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چكیده
رویکرد امیک در چارچوب تفسیرگرایي اجتماعي به واکاوی ادراک و تجربه جواناان از فراینا و
پیام های طالق ميپردازد .با استفاده از نمونهگیری ه فمن با ح اکثر تنوع ،و معیار اشباع نظاری
با  52مشارکتکنن ه مرد و زن مطلقه  52تا  02سال در شهر تهران مصااحبه عمیا کیفاي انجاا
گرفت .نتایج مطالعه در چهار محور دالیل و بسترهای طاالق ،نگار

باه طاالق قبال از اقا ا ،

مسائل و چالشهای فراین طالق ،و پیام ها و مسائل اجتماعي بع از طالق ارائه شا ه اسات .بار
اساس نتایج ،آسیبپذیری زنان در فراین طالق (قبال ،حاین ،و بعا از طاالق) بیشاتر از ماردان
است .زنان در مقایسه با مردان ،از مسائل عاطفي ،اجتماعي و اقتصاادی بیشاتری رناج مايبرنا .
بطور کلي ،نتایج پژوهش بیانگر فراین ی ،چن بع ی و بافتارمن ی طالق در ایران است .طالق باه
عنوان یک فراین چن مرحلهای است؛ عوامال و بساترهای مختلفاي در دوره قبال از طاالق (یاا
تصمیمگیری) ،حین طالق (اق ا به طالق) ،و بع از طالق (انطباق و سازگاری با شرایط ج یا )
آن را شکل ميدهن  .در نتیجهگیری مقاله ميتوان گفت رخ اد طالق در خا شاکل نمايگیارد،
بلکه در یک بافتار اجتماعي -فرهنگي رخ ميده کاه هام فرآینا ها و هام پیاما های طاالق را
تحت تأثیر قرار ميده .
کلیدواژهها :طالق ،بافتار اجتماعي ،مسائل اجتماعي ،جنسیت ،جوانان ،مطالعه کیفي.
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با توجه به افزایش طالق در سالهای اخیر بویژه در میان زوجین جوان ،مقاله پیشرو با استفاده از
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مقدمه
دوره جواني بهلحاظ اجتماعي و جمعیتي از اهمیت قابل توجهي در مقایساه باا ساایر دورههاای
چرخه زن گي برخوردار است .تراکم و فشردگي وقایع اجتمااعي و جمعیتاي در طاول ساالهای
جواني ( 2تا  02سال) در بستر تغییرات سریع تکنولوژیکي و ارتباطي ،جوانان را به موتورهاای
تغییاارات اجتمااااعي باا ل سااااخته اسااات .از اینااارو ،از دوره جاااواني باااه "دوره فشااارده
جمعیتشناختي "5تعبیر ش ه اسات (رینا فوس 99 ،؛ صاادقي و همکااران .) 091 ،بار ایان
اساس ،تغییرات اجتماعي ،رفتارهاای فاردی و مساائل اجتمااعي جواناان هماواره ماورد توجاه
حوزههای مختلف علو اجتماعي بوده اسات .همچناین ،ضارورت شاناخت مساائل جواناان از
اولویتهای سیاستي در عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی کشور است.
یکي از مسائل اجتماعي پیشروی جوانان ایراني ،طالق است .امروزه ،در ایران پ ی ه طاالق
و افزایش میزانهای آن در میان جوانان تب یل به یک مسئله اجتماعي ش ه است .در حال حاضر،
ح ود نیمي از طالقها در سنین جواني رخ ميده و جوانان (بویژه زناان جاوان) یاک چهاار
جمعیت مطلقه کشور را شکل ميدهن  .بر این اساس ،درک جوانان طالق گرفته از پ ی ه طالق،
علل و پیاما های اجتمااعي آن میتوانا روزناه و زوایاای ج یا ی از رونا افزایشاي طاالق و
بسترهای آن در سالهای اخیر و همچنین مسائل اجتماعي وچالشهای زنا گي بعا از طاالق را
فراروی محققان و سیاستگذاران بگشای .

بیان مسئله
خانواده یک نهاد ایستا نیست ،بلکه پویاا و هماواره در معار

تغییارات معناایي ،سااختاری و

کارکردی است .یکي از مهمترین مسائل اجتماعي کاه ناشاي از تغییارات در حاوزه خاانواده و
جامعه ميباش  ،افزایش نرخهای طالق است .افزایش میزان طالق بُع جهاني داشته و عالوه بار
جوامع غربي ،در سایر جوامع نیز از گستره و شتابي چشمگیر برخوردار بوده است (گاود  990؛
تورنتون  522و  .)5221وقوع طالق در بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز سایر صاعودی پیماوده
است ،گرچه گاهي بهعلت تفاوتهای میانفرهنگي ،این تغییرات با ش ّت و ضعف و ماهیت نسبتاً
متفاوتي همراه بوده است (گست  995؛ جونز  991؛ تورنتون و لین  991؛ هیتاون و همکااران
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1. Engines of social change
2. Demographically dense period

صادقی ،ابراهیمی و زنجری /واکاوی ادراک جوانان از تجربه طالق9 ...

 .)522در جامعه ایران از دیرباز تشکیل ،انسجا و استحکا بنای خانواده از نقطهنظر اجتمااعي
و مذهبي مورد تشوی و تأکی بوده و در فرهنگ ایرانیان بيثباتي در کانون گر خانواده مقبولیت
اجتماعي و فرهنگي چن اني ن اشته است .با اینحال ،نرخ طالق از دهه  032به بع هماواره رو
به افزایش بوده است و این افزایش در کالنشهر تهران بیشتر از ساایر منااط کشاور و دو برابار
میانگین کشوری است (صادقي .) 092 ،بعالوه ،ح ود نیمي از طالقهای ثبت ش ه در کشور در
دوره جواني رخ ميده و یک چهار جمعیت مطلقه کشور جوان هستن که این وضعیت بیانگر
ساختار جوان طالق در ایران است.

واکاوی ادراک جوانان از تجربه طالق :مطالعهی کیفی در شهر تهران
پ ی ه طالق و اختالفات زناشویي دارای عوار

و پیام هایي است که از دیرباز آن را به عناوان

یک مسئله اجتماعي مطرح ساخته است .طالق ،آسیبها و نارسایيهایي هم در ساط فاردی و
هم در سط اجتماعي به همراه دارد (سن فیل  .)5229 ،وجود اخاتال

و درگیاری در خاانواده،

نتایجي و پیام هایي به دنبال دارد که گریبانگیر همسران ،فرزن ان آنها ،و جامعه بزرگتر مايشاود
(سفیری و محرماي .) 033 ،از اینارو ،مقالاه پایشرو باه کنا وکاو بساترها ،فراینا  ،پیاما ها و
آسیبشناسي طالق جوانان در چارچوب رویکرد تفسیرگرایي اجتماعي ميپاردازد .در واقاع ،در
این مقاله با استفاده از رو

تحقی کیفي و ابزار مصاحبه عمی درص د آنیم تا «تجربه طالق» را

از زبان کساني که درگیر این واقعهی اجتماعي باودهانا درک نمااییم و در پا

تجرباه زناان و

مردان مشارکتکنن ه در پژوهش بخشي از مسائل و چالشهای طالق را کن وکاو نمائیم.

سوأالت پژوهش
 جوانان طالق گرفته ،فراین طالق را چگونه درک و تفسیر ميکنن ؟. افراد مشارکتکنن ه در پژوهش طالق خود را ناشي از چه عواملي ميدانن ؟.-

جوانان طالق گرفته چه تفسیری از پیام ها و چالشهای زن گي روزمره خود بع از طالق دارن ؟.

پیشینه پژوهش
مطالعات متع دی به تبیین بسترها و عوامل تعیینکنن ه طالق پرداختهان  .این مطالعات به بسترها
و عواملي نظیر بیکاری و ناامني اقتصادی (زرگر و نشااطدوسات  039؛ عیسايزاده وهمکااران
 ،) 039سن پایین ازدواج (تورنتون و راجرز  931؛ عليمن گاری  ،) 095ناهمساان همساری و
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همکفو نبودن (اسحاقي و همکاران  ،) 09تجرباه دوساتي و رابطاه باا جان
ازدواج (کمپااود

مخاالف قبال از

5220؛ خلااج آبااادی فراهاااني  ،) 09نارضااایتي زناشااویي (قااادرزاده و

همکاران ،) 09 ،نفوذ رسانه ها بهویژه ماهواره (نعیمي ،) 039برابریگرایي جنسیتي و ای ههاای
فمنیستي (کالمیجن و همکاران  ،)5221بسترهای فرهنگي طاالق (قلايزاده و همکااران ،) 091
تجربه طالق در شبکه خویشاون ی (فارل  )5229و ...به عنوان بسترهای طالق تاکی داشتهان .
حبیبپور و نازکتبار ( ) 092در بررسي علل طالق در مازن ان دریافتن کاه مهمتارین علال
طالق شامل علل اقتصادی (مشکالت مالي و ن اشتن درآم کافي ،بیکااری و باي ثبااتي شاغلي)،
علل اجتماعي (ازدواج تحمیلي و نسنجی ه ،انتظارات نابجا از هما یگر ،عا
یک یگر ،ع

شاناخت کاافي از

مسئولیت پذیری یکاي از زوجاین ،ازدواج مجا د مارد ،رواباط جنساي خاارج از

ازدواج) ،علل فرهنگي (ع

تفاهم زوجین با هم یگر ،اختال

سلیقه بین زوجین ،اختال

نظار

در زمینه تعیین محل سکونت) ،علل جمعیتي (تفاوت سني زوجین ،ناازایي) ،و علال شخصایتي
(ع

عالقه به هم یگر ،بي اعتنایي باه خواساته هاای هما یگر ،مصار

الکال – ماواد مخا ر،

خشونت کالمي) مي باش  .بوالهری و همکاران (  ) 09در بررسي برخي علل منجر باه تقاضاای
طالق در زوجین متقاضي طالق در دادگاههای تهران نشان دادن که مهمترین علل تقاضای طالق
به ترتیب شامل علل رواناي ،فرهنگاي و اجتمااعي ،جنساي ،اقتصاادی و خشاونت مايباشان .
ص راالشرافى و همکاران (  ) 09در مطالعه خود در شهر تهران نشاان دادنا عوامال فارد و
شخصیتى (ع

تفاهم اخالقى ،بي اعتنایي و ع

محبت ،فق ان روحیه از خودگذشتگى ،قهار و

خشونت در خانواده و خوشگذرانيها نامشروع و معاشرت باا افاراد نابااب توساط زوجاین)،
اقتصاد (بیکار مرد ،ع

پرداخت نفقه ،استقالل مالى زنان ،ن اشاتن مساکن ،ورشکساتگي و

ب هکاری) ،فرهنگى (م اخله پ ر و مادر و سایر فامیل ،ازدواجها تحمیلى و سانتهاا غلاط،
سابقه دوستى و ارتباط با جن

