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Abstract  
Introduction: Divorce as a social issue can cause many different issues and 

consequences and sometimes many other social harms at the individual and 

social levels. These effects and consequences can have consequences for both 

men and women and on the other hand for children. Divorced couples seem to 

have an identity crisis and do not have the ability to give meaning to life and 

achieve success and satisfaction in living together, and people who are 

determined to divorce, in the difficulty and deadlock of living together, know 

the final solution to solve the problem, save and re-meaning life and 

separation. According to what has been said, the present study tries to 

compare and examine the understanding of women and men in the face of 

divorce with an interpretive approach and to address the underlying and 

causal factors as well as the consequences of divorce in the lives of men and 

women. 
Method: The method used in this study is qualitative and based on this, 

grounded theory has been used as a guide for interviewing and analyzing the 
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resulting qualitative data. The study population consists of divorced men and 

women living in Tabriz. According to the present method, sampling continued 

until a kind of theoretical and information saturation was obtained and in the 

process of data collection, no new information was obtained during further 

interviews. The number of people interviewed (sample) in this study was 32 

(17 women and 15 men divorced or divorced). In the present study, in-depth 

interview technique was used to collect data. 

Finding: According to the present study, the causal conditions in the 

formation of divorce are violence, infidelity and unrestrained sexual-moral 

burden, sexual dissatisfaction, high-risk marriages, addiction, family 

differences and attitudes, economic issues, early marriage. Underlying 

conditions such as the weakness of the education system and counseling 

centers before marriage and during divorce affect causal conditions. 

Interfering conditions in male and female divorce also included poor 

management and lack of personality independence, individualism, reduced 

divorce ugliness, normative pressures, lack of commitment and responsibility, 

and domination and control over the other party. Strategies used during 

divorce, including the support or lack of material and spiritual support of the 

family, the use of dowry as a lever of pressure and the non-functioning of this 

lever, saving, supporting or not supporting the law and hot stigma. The 

consequences of divorce for both men and women include reduced social 

relationships, the suggestion of illegitimate relationships, the formation of a 

single-parent family, sexual marginalization, lack of strong economic support, 

and depression and mental disorders. 
Conclusion: A comparative study of the understanding of divorce between 

divorced men and women shows a kind of social atmosphere in which we see 

a kind of class-cultural distinction in the "habit of capitalism and capitalism." 

The habit of couples is different and different from each other and they do not 

have the same social status and have different economic, cultural, social and 

symbolic capitals. In the present study, we saw that divorce patterns are no 

longer influenced by the cultural norms of society, and we are somehow faced 

with breaking the ugliness of divorce and normalizing divorce, such as 

marriage in society. However, divorce, in our society, despite its ugliness and 

with a great impact on the lives of people, especially women, can still be 

considered as the last shot in the butt. Divorced people after a period of time 

and the emotions and shocks caused by divorce subside more rationally are 

able to talk about how to get married, cohabitation, the causes of divorce and 

its consequences, and you can use their experiences and views to 

understanding the reality of life and divorce benefited. 

Keywords: Divorce, family, background theory, habituation, early marriage, 

sexual marginalization 
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 واره: جنسیت و تمایز عادت

 ای فهم و تجربۀ زنان و مردان در مواجهه با طالق بررسی مقایسه 

 *)مورد مطالعه: شهر تبریز(
 1فاطمه گالبی

 2احد شکوهی عالیشاه
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 دهچکی
ای فهم زنان و مردان در مواجهه با طالق در شهر تبریز انجام  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه

ها از روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبۀ عمیق استفاده شد و تجزیه  آوری داده گرفته است. برای جمع

نفر  12ی صورت گرفت. ا های تحقیق و ارائۀ نظریۀ نهایی، به روش نظریۀ زمینه و تحلیل اطالعات و یافته

ها ادامه یافت.  ها، مصاحبه گیری نظری انتخاب شدند و تا اشباع داده وسیلۀ نمونه مرد( به 11زن و  11)

کند که در  ای فهم طالق در بین زنان و مردان مطلقه نوعی فضای اجتماعی را توصیف می بررسی مقایسه

وارۀ زوجین با یکدیگر  ها هستیم. عادت و سرمایه ها واره فرهنگی در عادت-آن، شاهد نوعی تمایز طبقاتی

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و  متفاوت و متمایز است، از پایگاه اجتماعی یکسانی نیستند و از سرمایه

اند از: خشونت، خیانت و  گیری طالق عبارت نمادین متفاوتی برخوردارند. شرایط علی در شکل

تی جنسی، ازدواج پرمخاطره، اعتیاد، اختالفات فکری و نگرشی اخالقی، نارضای-بندوباری جنسی بی

ای نظیر ضعف سیستم آموزشی و مراکز  ها، مسائل اقتصادی و ازدواج زودهنگام. شرایط زمینه خانواده

 گذارند. مشاورۀ قبل از ازدواج و حین طالق نیز بر شرایط علی تأثیر می

 ای. واره، نظریۀ زمینه خانواده، طالق، عادت، جنسی نشینی ازدواج زودهنگام، حاشیه های کلیدی: واژه

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
ای فهم زنان و مردان در  بررسی مقایسه»نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان  پژوهشی مستخرج از پایان-مقالۀ علمی *

 ، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.«مواجهه با طالق

سالمت دانشگاه  شناسی شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و عضو قطب علمی جامعه . دانشیار جامعه1
 f.golabi@tabrizu.ac.irتبریز )نویسندۀ مسئول(، 

 a.shokuhi2015@gmail.comشناسی، دانشگاه تبریز،  . کارشناس ارشد جامعه2
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 مقدمه و بیان مسئله
با بررسی و توجه به جریان گذار جامعه از سنتی به مدرن، رشد شهرنشینی، باالرفتن میزان 

های نو درمورد زندگی فردی و مشترک  گیری دیدگاه تحصیالت دانشگاهی، استقالل مالی و شکل

های ارتباط مجازی  های عمومی و اجتماعی از یک سو، و شبکه رصهاز طریق افزایش حضور در ع

 از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ طالق در بین مردان و زنان در مقایسه با گذشته هستیم.

با گذشت زمان، قبح طالق در جامعه از بین رفته و به امری عمومی و رایج در سطح جامعه 

اند  در معرض طالق دچار نوعی بحران هویت شده رسد زوجین نظر می بدل شده است. اساساً به

پذیر  که دیگر معنابخشی به زندگی و رسیدن به کامیابی و رضایت از زندگی مشترک را امکان

رسیدن زندگی مشترک، راهکار آخر و  بست دانند. افراد مصمم به طالق، در سختی و به بن نمی

وجو  ی را در جدایی از هم جستنهایی برای حل مشکل، نجات و معنابخشی مجدد به زندگ

 (.11: 1100کنند )برناردز،  می

شود که یکی از زوجین یا هردو، احساس  طور معمول از زمانی شروع می فرایند طالق به

بیگانگی نسبت به یکدیگر داشته باشند. طالق انحالل قانونی ازدواج و لغو قانونی وظایف و 

(. یکی از مسائل 201-218: 1102و همکاران، های ازدواج بین طرفین است )قطبی  مسئولیت

شدن ذهنیت منفی دربارۀ طالق است. در حال حاضر، طالق  مهم در افزایش طالق، زدوده

شود که اقدامی برای رهایی از تنش خانوادگی است و  ای عادی و عملی بهنجار انگاشته می پدیده

توان  (. می01: 1101دوست،  و نشاط دانند )زرگر حتی برخی آن را نشانۀ سالمت نهاد خانواده می

کنندۀ افراد  تواند ترغیب شدت کاسته شده و همین می های اجتماعی طالق نیز به گفت از هزینه

 (.00: 1121به طالق و جدایی باشد )عبدی، 

احوال، شاهد روند کاهشی در ازدواج و در مقابل روند  براساس آمارهای سازمان ثبت

های  که در بررسی آمارها، تعداد ازدواج طوری خیر هستیم؛ بهافزایشی طالق طی ده سال ا

مورد ازدواج  102،011مورد بوده که این رقم به  001،122برابر با  1101شده کشور در سال  ثبت

های  تعداد طالق 1101دهد در سال  رسیده است. آمار این سازمان نشان می 1121در سال 

مورد رسیده و افزایش  110،120به  1121در سال  مورد بوده که 118،118شده در کشور  ثبت

دهد این  داشته است. به عبارت بهتر، بررسی نسبت طالق به ازدواج در ده سال اخیر نشان می

 رسیده است. 1121درصد در سال  11/11درصد بوده، به  1/12برابر با  1101نسبت که در سال 
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شده  های ثبت تعداد ازدواج 1120شدۀ مرکز آمار ایران، در سال  مطابق آمارهای ثبت

مورد بوده است. برای استان  111،111شده  های ثبت مورد و در مقابل تعداد طالق 101،112

