییی-

رغم میل خودشان و تنها با اصرار و اجبار والدین و اطرافیان نت به ازدواج داده بودند.
برای مثال الهام  28ساله شغل آرایشگر" :ازدواج من انتخاب خودم نبود ،پدر و مادرم اج دندادن هزا   
خودم تصمیم بگیرم و از روی اجبار باهاش ازدواج کردم ،اونا تشخ صی

دادند که مناسبه من مخالف

ب دو مممم م ام اااا ا .. .نمیییییتون م مگب یزیچ متس یی ییی یییی ییی یییییییدون هگا متس فرح نوشفرح ور         

      

میزدم از ارث محرومم میکردن ... .داداشمم که علیرغم میل خانواده ازدواج کرده بود چن لاس د هه ههه
که از خانواده طرد شده و از ارث محرومش کردن .. .از هر نظری با شوهرم اختالف داشتیم حاال من
موندم و یه بچه نمیتونم خونوادم رو ببخشم حاال پشیمونن که چرا .. .ولی دیگه زندگی و آینده من
خراب شد نمیدونم قراره آینده بچم چی بشه و" .. .

جدول ( )2طبقات و زیر طبقات مقوله زندگی زنان بعد از طالق

مقوله اصلی

طبقه اصلی
ازدواج نامناسب

زیر طبقات
معیارهای نامناسب در ازدواج
ازدواج از روی اجبار
تعارض با خانواده

زنان مطلقه (زندگی پس از طالق)

احساس تنهایی و از دست دادن عمر
احساس تنهایی و طرد اجتماعی

دوری گرینی از جمع و تنهایی (طرد خانوادگی  -اجتماعی)
برچسب خوردن از جامعه
احساس منفی از مطلقه بودن
دادن معنای مثبت به طالق
مشکال ت مالی و اقتصادی

نگرانی از آینده خود و فرزندان

تمایل به ازدواج مجدد
نگرانی از آینده فرزندان
مساله فرزندان
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پ -تعارض با خانواده :این مسأله به دو شکل برای زنان مطلق خود را نشان میدهد؛ یا در جهت
اعمال کنترلی است که خانواده پس از جدایی برای زن در نظر میگیرد و یا تنشی است که فرزندان
با خانواده خاستگاه مادرشان دارند و بهتبع آن اعضای خانواده هم با زن مطلقه دچار برخی تعارضات
میگردند.
فاطمه  35ساله« :داداشم میاد بچه رو میزنه ،میگه تو بلد ن سی تی بچه تربیت کنی .به دخت م مر یییییگه
اگه تو بابا باالی سرت بود این جوری نبودی».
فرزانه  35ساله« :بعضی وقتا فکر میکنم مامان ،بابام حوصلهشون سر رفته از دست بچم».
ندا  29ساله« :خونه بابام زندگی میکنم ،بچهها همه شرن ،بابام مری م ساسحا نم ،هض

ییی ییییییک نراد من

اذیت میشن».
سکینه  34ساله «یه بار که پدر و مادر ایشون از شهرستان اومده بودن خونمون و چند روزی خونه ما
بودند ،علیرغم اینکه شاغل بودم باید سر کار میرفتم چ زی ی واسشون کم نذاشته بودم .. .ولی وقته که
ب م ری ییی ییییگش اب هنوخ نت              ش  سامت مرهو مییی یییی ییییگ تفر ننننن و اون م هیلع و ن کیرحت       
میکردن ،بخاطر هم نی تماسها هر بار که میومدن و میرفتن بعدش من کت  ک

ممفص یل

         
میییخ ،مدرو

حتی مجبور شدم واسه خالص شدن از این زندگی نکبت مهریهم رو هم ببخشم فقط جدا شم.» .. .