مخالف قبل از ازدواج ،و نبودن فرهنگ گفتگو بین خانوادهها) و

اجتماعى (ازدواجها سرسر  ،اعتیاد زن یا مرد ،توقعات نابجا زوجاین از یکا یگر و نباودن
آموز ها مناسب قبل از ازدواج) بر وقوع طالق اثرگاذار هساتن  .علايمنا گاری ( ) 095در
مطالعه طالق در شهر تهران نشان داد که تعم و تأمل زوجین در مورد زمینههای تسهیلکنن ه یا
بازدارن ه طالق درون زن گي مشترک ،بسترهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جامعه ،نوع نگااه
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جامعه و افراد به طالق ،میزان و نحوه سازگاری با شرایط بع از طاالق سابب انتخااب یکاي از
گزینههای ت او زن گي مشترک یا ج ایي و طالق ميگردد.
عالوه بر بسترهای طالق ،پیاما های فاردی و اجتمااعي طاالق نیاز ماورد توجاه مطالعاات
مختلف قرار گرفته است؛ توماس و ریان ( )5223در مطالعه کیفي در میاان زناان طاالق گرفتاه
نشان دادن که طالق در عین حال که یک تجربه شخصي منفي است اما ميتوانا فرصاتهاایي
برای رش فردی بویژه برای برخي از زنان باش  .آماتو ( ) 991در بررسي تطبیقي زنان و ماردان
مطلقه هن و آمریکا نشان داد که زنان پ

از طالق بیشتر از مردان از درگیر مشکالت اقتصادی،
از طاالق در مقایساه باا

عاطفي و حمایت اجتماعي ميشون  ،البته ،وضعیت زناان هنا ی ،پا

همتایان آمریکائيشان بسیار ب تر است .وی دلیل ایان تفااوت را وابساتگي اقتصاادی زناان باه
مردان ،وجود خانوادههای گسترده و باورهای فرهنگي خاا

در ماورد ازدواج و زناان در هنا

برشمرده است .لورنز 5و همکاران ( )5229با مطالعه آثار کوتاهم ت و بلن م ت طالق بر زنان به
این نتیجه رسی ن که زنان مطلقه نسبت به زنان متأهل به طور معناداری در سالهای اول بعا از
طالق سطوح باالتری از فشار و اضطراب رواني و در یک دهه بع سطوح باالتری از بیمااری را
تجربه ميکنن  .همچنین این زنان سطوح باالتری از حوادث پراسترس زن گي کاه در نهایات باه
افسردگي منجر ميشود را تجربه ميکنن .
در بررسي تبعات فاردی و اجتمااعي طاالق صاالحي ( ) 031بیاان مايکنا کاه طاالق از
لحاظ رواني فرد را دچار بحرانهایي ش ی ميکن  ،زن و مرد هر دو از این پ ی ه اثر مايپذیرنا
اما زنان در مقابل این پ ی ه آسیب بیشتری ميبین و این آسیب بخصو

در زنااني کاه فرزنا

دارن بیشتر است .بسیاری از خانوادهها زن مطلقه را نميپذیرن و زمینه ساز به انحارا

کشای ه

ش ن او ميشون  ،فرد در این حالت از حمایت خانواده محرو ميشود .وضعیت کاار و اشاتغال
پ

از طالق برای زنان بسیار دشوار ميشاود ،باورهاای غلاط اجتمااع و بساتگان مزاحمات در

محیط کار و فشارهای بع ی خانواده همسر و خاود همسار بارای بازگشات و ته یا از ساوی
همسر ساب جزء موارد ناخوشاین ی است که در انتظار فرد است .برای مرد نیز طالق بحرانهاای
فردی و اجتماعي خاصي ایجاد ميکن  ،تشکیل زنا گي مشاترک بارایش سااده نخواها باود و
خانواده همسر دو همواره به طالق او بهعنوان نکته ابها نگاه ميکنن  ،درصورتیکه فارد پا

از
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م ت کوتاهي وارد زن گي ج ی شود ،فشارهای ناشي از زن گي قبلي را با خود به همراه ميبرد
و کوچکترین مشابهت میان نقاط ضعف همسر فعلي و قبلي زن گي را دچار تنش ميکن  .یافتاه-
های مطالعه قليزاده و همکاران ( ) 091نیز بیانگر آن است که فرهنگ حاکم بار جامعاه ،رونا
طالق را از مسیر صحی و مطلوب خاود خاارج نماوده ،ضامن وارد کاردن آسایبهای روحاي،
شخصیتي و جسمي بر زوجین ،آن را به واقعهای خصمانه ،دامناه دار ،و برگشات ناپاذیر مبا ل
ساخته است.
از اینرو ،طالق به عنوان یک مسئله اجتماعي ميتوان زمیناه باروز بسایاری از آسایبهاای
اجتماعي دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعي فاراهم آورد .از یکساو ایان آثاار و پیاما ها
ميتوان عوارضي را برای زنان و مردان و از سوی دیگر برای فرزن ان باه هماراه داشاته باشا .
بطور کلي ،مطالعات انجا گرفتاه پیاما های طاالق را در ساه عناوان کلاي پیاما های فاردی-
روانشناختي ،پیام های اقتصادی و پیام های اجتماعي طبقهبن ی کردهان .
ب ین ترتیب ،برخال

مطالعات اثباتگرایانه کاه مسائلهی طاالق را عما تاً از منظار اتیاک

مطالعه کرده و به بررسي تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعي بر طالق ميپردازن  ،مقاله پایشرو در
چارچوب تفسیرگرایي اجتماعي با استفاده از رویکرد امیاک بار دریافات تجرباهمنا جواناان از
طالق متمرکز ش ه و طالق را به عنوان یک فراین مورد کن وکاو قرار ميده .

مالحظات نظری
افزایش طالق به عنوان یک مسئله اجتماعي هم از دی گاه ساختاری و هم فرهنگاي تبیاین شا ه
است .در رویکرد ساختاری ،طالق محصول تغییارات شارایط سااختي جامعاه در بساتر فراینا
نوسازی و شهرنشیني است .در رویکارد فرهنگاي ،بار تغییار نگار هاا و پاذیر

فرهنگاي و

اجتماعي طالق تاکی ش ه است (عباسيشوازی و صاادقي  031؛ ون دی کاا 5225؛ تورنتاون و
همکاران  .)5221عالوه بر این دو رویکرد ،در علو اجتماعي یک سری نظریهها مطرح ش ه کاه
به تبیین طالق پرداخته که در اینجا بطور خالصه به بررسي چن مورد از آنها ميپردازیم.
بر اساس "نظریه مبادله" ،روابط بین زن و شوهر یک نوع مبادله اجتماعي است که از ابت ای
زن گي زناشویيشان آغاز ميشود .اگر حقوق متقابل آنها را بهعنوان هزینه و پادا
زن گي آنها بر م ار مبادله متقابل جریان ميیاب  .از طر

دیگر ،ع

تلقاي کنایم،

برابری هزینه و پادا

برای

زوجین ،منجر به احساس بيع التي و نابرابری در مبادله ميگردد و در نهایت ،منجر به گسسات
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روابط متقابل زوجین ميشود (ریاحي و همکاران .) 039 ،طب نظار لِاوینگر ( ) 992شکسات
زن گي زناشویي براساس توازن پیچی ه بین نحوه برآورده ش ن انتظارات شریک ،جاذابیتهاا و
موانعِ حفظ یا فسخ رابطه و ب یلهای موجود برای ترکِ موقعیت زناشویي تعیین ميشود .از نظر
او ،جذابیتِ یک رابطه ،با پاداشهای آن (مانن درآم خانواده ،مصاحبت و رابطاه جنساي) رابطاه
مثبت دارد .از طرفي ،بین جذابیت یک رابطه و هزینههای زن گي مشترک (زمان و انرژی) رابطاه
منفي وجود دارد .برخي موانع (مانن مالي و مذهبي) نیز ميتوانن افراد را به حفظ رابطه تشاوی
کنن  .نظریه مبادله اجتماعي ،بر این فر

است که ثبات زن گي زناشاویي تحات تاأثیر حضاور

جذابیتهای ب یل برای رابطه کنوني هست .بنابراین ،طب گازارههاای نظریاه مبادلاه اجتمااعي،
روابطي که خارج از مح وده زناشویي با میزان باالی جذابیت ،میزان پاائین مواناع و با یلهاای
جذابتر همراه هستن  ،با احتمال بیشتری به فسخ ازدواج منجر ميشون  .افرادی که تصمیم باه
طالق ميگیرن  ،به ارزیابي منافع ازدواج خودشان نسبت به سایر ازدواجها و همچنین نسابت باه
زن گي مجردی پ

از طالق ميپردازنا (روساتا و همکااران  039؛ حبیابپاور و ناازک تباار

 .) 092در همین ارتباط" ،نظریه نیاز -انتظار" نیز بیان ميکن که هار کا ا از زن و شاوهر باا
تصورات خاصي درباره زن گي زناشویي اقا ا باه ازدواج مايکننا و زنا گي را باا انتظاارات
مشخصي که همسرشان چگونه با او رفتار خواه کرد ،آغاز مينماین  .اگر این انتظارات برآورده
نشود ،نارضایتي و پشیماني و در نهایت اختال

در کاانون خاانواده و طاالق را در پاي خواها

داشت (حبیبپور و نازکتبار.) 092،
"نظریه شبکه" بر روابط زوجین و شبکه خویشاون ی تأکی دارد و بیان ميکن کاه هار چاه
روابط بین شبکه کمتر و سستتر باش  ،زوجین وظایف خود را بهتر انجا مايدهنا  .پا

اگار

شبکه قوی باش  ،زوجین خود نميتوانن تصمیمات الز را اتخاذ کنن  ،چرا که بایا بار اسااس
شرایط و روابط شبکه عمل کنن و دخالت دیگران را در زن گي خود قبول کننا  .ایان موضاوع
ميتوان زمینه بروز اختالفات در خانواده را به وجود آورد و در نتیجه دخالت دیگاران ،خاانواده
دچار انحالل شاود (فااتحيدهاقااني و نظاری .) 039،برخاي از مطالعاات وقاوع طاالق را بار
اساس"نظریه انتخاب عقالني" تبیین ميکنن  .فر
تال

اساسي این نظریه این اسات کاه هار فاردی

ميکن با وارد ش ن و یا ترک یک پیون سود ببرد .برای افارادی کاه مايخواهنا ازدواج

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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کنن بای منافع معیني (نظیر اقتصادی ،حمایت و همراهي عاطفي) حاصال شاود .چنانچاه بارای
زوجین منفعت ناشي از ازدواج کمتر از منفعت زمان مجاردیشاان یاا منفعات ناشاي از ازدواج
مج د باش  ،آنگاه به طالق فکر خواهن کرد .از اینرو ،بر اساس این نظریاه اگار منفعات نهاایي
ناشي از انحالل ازدواج بیشاتر از هزیناههاای آن باشا  ،فارد بارای طاالق اقا ا خواها کارد
(باقری .) 033،تعم و تأمل زوجین در مورد زمینههای تسهیلکنن ه یا بازدارن ه طالق در درون
زن گي مشترک ،بسترهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جامعه و ناوع نگااه جامعاه و افاراد باه
طالق و میزان و نحوه سازگاری با شرایط بع از طالق سبب انتخاب یکي از گزیناههاای تا او
زن گي مشترک یا ج ایي و طالق ميگاردد .در ایان زمیناه ،خواساتههاا و انتخااب زوجاین در
انتخاب نهایي بسیار مهم ميباشن  .زوجاین باا توجاه ویژگیهاای فاردی خاود و طار