مورد بوده که حدود نیمی از  1018شده  های ثبت ، تعداد طالق1120آذربایجان شرقی در سال 

ها سپری شده  واج آنمورد( برای زوجینی است که کمتر از سه سال از مدت ازد 1021ها ) طالق

دهندۀ  های دیگر نشان است. مقایسۀ آمار طالق در استان آذربایجان شرقی در مقایسه با استان

دهد طالق در  استان کشور است. این امر نشان می 11قرارگرفتن این استان در رتبۀ ششم از بین 

 های عمده تبدیل شده است. های اخیر به یکی از آسیب سال

ند طالق، یکی از طرفین با وابستگی و درگیری عاطفی، رنج بیشتری را متحمل غالباً در فرای

پاشیدگی شخصی،  برد. طالق موجب ازهم سر می تر در بحران به شود و مدتی طوالنی می

شود و در بیشتر موارد، آثار مخرب آن بر زنان بسیار شدیدتر از مردان  خانوادگی و اجتماعی می

 (.121: 1102است )اخوان تفتی و سیف، 

کند، درمجموع زنان  های زندگی پس از طالق هردو جنس را متأثر می با وجود اینکه چالش

پذیری  رو هستند. آسیب های بیشتری در زندگی پس از طالق روبه دلیل موانع جنسیتی با آسیب به

ها برای تن زنان خصوصاً در ابعاد اقتصادی، ارتباطی و اجتماعی موجب بروز تبعات بسیار منفی نه

شود )صادقی فسایی و ایثاری،  ها، بلکه برای خانواده، فرزندان و درمجموع کل جامعه می آن

1121 :111.) 

تواند زمینۀ بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت  ای اجتماعی می عنوان مسئله طالق به

وح اجتماعی را های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سط و بعضاً زمینۀ بروز بسیاری از آسیب

همراه  پدید آورد. این آثار و پیامدها عوارضی را هم برای زنان و مردان و هم برای فرزندان به

(. با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر در 11-21: 1121دارد )صدراالشرافی و همکاران، 

یسه و بررسی تالش است تا با رویکردی تفسیری، فهم زنان و مردان را در مواجهه با طالق مقا

 ساز و نیز پیامدهای طالق در زندگی زنان و مردان بپردازد. ای و سبب کند و به عوامل زمینه

 مروری بر تحقیقات پیشین

( به بررسی پیامدهای عاطفی، اجتماعی و 1102های داخلی، اخوان تفتی ) از میان پژوهش

رداخت و بیشتر بر آثار روانی اقتصادی برای مردان و زنان در مراحل قبل، حین و پس از طالق پ
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طالق با رویکرد جنسیتی متمرکز شد. همچنین در محدودۀ آثار اجتماعی، به عناوین برخی از 

 آثار طالق اکتفا کرد.

به این نتیجه رسید که « فقر و جغرافیای طالق در شهر تهران»( در مطالعۀ 1101نصیری )

سوادی و نبود  شود. از سوی دیگر بی ان میطالق موجب تعمیق فقر در میان زنان مطلقۀ شهر تهر

 دهد. شود و فقر آنان را افزایش می ها به کسب درآمد می اشتغال موجب قطع دسترسی آن

عاطفی طالق در سه مرحله -( به بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی1101سیف )

انی مقیم ایران، ایرانی مقیم )قبل، حین و بعد از طالق( بین سه گروه از زنان و مردان مطلقۀ ایر

آمریکا و آمریکایی مقیم آمریکا پرداخت و به این نتیجه رسید که گروه اول بیش از گروه دوم و 

اند. همچنین زنان مطلقۀ ایرانی در  گروه دوم بیش از گروه سوم متحمل پیامدهای طالق شده

طالق، پیامدهای بیشتری را قیاس با مردان مطلقۀ ایرانی در تمامی مراحل قبل، حین و پس از 

 اند. متحمل شده

ترتیب مشکالت ارتباطی،  ترین عوامل تقاضای طالق را به ( مهم1101دوست ) زرگر و نشاط

( و 1101اعتیاد، دخالت خانواده و بیماری روانی یکی از زوجین دانستند. ریاحی و همکاران )

نشدن انتظارات همسران از  رده( دخالت دیگران در زندگی زوجین و میزان برآو1102روشنی )

یکدیگر را دارای بیشترین تأثیر بر میزان گرایش به طالق اعالم کردند. فاتحی دهاقانی و نظری 

( عالوه بر دخالت بیجای اطرافیان در زندگی زوجین، تفاوت منزلتی زوجین را بر گرایش 1102)

پذیری، دخالت  اشتن مسئولیت( ند1128به طالق مؤثر دانستند. از دیدگاه جوادی و همکاران )

وفایی همسر،  عالقگی به همسر، بی خانوادۀ همسر، ناتوانی در برقراری روابط عاطفی، بی

نکردن انتظارات یکدیگر از عوامل  داشتن در برقراری روابط جنسی مطلوب و برآورده مشکل

 اصلی طالق بوده است.

های  رفتاری، نهادها و ارزشگذاشتن بر اختالفات  ( ضمن صحه1121قریشی و همکاران )

های  جدید، حمایت نهادی، نداشتن شناخت قبل از ازدواج، ضعف اقتصادی و تفاوت

های  عنوان عوامل مؤثر بر طالق نشان دادند غلبۀ نسبی ارزش طبقاتی زوجین به-فرهنگی

( به سه گروه 1121گیری طالق است. شیخی و همکاران ) جدید، مفهوم مرکزی در شکل

اند از: ناهمخوانی تبیینی،  کنند که عبارت وجودآمدن پدیدۀ طالق اشاره می به مقوله در

زاده و همکاران  روزشدن. همچنین نتایج تحقیق عباس ناهمخوانی معنایی و ناهمخوانی به

داری زنان  ( نشان داد فردگرایی، رشد عقالنیت یا انتخاب آزادانه، نگرش منفی به خانه1120)
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بط عاطفی و احساسی با جنس مخالف دارای تأثیرات زیادی بر گرایش و تغییر نگرش به روا

ها  شوند، فرصت آن طور روزافزون درگیر کار و کسب درآمد می به طالق است. وقتی زنان به

شود. این امر عامل احتمالی دیگری برای طالق است.  دادن کارهای خانه کمتر می برای انجام

اند. در  های ناشی از کار و خانواده گرفتار شده مسئولیت کنند میان فشار بار زنان احساس می

( عوامل اجتماعی و فرهنگی را بیش از عوامل اقتصادی و 1120ادامه، زارعان و سدیدپور )

 اند. سیاسی در طالق دخیل دانسته

( مدت آشنایی و شناخت، اختالف سن و مدت 1101مطابق تحقیق ملتفت و احمدی )

های  اند. مطابق یافته زندان، بیشترین تأثیر را در گرایش به طالق داشتهزندگی مشترک و تعداد فر

های روانی،  ( طالق برای زنان پیامدهای متعددی در حیطه1121صادقی فسایی و ایثاری )

همراه دارد؛ هرچند این پیامدها برای زنان و  اجتماعی، اقتصادی، جنسی، ارتباطی و فرزندان به

 مردان متفاوت است.

ویژه هند نشان داد الگوهای  ( در آسیا به2811) 1ان مطالعات خارجی، مطالعۀ دوماراجواز می

طالق در این نواحی کماکان تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی جامعه و سطح تحصیالت زنان 

تر و بیشتر  که در مناطقی که نفوذ این هنجارهای فرهنگی و سطح تحصیالت قوی طوری است؛ به

م و پایداری پیوندهای زناشویی در برابر طالق نیز بیشتر است )قاضی باشد، میزان استحکا

(، منابع اقتصادی زنان رابطۀ 2818) 2(. از نظر تیچمن122: 1121مندگاری،  طباطبایی و علی

( پی بردند که استقالل اقتصادی 2888) 1محکمی با اقدام به طالق دارد، ولی سایر و بیانچی

شود. رضایت از ازدواج و تعهد، بیشتر از میزان استقالل  یخود به طالق منجر نم خودی به

بینی کند. این محققان نتیجه گرفتند که  تواند احتمال فروپاشی خانواده را پیش اقتصادی می

استقالل اقتصادی زن ممکن است به رهایی از یک ازدواج ناخوشایند کمک کند، اما داشتن پول 

( 2888زندگی بهتری خواهند داشت. سایر و بیانچی ) بدین معنی نیست که زنان شرایط کاری و

ها و سطح  با استفاده از مدارک فراوانی ثابت کردند که وقتی زن و مرد از لحاظ سن، ارزش

رو منطقی است  تحصیالت یکسان باشند، احتمال پایداری ازدواجشان بیشتر خواهد بود. از این

شوهر براساس یک زمینۀ مشابه، درمورد ها و کارکردها سبب شود زن و  که مشابهت در نقش

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Dommaraju 
2. Teachman 

3. Sayer and Bianchi 
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شان را ارتقا دهند )استیوارت و برنتانو،  ها به تفاهم برسند و روابط زناشویی ها و فرصت چالش