ت -احساس تنهایی و از دست دادن عمر :زنان پس از جدایی به این میاندیشند که ،زندگی
با همسر سابق نه تنها برایشان دستاوردی نداشته بلکه باع  رده ث ر زین ناشرمع نتف هدش تسا  ...............و
فرصتهای زیادی رو از دست دادن برای نمونه رخشنده  36ساله« :احساس می کنم  7سال از عم مر
رو الکی هدر دادم .خیلی افسوس میخورم ،شدید ک هاب ارچ ه ا  ش ا ا ای ،مدرک جاودز گگگگگ گ گگگگگگگه ازدواج
کردم چرا بچه آوردم؟ بچههام اآلن چی میشه؟».
الهام « :کاش زودتر جدا میشدم چون واقعًاًا مریض بود و دست خودشم نبوددد؛ اعت یتقو تشاد دای    
ب شه

جنس نمیرسید هیچی حال شی

نمیشد .. .خیلی سعی کردم ترک کنه ولی نشد».

آذر« :فقط چند ساِلِل خو ِبِب عمرم سوخت».
ب یس اری از مش نک تکرا ن نیزگ یرود ناگد ی زا  ر ییاهنت و عمج ا و یگداوناخ درط هب یشنکاو         
اجتماعی میدانستند .آنان اتخاذ این رویکرد را نوعی فرار از نگاه جامعه و قضاوت شدن میدانستند.
ترکان  29ساله «:تا در خونه مامانم رو م زی دن زود میرفتم خودمو تو اتاق قایم میکردم .. .تو سر کار
انگشتر میانداختم تا نفهمن مطلقم .. .یکسال تموم با همه قطع رابطه کردم درو به روی همه بستم ،تو
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مهمونیهام شرکت نمیکردم .. .با همه دوستام قطع رابط لت مدرک ه ف باوج ور نوشمودک چیه ن

     

نمیدم».
فاطمه  35ساله 4 ،3« :ماهی یکبار آنقدر احساس نیاز میکنم که ایکاش شوهرم کن یتقو .دوب مرا    
فکر میکنم برم با یکی بریزم روهم ،باز میگم برای این چ زی ا بری؟».
فرشته  34ساله« :هیچ کسو تو دنیا ندارم ،هیچکس نمیفهمه یه زن تو موقعیت من چی میکشه؟».
هانیه «:اول نی احساسی که بعد طالق داشتم اینه که فک میکردم در جامعه رها شدم و اعتمادبهنفسممم
رو از دست دادم هیچ انگ زی های واسه زندگی ندارم».
اختر  44ساله« :چکار میتونی بکنی؟ بعضی وقتا احساس خأل ب شی

از حد میکنم یکی باشه باه ههاش

صحبت کنی ،احساس میکنی یکی باشه همزبون باشی ،هم صحبت باشی ،خوب خیلی فرق میکنه
همش بخوای با هم جنس خودت صحبت کنی این خأل رو شاید نت اب .ینک رپ ینو غیر ه ممممم ممممممج سن
خودتم نمیشه همیشه .همیشه خدا رو شکر میکنم از دست اون راحت شدم از اون زندگی».
گالویژ  35ساله« :اگه تو اهل زندگی بودی به روزی نمیییافت گدنز هک یدا ی هشب بارخ ت

اهنت و      

بمونی .. .وقتی خونوادم اینارو به من میگن و میدونن که من چه سختیا و زجرهایی کشیدم ،از دیگران
چه انتظاری میتونم داشته باشم؟ .» ...
سمیه  36ساله« :بیشترین چ زی ی که پس از جدایی مرا آزار میداد ،ح لیماف و انشآ دارفا محرت س      
له یا
بود .نگاههاشان در مهمانیها و مجالس و  ...حرفهایی که میش م رازآ ارم مدین یی یییییداد .تحلیل ل
دیگران خستهام میکرد در حالی که بیشتر راههایی رو که میشد باهاش زندگی رو حفظ ک متفر من   
اما نشد و.» .. .

ث -دادن معنا مثبت به طالق :زنان به طالق با دید مثبت مینگرند و حتی زا دراوم یخرب رد    
طالق به عنوان رهایی یاد میکنند .مث ًالًال اکرم  29ساله« :در حال حاضر بهترین کاری ک م ه یییییتون متس
که باید انجام بدم همینه .. .مسلمًاًا بهتر خواهد شد زندگی من بخاطر اینک ا ه ززز اون ش طیار