مقابال،

زمینههای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي که در آن زن گي ميکنن نیازها ،خواستهها و انتظاارات
متفاوتي از زن گي زناشویي دارن  .انتظار زوجین از زنا گي مشاترک و واقعیاات موجاود درون
زن گي مبنای تصمیمگیاری آنهاا در ماورد تا او یاا انحاالل زنا گي مشاترک قارار مايگیارد
(عليمن گاری .) 095،بنابراین عقالنیت زوجین در تصمیمگیری برای طالق ،حاصل ع

تطاب

واقعیات موجود در زن گي با انتظارات و خواستههایي که هر زوج از این زن گي داشته ،در زمینه
اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي که در آن زن گي ميکنن و اساسااً نحاوه ساازگاری باا شارایط و
پیام های عاطفي این ع

تطاب ميباش  .به عبارت دیگر ،درک متفاوت هار یاک از زوجاین از

طالق سبب ميشود که فرد ت او حضور در زن گي مشترک را که همراه با مسائل و تانشهاایي
همراه ميباش  ،خطرآفرین و ته ی کنن ه ب ان و با توجه به نارضایتي حاصاله از تا او زنا گي
مشترک و مکانیسمهای سازگاری با شرایط بع از طالق که با توجاه باه فرصاتهاای موجوداا
زمینههای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگيا اتخاذ ميکن  ،در مورد طالق تصمیم بگیرد.

روش پژوهش
رو

تحقی این مطالعه کیفي و در چارچوب رویکرد تفسیرگرایي اجتماعي است .نمونهگیاری

از نوع ه فمن با ح اکثر تنوع بوده و از مردان و زنان مطلّقهی  52تا  02سااله شاهر تهاران بار
اساس معیار اشباع نظری مصاحبه عمی صاورت گرفتاه اسات .از نموناهگیاری ه فمنا بارای
گزینش جوانان طالق گرفته و از نمونهگیری نظری برای تعیین تعا اد افاراد مشاارکتکننا ه در
پژوهش استفاده ش ه است .تع اد مشارکت کننا گان در پاژوهش  2نفار از زناان و  2نفار از
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مردان جوان  2تا  02سال بودهان که واقعه طالق را تجربه کرده بودن  .این افراد به شایوههاای
مختلفي همچون مراجعه به مراکز مشاوره روانشناساي و حقاوقي ،دادگااه خاانواده یاا باه رو
گلوله برفي شناسایي ش هان و تمامي آنها با تمایل کامل تجربه خود را توصایف نماودهانا  .باه
طور متوسط طول م ت زمان مصاحبهها ح ود  32دقیقه به طول انجامی  .در انتخااب مشاارکت
کنن گان ،شناسایي مردان مطلقه در مقایسه با زنان مطلقاه دشاوارتر باود ،اماا همکااری و ارائاه
تجربهی زیستهی آنها بهمراتب بیش از زنان در ابت ای مصاحبه بود .زنان به دلیل برچسب مطلقه
بودن و پیام های آن و احساس ع

امنیت به زمان بیشتری برای اعتماد نیاز داشتن  ،در حالیکاه

اغلب مردان تنها نگرانيشان ،زمان مصاحبه و ع

ت اخل مصاحبه با فعالیتهای کاریشان بود.

برای تحلیل مصاحبهها از تحلیل مقایسهای م او استفاده ش ه است .کل متن مصااحبههاا باه
عنوان واح تحلیل ،سطر به سطر مطالعه و نکات مرتبط با سواالت پاژوهش ک گاذاری شا ن .
سپ

ک های مشابه در کنار هم قرار گرفته و طبقات و مقولهها را تشکیل دادهانا  .طبقاات ساه

موضوع تجربه طالق ،دالیل طالق و پیام های طالق را توضی دادهان .
جدول  -ويژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در مطالعه کیفی
مشخصه
جنسیت
سن

تحصیالت

فراوانی
مرد

2

زن
 52-52سال
 52-02سال
زیر دیپلم
لیسان
فوق لیسان و
باالتر

2
9
9
9
5

فراوانی

مشخصه
آزاد
وضعیت
شغلی

تعداد فرزندان

1

1

کارمن
خانه دار
بیکار
ب ون فرزن
یک فرزن

0
2

دو یاسهفرزن

5

9

بیشتر مشارکتکنن گان در گروه سني  52تا  02سال قرار داشتن  .سط تحصیالت  9نفار از
مشارکتکنن گان زیر دیپلم 5 ،نفر لیسان

و  1نفر فوق لیسان

و باالتر بود .همانگونه کاه در

ج ول مشاه ه ميشود ،بیشتر افراد نمونه تحصیلکرده بودهانا  .همچناین ،از میاان  2زن9 ،
نفر شاغل بودن ؛  2نفر آنها در بخش خصوصي مشغول باه فعالیات بودنا  .در میاان مشاارکت
کنن گان 0 ،نفر از افراد به دالیل مختلفي چون ناباروری ،اختالفات ش ی خانوادگي ،مشکالت
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مالي و ...ب ون فرزن بودن  .تع اد  2مشارکتکنن ه صاحب یک فرزن بودن و  5نفر نیز دو یاا
سه فرزن داشتن .

يافتهها
با توجه به توالي زماني و فراین ی بودن طالق ،نتایج در چهار محور دالیال و بساترهای طاالق،
به طالق قبل از اق ا  ،مسائل و چالشهای حین طالق ،و پیام ها و مسائل زنا گي بعا از

نگر

طالق ارائه ميشود.
داليل و بسترهای طالق
ع

تفاهم اخالقاي ،مشاکالت ماالي ،مساائل جنساي ،خیاناتهاای زناشاویي ،خاودبرتربیني،

مح ودیتهای اجتماعي ،مخالفات باا اشاتغال زن ،و تفااوت ساني /بلاو اجتمااعي از جملاه
مقولههای مورد اشاره در بیان دالیل و بسترهای طالق توسط مردان مشارکتکننا ه در پاژوهش
ميباش  .بیشتر مردان «ع

تفاهم اخالقاي» را علات اصالي رخا اد طاالق اعاال و بعا از آن

توقعات و انتظارات باالی همسر و خانوادها  ،و فشارهای اقتصاادی مايداننا  .باه دلیال عا
تحمل فشارهای مالي ،تنشهای زن گي افزایش ميیاب و اختالفاات زناشاویي بایش از گذشاته
خود را نشان ميده  .همچنین ،مردان سرد بودن زنان و یا خسته بودن آنها باه دلیال اشاتغال را
عامل ع

توجه به وضعیت شان و سرد ش ن در روابط زناشویي بیان ميکنن  .اشتغال زناان باه

صورت مستقل و وابسته ،عامل مهمي در مشکالت زن گي مشترک محسوب ميشود ،به طاوری
که تمامي علتهای مردان یا معلول اشتغال تلقي ميشود یا علت آنها اشتغال زناان اسات .فقاط
یک نفر از مردان اعال کرد که به دلیل ب بیني و سوء ظن دائم همسر

در فعالیتهای اجتماعي

مح ودیتهای زیادی داشته است.
جدول  .داليل طالق از نگاه مردان مطلقه مشارکتکننده در پژوهش
داليل طالق

عدم تفاهم
اخالقی

فراوانی

2

نمونههايی از نقلقولها

 انگار اصال فهم متقابل ن اشتیم ،اون واسه خود زن گي ميکرد و من واسه خود ،
معیارهای اخالقیمون مشترک نبود و رو تنها چیزی که با هم تفاهم داشتیم طالق بود
(مرد 02،ساله)
 دائم با هم مي جنگی یم چون دنیامون از هم ج ا بود ،یه مالک هایي واسه خود
داشت که من نمي فهمی  ،دائما هم با مالک های من مشکل داشت ،زن گي رو به خاطر
ن اشتن درک متقابل جهنم کرده بود (مرد 53 ،ساله)
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نمونههايی از نقلقولها
 یکي از مشکالت جامعه ی ما چشم و هم چشمي هست که متاسفانه بین زن ها بیشتر
اتفاق میفته ،غیرمشکل مالیش که هر روز یه چیزی ميخواست و واقعا دیگه نمي تونستم،
همها دعوا بود که کي چي خری ه و تو عرضه ن اری بخری و ( ....مرد 59،ساله)
 مي گفتم نمي خوای بری سرکار و راضي نیستم ،همه ا ميگفت پ اگه نر
بای ماهي انق بهم ب ی و خب من هم با یه حقوق کارمن ی نمي تونستم ،اعصابم
خرد ش ه بود چون نه ميتونستم از نظر مالي ساپورت کنم نه اینکه بذار بره سرکار
تو این جامعه ی پر از گرگ (مرد 53 ،ساله)
 به نظر من یکي از مهمترین مسائل تو زن گي مشترک مسئله ی جنسي هست ،اگه
زن و مرد نتونن از این جهت موف باشن ،دیر یا زود عاقبتشون یا عیاشیه یا طالق و از
بین رفتن خانواده ،مشکل ما هم همین بود( ...مرد 51،ساله)
 مسئله ی جنسي رو نمي شه به همه گفت و واسه همین مجبوری به چیزای دیگه
ربطشون ب ی ،خانواده ات هم ص تا مسئلهی دیگه ميکشن وسط و چون نمي توني
بگي نه راه حلي وجود داره نه کسي درکت ميکنه ،تو دادگاه و  ...هم که دلیل مناسبي
نیست و بای حتما مشکل پزشکي حاد داشته باشي تا قبول کنن (مرد 59 ،ساله)
 من همه ا بهش ب بین بود  ،راستش ارتباطات اجتماعیش رو نميپسن یم ،با
مردها راحت رفتار ميکرد و این اواخر همه ا فکر ميکرد که داره بهم خیانت
مي کنه و سر یه پیامي که رو گوشیش از همکار دی مشکلمون حاد ش و به
طالق کشی ه ش (مرد 59،ساله)
 بع از تغییر رفتارا به خصو سرد ش نش تو روابط زناشویي و بهانهگیری
ها شک کرد که کسي تو زن گیش هست و اگه طالقش نمي داد حتما
ميکشتمش ،انق از ب مياوم که نمي تونستم تحملش کنم ( مرد 53 ،ساله)
 انق مغرور بود که احساس ميکرد آسمون واش ه افتاده زمین ،خود رو از همه
عالم و آد بهتر ميدونست و به خود اجازه ميداد همه رو حتي خانواده ا رو
مسخره و تحقیر کنه ،منم چن بار بهش تذکر داده بود  ،مثال از مهماني برمي گشتیم
همه رو مسخره ميکرد و فکر ميکرد همه نوکر و کارگرشن ،دیگه صبر و تحملم
تمو ش ه بود (مرد 02،ساله)
 از کوچیکي ميگفتن که مردها واسه زن ها مح ودیت درست ميکنن و آزادیشون
رو ميگیرن و ...تو زن گیه من برعک بود ،دائم بای به این سوال ها جواب ميداد
که :کجا بودی ،کي اوم ی ،کي بود و  ...دیگه همه سرکار و تو خانواده فهمی ه بودن
و تما ارتباطات اجتماعیم آسیب دی ه بود ،زن گیم داشت دچار مرگ ت ریجي
ميش و خوشحالم که تمو ش ( مرد 59،ساله)
 اول باها شرط کرده بود که اگه رفتي سرکار پولش میاد تو خونه و من
م یریت مي کنم ،یه م ت اینجوری بود اما بع رفت سرکار و تحریکش کردن گفت
نمي د  ،من ميدی که کار داره به زن گیم لطمه میزنه و پولي هم که نمیاد پ
بهتره بیاد به کارای خونه برسه و نذاشتم بره و همین مسئله بهانه ای ش واسه
دعواهای ج ی (مرد  51ساله)
 به نظر من سن شناسنامه ای مهم نیست و بای دی که سن بلو اجتماعي آد ها
چه جوریه  ،مثال من و خانومم تو این زمینه مشکل داشتیم و همه ا با هم درگیر
بودیم ،به نظر من چون تو جامعه بود به بلو بیشتری رسی ه بود و خیلي چیزها
رو می ی که اون ن ی ه بود اما قانع نمي ش ( مرد  02ساله)
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زنان نیز در بیان علت طالق خود مواردی را مطرح کردن که به شارح جا ول  0مايباشا .
زنان مهمترین عاملي را که موجب طالقشان ش ه را «ع