؛ 2882، 1؛ گونزالز1111، 2؛ گیدنز1221، 1(. همچنین مطالعات مختلف )آماتو و راجرز10: 2811

است و معلول تغییرات اقتصادی،  ( نشان دادند روند افزایش طالق جهانی2818، 0لستهاق

رغم  جمعیتی، حقوقی، ارزشی و فرهنگی است. جامعۀ ایران نیز در دو دهۀ اخیر به

سمتی در حال حرکت است که  های فرهنگی، به ریزی های اجتماعی و برنامه گذاری سیاست

 شود. هایش افزوده می روز بر تعداد طالق روزبه

 روش پژوهش

اساس از نظریۀ  های مرسوم در مطالعات کیفی است و براین روش پژوهش حاضر از روش

های کیفی حاصل از آن استفاده  عنوان راهنمایی برای مصاحبه و تجزیه و تحلیل داده به 1ای زمینه

شده است. جامعۀ مورد مطالعۀ این تحقیق را زنان و مردان جداشدۀ ساکن شهر تبریز تشکیل 

گیری تا زمانی ادامه یافت که نوعی اشباع نظری و  ونهرو، نم دهند. با توجه به روش پیش می

های بیشتر اطالعات  ها، در جریان مصاحبه اطالعاتی حاصل شود. در فرایند گردآوردی داده

 دست نیامد. جدیدی به

گرفته یا در  مرد طالق 11زن و  11نفر ) 12تعداد افراد مورد مصاحبه )نمونه( در این تحقیق 

منظور حصول  ودوم اشباع نظری حاصل شد، به ینکه از مصاحبۀ بیستمعرض طالق( است. با ا

گیری در این تحقیق با  نفر ادامه پیدا کرد؛ بنابراین، برای نمونه 12ها تا  اطمینان بیشتر، مصاحبه

ترها، افرادی  ها و جوان سواد، مسن کرده و بی های مختلفی از زنان و مردان اعم از تحصیل گروه

اجتماعی متوسط و -اجتماعی باالیی داشتند و کسانی که موقعیت اقتصادی-یکه موقعیت اقتصاد

پایینی داشتند و شاغل و غیرشاغل، دارای فرزند و بدون فرزند و غیر از آن مصاحبه صورت 

کنندگان در  شوندگان و مشارکت گیری انجام شد )تا جایی که تنوع مصاحبه گرفت و نمونه

ها  ای در حد زیادی باشد(. در تحقیق حاضر برای گردآوری داده های زمینه لحاظ ویژگی تحقیق به

 از تکنیک مصاحبۀ عمیق استفاده شده است.

 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Amato and Ragers 

2. Giddens 

3. Gonzalez 

4. Lesthaeghe 
5. Grounded Theory 
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 های پژوهش یافته
سال دارند. در بین مردان،  18نفر بیش از  0سال و  18نفر از پاسخگویان کمتر از  2در بین زنان، 

 1نفر شاغل و  18تند. از بین زنان، سال هس 18نفر در گروه سنی بیش از  0سال و  18نفر زیر  1

اند. اغلب  نفر از مردان شاغل و بقیه )دو نفر( غیرشاغل 11نفر غیرشاغل هستند. در این مورد، 

نفر( و تنها سه نفر از زنان هستند که بیش از  10اند ) زنان کمتر از ده سال زندگی مشترک داشته

تن بدون فرزند هستند. در  0ارای فرزند و تن از زنان د 11ده سال از ازدواجشان گذشته است. 

نفر از زنان دارای  0نفر فرزندی ندارند.  1نفر از مردان دارای فرزند هستند و  2این مورد، 

نفر از  1اند. همچنین  نفر باالتر از لیسانس 2نفر بین دیپلم و لیسانس و  11تحصیالت زیردیپلم، 

 بین دیپلم و لیسانس هستند. نفر 2مردان دارای تحصیالت کمتر از دیپلم و 

 شرایط علی 

 خشونت

زنانی که در مصاحبه شرکت کردند، گفتند تا میزان زیادی خشونت واردشده بر جسم و روان  

کردند، اما  خاطر داشتن فرزند و فرزندان تحمل می ویژه به خود را برای ادامۀ زندگی مشترک و به

مۀ زندگی با این شرایط هم به ضرر خودشان است وقتی دیگر به این نتیجه رسیدند که امکان ادا

 و هم پرخاشگرشدن فرزند را در پی دارد، طالق را بر زندگی زناشویی ترجیح دادند:
از زمانی که اختالفاتم با شوهرم باال گرفته بود و دو بار تا آستانۀ طالق رفته بودیم و دادگاه »

فته بود. یه بار گفت بیا بریم بیرون و به نفع من رأی داده بود، شوهرم ازم کینه به دل گر
اومده و حل اونا با هم حرف بزنیم. تو جاده خودش از ماشین بیرون  درمورد اختالفات پیش

وواج از این کارش بودم که با ماشین به ته دره سقوط کردیم. شانس آوردم  پرید و من هاج
نشین  کسته بود و کالً خونهکه زنده موندم، ولی چند ماهی بستری بودم. لگن و دست و پام ش

کنه.  خاطر اون تصادف مهرۀ گردن و کمرم درد می شده بودم و حرکتی نداشتم. االن هم به

ساله، زیردیپلم  01)خانم « تونم بلند کنم خیلی توان سرپاایستادن ندارم یا وسایل سنگین نمی
 و غیرشاغل(.

 اعتیاد

خصوص در طبقۀ متوسط و پایین بیشتر  اد بهآمده از تحقیق، مشکل اعتی دست بنا بر نتایج به 

ملموس و عامل بروز اختالف بین زوجین است. زنانی که تجربۀ زندگی با شوهری معتاد را 
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داشتند عنوان کردند شاید تا حد زیادی درمورد بیکاری و فقر مالی همسرش صبور باشند و تا 

دامه بدهد و مشوق و یاریگر زمان زیادی که مرد جویای کار و شغل است، به زندگی مشترک ا

همسر خود باشند، ولی درمورد اعتیاد، اگر شاهد اراده و جدیتی برای ترک نباشند، احتمال طالق 

 ها زیاد است: آن

کرد. حتی شده بود چند باری بهم زنگ زدن،  شدت مشروبات الکلی مصرف می شوهرم به»
ها مست بود و از  ه. خیلی وقتمن رفتم و اونو با حالت مستی و حالت استفراغ آوردم خون

گفت به تو هیچ ربطی نداره.  کردم می اومد. وقتی بهش اعتراضی هم می دهنش بوی بدی می
ساله، زیردیپلم و  01)خانم « هر وقت خرج و مخارج زندگی رو ندادم بیا یقۀ منو بگیر

 غیرشاغل(.

 سوءظن و حس مالکیت

ص در زندگی مشترک، اعتماد و احترام متقابل خصو ای به دو محور اصلی و بسیار مهم هر رابطه

است و اگر یکی از این دو محور آسیب ببینند، ممکن است رابطه کامالً از بین برود. با توجه به 

کردند که  شوندگان زن و مرد مطرح می افزایش روابط خارج از عرف و خانواده، مصاحبه

جسارت به این عمل که ضد  سوءظن و شک به شریک زندگی ناخودآگاه شکل گرفته بود و

 های جامعه است در جامعه نسبت به گذشته رشد داشته است: ارزش

شدت فرد شکاکی بود و مدام منو تحت کنترل داشت. حتی گوشیم هم زنگ  شوهرم به»
داد تا بدونه کی زنگ زده. حتی اواخر کالً به سرش زده بود.  زد، گاهی خودش جواب می می

گفت مشروب خوردی؟ از خونه بوی سیگار  کرد و می دهنمو بو میاومد  وقتی از سرکار می
 ساله، دیپلم و غیرشاغل(. 21)خانم « میاد. کسی اومده بود خونه؟

 اخالقی-بندوباری جنسی خیانت و بی

هایی که با زنان انجام گرفت و به روابط جنسی خارج از خانۀ شوهرانشان اشاره  در مصاحبه

شان با زنان مطلقه ارتباط جنسی داشته و  ند که شریک زندگیکرد داشتند، غالباً مطرح می

آمدن اختالفات و طالق خودشان مطرح  واردشدن زن دیگر به زندگی مشترکشان را دلیل پیش

ها بهتر شد، شوهرشان روابط  کردند. همچنین معتقد بودند وقتی رفاه و وضعیت مالی زندگی آن

کردند که در زندگی مشترک  ل مردان نیز عنوان میجنسی خارج از خانه را شروع کرد. در مقاب
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وکاستی نبود، همۀ تالش و عزم خود را برای ساختن زندگی موفق گذاشته بودند و از خیانت  کم