.هدموا رد

حداقل من به استقالل فکری رسیدم .. .برای من آزادی از زندونه .. .دیگه ن  هب مرادن یزای یه ییاقآ      
همش توجه داشته باشم همش نگاه کنم همه زندگیمو با اون تنظیم کنم.» .. .
فریبا  47ساله« :چون پسرم االن بزرگ شده ،یه مرد شده با هم راه میریم من مرسپ رانک رد ،متحار     
خیلی راحتم».
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شیرین  93ساله« :دیگه زندگی درگذره .دوروبریام برای هیچ و پوچ زندگی شونو خ م بار یییییکنن.
بهونه است .آدم باید برای زندگ شی

تالش کنه .زندگیای هم ک الت شارب دح زا شیب ه ش ینک

    

فایده نداره ،خوب اون آدم زندگی نبود هنوزم با ک یس ه ،موادم مصرف میکنه».

ج -تمایل به ازدواج مجدد و مسأله فرزندان :زنان میدانند که ب جو لیلد ه و ادنزرف د نشان     
شانس ازدواج برایشان خیلی کم میشود؛ اما آنها حاضر ن سی تند تنها خود را از زن تاجن یلبق یگد    
دهند و فرزندان را به پدر یا خانواده پدری بسپارند .اما در ب نی مشارکتکنندگان یک نفر ب هیصوت ه   
والدینش فرزند را به پدر سپرده تا این شانس را از خود نگیرد و یک نفر ه م م وووفق تناضح هدشن    
فرزندش را بگیرد و از این بابت خیلی غمگ نی است.
الهام  28ساله« :خواستگار زیاد دارم ولی میگن بدون بچههات».
اکرم  29ساله« :خواستگارهای زیادی داشتم اما مسئولیت بچه رو قبول نمیکردن ،از طرفی سک  ایی   
هم که مسئولیت بچه رو قبول میکردن من بخاطر اینکه حضانت بچهههم رو ازم نگ مدوب روبجم نری    

جواب رد بدم».
مریم  35ساله« :اومده خواستگاری میگه بچههاتو بده به مادرت تا من راحت باشم».
سارا  33سااله« :من چون بچه دارم ،کسی هم میاد خواستگاری به خاطر بچهها پشیمون میشه».

فرزانه  35ساله« :خواستگار زیاد هست ولی اونا میخوان بچه خودشونو ب  ونم هچب یلو نرای نم یییی ییییییی-
خوان».
آذر  23ساله «از سن پای نی ازدواجش و عدم شناخت صحیح از همسرش میگه که بعد از  2سال بدون
فرزند جدا شدند».
م و خ داونا ههه پ تفریذ ننن و ازدواج
ناهید  37ساله 71« :سالم بود کههه دوستتت داداشممم اومددد خواس یراگت م م
کردیم دوست نداشت که من درس بخونم برا هم نی دیپلم که گرفتم دیگه ادامه تحصی ادن ل د مم ممم .با ا
خانوادش زندگی میکردیم بخاطر اعتیادش و دخالتهای مادرش خیلی اذیت میشدم؛ دستتت بزننن
یکنم
داشت و بدون اطالع خانوادم همه چی رو بخشیدم و جدا شدم .االن با خانواده خودم زندگی م 
ارتباط صمیمانهای باهم نداریم احساس میکنم پدرم از من خوشش نمیاد و منو زیر نظر دارن هرچند
ج خودم ممو در م رای ممم ولییی براا ف ار ررر از نگاهههها ا و زیررر نظررر
س خرج ج
خودم بهعنوان منشییی تلفنییی آژانس س
نهای خانوادم دوس دارم با یه آدم خوب که معتاد نباشه ازدواج کنم.
گرفت 
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چ -نگرانی از آینده فرزندان :یکی از افکار آزاردهنده که پس از جدایی به سراغ زنان میآید

نگرانی از آینده فرزندان است .آنها که حضانت فرزند را ندارند نگران رابطه او با نامادریاند و آن-
ها که حضانت فرزندان را به عهده دارند ،از مشکالت اقتصادی ب و نادنزرف یار چ گگ گ گگگگونگی ب گرز

کردن فرزند بدون پدر و نداشتن پاسخهایی قانعکننده برای سؤاالت فرزندانشان نگراناند.