تفاهم اخالقي» مايداننا  ،بخشاي از

این مسئله را به تفاوتهای فرهنگي و تحصیلي مربوط ميدانن  ،نکتهی قابل توجه در ایان مسائله
مهم دانستن این عامل توسط همه زنان مشارکتکنن ه در پژوهش است .مشکالت ماالي و عا
پاسخگویي به نیازهای جنسي موارد مهمي است که در بیشاتر مصااحبههاا با ان پرداختاه شا ه
است ،بحث خیانتهای زناشویي و ازدواج مج د همسر ،فشارهای رواني و اجتماعي بسیاری را
به زنان وارد ميسازد و همچون بحث اشتغال زنان از نگاه مردان ،خیانتهای زناشاویي علات و
معلول بسیاری از مشکالت زنان ميباش .
اشتغال زنان در بخش خصوصي چالشهای بیشاتری را در دوران زنا گي مشاترکشاان در
ارتباط زناشویي آنها بوجود آورده است .کساني که در بخاش خصوصاي فعالیات مايکردنا از
«سوءظن» همسران ساب شان روایت ميکردن و مردان از ع

امنیت رواناي در هنگاا حضاور

زنان در محل کار بحث به میان ميآوردن  ،اما زناني که دارای شغل کارمن ی بودن کمتر درگیار
چالشهای ع

امنیت و سوءظن همسرانشان ميش ن و مردان نیز احساس آراماش بیشاتری از

اشتغال این دسته از زنان داشتن  .در خصو
ع

اشتغال مردان ،چالش اصلي ساعات کار طوالني و

رسی گي به امور منزل اعال ميش و در اینجا هر دو گروه به «فق ان تفاهم» و «عا

درک

شرایط» اشاره مينمودن  ،یک نفر از مردان ،دارای شغل مشخصي نبود و در بیشاتر ایاا «بیکاار»
تلقي ميش  ،وی به دلیل مشکالت اقتصادی و انتظاارات و توقعاات همسار

معتقا باود کاه

«تحملش تما ش ه بوده» و اگر طالق انجا نميگرفت مشکالت ج یتری بوجود ميآم .
جدول  .داليل طالق از نگاه زنان مطلقه مشارکتکننده در پژوهش
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فراوانی
2
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نمونههايی از نقل قولها

 شرایط جامعه عو ش ه ،زن های االن دیگه مثل قبل فکر نمي کنن ،زني که
ميره سرکار و درس ميخو نه مثل زن سنتي نیست با اون شرایط و مالک هایي که
قبال بوده ،اگه مرد درکش نکنه و با هم تفاهم ن اشته باشن ،آخر میشه جنگ و
دعوا و طالق ( زن 50 ،ساله)
 هر کي ميگه پول تو زن گي مشترک مهم نیست اشتباه ميکنه ،وقتي پول باشه
تفری هست ،آرامش هست ،غذای خوب هست و همه چي هست ،ما بي تجربه
بودیم و نمي فهمی یم اما حاال مالک شرایط اقتصادی برا مهمه ،هر روز سر شارژ
ساختمون و هزینه ها و  ...بحث داشتیم و دیگه خسته ش ه بود  ،چیزایي هم که
خود دوست داشتم که اصال بهش توجهي نميش  ،توجه هم ميش که یه حقوق
کارمن ی نميرسون (زن 02،ساله)
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ازدواج مجدد و

 وقتي فهمی م ت هاست که زن گرفته اول افسرده ش  ،بع دی رو همه چي
تاثیر گذاشت ،مثل شرایط مالي ،روابط جنسي ،ارتباط با بچه ها و  ...منم زد به
سیم آخر و بهش گفتم ما رو به خیر و تو رو به سالمت (زن 53،ساله)
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نمونههايی از نقل قولها
 تو روابط جنسي همیشه زن ها منفعل بودن و هستن ،همین مسئله باعث ميشه
نیازهاشون برطر نشه و از نظر رواني عصبي بشن و ب اخالق ،هیچ ک نمي
فهمه دلیل این رفتارات چیه و روت نمي شه به کسي بگي اما خودت که ميفهمي،
عالقه از بینمون رفته بود و همین ع نزدیکي جسمي و جنسي ،باعث ش که همه
جوره از هم دوربشیم و آخر هم که ميبینی چي ش ( زن 52 ،ساله)
 هیچوقت به نیازهای من توجه نمي کرد ،به نظر من رابطه جنسي ا بیشتر شبیه
به حیوانات و از سر غریزه بود ،من از نظر روحي و جسمي اذیت ميش و به نظر
این مسئله غیرمستقیم تاثیر زیادی روی طالقمون داشت (زن  50ساله)

5

0

9

9

 وضعیت خانوادگیش از ما باالتر بود ،مثال از نظر مالي و تحصیلي ،راستش انق
بهم سرکوفت زده بود که احساس ميکرد اعتماد به نفسم از بین رفته بود ،االن که
خوب فکر ميکنم ميفهمم که وقتي همه ی مشاورها ميگن تو ازدواج شبیه به هم
باشی یعني چي ...هم سط بودن خیلي مهمه چون اگه هم سط نباشي بای
سرکوفت بخوری ( زن 52 ،ساله)
 من تو خونه زن گي نمي کرد  ،تو پادگان بود  ،از صب بای آماده با بود و
جواب بازرسي های آقا و چراها رو ميداد  ،ح بیرون رفتن ب ون اجازه ا رو
ن اشتم ،تو زن ان هم هواخوری هست که واسه من نبود ،از کار و درس و  ...هم که
نبای حر ميزدی چون در ح گناه کبیره بود ( زن 51 ،ساله)
 تو ایران هر کي به خود اجازه ميده تو زن گیه اون یکي دخالت کنه و زن گي
من رو هم همین دخالت های بیجا بهم ریخت ،آب ميخوردیم درباره ا نظر
ميدادن و همیشه فکر مي کرد یه دوربین م اربسته تو خونه ا گذاشتن که چک
کنن چیکار ميکنیم  ،سر طالق هم جای اینکه فضا رو آرو کنن با حرفای نیش ار
تحریکمون کردن و من به خ ا واگذارشون کرد (زن 02،ساله)
 سن خیلي تو روابط زن و شوهر مهمه ،من و شوهر  1سال اختال سني
داشتیم و نمي تونستیم هم یگرو بفهمیم ،اون منو بچه فر ميکرد و دائم دستور
ميداد و منم از افکار سنتي اون اعصابم خورد ميش  ،شای مهمترین مشکلمون
همین بود که توی دو تا دنیای متفاوت زن گي ميکردیم (زن  50ساله)

زنان به دلیل خیانت همسرانشان از مشکالت مادی ،جنسي و اجتماعي و رواني بسیاری رناج
ميبرن که تنها راه حل برای رهایي از این مسائل را طالق پن اشتهان  ،خاودبرتر بیناي و تحقیار
دائمي مشکل دو نفر از زنان این پژوهش باوده اسات .از طار

دیگار ،ماردان باه دلیال ایجااد

مح ودیتهای اجتماعي برای فعالیتهای زنان فشارهای زیادی بر آنها وارد ميکردن .
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نگرش به طالق قبل از اقدام
طالق ،کنشي است که همهی افراد ارزیابيهای مشخصي را قبل از اق ا به آن دارن  ،آنها قبل از
طالق تصوراتي نسبت به آین ه پیش بیني ميکنن و این تصورات ميتوان نحوهی برخاورد آنهاا
با واقعهی طالق را رقم بزن  .بخشي از این تصورات برای مردان مشارکتکننا ه در پاژوهش در
ج ول  1آورده ش ه است.
مردان اغلب معتق ن که آسیب جا ّی در تجرباهی طاالق متوجاه زناان اسات و باا وجاود
مشکالت و تنشهای موجود با همسرشان برخي نگراني نسبت به وضعیت آینا ه آنهاا داشاته و
دارن  ،نگرانيهای آنها بیشتر مسائل اخالقي و مزاحمت مردان غربیه برای آنهاست و کساني کاه
نگراني اقتصادی برای همسرشان داشتهان با حمایتهای اقتصادی ایان نگراناي خاود را مرتفاع
ميسازن  .تمامي مردان تصورشان از بع از طالق «تش ی مشکالت» بویژه برای زنان مايباشا .
آنها معتق ن که طالق نميتوان وضعیت افراد را بهتر کن و طالق را به زلزلهای تشبیه مايکننا
که تا م تها پ لرزههای آن و استرسهایش با آنهاا هماراه خواها باود .کسااني کاه باه بهباود
وضعیت اعتقاد دارن معموالً حمایتهای خانوادگي زیادی دارن کاه امیا بسایاری بارای داشاتن
زن گي بهتر به آنها ميده  ،این مردان بارها و بارها تاکی ميکنن که انتخابشان اشاتباه باوده و
بای در نقطهای به اشتباهشان خاتمه ميدادن (پایان تلخ بهتر است از تلخي به پایان).
جدول  .4نگرش مردان مورد مصاحبه به طالق قبل از اقدام
افكار قبل از طالق