 اند: شدت شوکه شده همسر خود به

ولی  ای رابطه دارهگفتن زنم با مرد دیگه شنیدم که می هرازگاهی از اطرافیان حرفایی رو می»
تم. تا اینکه بعد مدتی فهمیدم که بله واقعیت داشت و زندگی من شده صحبت گرف جدی نمی

اول اقوام و آشنایان. کالً آبرویی برام باقی نمونده بود و با استفاده از تعدادی شاهد و 
« خبرکردن پلیس، ماجرا رو پیگیر شدم تا بیشتر از این با حیثیت و آبروی من بازی نکنه

 اغل(.ساله، دیپلم و ش 10)آقای 

 ها اختالفات فکری و نگرشی خانواده

ورسوم و توقعات و انتظارات فرد، از مسائلی  محیط زندگی، قوم و قبیله، عقاید و باورها، آداب 

شوندگان زن و مرد، تمایز  رو کند. مصاحبه تواند زندگی مشترک را با مشکل روبه است که می

ان کردند؛ چرا که معتقد بودند دید اساسی بین خود و همسر را از دالیل اصلی طالق عنو

ها  داشتن از کانون خانوادۀ آن بودن و تعلق ها وجود ندارد و باهم مشترکی به زندگی در بین آن

رخت بربسته است و چرخه و روال زندگی، تغییراتی اساسی در جهت فروپاشی خانواده را در 

 پی داشته است:
گفت خوبیت نداره زن خودش تنها بیرون  و می داد تنهایی بیرون برم شوهرم بهم اجازه نمی»

گفت از خونه بیرون نرو. وقتی این شرایط رو  بره. حاال مانع از ادامۀ تحصیلم شد و کالً می
گه. توی فامیل ما خوبیت نداره زن  به مادرشوهرم گفتم جواب داد خوب پسرم راست می

 شاغل(.ساله، دیپلم و غیر 10)خانم « خودش تنهایی هرجا خواست بره

 مسائل اقتصادی

حساب  گیری اختالفات و سردشدن روابط زوجین به مشکالت مالی و اقتصادی از علل شکل

های زیاد زندگی و... از مواردی  آید. بیکاری و نداشتن درآمد، نداشتن امنیت شغلی، هزینه می

 ها اشاره داشتند: شوندگان به آن هستند که مصاحبه

گفت  کردن یا خودش می عد از مدتی یا از کار اخراجش میشوهرم شغل ثابتی نداشت و ب»
خونه، پول  خوره. کالً هر ماه با هزار بدبختی و مصیبت پول اجاره این کار به درد من نمی

افتاد و چند باری هم برای قطع  کردیم. گاهی پرداخت اینا عقب می قبض و... رو پرداخت می
دت زندگی یک روز خوش نداشتم و هر روز گاز و آب به در منزل اومده بودن. در طول م
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کرد. هر کاری رو شروع  خیالی شوهرم منو عصبی می های زندگی و بی استرس کار و هزینه
 ساله، لیسانس و شاغل(. 10)خانم « آورد رسید و بدهی باال می بست می کرد، زود به بن می

 نداشتن زوجین از یکدیگر شناخت

فردی و شخصیتی و توجه به نسبتی از معیارهای در های  محوری و صداقت، ویژگی اخالق

شوندگان  گرفته، مصاحبه های صورت انتخاب همسر آینده امری ضروری است. در بیشتر مصاحبه

اذعان کردند که چندان شناخت کافی و مناسبی از همسر خود نداشتند و بعد از شروع زندگی 

 اند: ارهای خود را انتخاب نکردهمشترک تازه متوجه شدند همسری متناسب با شخصیت و معی
با خواهرش دوست و همکالسی بودم و خواهرش منو بهش پیشنهاد کرده بود. از اون طرف »

ای بودیم، دیگه چندان تحقیقی انجام ندادیم. همسرم اون زمان تهران کار  محله چون هم
روابط جنسی  کرد و ساکن تهران بود. بعداً و با گذشت زمان متوجه شدم این توی تهران می

خبر بودیم. براساس اعتماد و شناخت خانواده باهاش  داشته و سیگاری بوده و ما ازش بی
 ساله، لیسانس و شاغل(. 10)خانم « ازدواج کردم

 نارضایتی جنسی

بودن میزان رضایت جنسی صحبت  شوندگان از کم گرفته، مصاحبه های صورت در بیشتر مصاحبه 

نیاز عشق و تداوم رابطۀ عاطفی بیان کردند و مدعی  نسی را پیشکردند. عالوه بر آن رابطۀ ج

کنندۀ  بودند مفهوم عشق یک رشد احساسی و عاطفی است که گرچه رابطۀ جنسی عامل تقویت

 آن است، باید بدون رابطۀ جنسی هم به رشد و تعالی خود ادامه بدهد.
م. اوایل زندگی من بیشتر شدت سردمزاج بود و با هم چندان رابطۀ جنسی نداشتی شوهرم به»

کم من هم از برقراری رابطه دلسرد  ای نداره کم مرور که دیدم عالقه رفتم، ولی به سمتش می به
گفت من مشکلی ندارم و تمایل  کرد و می گفتم بره دکتر مقاومت می شدم. هرچقدر بهش می

 ساله، لیسانس و شاغل(. 20)خانم « ازحد هستش جنسی تو بیش

 گام و پرمخاطرهازدواج زودهن

های پرمخاطره عنوان کردند که  شونده ازدواج زودهنگام را جزء ازدواج مردان و زنان مصاحبه 

در آن برهه، شناخت و ظرفیت روانی مناسب برای مدیریت زندگی مشترک را نداشتند. در برابر 

سلیم مشکالت زندگی، آستانۀ تحمل آنان کم بود، خیلی سریع دچار یأس و خستگی شدند، ت

 شرایط موجود شدند و طالق را برای خالصی از زندگی انتخاب کردند:
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اصالً درکی از زندگی مشترک نداشتم و صرفاً ازدواج رو کاری برای رفع نیازهای جنسی »
دونستم. برای همین بعد اتمام سربازی تصمیم به ازدواج گرفتم. بعد ازدواج بود که  می

و اگر آمادگی تمام نداشته باشی، ادامۀ زندگی مشترک فهمیدم زندگی فقط نیاز جنسی نیست 
 ساله، زیردیپلم و شاغل(. 11)آقای « کار دشوار و سختیه

 ای شرایط زمینه

 ضعف سیستم آموزشی و مراکز مشاورۀ خانواده

شوندگان زن و مرد متذکر شدند که در سیستم آموزشی حاکم بر کشور ما درمورد سواد  مصاحبه

چنان آموزش و روشنگری صورت نگرفته  ندگی فردی و اجتماعی، آنهای ز جنسی و مهارت

های قبل و بعد از ازدواج را خیلی  ها مشاوره اند. آن است و این قبیل موارد در جامعه تابو شده

بخشی زوجین نیست و  چنان که شایسته است، در جهت کمک و آگاهی سطحی دانستند که آن

 تصنعی و فرمالیته است:ها بخشی از مراحل اداری  شرکت در آن
متأسفانه تو مدرسه به ما اصالً درمورد جنسیت، ازدواج و مسائل از این دست آموزشی داده »

بسته ازدواج  وگوش نشد. من خودم یقیناً اگر شناخت کافی از این قبیل مباحث داشتم، چشم
ساله،  21)خانم « گرفتم کردم و در انتخاب شریک زندگیم همۀ جوانب رو درنظر می نمی

 دیپلم و غیرشاغل(.

 وابستگی عاطفی

شوندگان زن مطرح شد که آن را ناشی از وابستگی  وابستگی عاطفی غالباً در بین مصاحبه

خاطر فرزندان عنوان کردند که تحت هر شرایطی  خصوص به ازحد به زندگی مشترک و به بیش

 دامه دهند:خاطر فرزندان راضی بودند به زندگی مشترک ا برای دوام زندگی به

تونم  گفتم تو نباشی من نمی ستودم و بهش توجه داشتم و می همیشه زیبایی همسرم رو می»
کرد  ای قهر می رفت که این هی به هر بهانه سمتی می کم زندگی ما به به زندگی ادامه بدم. کم

ی مون. تا جایی که زنم بعد مدت رفتم دنبالش تا برگرده سر خونه و زندگی و من با گل می
« ای داره من بدون چون و چرا قبول کنم خودشو خیلی باال گرفت و انتظار داشت هر خواسته

 ساله، لیسانس و شاغل(. 10)آقای 
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 گر شرایط مداخله

 ضعف مدیریت و استقالل شخصیتی

شوندگان به ضعف مدیریت و استقالل شخصیتی شریک زندگی خود اشاره کردند  اغلب مصاحبه

کرد و در بلندمدت آشفتگی و  و واکنش مناسب را دچار مشکل می گیری که امکان تصمیم

 گاه به همراه داشت: عنوان تکیه دلسردشدن از همسر را به
گفت باید در  رفتن رو با همدیگه هماهنگ کنیم و می شوهرم حتی قادر نبود تصمیم مسافرت»