پروانه  43ساله« :میگم آینده ما که خراب شد مال بچهها خراب نشه .کسی میره خواستگاری مییی-

گن مامانش طالق گرفته ،دخترش چی بشه؟».
الهام  38ساله که از فرزندش جداست میگوید« :دل رپ مرتخد یارب م     میییزن .ه صغ اهنت طقف هههه هههههام
دخترمه .دخترمو بده به خودم ،خودم بزرگش کنم ،دو سال دیگه به بل م غو یییییرسه ،،کی م  یییییخ داو
راهنمای شی

کنه؟».

هانیه  33ساله نگرانیش را به گونه دیگری ابراز میکند« :ممکنه بعدا که بچه من بزرگتر ش وت هگب ه    
چرا این تصمیمو گرفتی؟ خصوصًاًا اینکه پدرش نمیخواست که این اتفاق بیافته ممکنه بعدًاًا که من
نمیتونم جلوی بچمو بگیرم با پدرش اص ًالًال تماس نداشته باشه.» .. .

ح -احساس منفی از مطلقه بودن :برخی زن تفایرد تلع هب نا     

فش و یعامتجا یاهرا

ءوس    

رفتارهایی که با آنها به عنوان یک مطلقه شده ،احساس ناخوشایندی از جدایی دارن م وزرآ و د ییییی-
کنند که ای کاش در موقعیت مطلقگی قرار نمیگرفتند.
ربابه  35ساله« :اصال دوست نداشتم یک زن مطلقه بشم .دوست داشتم زندگی کنم .دوست نداش مت
نطوری تنها باشم .خیلی احساس بدی دارم ،جامعه خیلی برخورد بدی میکنه».
تو جامعه ای 
ندا  71ساله« :بعد از جدایی یه مدت دچار افسردگی شدم ،فکر میکردم دنیا تو سرم خراب شده».
شیرین  93ساله« :از جداییم ناراحتم ،برای بعضی مشکالت ارزش داره مرد داش ثم ،یشاب هت ًالًال هاگن      
مردم».
الهام  28ساله« :به همه نگفتم ولی دوستام میدون .ن ف هزات مالیماف ه ت هداوناخ یلیخ .ندیم و یراد        
هستیم .دوست نداریم انگشت نمای کسی باشیم .بابام خوشش نمیاد ،دلیلی من  یییییدون .ه صخش نم
دوست ندارم کسی بدونه به خاطر اینکه حرفوحدیثی پ شی

نیاد .یک درصدم که بخوان بپرسن من

م پی ش
حوصله جواب دادن ندارم» .از طالقم متنفرم .دوس تشادن ت مم مم
مقصری .ن روزی که من گفتم نه شما اصرار کردی .ن

   ًاًا

م مداوناخ هب .دایب یییی یییییییگ امش م   

زندگی زنان پس از طالق با رویکردی کیفی21 ......................................................................................

خ -مشکالت مالی و اقتصادی :یکی از بزرگترین مشکالت زن ،هقلطم نا    م ئاس للل و مش تالک
مالی و اقتصادی است چراکه تعداد زیادی از آنها با گذشتن از حقوق مادی خود مطلقه شدهههان و د
معمو ًالًال خانواده خاستگاهشان ن زی قادر به تأم نی زندگی آنها ن سی تند .خود این زنان هم با وجود شالت
برای زندگی نمیتوانند بهطور کامل از پس مشکالت زندگی برآیند.
اکرم  29ساله « :پسر من آسم داره ،دارو و اسپری مصرف میکنه ،من بیمه ن سی تم .بعضی وقتا ح شلا
بهم میخوره یه پسر  5ساله خیلی سخته بغلش کنم ببرمش دکتر ،بهم میگن نکن ،ولی نمیتونم».
سکینه  34ساله «:در ح لوپ ،مراد یداصتقا تالکشم رضاح لا هشاب .هشیم لح تالکشم همه    

     

چکس نمیدونه درد یه مادر با دوتا بچه گرسنه چیه؟».
هی 
سمیه  36ساله «:بزرگترین مشکلم بعد طالق مشکل اقتصادی بود ،واسه هم نی مجبور بودم ب رس مر   
کار .از طرفی کارم تمام وقت بود و مزدشم کم بود و نمیتونستم به بچههام برسم و خ شنیمأت بو
کنم .. .راستش خیلی فکرا داشتم واسه بچههام .. .ولی حقوقم کفاف نمیده»
آذر  23ساله «:بعد طالق چند ماهی رفتم شهرستان پ شی

خانوادهام ،آخه نمیتونستم تنهایی کار ک من

و اجاره خونه رو بدم».
مریم  35ساله« :بابام میگفت تا وقتی میتونی خونه ما زندگی کنی که خرج خودتو بدی».