فراوانی

نگرانی از وضعیت
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1

بهبود وضعیت

1
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عدم تغییر زندگی
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نمونههايی از نقل قولها
 همیشه فکر ميکرد اگه طالقش ب چه بالیي سر بیاد ،خب نگران
بود  ،تو این جامعه یه زن مطلقه جایگاهي ن اره و در بهترین حالت بای
با مشکالت روحي و اقتصادیش بسازه و نیازها رو سرکوب کنه یا
اینکه بره سرا عیاشي که وحشتناکه ...بهش گفتم از نظر مالي و ...
تامینش ميکنم و اگه بفهمم با کسي هست تامین مالي قطع ميشه ..
اینجوری نگراني قبل از طالقم رو کم کرد (مرد 59 ،ساله)
 شک ن اشتم که زن گیم متحول ميشه ،یه موجود از صب تا شب رو
مخته و داره چکت ميکنه ،نف هم نميتوني بکشي خب معلومه راحت
ميشي (مرد 59 ،ساله)
 ميخوا بر سرا زن گي بهتر ،یه آد ج ی  ،مطمئن هستم که
شرایطم بهتر ميشه ،نیازها برآورده ميشه ( ...مرد 02 ،ساله)
 خب نمي شه گفت زن گیت بهتر ميشه ،ازدواج دنیا و آخرته آد
هاست ،ترکش های این اتفاق تو روح و روان و زن گیت تا م ت های
زیاد ( اگه نگم تا آخر عمر) ميمونه ( مرد 52،ساله)
 ما که دنبال عیاشي نبودیم فقط زن گي عادیمون هم نميتونستیم بکنیم،
وقتي از شر این موجود خال بشم ،همون زن گي عادیم جریان داره و
تغییر خاصي نخواه داشت (مرد 59 ،ساله)
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زنان در تمامي مراحل طالق دچار فشار و استرسهای فراواني بودهان و دائماً با ساوال «بعا
از طالق چه خواه ش » دست و پنجه نر ميکردن  ،اغلب آنها زن گي با همسرانشاان را مارگ
ت ریجي اعال ميکردن و زناني که دائماً تحت فشارهای عصبي و کتک خوردن بودن وضاعیت
خود را بع از طالق بهتر ميدی ن  .آنها اعتقاد داشتن که قبال از طاالق تصاور مايکاردیم کاه
ب ترین شرایط از شرایط حاضر بهتر خواه باود ،گرچاه بهباود وضاعیت از نظار آنهاا کااهش
فشارهای روحي و جسمي بوده است ،اما اغلب آنها در شرایط ج ی تجربیاتي داشتهانا کاه باه
نظرشان پیش از طالق برایشان قابل پیش بیني نبوده است.
جدول  .5نگرش زنان مورد مصاحبه به طالق قبل از اقدام
افكار قبل از طالق

فراوانی

نگرانی از ازدواج
مجدد همسر

5

بهبود وضعیت

9

دشواری وضعیت

2

عدم تغییر زندگی

نمونههايی از نقل قولها
 نگران بود که بره سرا یکي دیگه و به هر حال هر چق ر
هم که از ب ت بیاد ناراحت ميشي ،ما چون فامیل بودیم به
گوشم ميرسی و دائما به خود فکر ميکرد که اگه این اتفاق
بیفته چي ميشه ( زن 51 ،ساله)
 وقتي تو زن گي عش نباشه یا یه چیزی که واست دل خوشي
باشه ،طالق مي شه راه حل زن گیت ،میشه رهایي ،فکر کن
زن گیم به کجا رسی ه بود که یه چیزی مثل طالق ،تنوع زن گیم
بود ،ترسي از این اتفاق ن اشتم و خوشحال بود ( زن 59 ،ساله)
 تامین بچهها ،نگاه به زن مطلقه ،سرزنش بقیه و  ...نميتونست
نوی شرایط بهتری واسه داشته باشه و فکر ميکرد که انتخاب
بین ب و ب تر ميکنم (زن 02 ،ساله)
 به چیز خاصي فکر نميکرد  ،به ب یها فکر نميکرد تا از
کار پشیمون نشم و به خوبيها هم فکر نميکرد  ،به خاطر
همین منتظر تغییر خاصي هم نبود و به نظر شرایط زن گیم جز
حذ یه آد همون شکلي ميمون (زن 52 ،ساله)

بیشترین نگراني زنان بهویژه زناني که نسابت فاامیلي باا همسرشاان داشاتن  ،ازدواج مجا د
همسرانشان بوده است ،حتي زناني که با خیانتهای همسرانشان م تهای زیادی دست و پنجاه
نر ميکردن معتق بودن که دائماً با این چالش مواجه بودیم که با رفتن ما «زن دیگر» وضاعیت
بهتری خواه داشت ،یا بعضي از زنان در نگراني دائم از این باه سار مايبردنا کاه خاانوادهی
همسرشان «از لج آنها» موردی بهتر برای مرد انتخاب نمای  .با این وجود  9نفر از زنان طاالق را
معادل بهبود وضعیتشان اعال ميکردن و تنها یک نفر نسبت به وضعیت بعا از طاالق خاود
بيتفاوت بود و معتق بود که «زنها همیشه ب بختن چه قبل از طالق ،و چه بع
طالق تغییر خاصي در وضعیت وی و حل مشکالتش ایجاد نخواه کرد.

» .به نظر وی
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مسائل و چالشها در فرايند طالق
نتایج مربوط به دی گاه مشارکت کنن گان در مورد چاالشهاای حاین طاالق در جا اول  9و 1
منعک

ش ه است .بر این اساس ،بیشترین مشکالت افراد در پروسه طالق ،چالشهاای قاانوني

آن بود که ده نفر ب ان اشاره کردهان  ،این چالشهای قانوني از طوالني بودن پروسهی طاالق تاا
جلسات م او  ،تنشها و اضطرابهای آن شروع ميش و تا لحظاهی رسامیت یاافتن طاالق و
مشکالت اجتماعي و رواني آن ادامه ميیافت ،مردان معتق بودن کاه بایا در حاوزهی قاوانین
طالق بازنگری جامعي صورت گیرد.
مردان بع از چالشهای قانوني ،مشکالت اشتغال خود و وقتگیر باودن پروساهی طاالق و
لطمه خوردن به فعالیتشان را اعال ميکنن و در اولویت بع ی بحث و تنش دائمي با خاانواده
را از مشکالت حین طالقشان ميدانن  ،آنها معتق ن که خانواده باا سارزنش یاا تارحم مساائل
زیادی را به وجود ميآورد که در نهایت منجر به مسائل اجتماعي و رواني افراد ميشود.
جدول  .6مسائل و چالشهای مردان در فرايند طالق
چالشهای حین طالق

فراوانی

چالشهای قانونی

2

چالشهای اجتماعی

1

چالشهای خانوادگی

0

چالشها و مسائل
روحی و روانی

5

نمونههايی از نقل قولها
 مراحل قانوني خیلي زمان بر هست ،جلسات متع د و
درگیری های زیاد داره ،به نظر هم قانون اشکال داره هم
مجریهای قانون ،سرشون شلوغه و گاهي به مشکالتت دامن
ميزنن ،اگه قبلش ميدونستم این همه دردسر داره یه وکیل
ميگرفتم تا همهی کارها رو انجا ب ه و خود عال نميش
(مرد 51 ،ساله)
 نگاه مرد بهت وقتي طالق ميدی فرق ميکنه ،فکر ميکنن
یه موجود جاني هستي که یکي رو کشتي ،خب رو همه چیز
اثر ميذاره رو کارت ،رو روابطت رو روحیه ات و  ...همه ی
این مشکالت با طالق میاد (مرد 59،ساله)
 اعصاب خردی طالق یه طر  ،مشکالت خانوادگي یه
طر دیگه ،از کلهی سحر یکي ميگفت ما که گفتیم باها
ازدواج نکن ،یکي ميگفت خوب ش طالقش دادی ،یکي
گذشته رو تحلیل ميکرد ،زن و دخترهای دوست و فامیل رو
نشون ميکردن دیگه داشتم دیوونه ميش (مرد 59،ساله)
 انق فکر و خیال میاد تو ذهنت ،انق ترسها و استرسها
میاد سراغت که چیزی از روح و روانت باقي نميذاره ،من تا
م تها عصبي ش ه بود  ،افسرده ش و با خود درگیری
داشتم (مرد 51 ،ساله)
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زنان نیز در اولین اولویت مشکالت فراین طالق ،مسائل قانوني و طوالني بودن آن را بیان ميکننا ،
آنها معتق ن که قانون حمایت خوبي از زنان ن ارد و دائماً زناان اگار سارزنش نشاون دعاوت باه
ادامهی زن گي با همسر ميشون  ،مشکل دیگر آنها جماعآوری مساتن اتي همچاون ناماه پزشاکي
قانوني و غیره ميباش و در صورتي که موف به دریافت آنها نشون به کارشان رسی گي نميشود.
زنان نیز همچون مردان نگران آسیب نرسی ن به فعالیتهای اجتماعيشان هستن  ،اما ایان نگراناي
در میان تع اد کمي از آنها مشاه ه ميش  ،چالشهای خانوادگي بخصاو
فرزن دارن – در خصو

در ماورد کسااني کاه

نگه اری و حضانت فرزن  -در فراینا طاالق دیا ه مايشاود .زناان

براساس تشخیص پزشکي در اغلب موارد دچار افسردگيهای ش ی ميشاون باه طاوری کاه تاا
م تها پ

از رسمیت یافتن و جاری ش ن طالق داروهای آرا بخش مصر ميکردن .
جدول  .7مسائل و چالشهای زنان در فرايند طالق

چالشهای حین طالق

فراوانی

چالشهای قانونی

2

چالشهای اجتماعی

5

چالشهای خانوادگی

2

نمونههايی از نقل قولها
موقع ازدواج انق فیلتر و گیر دادن ن اشتن که موقع طالق دارن ،فکر ميکنن این
مسائل قانوني و موانع تاثیری داره؟ من که فقط پولم و وقتم و اعصابم رو خرج
کرد  ،یه پرون ه ی کلفت بای درست کني در ح قتل ،تا بپذیرن دیگه نميتوني با
این آقا زن گي کني ( ...زن 52 ،ساله)
 از فردای طالق شروع ش  ،اگه کسي کاریت ن اشت خودت به خودت برچسب
میزدی که انگار یه فرقي با بقیه داری ،دوستات ب نگاهت ميکردن حتي اگه به
ظاهر باهات همراه بودن ،سرکار همه یه جوری بودن یا ترحم بود یا ب بیني ،انگار
یه ترمز تو زن گیت بود واسه نرسی ن به موفقیت (زن 53 ،ساله)
وقتي طالق بگیری تو خونهی بابات غریبهای ،سرزنش ،سرکوفت ،یادآوری
گذشته و خیلي چیزای دیگه ناخودآگاه اتفاق میفته و نميذاره زن گیت رو کني،
قبل و بع طالقم دعواهای ج ی با خانوادها داشتم و همها