بدیم بدون موافقت و  خواستیم انجام این زمینه از مادرم هم نظرخواهی کنم. کالً هر کاری می
تحمل نبود. انگاری هنوز بچه بود و  پذیر نبود. این رفتارش برام قابل تأیید مادرش امکان

 لیسانس و شاغل(. ساله، فوق 22)خانم « گیری نداشت خودش قدرت تصمیم

 تقویت فردگرایی

 های نوین شوندگان خاطرنشان کردند تفکر سنتی غالب، رنگ باخته است و ارزش مصاحبه

های سنتی را که  اند؛ چرا که زنان خواهان حضور در عرصۀ عمومی هستند و نقش جایگزین شده

 تابند: مانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است برنمی
ای تربیت شده بودم که مستقل بار اومدم و همۀ کارهای  من خودم از اول توی خانواده»

کردم. ولی  غازه خریده بودم و کار میدادم. با درآمد خودم م تنهایی انجام می خودم رو به
کرد. کالً روی اعصابم رفته بود و من از اینکه یکی  شوهرم مدام ازم درمورد کارم سؤال می

تونم ماشینم رو ببرم تعمیرگاه یا  اومد. خوب وقتی من خودم می مراقبم باشه خوشم نمی
 20)خانم « اباالسر دارمکارهای اداریم رو خودم انجام بدم، دیگه چه نیازی به شوهر و آق

 ساله، کاردانی و شاغل(.

 شدن قبح طالق شکسته

شوندگان بیان داشتند که نوع نگاه جامعه به طالق تغییر کرده است و آن فشار و نگاه  مصاحبه

تر شده و افراد با فشارهای روانی و اجتماعی کمتری  منفی که به طالق وجود داشت کمرنگ

 کنند: اقدام به طالق می
کردم روزی کارم به طالق بکشه.  فامیل و اقوام ما طالق جایگاهی نداشت و منم باور نمی در»

شو  اما چون زنم وقتی من سرباز بودم، به حالت غیابی درخواست طالق داده بود و مهریه
خواست با من زندگی کنه. حتی  دادن نداشتم؛ چون نمی ای جز طالق اجرا گذاشته بود، چاره
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تر همسرم هم قبالً طالق گرفته بود و اینا  و فهمیده بود خواهر بزرگوج پدرم بعد پرس
م  خاطر همین جریان حتی خونواده کارشون اینه که درخواست طالق بدن و مهریه بگیرن. به

ست  گفتن طالق در این زمان بهتر از طالق با داشتن فرزند در آینده موافق طالق بودند و می
 ساله، دیپلم و غیرشاغل(. 21)آقای « و طرف هستشو االن تمومش کنید به نفع هرد

 فشارهای هنجاری

خاطر فشارهای هنجاری حاکم بر  شوندگان اعم از زنان و مردان مطرح کردند که به مصاحبه

کنند؛ چرا که  اند خودداری می جامعه از بیان داشتن دالیلی که تصمیم بر طالق و جدایی را گرفته

کردن چه واکنش و  ترس آن را دارند که در صورت مطرح کردن دشوار است و هم هم بیان

ترتیب علل طالق را مانند رازی در پیش خود  بازخوردی از خانواده و جامعه دریافت کنند. بدین

 نگه داشته بودند:
شدم و طوری شده بود که اصالً میل جنسی در  شدت اذیت می در رابطۀ جنسی با شوهرم به»

کنه. دیگه این شرایط برام  کردم بهم تجاوز می ار فکر میمن از بین رفته بود و هر ب
تحمل شده بود و تصمیم به طالق گرفتم. وقتی اطرافیان درمورد طالق ازم سؤال  غیرقابل

تونستم اتفاقات واردشده در جریان زندگیمو براشون بازگو کنم، ولی از درون  کردن نمی می
 اغل(.ساله، لیسانس و ش 21)خانم « متالشی شده بودم

 پذیری نداشتن تعهد و مسئولیت

های خود واقف نبود یا  ها به وظایف و مسئولیت شوندگان از اینکه شریک زندگی آن مصاحبه 

کرد، احساس نارضایتی و ناخشنودی  ها شانه خالی می اینکه عمداً یا سهواً از پذیرش آن

بودن و شدن، «ما»ی حس جا کردند و معتقد بودند این امر سبب شده است تا در زندگی به می

گونه صمیمیت و همکاری دوجانبه برای ساختن زندگی بهتر  بودن جاری باشد و هیچ«من»فقط 

 وجود نداشته باشد:

داد. کالً خونۀ ما همیشه شلوغ  همسرم کالً وظایف و کارهای مربوط به خونه رو انجام نمی»
شد و من لباسی  ی هم تلنبار میها رو کرد. حتی گاهی لباس و کثیف بود و اصالً رسیدگی نمی

رفت خونۀ اقوام و آشناهاش و دیر  ها می کردم بپوشم برم سرکار. حتی خیلی وقت پیدا نمی
 ساله، دیپلم و شاغل(. 10)آقای « اومد خونه و از شام هم خبری نبود می
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 سلطه و کنترل طرف مقابل

و بر رفتارهای او تسلط یابند، از  بسیاری از افراد برای اینکه همسر خود را تحت کنترل درآورند

گر ممکن  کنند. رفتارهای کنترل ابزار سلطه و کنترل طرف مقابل به اشکال گوناگون استفاده می

ای از زندگی بروز یابند. در این مورد بیشتر زنان احساس سلطه و کنترل بر  است در هر برهه

تا احساس رضایت درونی و  خود را از جانب همسر عنوان کردند که مانع از آن شده بود

 خودشکوفایی کنند:

کنم  دید با برادرم صحبت می همسرم کالً منو از خانواده و دوستانم دور کرده بود. وقتی می»
خوام  گفتم با دوستم می کنی، تلفن سوخت یا وقتی می گفت چقدر با داداشت صحبت می می

ه؛ یا مثالً هر وقت خواهرم گفت من از اون دوستت خوشم نمیاد و یه جوری برم خرید می
 21)خانم « خواست رابطۀ من و خواهرمو بهم بزنه کشیدن حرفایی می مهمون ما بود، با پیش

 ساله، لیسانس و غیرشاغل(.

 راهبردها

 نکردن مادی و معنوی خانواده حمایت

وز شوندگان بعد از تشدید اختالفات با شریک زندگی، اولین راهبرد کنشی که از خود بر مصاحبه

کننده خواهد بود یا  گذاشتن مشکالت زندگی با خانواده کمک داده بودند این بود که آیا درمیان

 نشدن از سوی خانواده مواجه خواهند شد: اینکه با دست رد و حمایت
کردن که  م مدام کمک و راهنمایی می های زندگی مشترکم، خانواده توی اختالفات و درگیری»

ونم، ولی هرچی تالش کردم نشد!! و اقدام به طالق کردم. اگر توی زندگی مشترک باقی بم
کردم. نه از کارهای  شدن، معلوم نبود چیکار باید می حال و پشتیبانم نمی م کمک خانواده

آوردم، نه پولی داشتم که بتونم خودم خرج و مخارج زندگیمو بعد از طالق  دادگاه سر درمی
 رشاغل(.ساله، دیپلم و غی 21)خانم « تأمین کنم

 مهریه: اهرم فشار یا بدون کارکرد

مثابۀ اهرمی بوده که مردان را برای گرفتن  ها، زنان گفتند درخواست مهریه به در بیشتر مصاحبه 

 صورت توافقی بر سر طالق و جدایی به توافق برسند. طالق به دادگاه بکشاند تا به
قدر بمونی که موهای سرت  د اوندم و بای کرد به هیچ عنوان طالقت نمی شوهرم تهدیدم می»

م زیاد بود و شوهرم مغازه  هم مث دندونات سفید بشن. من با توجه به اینکه مبلغ مهریه
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ای براش  شو پلمپ کردم. با این شرایط وقتی دید چاره داشت، برای گرفتن مهریه مغازه
تصمیم  صورت توافقی برای پرداخت مهریه و طالق نمونده برادرش رو واسطه کرد تا به

 ساله، لیسانس و غیرشاغل(. 21)خانم « بگیریم

 طالق وسیلۀ نجات فرد

شوندگان گفتند تا آخرین لحظات، تالش و اهتمام خود را برای ادامه و بهبود زندگی  مصاحبه 

کدام از طرفین  کار بردند، اما زمانی که به این نتیجه رسیدند که ادامۀ شرایط به نفع هیچ مشترک به