د -برچسب خوردن از سوی جامعه :یکی از مهمترین مشکالت اجتماعی که زن رد هقلطم نا   
تعامالت اجتماعی با آن روبرو هستند ،برچسب خوردن از سوی جامعه است.
شیرین  93ساله :دراینباره به نقش رسانهها در تقویت کلیشه زن مطلق م هراشا ه یی یییییکند « ::رس وت ی الا   
همیشه زن مطلقه یا حسوده یا تو فکر آویزون کردن خودش به مرداست».

آذر  23ساله «:همه به یه چشم دیگه با بهت نگاه میکن .ن من به هم نی خاطر با خونوادم زندگی مییی-
کنم» .و این حرفی است که همه زنان بالاستثنا آن را بیان میکنند.
م .. .از
ساناز  26ساله« :خیلیا فکر میکنن چ م مدش ادج نو ییی ییییییخ ش بارخ نوشارهوش رس ور ماو ممممم ممممم
برخورداشون این رو حس میکنم».
پروانه  43ساله «:نگاه جامعه خیلی بده .. .همه فک میکنن یه زن وقتی مطلقه باشه ،میشه هر چ زی ی رو
ازش خواست .. .ما رو با فاحشهها اشتباه میگیرن .. .خوب قرار ن سی ت هر کی جدا بشه قرار ن هک تسی   
دیگه فحشا بشه و.» .. .
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ترکان  29ساله «:همه تا میفهمن طالق گرفتی ،سریع میخوان برات شوهر پیدا کنن نریم     ،مهم ینو
سریع میگن بیا صیغه فالنی بشو».
فاطمه  35سال:ه «مردا تا بفهمن شوهر نداری میخوان سریع ازت سوءاستفاده کنن صوصخم ،

ًاًا هگا     

چند سال باشه شوهر نداشته باشی».
آذر  23ساله « :تو ازدواج خیلی مشکالت پ شی

میاد تا کسی میفهمه که جدا ش گیم ید ن هچ نیبب 

   

مشکلی داشته؟ .. .واقعًاًا زیر سؤال میری حتی اگه مقصر نباشی .تو ایران به پسرای مجرد اجازه نم ندی
با یه زن مطلقه ازدواج کنه ولی میشه یه دختر مجرد با مردای مطلقه ازدواج کنه هیچ ایرادی نداره».
ساناز  26ساله« :هنوزم پ شی

میاد که بع یض ا بهم پیشنهاد میدن ،حتی پول خوبیم میدن».

سارا  33ساله «:اگه بفهمن که شوهر نداری از پ رس  51س مریپ ات هلا ر م د ییی ییییییخ هدافتساءوس تزا ناو   
کنن».
فریبا  47ساله« :کسی ن سی ت که بچههای منو بخواد قب تبحص هدموا شیپ نوچ .هنک لو

،میدرک        

خواستگار زیاد دارم .میگن دو تا دختر بچه .میدونم که نمیخواد یا میگه صیغه شو من همچ نی آدمی
ن سی تم ،آبروم که از سر راه نیومده نمیخوام با کسی باشم».
اختر  44ساله« :نهایتش یه آدمی میاد یه پیشنهاد بیشرمانه میده و وقتی برخورد قاطع منو میبینه میره
دنبال زندگ شی

دیگه .این اتفاق برای همه آدما ممکنه بیافته و من میتونم به لحاظ زن بودنم ک هب ه   

لحاظ انسان بودنم تو این جامعه زندگی کنم».