ميترسی

طرد

کنن (زن  59ساله)
خانواده همیشه دلسوز آد هستن وقاع تا ب آد رو نميخوان ،اما تو این
ماجراها باهاشون به مشکل بر ميخوری ،شای چون دوست ن ارن زن گیت ازهم
بپاشه ظاهرا حمایتت نميکنن و همین مشکالت زیادی واسه زن بوجود میاره (زن،
 02ساله)

چالشها و مسائل
روحی و روانی

 افسردگیم حاد ش ه و بع طالق دار دارو مصر
2

ميکنم ،همه ا

گریه ميکنم

و خود رو با بقیه مقایسه مي کنم ،انگار یه چیزی تو زن گیم کمه و اون آرامشه (
زن 50 ،ساله)
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پیامدها و آسیبهای اجتماعی بعد از طالق
 انگ و برچسب مطلقه بودن
براساس یافتههای پژوهش یکي از مسائل اجتماعي که زنان و ماردان در تجرباهی طاالق باا آن
مواجه ميشون  ،برچسبهایي است که به آنها زده ميشود ،با توجه به فرهنگ و نگرشي کاه در
جامعهی ما برای طالق حاکم است ،افراد ،بویژه زنان ،برای سازگاری باا زنا گي پا

از طاالق

چالشهای بسیاری را تجربه ميکنن  ،آنها در ناخودآگاه شان ،برچسبهایي را به خود ميزننا و
اگر جامعه نیز به آنها برچسب نزن  ،خودشان از مشکالت فکری خالصي پی ا نميکنن و هماین
افکار ،نحوهی رفتارشان با دیگران را تحتتأثیر قرار ميده  .گاهي اولاین نتیجاهی ایان افکاار،
انزوا و کنارهگیری از جامعه و یا ب بیني نسبت به آن است .یکي از زنان مصاحبه شون ه اینگوناه
اظهار ميکن :
آد وقتي طالق ميگیره مثل گاو پیشوني سفی ميشه یا بای پنهانش کني یا اگه بگي
مشکالتش هم بای بپذیری ،گاهي وقتي به بقیه ميگي طالق گرفتم یه جوری باهات
رفتار ميکنن که انگار آد کشتي ،اگه بخوای سرا زن گي ج ی بری که دائما
سرکوفت ميخوری که اگه خوب بود نفر قبلي نگهش ميداشت و اگه هم نری که با یه
مشت نیاز و عق ه بای زن گي کني ،اگه نگاههای جامعه به طالق درست بود شای
خیلي از مشکالت حلّ ميش (زن 3،ساله).
نکتهی مهمي که در این پژوهش مورد توجه قرار ميگیرد« ،برچسب خوردن» ماردان پا

از

طالق است که کمتر ب ان پرداخته ش ه است ،اما در میان یافتههای ایان پاژوهش ،ماردان تاکیا
بسیاری بر مشکالتشان پ از طالق و نگاه منفي جامعه به آنها داشتهان :
شای همه فکر کنن واسه مردها فرقي ن اره ،خود هم اینجوری فکر ميکرد اما شای
باورتون نشه چق بع از طالق نگاهها سرکار بهم عو ش  ،احساس ميکرد زنها
از فرار ميکنن یا اینکه الاقل به راحتي قبل باها نیستن ،با هر کي ميخواستم حر
بزنم ميترسی که یه فکر خاصي نکنه ،انگار عالم و آد نشستن و نگاهت ميکنن ،در
حالیکه قبلش خیلي برخوردها راحت بود (مرد 02،ساله).
تفاوت میان برچسب خوردن مردان و زناان در ما ت ساازگاری آنهاا باا تجرباهی طاالق و
بازگشتشان به زن گي عادی است؛ مردان در م ت زمان کمتری با شرایط ج ی کنار ميآینا و
دیگران هم «تجربه طالق» آنها را زودتر از خاطر ميبرن  ،اما زنان در م ت طوالنيتری با شرایط
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ج ی سازگار ميشون و حتي پ

از ازدواج مج دشاان ،خااطرهی طاالقشاان بارهاا و بارهاا

توسط دیگران مورد تاکی قرار ميگیرد:
وقتي به دوستا گفتم که طالق گرفتم نگاهشون بهم عو ش  ،دیگه مثل قبل راحت
رفت و آم نميکردیم ،اگه حرفي پیش مياوم و با شوهراشون وارد یه شوخي ميش
سریع جمعش ميکردن و انگار از ارتباط ما وحشت داشتن ،نميگم اونا اشتباه ميکنن
شای اگه خود هم بود نگاهم به یه زن مطلقه همینجوری بود ،آخه نگاه جامعه همینه
و کاریش نميشه کرد( ...زن  59ساله).
سط آسیبها و نگر های منفي به طالق ،صرفاً به زوجین محا ود نمايشاود ،بلکاه ایان
آسیبها و برچسب زنيها دامنهی وسیعي را تا خانواده و تجربیات اعضاای آن دربار مايگیارد،
خانواده فردی که تجربهی طالق دارد ،از برچسبهای جامعه در امان نخواه مان و اگار زن یاا
دختری در خانواده قص ازدواج داشاته باشا و خاواهر

طاالق گرفتاه باشا قطعااً دلهاره و

استرسي در افرادی که برای خواستگاری آم هان ایجاد خواه کرد و در برخي موارد ،زناان ایان
تجربه خود را پنهان ميکنن و همین ممکن است در آین ه زمیناه مشاکالتي از جملاه «ن اشاتن
ص اقت» و «پنهان کاری» تا «تجربهی طالق دوباره» را برای خواهر یا خواهران وی بوجود آورد.
انگ طالق خیلي سنگینه و نه تنها واسه ما که تجربها رو داریم که حتي واسه
خانوادههامون و بچههامون هم سنگینه ،بچهها وخانوادهمون بیشتر از ما ميترسن که
بگن کسي تو خانواده طالق گرفته و دائما پنهانش ميکنن ،همین چن وقت پیش که
برای خواهر خواستگار اوم کلي بحث و ماجرا داشتیم که یه موقع تو زن گي اون
مشکلي ایجاد نشه (مرد 53،ساله).
برچسب طالق برای فرزن ان افرادی که تجرباه طاالق دارنا  ،باه مراتاب مشاکل ساازتر از
دیگران است ،فرزن ان طالق از مراحل اولیه زن گي خود و در تعاامالت اجتمااعي مختلاف باه
طور دائم با ترس از عنوان فرزن ان طالق سر ميکننا  ،باهخصاو

فرزنا اني کاه در م رساه

تحصیل ميکنن برای جلسات مشترک پ ر و مادر یا توصیف زن گي خاانوادگي دچاار نگراناي
هستن و همین مسئله باعث بروز ناراحتيهای رواني و انزوای بیشتر آنها ميشود.
 مزاحمتهای اخالقی برای زنان
با توجه به نگاه خاصي که در جامعه ی ما به «زنان مطلقه» وجود دارد و عزمي ج ّی برای تغییر
این نگر

وجود ن ارد ،برخي از مردان با رویکرد حمایتي ،این دسته از زنان را رص ميکنن و

به بهانهی حل مشکالت آنها ،زمینهی سوءاستفاده خود را از زنان فراهم ميکنن  .یافتاههاای ایان
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پژوهش در میان تمامي زنان ،این مسئله را تایی نمود که یکي از مهمترین مشکالت زنان «ایجااد
مزاحمتهای اخالقي» برای آنهاست ،به طوری که ترس از این مزاحمتها زنان را برای دریافت
حمایت یا کمک خواستن از دیگران دچار ترس مينمای  .از طر

دیگر مشکالت زن گي زناان

و خالءهای عاطفي و اقتصادی آنها گاهي مسیر سوءاستفاده بعضي از ماردان را فاراهم نماوده و
زنان خواسته یا ناخواسته باه ایان رواباط وارد مايشاون و محصاول آن بازتولیا مشاکالت و
آسیبهای اجتماعي دیگر ميباش  ،در ذیل نقل قولهایي از مشارکتکنن گان در پژوهش در این
زمینه آم ه است:
از وقتي طالق گرفتم همهی مردهایي که خبر دارن از در لطف و ترحم میان و مثال
قص شون حمایت منه اما ما زنها خوب ميفهمیم که قص شون چیه؟ آخه انسانیت هم
خوب چیزی هست ،زن مطلقه رو به شکل کاالی جنسي ميبینن و چون حاال دیگه دست
دو ش یم قیمتمون هم مناسبه و اونا هم آمادهی سوء استفاده هستن (زن 59،ساله).
تو این جامعه همینجوری با شوهر و بچه دارن قورتت ميدن وای به اینکه بفهمن مردی
باالسرت نیست ،از روزی که طالق گرفتم سنگیني نگاهها رو احساس ميکنم ،تا بخوا
یه کلمه حر بزنم ميخوان بگن تو نیاز عاطفي و کوفت و زهرمار داری تا نیازهای
خودشون رو جواب ب ن ،زن تو این جامعه ب بخته و فقط به سک باها توجه
میکنن ( زن  51ساله).
ميدوني وقتي طالق ميگیری مجبوری که در برابر همهی مزاحمتهات سکوت کني
چون تو جامعه ما باز تو مقصری  ...اگه بری یه جا بگي یه مرد مزاحمت ش ه نميگن
اون مشکل داشته ميگن تو مشکل داری ،بای سرپو بذاری رو همه خواسته و
نیازهات و با درو شوهر و بچه دهن بقیه رو ببن ی (زن  02ساله).

 مشكالت مالی و اقتصادی برای زنان
یکي از مشکالت عم ه پ

از طالق برای زنان ،مشکالت مالي و اقتصادی است .مهمترین علت

بروز این مشکالت ن اشتن ،منبع درآم یا باالبودن هزینههاا ا بخصاو

هزیناههاای حضاانت

فرزن و  ...ا ميباش  ،بعضي از زنان نیز اظهار ميکردن که هزینههای دادگاه و وکیال و تکمیال
مستن ات برای طالق ،تا م تها پ

از طالق گریبانگیر آنهاست ،مسئلهی ماورد توجاه در ایان

پژوهش ،آغازگری چالشهای اقتصادی برای سایر چالشهای طالق در خصو

زنان مايباشا .