 عنوان آخرین گزینه برای رهایی و نجات انتخاب کردند: را به نیست، طالق

اوایل خیلی دچار فشار روحی و افسردگی بودم. بعداً دیدم اتمام اون زندگی چقدر به نفعم »
شد. بعد طالق  ای عایدم نمیدادم، جز پسرفت چیز دیگه تموم شده و اگر زندگی رو ادامه می
هم ازدواج کردم و کالً زندگیم از این رو به اون رو  ایادامۀ تحصیل دادم و با شخص دیگه

 ساله، لیسانس و شاغل(. 02)خانم « شد

 شدن یا نشدن از سوی قانون حمایت

شوندگان مطرح کردند قانون جاری از عدالت و انصاف به دور است و هر کسی که پول  مصاحبه

آورد. شرایط  ا فراهم میراحتی امکان صدور حکم به نفع خویش ر یا آشنایی داشته باشد، به

شوندگان موجب ایجاد ذهنیت منفی و مخدوش به دستگاه قضایی  شده توسط مصاحبه مطرح

گرفته در مرحلۀ طالق، محیط دادگاه را محیطی مساعد و  کشور شده است و از تجربۀ شکل

 اند: مناسب که باید منجی مظلوم و احقاق عدالت باشد، مشاهده نکرده
ای به پرونده اضافه بشه و رأی به نفع من بود. قرار شد  فقه قرار بود الیحهدر جریان گرفتن ن»

دونم چی شد که قبل از  اول الیحه مهر ثبت بخوره و بعداً به پرونده ضمیمه بشه، ولی نمی
وحقوقم بر باد رفت. اون زمان خیلی ناراحت و آشفته  خوردن الیحه گم شد و حق مهر ثبت

ن و عدالت دلسرد شدم. آخه یعنی چی الیحه از پروندۀ من گم شدم و کالً از حمایت قانو
بشه؟ حتماً همسرم با همکاری یکی اون الیحه رو از پرونده برداشته بود تا حکم به نفع من 

 ساله، زیردیپلم و شاغل(. 11)خانم « صادر نشه

 داغ ننگ و افترا 

اند و دچار این  جربه کردهخوردن را ت شوندگان، زنان بیش از مردان برچسب در میان مصاحبه

زنی و افترا بیشتر در  شوندگان خاطرنشان کردند که معموالً برچسب اند. مصاحبه عارضه شده
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پیوندد. افترا و تهمتی که بیشتر ناشی  وقوع می مرحلۀ تشدید اختالفات و مراحل پایانی طالق به

اینکه خود را محق  از خصومت و کینه است و منطبق بر واقعیت زندگی نیست. طرفین برای

زنند و آرامش روانی و آبروی فرد و خانوادۀ وی را تحت  جلوه دهند، دست به این کنش می

 دهند: ها قرار می تأثیر بازخوردهای منفی این قضاوت

گرفتن از زنم برای ازدواج مجدد دو باری اقدام کردم، ولی هردو بار بهم جواب  بعد از طالق»
گرفتی.  رد زندگی بودی و مشکلی نداشتی، از زن اولت طالق نمیرد دادند و گفتن تو اگر م

 22)آقای « گفتن دخترمونو که از سر راه نیاوردیم که با دست خودمون بدبختش کنیم می
 ساله، لیسانس و شاغل(.

 پیامدهای طالق
گرفته، پیامدهای اجتماعی طالق برای دو جنس تقریباً برابر عنوان شد،  های صورت در مصاحبه

 مراتب بسیار بیشتر از مردان عنوان شده است. لی پیامدهای اقتصادی و روانی برای زنان بهو

 کاهش ارتباطات اجتماعی

پذیری و  شوندگان به موارد متعددی اشاره کردند، از قبیل: افزایش جرائم اجتماعی، آسیب مصاحبه

پذیری افراد، طرد  ن نهاد جامعهتری ترین و ابتدایی عنوان مهم ثباتی جامعه، فروپاشی خانواده به بی

شدن حضور در  های ازدواج، اختالل در مناسبات اجتماعی، کاهش یا قطع اجتماعی، کاهش فرصت

 های اجتماعی: دادن حمایت اجتماعی، و تضعیف موقعیت و فرصت محیط بیرونی، ازدست

های  میهای اطرافیان واهمه داشتم، خیلی توی دوره وحدیث بعد از طالق، چون از حرف»
کردم،  وآمد می شدم و فقط با یه دوستم که از دبیرستان با هم بودیم، رفت فامیل حاضر نمی

شونو ترک  اونم زمانی که شوهرش سرکار بود و همیشه قبل از برگشتن شوهرش خونه
« م و راحتم رم رستوران یا کافی شاد. به این شرایط عادت کرده کردم. خودم تنهایی می می

 ه، لیسانس و شاغل(.سال 02)خانم 

 پیشنهاد ارتباط نامشروع

گرفته از پیشنهاد ارتباط نامشروع توسط وکیل، قاضی دادگاه،  ها، بیشتر زنان طالق در مصاحبه 

 کارکنان دادگاه، اقوام و آشنایان سخن گفتند:
روند رسیدگی به پروندۀ من توی دادگاه خیلی طوالنی شده بود و من از این داستان خیلی »

ه شده بودم. اونجا یه کارمندی بود وقتی این شرایط من رو دید گفت تو صیغۀ من بشو، خست
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ای نشده طالقت رو از شوهرت بگیرم و راحت بشی. واقعاً از این  دم یه هفته من قول می
دونستم چی بگم و فقط از اتاق اومدم بیرون. کالً بعد اون اتفاق  حرف هنگ کردم و نمی

)خانم « بردم عنوان همراه با خودم می رفتم و برادرم رو به یی دادگاه نمیترسیدم. تنها خیلی می
 ساله، لیسانس و غیرشاغل(. 21

 والد های تک گیری خانواده شکل

اند که با نوعی ترس و  ها، اغلب زنان سرپرستی فرزندان خود را برعهده گرفته در مصاحبه 

بودن یا مشکالت روحی و روانی،  لخاطر شاغ گفتند به نگرانی همراه بوده است. آنان می

نظارت کافی بر اعمال و رفتار کودکانشان ندارند و نوعی نگرانی اخالقی از این موضوع 

شوندگان مرد گفتند هرچند استقالل مالی زنان در نگاه اول کمک  دارند. همچنین مصاحبه

برابر همسرشان دهد که در  ها این امکان را می آید، به آن حساب می اقتصادی خانواده به

احساس ضعف، کمبود و وابستگی نکنند و همین عامل سبب شده است تا در صورت بروز 

تری را تجربه کنند و با آسودگی فکری بیشتری برای  اختالفات زناشویی رابطۀ شکننده

 گیری کنند: گرفتن تصمیم طالق
د خودخواه و همسرم چندان محبتی نه به من و نه دخترمون نداشت. دقیق مثل پدرش بو»

لجباز. منم زمان طالق تمام مهریه و حقوقش رو دادم، ولی دخترم رو خودم برداشتم؛ چون 
خواستم با زنی بزرگ بشه که انسانیت و تربیت و شعور چندانی براش در اولویت  نمی

 ساله، زیردیپلم و شاغل(. 20)آقای « نیست

 نشینی جنسی حاشیه

ست قبل از طالق از وضعیت اجتماعی باالتری برخوردار نشینی جنسی، افراد ممکن ا در حاشیه

دلیل طالق و تغییر در شبکۀ اجتماعی این وضعیت را از دست بدهد و به سطح  باشند، اما به

نشینی جنسی پدیدۀ متغیری  پایینی از وضعیت اجتماعی و منزلتی تنزل یابند؛ بنابراین حاشیه

یافته سرکوب نشده  میل جنسی به شکل سازماناست که با وضعیت اجتماعی ارتباط دارد. اگر 

یافتۀ میل  جانبه و سرکوب سازمان بود، شاید شاهد این تعداد از طالق نبودیم. جداسازی همه

مردان تبدیل کرده است و متأسفانه بسیاری از زنان این موقعیت  1جنسی، زنان را به ابژۀ جنسی

 اند: کاالبودگی را پذیرفته

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Sexual object 
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شد. با کمک هم خونه  ف و دعوا داشتیم، ولی خیلی شدید نمیگاهی با همسرم اختال»
خریدیم و قرار شد که بعد از اتمام کارش اونجا ساکن شیم. عصر بود که با مادرشوهرم بحثم 
شد و ما که با هم تو یه آپارتمان ساکن بودیم، دعوای سختی با هم کردیم و کار به 

و در رو به روم بستند. خوب شد زنگ زدم  کاری هم رسید. منو از خونه انداختن بیرون کتک
کردن از خونه رو ثبت پلیس کردیم. کار ما بیخ پیدا کرد و به طالق کشید.  داییم اومد و بیرون

ای که  چند مرحله از دادگاه مونده بود که فهمیدم شوهرم با زنی ازدواج کرده و برده تو خونه

ساله هم  ده که با خودش یه دختر ششحق من و فرزندم بوده، خونه رو محل زندگی زنی کر
جنس خودم به  جوری هم داشت. وقتی این ماجرا رو شنیدم، خیلی دلم به درد اومد که چه