بحث و نتیجهگیری

طالق گ سس تن ،فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامبخش زندگی است که اثرات جبرانناپذیری
بر اعضای خانواده میگذارد .طالق را میتوان شیوهههای ن داه ییی شدهه و تح مزاس تراظن ت ا ننن ننننه یا
اجتماعی ،در راه پایان دادن به پیوند زناشویی دانست .بهعبارتدیگررر ،ط اد همتاخ قال د دنویپ هب ن     
زناشویی تحت شرایط خ وناق صا ن عرش ،ی ی تسا یفرع و  هک   

سازآن زن و ش رهو ن هب تبس   
    پس س

یکدیگر حقوق و تکالیفی ندارند.طالق پدیدهای است که بر تمامی جوانب جمعیت یک جامعه اثر
میگذارد ،زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر مینهد ،یعنی واحد مشروع و اساسی تول ثمدی للل یعنی
خانواده را از هم میپاشد ،از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت ن زی تأثیر میگذارد ،زیرا موجب میشود
فرزندانی محروم از نعمتهای خانواده تحویل جامعه گردند که احتما ًالًال فاقد سالمت کافی روانی در
احراز مقام شهروندی یک جامعهاند .بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنها متوجه اعضاء

زندگی زنان پس از طالق با رویکردی کیفی23 ......................................................................................

ش خ تسین هعماج و هداونا    
خانواده ،بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده میباشد .طالق موردپ ریذ ش ش
بنابراین زن مطلقه ن زی موردپذیرش نخواهد بود .بهعبارتیدیگر ،انزواطلبی ،معنی تنهایی و در خل تو
نشستن و از جمع کناره گرفتن رفتارهایی است که باعث میشود زن مطلقه از برقرار کردن ارتباط با
افراد و مح طی خارج دوری کند .زنان به دنبال طالق در جامعه با چالشهایی مواجهه میشوند و یکی
از چالشهای مهم درزمینه پذیرش اجتماعی آنهاست.
داشتن اطالعات و شناخت کافی زن و مرد ب جاودزا ماگنه ه    ازجملههه عوام و مهم ل

لتوجههه در
قابل ل

استحکام و دوام ازدواج است همانطور در باال اشاره کردیم برخی از عوامل ط هعلاطم نیا رد قال    
مربوط به معیارها و الگوهای نامناسب در انتخاب همسر ،ازدواج از روی اجبار وال ید ننن و .. .ب هک دو   
منجر به طالق و جدایی شده بود .طالق موجب به وجود آمدن حس تنهایی در ب نی زنان مورد مطالعه
شده بود .اکثریت زنان موردمطالعه ما در زندگی بعد از طالق دچار مشکالت متعدد صوصخ ی
زمینهی اقتصادی -مالی بودهاند و برخی از آنها تمایل به ازدواج مجدد داشتند لی نک

ًاًا رد    

هدنیآ نارگن    

فرزندان خود و عدم پذیرش از طرف همسر و خانواده همسر آینده خود در ص ددجم جاودزا ترو   
بودند.میتوان گفت که بیشتر زنان مطلقه گرایش و تمایل به ازدواج مجدد دارند و ن ار هداوناخ داه   
کانون امنی برای خود و فرزندان خود میدانند لیکن نگران از آینده فرزندان و ع ذپ مد ی آ شر

نن نننها

هستند ،لذا الزم است که در جامعه شرایطی را فراهم آورد ک یمز ه ن هه هههه ینیع و ینهذ یزاسزاب یا     
زندگی پس از طالق افراد را فراهم نم انآ تشگزاب و هدو ن ار 

هب بط هخرچ ی ز یع ن گد ی و یدرف

     

اجتماعی را یهست ل نمود ،چراکه ازدواج مجدد آنان ب یس اری از مشکالت و نیازهای زوج نی خصوصًاًا
عاطفی ،جنسی ،اقتصادی و .. .را کاهش داده و زمینه بازگشت به آغوش جامعه را برای آنه مهارف ا   
میآورد .همچن نی الزم است که در زمینهی توانمندسازی این قشر تالش مضاعفی صورت گیرد زیرا
اکثر کسانی که جدا شدهاند با توجه به بافت سنتی جامعه مورد مطالعه از طرف جامع اگن اب ه ههه ههههه یا
کلیشهای مواجهه شدهاند ،در مواردی از ط فر

و هداوناخ انشآ ی هدش درط نا

رگا هک         درزمینهههی

توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی آنان اقدامات الزم صورت نگیرد میتواند زمینه افزایش مشکالت
و انحرافات اجتماعی در جامعه گردد.
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