به طوری که زنان با مواجهه با چالش اقتصادی ،مشکالت دیگری را بر سر راه خود مايبیننا و
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تجربه ميکنن و همین مسئله ميتوان موجب بروز مسائل اجتماعي همچون شکلگیری تنشها،
بياعتمادیها ،روابط نامشروع و ب ون ساختار و  ...باش .
وقتي طالق گرفتم مجبور ش

واسه خالصي از شر شوهر مهریها رو ببخشم ،بع از

طالق که برمیگردی خونه بابات انگار دیگه غریبهای و نگاهها بهت منفي ميشه ،شای
احساس آد اینجوریه  ...روت نمیشه مشکالت مادیت رو بهشون بگي و فکر ميکني
سرباری ،این جور موقعها واسه تامین اقتصادیت بای سر کاری بری که خیلي محیطش رو
نميپسن ی یا خ ایي نکرده به کارایي رو بیاری که خیليها رو آوردن (زن  59ساله).
بچها بزرگ ش ه و خرجش زیاد ش ه ،شای اگه با بابا
خواسته دوتا
زن گي برا

زن گي ميکرد واسه سه تا

رو ميگفتم نه اما االن راستش ميترسم که نکنه با وجود مشکالت
عُق ه بوجود بیاد ،هرجوری ش ه اگه قر

هم کنم هر چي بخواد برا

ميگیر  ،گاهي ب جوری گیر ميکنم و همین باعث ش ه از نظر رواني داغون بشم
(زن 59،ساله).
یه روز مامانم گفت دیگه از پ

خرج و مخارج زن گي برنمیا  ،احساس کرد داره به

من ميگه که بر  ،راستش آنق به غرور برخورد که رفتم تو یه شرکت خصوصي و
یک هفته نگذشته بود که رئیسش بهم پیشنهاد داد ،باورت ميشه مردد ش

واسه قبول

کردنش؟ .خود برا عجیب بود که چرا حتي تردی دار و داشت از خود ب

مي-

اوم  ...شای توصیف این چیزها سخت باشه اما جزء واقعیتهای اجتماع ماست (زن،
 50ساله).

 دروغ و پنهانکاری
یکي از صفاتي که به جهت اجتماعي ،اعتقادی ،فرهنگي و حتي روانشناختي آسایبهاای بسایار
زیادی به همراه دارد ،صفت پنهانکااری و درو گاویي اسات کاه منشااء بسایاری از مشاکالت
یادش ه ميباش  .زنان و مردان به دلیل تصور شخصي منفي و نگار

غالاب اجتمااعي ،تجرباه

طالق خود را پنهان ميکنن و دائماً در تالشن که کسي متوجه این تجربه نشود ،اما نکتهی قابال
توجه که در یافتههای این پژوهش ب ان دست یافتهایم ،ع

تمرکز ایان پنهاانکااری و درو در

یک نقطه مشخص از زن گي است .به طوری که این درو در تما زنا گي روزمارهی ماردان و
بخصو

زنان ریشه دوان ه است ،درو در محل کار ،در محل زن گي ،در محل خری  ،در محل
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تحصیل و  ...نميتوان خالي از آسیب باش  .نکتهی قابل توجه ایان امار آسایبهاای روحاي و
رواني و استرس دائمي است که این افراد با آن مواجه هستن  ،از طر

دیگر برخي از این افاراد

تنشهای خانوادگي خود را بازگو ميکنن که چگونه با اعضای خانواده خود بارای پنهاان کاردن
«طالقشان» دچار چالش و مشکل هستن .
حاال هي این مسئولها بشینن و بگن درو نگی و ص اقت داشته باشی  ،یکي نیست
بهشون بگه اگه ما ص اقت داشته باشیم تاوان مشکالتمون رو شما پ ميدی ؟ آخه
شما که مسئولی این همه سال نتونستی بگی آدمایي که طالق ميگیرن و طالق ميدن
جاني نیستن ،اگه به یکي بگیم طالق گرفتیم همه چیمون رو از دست ميدیم ،کار و
زن گي و تفری و  ...پ همون بهتره درو بگیم (زن  51ساله).
از وقتي طالق گرفتم به بهانههای مختلف مرد رو ميپیچونم ،یه روز ميگم شوهر
رو نمي-
ماموریته ،یه روز دیگه ميگم مریض بود  ...تا االن که موف ش اما بع
دونم ،به همسایهها گفتم شغلش یه جوریه که ماموریته؛ وگرنه آسایشم بهم ميخوره و
نه من و نه بقیه از بودن یه زن مطلقه تو آپارتمان احساس امنیت نمي کنن (زن 52
ساله).
از وقتي طالق گرفتم حلقه دستم ميکنم ،به همه ميگم ازدواج کرد و گاهي هم
واسشون نقش بازی ميکنم ،به خانوادها هم سپرد که همه جا نگن ،گاهي تو درو
بافتن ميمونم و خسته ميشم از اینکه بای به خاطر امنیت و زن گیت بای همیشه و
یکسره درو ببافي (زن 50 ،ساله).

 دغدغه و نگرانی از فرزندان
داشتن فرزن در میان مصاحبه شون گان ،درک متفاوتي از «تجربهی طالق» ایجاد ماينمایا  .باه
طوری که دغ غهها و چالشهای طالق برای زوجین صاحب فرزن دو چنا ان مايباشا  ،آنهاا
عالوه بر مشکالت خود ،نگران آین ه و مشکالت فرزن انشان هستن  .مسئلهی حضانت فرزنا ان
یا دوری از آنها ميتوان مشکالت بسیاری را پیشروی این افراد بگذارد ،معموالً در روابط میاان
زن و شوهر فرزن ان به عنوان بازدارن ه عمل ميکنن و کساني که با وجاود فرزنا ان حاضار باه
طالق ميشون هیچ راه نجاتي را در زن گي نیافتهان تا به زن گي خود ادامه دهن  ،از طر

دیگر

تأمین اقتصادی و عاطفي فرزن ان برای زن و مرد ب ون حضور دیگری تارس و اساترس زیاادی
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به همراه دارد و همین مسئله باعث ميشود تا اطرافیان «به خاطر بچه یا بچهها» آنها را دعوت باه
ادامه زن گي نماین .
بر اساس یافتههای پژوهش ،بعضي از افراد ه

شان از طالق «گسست از دیگری» است باه

طوری که ميخواهن از گذشتهای که به آن فرد تعلّ دارد بری ه شون و به آین های برون که آن
فرد در آنجا حضور ن ارد ،اما حضور فرزن به عنوان عامل اتصال این انفصال را تقریباً غیرممکن
مينمای و همین مسئله باعث ميشود که زنان در طالق خود گاهي تردی نماین  ،بعضي از آنهاا
اظهار ميکردن گاهي تصمیم ميگیرن که به فرزن انشان بگوین که راجاع باه پا ر یاا ماادر
صحبتي نکن  ،اما از آسیبهای رواني و اجتماعي آن برای فرزن ان ،ترسی هان .
یکي از مهمترین دغ غهها  ،بچها هست ،اگه بچه ن اشتم شای نصف بیشتر مشکالتم
حلّ ميش  ،ح اقل به خود توجه بیشتری ميکرد  ،بچها رو هر کسي به راحتي قبول
نميکنه بخصو اگه بزرگتر بشه ،همین باعث ش ه نتونم به ازدواج مج د فکر کنم
(زن 59 ،ساله).
یکي از دالیلي که از زنم ناراضي بود و ح ب ی بهش دار بچهدار ش ن بود ،آخه
وقتي ما با هم نميسازیم آوردن بچه چه دردی رو دوا ميکنه؟ .نشستن تو جلسات
خاله زنکي تصمیم گرفتن و آخر ش این( ...مرد 59 ،ساله).
بچها اگه فردا خیابوني بشه یا معتاد بشه خود رو مقصر ميبینم ،همها در استرسم و
احساس ميکنم این اواخر پرخاشگر ش  ،کساني که بچه دارن طالق براشون سختتره
چون غیرخودشون بای یکي دیگه هم م یریت کنن (مرد 59 ،ساله).

ب ینترتیب ،یافتههای پژوهش بیانگر آنست که زنان پا

از طاالق در مقایساه باا ماردان از

مشکالت اقتصادی ،اجتماعي و عاطفي رنج ميبرن  .بخش زیادی از این مسائل و مشکالت باه-
خاطر دا ننگ مطلقه بودن و نگاه منفي جامعه به طالق و بهویژه به زنان مطلقه است.

بحث ،استنباط نظری و جمع بندی
بر اساس نتایج پژوهش ،بیشتر مردان «ع

تفاهم اخالقي» را علت اصالي رخا اد طاالق اعاال

ميکنن و بع از آن توقعات و انتظارات باالی همسر را مطرح ميکردن  .همچنین ،مردان اشتغال
زنان را عامل ع

توجه به وضعیتشان ،و سرد ش ن در روابط زناشویي بیان ميکنن  .زناان نیاز
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مهمترین عاملي را که موجب طالق آنها ش ه «ع
ع

تفاهم اخالقي» ميداننا  ،مشاکالت ماالي و

پاسخگویي به نیازهای جنسي نیز موارد مهمي است که در بیشتر مصاحبههای زناان مطلقاه

ب ان پرداخته ش ه است .بحث خیانتهای زناشویي و ازدواج مج د همسر نیز فشارهای رواناي
و اجتماعي بسیاری را به زنان وارد ميسازد.
عالوه بر علل و دالیل طالق ،پیام ها و آسیبهاای متعا دی در فراینا و بعا از طاالق رخ
ميده  .براساس یافتههای پژوهش یکي از مشکالتي که زنان و ماردان در تجرباه طاالق باا آن
مواجه ميشون  ،برچسبهایي است که به آنها زده ميشود .با توجه به فرهناگ و نگار
که در جامعهی ما به طالق حاکم است ،افراد – بخصو

منفاي

زنان – برای سازگاری با زن گي پا

از طالق چالشهای بسیاری را تجربه ميکنن  ،آنها در ناخودآگاه شان ،برچسبهایي را باه خاود
ميزنن و اگر جامعه نیز به آنهاا برچساب نزنا  ،خودشاان از مشاکالت فکاری خالصاي پیا ا
نميکنن و همین افکار ،نحوهی رفتارشان با دیگران را تحتتأثیر قرار ميده  .سط آسیبهاا و
نگر های منفي به طالق ،صرفاً به زوجین مح ود نميشاود ،بلکاه ایان آسایبهاا و برچساب
زنيها دامنهی وسیعي را تا خانواده و تجربیات اعضای آن دربر ميگیارد ،خاانوادهی فاردی کاه
تجربهی طالق دارد ،از برچسبهای جامعه در امان نخواه مان و اگر دختری در خانواده قصا
ازدواج داشته باش و خواهر

طالق گرفته باش قطعاً دلهاره و استرساي در افارادی کاه بارای

خواستگاری آم هان ایجاد خواه کرد و در برخاي ماوارد ،زناان ایان تجرباهی خاود را پنهاان
ميکنن و همین ممکن است در آین ه زمینهی مشکالتي از جمله «ن اشاتن صا اقت » و «پنهاان
کاری» تا «تجربهی طالق دوباره» را برای خواهر یا خواهران وی بوجود آورد.
برچسب طالق برای فرزن ان افرادی که تجربهی طالق دارنا  ،باه مراتاب مشاکل ساازتر از
دیگران است ،فرزن ان طالق از مراحل اولیهی زن گي خود و در تعامالت اجتماعي مختلاف باه
طور دائم با ترس از عنوان فرزن ان طالق به سر ميبرن  ،بخصاو