 ساله، لیسانس و شاغل(. 12)خانم « من ضربه زد و زندگیمو نابود کرد

 نداشتن پشتوانۀ اقتصادی قوی

دادن  چرا که با ازدستگرفته یک مسئلۀ جدی است؛  وابستگی اقتصادی برای زنان طالق

یابد. از طرفی مردانی که  شدت تنزل می شان به علت طالق، استانداردهای زندگی شوهرشان به

عنوان مهریه در زمان طالق پرداخت کنند یا  اند بخشی از سرمایه و دارایی خود را به مجبور شده

های مالی  ان و بدهیاند، از لحاظ اقتصادی دچار زی خاطر اتفاقاتی محکوم به زندان شده به

 وکار جدید با سرمایۀ کافی را ندارند: اند و قدرت مالی کافی برای شروع کسب شده

رفتم تا حدودی وضع مالیم خوب بود، ولی چون دچار بیماری اعصاب  اوایل که سرکار می»
گذاری کرده بودم، زندگی  رفتم و با سود پولی که تو بانک سپرده شدم، دیگه سرکار نمی

داد. برای همین خیلی  زور می های درمان رو به خونه و هزینه دم. البته اونم کفاف اجارهکر می
ندرت توی سبد خرید من قرار  کردم و به جات و مواد پروتئینی استفاده نمی از میوه

 ساله، زیردیپلم و غیرشاغل(. 01)خانم « گرفتند می

 افسردگی و اختالل روانی

د سطحی، معتدل یا عمیق باشد. در این حالت است که افکاری توان اختالل افسردگی اساسی می

آورند. فرد پایانی برای  مانند اینکه دیگر توان زندگی در فرد باقی نمانده است به فرد هجوم می

 بیند و یقین دارد که فقط اوست که چنین احساسی دارد: های خود نمی رنج

بۀ سختی به من وارد کرد و باعث حوادث تلخ زندگی مشترک، از لحاظ روحی و روانی ضر»
پزشک بودم. توی اون  شد دچار بیماری اعصاب و روان بشم و چهار سالی زیر نظر روان

ترین ناراحتی به من حملۀ  برهه اصالً ظرفیت ناراحتی و استرس رو نداشتم و با کوچک
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اله، س 10)خانم « شد شدم و ضربان قلبم تند می شد و دچار تنگی نفس می عصبی وارد می
 لیسانس و شاغل(.

 گیری بحث و نتیجه

گرفتۀ شهر تبریز، فضایی اجتماعی را  ای فهم طالق در بین زنان و مردان طالق بررسی مقایسه

ها  ها و سرمایه واره فرهنگی در عادت-کند که در آن شاهد نوعی تمایز طبقاتی توصیف می

عالوه از پایگاه اجتماعی یکسانی  بهوارۀ زوجین با یکدیگر متفاوت و متمایز است.  هستیم. عادت

 های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین با یکدیگر تفاوت دارند. نیستند و از لحاظ سرمایه

از دیدگاه بوردیو، رابطۀ میان ساختار اجتماعی، هبیتاس و عمل اجتماعی یک رابطۀ خطی 

اری یا طبقاتی مشترک و ساده، علی و مکانیکی نیست. وی اعتقاد دارد افراد موقعیت ساخت

نوبۀ  کنند، و این هبیتاس به ای دارند که هبیتاس مشترکی ایجاد می های مشابه و تکرارشونده تجربه

هایی را تنظیم و اعمال کنشگران  بخشد، یعنی دستورالعمل خود، به اعمال اجتماعی آنان ساختار می

رو، افراد نه عامالنی کامالً  دهد. از این حال، اجازۀ نوآوری فردی را هم می کند. درعین را محدود می

تمامی امری ذهنی است و نه  آزادند و نه محصول منفعل ساختار اجتماعی. زندگی اجتماعی نه به

های داوطلبانه. نه صرفاً امری عینی و تابع فرایندهای ساختاری  صرفاً متشکل از معانی و کنش

 .(121: 1121) سیدمن ا اجبار ای کامالً محدود یا توأم ب اجتماعی و نه تجربه

واره خاص و  افزاید با وجود اینکه هر انسانی دارای یک عادت واره می وی درمورد عادت

شود که از آن  های تعدادی افراد یافت می واره فرد است، تشابهاتی در عناصر عادت منحصربه

های مشترکی است که  واره تمعنا که هر طبقه دارای عاد برد. بدین وارۀ طبقه نام می عنوان عادت به

ها و معیارهایشان مانند هم  های مشابهی دارند و ارزش کنند، سلیقه مانند هم فکر و رفتار می

کنندۀ  ها هدایت واره است، خوبی، بدی یا زشتی و زیبایی در نزد مشابه خواهد بود؛ زیرا عادت

 (. 11: 1101رفتار هستند) منادی، 

های خاص خودشان، دارای تشابهاتی  واره بقه عالوه بر عادتبوردیو معتقد است افراد یک ط

های یکسان، از آنجا که در فضاهای  واره توان گفت زوجینی با عادت نیز هستند. درنتیجه می

فرد خود دارای برخی  های منحصربه واره اند، عالوه بر عادت فرهنگی مشابهی زندگی کرده

 شود هرچه بیشتر مانند هم فکر و رفتار کنند. یهای مشابه نیز هستند که موجب م واره عادت
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( 1101( و نصیری )1101(، سیف )1102های اخوان تفتی ) یافته نتایج تحقیق حاضر با

مطابقت دارد. براساس نتایج پژوهش حاضر، مشکالت اقتصادی تأثیرات مشابهی بر زنان و 

از مردان است. مردان و زنان مردان دارد، اما نگرانی زنان از آیندۀ اقتصادی فرزندان بیشتر 

ترتیب مراحل بعد، قبل و حین برایشان  اند و به دشواری مراحل طالق را مشابه هم تجربه کرده

تری  دشوار بوده است. در طبقات پایین و متوسط اجتماع، پس از طالق با زنان برخورد سخت

پس از طالق،  شود و عموماً برای زنان مطلقه حق ازدواج مجدد قائل نیستند. اگر می

های اقتصادی و تأمین نیازهای فرزندان بر دوش مادر سنگینی کند، خطر افت  مسئولیت

 یابد؛ تحصیلی، افزایش رفتار بزهکارانه و مشکالت بهداشت روانی مادر و فرزندان افزایش می

تایج کنند. همچنین ن بنابراین، زنان در مقایسه با مردان، مشکالت اقتصادی بیشتری را تجربه می

پژوهش حاضر در خصوص تأثیر اعتیاد بر طالق بین زوجین با نتایج مطالعۀ زرگر و 

 ( مطابقت دارد.1101دوست ) نشاط

گرفته چندان  در تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدیم که گرایش به طالق در بین افراد طالق

ثبت از پیامدهای قوی نبوده و طالق آخرین راهکار مورد نظر افراد بوده است. میزان تصور م

طالق و دخالت دیگران در زندگی زوجین در گرایش افراد به طالق تأثیر زیادی نداشته است. 

 ( است.1101های ریاحی و همکاران ) این نتایج مغایر با یافته

( و زارعان 1102(، فاتحی دهاقانی و نظری )1101طور که مطالعات ملتفت و احمدی ) همان

نداشتن زوجین از یکدیگر و  داده، در پژوهش حاضر نیز به شناخت( نشان 1120و سدیدپور )

 شود. داشتن یا نداشتن فرزند در گرایش به طالق تأکید می

پذیری از عواملی هستند  براساس نتایج، نارضایتی جنسی زوجین و نداشتن تعهد و مسئولیت

های  فته با یافتهدهند. این یا سمت تنش و اختالفات بیشتر سوق می که زندگی مشترک را به

( مطابقت دارد. در خصوص اثر 1128( و جوادی و جوادی )1102تحقیق روشنی )

ها با نتایج  کنندگی فردگرایی و استقالل مالی زنان بر گرایش و تصمیم به طالق، یافته تقویت

 راستا است. ( هم1120زاده و همکاران ) مطالعۀ عباس

و اشتغال زنان سبب شده است در صورت های تحقیق نشان داد استقالل مالی  یافته

گیری اختالفات جدی و نبود امکان ادامۀ زندگی مشترک، زنان شاغل با فشار و استرس  شکل

( 1221های آماتو و راجرز ) کمتری از زنان غیرشاغل تصمیم به طالق بگیرند. این نتایج با یافته

 ( مطابقت دارد.2888و سایر و بیانچی )
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ممکن است به رهایی از یک ازدواج ناخوشایند کمک کند، اما داشتن  استقالل اقتصادی زن

معنا نیست که زنان شرایط کاری و زندگی بهتری خواهند داشت. ایدۀ استقالل  پول بدین

های مکمل در خانواده داشته باشند و  اقتصادی بر این فکر استوار است که وقتی مرد و زن نقش

هرحال، سایر و  یابد. به دار باشند، ثبات ازدواجی ارتقا می داری متفاوتی را عهده کارهای خانه

( با استفاده از شواهد فراوانی ثابت کردند که وقتی زن و مرد از لحاظ سن، 2888بیانچی )

ها و سطح تحصیالت یکسان باشند، احتمال پایداری ازدواجشان بیشتر خواهد بود. از  ارزش

و کارکردها موجب شود زن و شوهر براساس یک ها  رو منطقی است که مشابهت در نقش این

شان را ارتقا دهند.  ها به تفاهم برسند و روابط زناشویی ها و فرصت زمینۀ مشابه، درمورد چالش

( نشان داد منابع اقتصادی زنان رابطۀ محکمی با اقدام به طالق دارد، 2818طور که تیچمن ) همان

تقالل مالی و اشتغال زنان سبب شده است در های پژوهش حاضر نیز تأیید کرد که اس یافته

گیری اختالفات جدی و نبود امکان ادامۀ زندگی مشترک، زنان شاغل با فشار و  صورت شکل

 استرس کمتری از زنان غیرشاغل تصمیم به طالق و جدایی بگیرند.

 
 گرفته یا در معرض طالق . مدل پارادایمی برای مردان طالق1شکل 
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 گرفته یا در معرض طالق برای زنان طالق. مدل نظری 2شکل 

شوندگان، عنوان کردند بعد از واقعۀ طالق،  ( مصاحبه2811های آبابه ) راستا با یافته هم

خصوص  کنندگان )به ها دست داده است و بسیاری از مشارکت احساس طرد اجتماعی به آن

اند.  پزشک قرار گرفته روان های ناشی از طالق تحت درمان مشاور و دلیل فشار و استرس زنان( به

کردند و  اند و احساس فشار اجتماعی می ها پس از طالق، دوستان متأهل خود را از دست داده آن

 پرداختند. وآمد با دوستان قدیمی می صورت محدود به ایجاد ارتباط و رفت به

ن دارد که ( بر این نکته اذعا1121های قریشی و همکاران ) نتایج تحقیق حاضر برخالف یافته

حل در  عنوان آخرین راه شود و افراد آن را به طالق همچنان در نگرش افراد امری مذموم تلقی می

های  گرفته پیامدهای متعددی در حیطه کنند. طالق برای زنان و مردان طالق زندگی انتخاب می

ها برای زنان و روانی، اجتماعی، اقتصادی، جنسی، ارتباطی و نیز برای فرزندان دارد و این پیامد

( را تأیید 1121آمده، نتایج تحقیق صادقی فسایی و ایثاری ) دست های به مردان متفاوت است. یافته

ویژه هند نیز نشان داده است الگوهای طالق در  ( در آسیا به2811کنند. مطالعۀ اخیر دوماراجو ) می

ت زنان است؛ این نواحی کماکان تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی جامعه و سطح تحصیال

که در مناطقی که نفوذ این هنجارهای فرهنگی و سطح تحصیالت بیشتر باشد، میزان  طوری به
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استحکام و پایداری پیوندهای زناشویی در برابر طالق نیز بیشتر است. در تحقیق حاضر شاهد آن 

نوعی با  بودیم که الگوهای طالق، دیگر تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی جامعه قرار ندارد و به

شدن طالق مانند ازدواج در جامعه مواجه هستیم که با یافتۀ  شدن قبح طالق و عادی شکسته

شکنی آن و با  حال طالق همچنان در جامعۀ ما با وجود قبح دوماراجو در تضاد قرار دارد. بااین

 تواند آخرین تیر در ترکش تلقی شود. ویژه زنان، می تأثیرات بسیار بر زندگی افراد به

طالق محصول و نتیجۀ نداشتن رشد و بلوغ فکری و اجتماعی افراد در زمان ازدواج و 

شدن مدتی و  گرفته بعد از سپری همچنین شرایط اقتصادی و اجتماعی است. افراد طالق

ها و شوک ناشی از طالق، با عقالنیت بیشتری توان آن را دارند که دربارۀ  کردن هیجان فروکش

توان از تجربیات و  شترک، علل طالق و پیامدهای آن صحبت کنند و مینحوۀ ازدواج، زندگی م

 مند شد. ها برای درک واقعیت زندگی و طالق بهره نگاه آن
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 منابع
 ( 1121افراسیابی، حسین و رقیه دهقانی دارامرود ،)«ها و نحوۀ مواجهه با طالق عاطفی میان  زمینه

 .211-211 :2، شمارۀ زن در توسعه و سیاست، «زنان شهر یزد

 ( 1102اخوان تفتی، مهناز ،)«مطالعات اجتماعی  ،«پیامدهای طالق در مراحل گذار از آن

 .111-121: 1شمارۀ  ،شناختی زنان روان

 ( 1100برناردز، جان ،)ترجمۀ حسین قاضیان، تهران: نشرنی.درآمدی بر مطالعات خانواده ، 

 ق و عوامل مؤثر بر آن در بین گرایش به طال»(، 1128محمد و مریم جوادی ) جوادی، علی

، مجموعه مقاالت «های خانواده در شهرستان ایوان غرب و گیالن غرب کنندگان به دادگاه مراجعه

دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن  های اجتماعی ایران، دومین همایش ملی آسیب

 شناسی ایران. جامعه

 شناختی  تحلیل جامعه»، (1101یاوش بهرامی کاکاوند )نیا، اکبر و س ریاحی، محمداسماعیل، علیوردی

 .108-182: 1شمارۀ  پژوهش زنان،، «میزان گرایش به طالق )مطالعۀ موردی شهرستان کرمانشاه(

 ( 1102روشنی، شهره ،)«تهران: نامۀ کارشناسی ارشد پایان، «ها و پیامدها طالق عاطفی: زمینه ،

 دانشگاه الزهرا.

 فراتحلیل تحقیقات مربوط به طالق: رویارویی »(، 1121ه سادات سدیدپور )زارعان، منصوره و سمان

 .210-121: 2، شمارۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران، «عوامل فردی و اجتماعی

 بررسی عوامل مؤثر در بروز طالق در شهرستان »(، 1101دوست ) زرگر، فاطمه و حمیدطاهر نشاط

 .102-111: 11شمارۀ  ،پژوهی خانواده، «فالورجان

  ،ترجمۀ حمید الیاسی، تهران: مرکز.شناسی تاریخی خانواده جامعه(، 1108مارتین )سگالن ، 

  ( 1121سیدمن، استیون ،)ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشرنی.شناسی کشاکش آرا در جامعه ، 

  ( 1101سیف، سوسن ،)«ای پیامدهای طالق در زنان و مردان مطلقۀ ایرانی و  بررسی مقایسه

 .180-01: 1شمارۀ خانواده و پژوهش، ، «ییآمریکا

  درک »(، 1121زاده ) زاده، زلیخا و میکائیل حسین شیخی، خالد، خسروی، جمال، غریبی، حسن، قلی

، درمانی خانواده مشاوره و روان، «ای کیفی( معنایی طالق و کشف پیامدهای مثبت آن )مطالعه

 .11-10: 1نامۀ خانواده و طالق، شمارۀ  ویژه

  تحلیل جنسیتی زندگی پس از طالق: مطالعۀ کیفی»(، 1121قی فسایی، سهیال و مریم ایثاری )صاد» ،

 .18-1: 1، شمارۀ زن در توسعه و سیاست
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 ( 1121صدر االشرافی، مسعود، خنکدار طارسی، معصومه، شمخانی، اژدر و مجید یوسفی افراشته ،)

 .11-21: 11، شمارۀ مجلۀ مهندسی فرهنگی، «شناسی طالق )علل و عوامل( آسیب»

  مطالعۀ برخی عوامل جریان مدرنیتۀ »(، 1120زاده، محمد، عطایی، حامد و زهرا افشاری ) عباس

های راهبردی امنیت  پژوهش، «مؤثر بر گرایش زنان به طالق )مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان(

 .00-21: 1شمارۀ  و نظم اجتماعی،

  ( 1121عبدی، عباس ،)تهران: نشرنی.شناسی خانواده در ایران پژوهش در جامعهای بر  مقدمه ، 

  شناختی عوامل مؤثر بر گرایش  تحلیل جامعه»(، 1102محمد نظری ) فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم و علی

 .10-11: 2، شمارۀ مطالعات امنیت اجتماعی، «زوجین به طالق در استان اصفهان

  ( 1121فروتن، یعقوب و سمیرا میرزایی ،)«های آن در ایران کننده ش به طالق و تعییننگر» ،

 .221-121: 2، شمارۀ مطالعات جمعیتی

  ساز طالق و تأثیرپذیری آن  بسترهای زمینه»(، 1121مندگاری ) قاضی طباطبایی، محمود و ملیحه علی
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