فرزنا اني کاه در م رساه

تحصیل ميکنن برای جلسات مشترک پ ر و مادر یا توصیف زن گي خاانوادگي دچاار نگراناي
هستن و همین مسئله باعث بروز ناراحتيهای رواني و انزوای بیشتر آنها ميشود.
بطور کلي ،زنان پ

از طاالق بیشاتر از ماردان از مشاکالت اقتصاادی ،عااطفي و حمایات

اجتماعي رنج ميبرن  .این یافته با نتایج پاژوهشهاای قبلاي (آمااتو 991 ،؛ لاورنز و همکااران
 )5229هماهنگ و مرتبط است .اگرچه طالق بر کل خانواده اثرات منفي ميگذارد ،اما میزان این
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تأثیر در میان اعضاء متفاوت است .در حاليکه مردان به جهت روحیات خود و همچنین شارایط
متفاوت اقتصادی و اجتماعي آسانتر از زنان با این مسئله کنار ميآین  ،اما پیام های طالق بارای
زنان مطلقه نسبت به مردان ش ی تر بوده و آنها معموالً زن گي راحتي پ
ن ارن  .پیام های منفي طالق در زنان بخصو

از طاالق پایش روی

آنهایي که پناهگااهي ن ارنا و فاقا اساتقالل

اقتصادی هستن  ،بیشتر است ،زنان مطلقه به ن رت ازدواج مج د ميکنن .
در نتیجه گیری از مقاله ميتوان گفت که طالق ،فقط یاک واقعاه نیسات کاه در یاک زماان
خاصي رخ ده  ،بلکه یک فراین است که قبل و بع از طالق را نیز شاامل مايشاود .اگار چاه
طالق و ج ایي یک تصمیم شخصي و مبتني بر مالحظاتي است که توسط افراد و زوجین گرفته
ميشود ،اما این تصمیم فردی از بسترهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي متأثر ميشود کاه افاراد
با آن درگیر هستن  .از اینارو ،رخا اد طاالق در خا شاکل نمايگیرنا  ،بلکاه در یاک بافات
اجتماعي -فرهنگي روی ميده که هم بر فرآین ها و هم بر پیام های طاالق تاثیرگاذار اسات.
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اجتماعي طالق

در جامعه ،و برنامهها و حمایت اجتماعي از زن گيهای بع از طالق بستگي دارد.

منابع


اسحاقي ،محم  ،سی ه فاطماه محباي ،ساتار پاروین و فریبارز محما ی (  .) 09سانجش عوامال
اجتماعي موثر بر درخواست طالق زنان در شهر تهران ،فصلنامه زن در توسعه و سیاست ،دوره ، 2
شماره  ،0صص . 51-91



باقری ،ریحانه ( .) 033بررسي علل و عوامل مرتبط باا طاالق و جا ایي در ایاران (باا اساتفاده از
سرشماری  ،) 032پایاننامه کارشناسي ارش جمعیتشناسي ،دانشگاه تهران.



بوالهری ،جعفر ،فاطمه رمضانزاده ،نسرین عاب ینیا ،محم مه ی نقيزاده ،هاجر پهلاواني و سای
مه ی صابری (  .) 09بررسي برخي علل منجر به تقاضای طاالق در زوجاین متقاضاي طاالق در
دادگاههای تهران ،مجله تخصصي اپی میولوژی ایران ،دوره  ،3شماره  ،صص .90-30



حبیبپور گتابي ،کر و حسین ناازکتباار ( .) 092عوامال طاالق در اساتان مازنا ران ،مطالعاات
راهبردی زنان ،سال چهاردهم ،شماره  ،20صص .31- 51

 26بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان 5931


خلجآبادی فراهاني ،فری ه ( .) 095چالش پیشروی خانواده و امنیت اجتماعي ،تاأثیر معاشارت باا
جن

مخالف قبل از ازدواج بر رخ اد طالق ،مقاله ارائه ش ه در همایش خانواده ،امنیت و جامعاه،

دانشگاه یزد،


 2-اردیبهشت . 095

روستا ،لهراسب ،الدن معین و پروین غیاثي ( .) 039بررسي علل اجتماعي گرایش به طالق در باین
زنان مراجعه کنن ه به دادگاه خانواده شیراز ،فصلنامه زن و جامعه ،ساال اول ،شاماره ساو  ،صاص
. 21-11



ریاحي ،محم اسماعیل ،اکبر علیوردی نیا ،سیاو

بهرامي کاکاون ( .) 039تحلیل جامعهشاناختي

میزان گرایش به طالق :مطالعه موردی شهر کرمانشاه ،فصالنامه پاژوهش زناان ،دوره  ،2شاماره ،0
صص . 29- 12


زرگر ،فاطمه و حمی طاهر نشاطدوست ( .) 039بررسي عوامل مؤثر در بروز طالق در شهرساتان
فالورجان .فصلنامه خانوادهپژوهي ،سال سو شماره  ،صص .101-119



سفیری ،خ یجه و معصومه محرمي ( .) 033بررسي پیون ناهمساان همساری فرهنگاي باا میازان
اختالفات زناشویي ،فصلنامه مطالعات زنان ،شماره  ،5صص . 2 -0



صادقي ،رسول ( .) 092بسترهای اجتماعي رون های در حال افازایش طاالق در کالنشاهر تهاران،
مقاله ارائه ش ه در سمینار تحوالت جمعیتي شهر تهران ،شهرداری تهران و انجمن جمعیت شناساي
ایران،



خرداد.

صادقي ،رسول ،محم جالل عباسيشوازی ،و سراجال ین محمودیاني ( .) 091تور جواني جمعیت
در ایران :خ های تحقیقاتي و الزامات سیاستي ،نامه انجمن جمعیتشناسي ایران ،دوره  ، 2شاماره
( 9بهار و تابستان) ،صص .9-10



ص راالشرافى ،مسعود ،معصومه خنک ار طارسى ،اژدر شمخانى و مجی یوسافى افراشاته ( .) 09
آسیب شناسى طالق (علل و عوامل) و راهکارها پیشگیر از آن ،فصلنامه مهن سي فرهنگي ،سال
هفتم ،شماره 10و  ،11صص .20-51



عباسيشوازی ،محم جالل و رسول صادقي ( .) 031قومیت و الگوهای ازدواج در ایران ،فصالنامه
پژوهش زنان ،دوره  ،0شماره  ،صص.52-11



عليمن گاری ،ملیحه ( .) 095نگر

به طالق و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریاه گاذار دو

جمعیتي (مطالعهای در شهر تهران) ،پایان نامه دکتری جمعیتشناسي ،دانشگاه تهران.


عیسيزاده ،سعی  ،اسماعیل باللي و عليمحم ق ساي ( .) 039تحلیال اقتصاادی طاالق :بررساي
ارتباط بیکاری و طالق در ایران طي دوره  ، 032- 012مطالعات راهبردی زنان ،شماره  ،22صص
.53-3

27 ... واکاوی ادراک جوانان از تجربه طالق/ ابراهیمی و زنجری،صادقی
 تحلیل جامعهشناختي عوامل مؤثر بر گرایش.) 039(  ابوالقاسم و علي محم نظری،فاتحي دهاقاني



. 0-21  صص،52  شماره، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعي،زوجین به طالق در استان اصفهان
 عوامل پیشبینيکنن ه گارایش زوجاین.) 09 ( قادرزاده و حسین حسن پناه

 هیر،  امی،قادرزاده



. 3- 25  صص،  شماره، ویژهنامه خانواده و طالق،به طالق در مناط مرزی
 مطالعه کیفي تجارب ماردان و.) 091(  و زهرا مسعودینیا، امیرحسین بانکي پورفرد، آذر،قليزاده



،21  شاماره، فصلنامه جامعهشناساي کااربردی،زنان طالق گرفته از عوامل فرهنگي زمینهساز طالق
.09-91صص
 مطالعاه ماوردی: تأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پ یا ه طاالق.) 039(  محم رضا،نعیمي














. 95-5



 صص، شماره اول، سال اول، مجله تخصصي جامعهشناسي،شهرستان گرگان

Amato, P. R (1994).The Impact of Divorce on Men and Women in India and the
United States, Journal of Comparative Family Studies, 25 (2): 207–21.
Farrell, M. P. (2006). Sibling Effects on Divorce, Journal of Research in MultiLevel Issues, 5, Pp. 239-242.
Good, W (1963). World Revolution and Family Patterns, London: Free Press of
Glencoe.
Guest, P. (1992). Marital Dissolution and Development in Indonesia, Journal of
Comparative Family Studies, 23,Pp. 95–113.
Heaton, T. B., M. Cammack and L. Young (2001). Why is the Divorce Rate
Declining in Indonesia?, Journal of Marriage and Family 63, Pp. 480–490.
Jones, G. W. (1997). Modernization and divorce in Islamic Southeast Asia and
the West, Population and Development Review, 23, Pp. 95–114.
Kalmjin, M., P. M. De Graff, and A. R. Poortman (2004). Interactions between
Cultural and Economic Determinants of Divorce in the Netherland, Journal of
Marriage and Family, 66 (1): 75-89.
Kamp Dush, C. M. & et al, (2003). The Relationship between Cohabitation and
Marital Quality and Stability: Change across Cohorts? Journal of Marriage and
Family,65, Pp. 539–549.
Lorenz, O.F. & Wickrama, S., K A. & Conger, D.R. & Elder, H.G. (2006). The
Short-Term and Decade-Long Effects of Divorce on Women’s Midlife Health,
Journal of Health and Social Behavior 47 (2):111.
Rindfuss, R. (1991). The Young Adult Years: Diversity, Structural Change and
Fertility, Demography 28 (4): 493–512.
Sandfield, A. (2006). Talking Divorce: The Role of Divorce in Women
Constructions of Relationship Status, Feminism Psychology 16 (2): 155-173.
Thomas, C., and M. Ryan (2008). Women's Perception of the Divorce
Experience: A Qualitative Study, Journal of Divorce & Remarriage, 49:3-4,210224
Thornton, A. (2001). The Developmental Paradigm, Reading History Sideways
and Family Change, Demography 38 (4): 449-465.

5931  پاییز و زمستان،2  شماره،7  دوره، بررسی مسائل اجتماعی ایران28






Thornton, A. (2004). Reading History Sideways: The Fallacy and Enduring
Impact of the Developmental Paradigm on Family Life, Chicago, IL: University
of Chicago Press.
Thornton, A. and W. L. Rodgers (1987). The Influence of Individual and
Historical Time on Marital Dissolution, Demography 24, Pp. 1-22.
Thornton, A., and H-S. Lin, (1994). Social Change and the Family in Taiwan,
Chicago: University of Chicago Press.
Thoronton, A, G. Binsrok and D. Ghimire, (2004). International Networks, Ideas,
and Family Change, Report NO.04-566, University of Michigan, Population
Studies Center.
Van de Kaa, D. J (2002). The Idea of Second Demographic Transition in
Industrialized Countries, Paper Presented at the Sixth Welfare Policy Seminar,
National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan.

