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Abstract 

Background & Objectives: A divorce is a stressful event with long–term detrimental effects on public health. The number of divorces in the 

country is increasing every day. Moreover, if society moves towards increasing divorce, it will surely verge a crisis. Kohgiluyeh and Boyer–
Ahmad Provinces ranked 28th in the country concerning divorce rates in 1991, ranking fourth in 1995. Yasuj is mainly traditional, and the effects 

of divorce can be more pronounced and damaging in this city. Furthermore, the literature review indicates that scholars have not qualitatively 

examined the structural features and individual capabilities associated with the divorce process between couples and from the viewpoint of both 
spouses. The present study attempted to investigate this phenomenon from the perspective of both couples involved. Accordingly, the present 

study aimed to examine the structural backgrounds and individual capabilities related to the divorce process in Yasuj City, Iran, and explain the 

impact of structural and individual disabilities on this process. 
Methods: The present study employed a qualitative approach and grounded theory method. The study participants included individuals referring 

to the family court of Yasouj for divorce. Using the purposive sampling method, sampling was performed with maximum variety. The data 

collection technique was the in–depth interview, i.e., conducted in 3 stages open dialogue, semi–structured interview, and focus groups. The 
average duration of each interview was between 40 and 50 minutes, i.e., conducted from June 10, 2016, to August 15, 2016.  An in–depth 

interview was conducted with 16 individuals, including 6 couples and 4 women applicants for divorce, who referred to the family court of 

Yasouj, based on the theoretical theory of the field. The thematic analysis unit is a sentence, and the three–step coding method of open, axial, 
and selective coding was used to analyze the obtained data. Professional professors were used. The study participants were requested to rate the 

final research report. In addition, the validity of the analysis was monitored by long and continuous negotiations between the student and the 

professor, professors specializing in this field in all stages of coding, conceptualization, and obtaining categories of work. 
Results : Based on the thematic analysis of the interviews, 9 categories related to the divorce process included unexpected physical and mental 

injuries, inappropriate methods of choosing a spouse, differences in family backgrounds before and after marriage, inappropriate quality of 

marital relations, economic challenges, abnormal behaviors of the spouse, the traditional context governing the community of the place of 

residence, the expansion of consensual divorce and the abuse of legal loopholes, and the vague and contradictory assessment of divorce. The 

following central categories were classified as structural–historical contexts of the couple's habitat and individual disabilities. Structurally, the 

main factor associated with a divorce petition was the persistence of traditional beliefs and expectations in the context of modern society and the 
scarcity of resources, and the couple's economic potential for independent living. Furthermore, more men than women described divorce as 

"liberating"; most women who lacked the necessary financial resources and literacy, and had no personal or family support, equated such a 

divorce. They have ruined their lives and caused their misery. 
Conclusion: Based on the research findings, the couple's structural backgrounds and biopsychosocial disabilities have helped to increase the 

odds of divorce in divorce applicants in Yasuj. 

Keywords: Divorced applicant couples, Sociological analysis of divorce petition, Yasuj City, Grounded theory. 
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  .۷۹1(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ هام نمهب برخط انتشار   

وقوع طالق در شهر های فردی مرتبط با فرایند های ساختاری و قابلیتتحلیل کیفی زمینه
 یاسوج

 ۲، عاطفه مدبرنژاد1*آرمان حیدری

 سندگانینو حاتیتوض
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

های های ساختاری و ناتوانیزمینه تحلیل کیفی قیتحق نیا یهدف اصل .دارد یمدت بر سالمت عمومیزا است که اثرات مخرب طوالناسترس ایطالق واقعه زمینه و هدف:
 .بود زوجین متقاضی طالق در شهر یاسوج در بین فردی مرتبط با وقوع طالق

دادگاه شهر یاسوج بودند که دادخواست  کننده بهکنندگان این پژوهش تمامی افراد مراجعهشد. مشارکتانجام  یانهیزم یٔهو روش نظر کیفی کردیپژوهش حاضر با رو بررسی:روش
ها، مصاحبٔه عمیق با حداکثر تنوع بود. تکنیک گردآوری داده یریگنمونههای گیری هدفمند از انواع روش، نمونهپژوهش نیدر ا یریگروش نمونهطالق خود را به ثبت رساندند. 

 که در بازۀ زمانی بود قهیدق ۵۰تا۴۰ نیزمان هر مصاحبه بمتوسط مدت مصاحبٔه کامالً متمرکز صورت گرفت. یافته وساختارگوی باز، مصاحبٔه نیمهوبود که در سه مرحلٔه گفت
کننده به دادگاه خانوادۀ شهر با شانزده نفر شامل شش زوج و چهار خانم متقاضی طالق مراجعه ایزمینـه ٔهروش نظریـانجام شد. براساس  1۳۹۷مرداد۲۴ لغایت 1۳۹۷خرداد۲۰

 کار رفت.ها بهای باز، محوری و گزینشی برای تحلیل دادهمرحلهیاسوج، مصاحبٔه عمیق صورت گرفت. واحد تحلیل مضامین، جمله بود و روش کدگذاری سه
 یبسترهاتفاوت ، ینینامناسب همسرگز یهاوهیش ،ی غیرقابل انتظارروانیجسمان یهابیآس شامل  مرتبط با فرایند طالقمقولٔه ها، نُهحبهاساس تحلیل مضمونی مصابر ها:یافته

 یگسترش طالق توافق ،یحاکم بر اجتماع محل زندگ ینابهنجار همسر، بافت سنت ی، رفتارهاهای اقتصادیچالش، نینامناسب ارتباط زوج تیفیقبل و بعد از ازدواج، ک یخانوادگ
 زوجین های فردیناتوانی و زیست محل تاریخیهای ساختاریای زمینههای نامبردۀ ذیل مقولٔه هستهمقوله ارزیابی مبهم و متناقض از طالق بود. و یاز منافذ قانون دهو سوءاستفا

 .شدند بندیدسته
شناختی و اجتماعی زوجین، به تشدید احتمال بروز طالق در افراد روانهای جسمانیهای ساختاری و ناتوانیشود که زمینهش نتیجه گرفته میهای پژوهبراساس یافته گیری:نتیجه

  اند.متقاضی طالق در شهر یاسوج کمک کرده
 ای.هشناختی دادخواست طالق، شهر یاسوج، نظریٔه زمینزوجین متقاضی طالق، تحلیل جامعه ها:واژهکلید
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 مقدمه ۱
، در مرحلٔه پسینی و بعد از رابطٔه زناشویی ۲، در فرایند زناشویی1طالق

گیری نهاد گیری زندگی مشــترز زوج و زوجه )شــکلمشــروع و شــکل
شـــک، نهاد خانواده با مشـــکالت امروزه بدونافتد. خانواده( اتفاق می

عنوان نهادی زیادی مواجه شـــده اســـت و کارشـــناســـان، خانواده را به
(. یکی از این مســــاطل، طالق اســــت که 1کنند )پذیر طرح میآســــیب
(. امروزه ۲دهد )یافتن رسمیِ زندگی مشترز زوجین را نشان میپایان

. عوامل متعددی در ای اجتماعی تبدیل شـــده اســـتطالق به مســـ له
ــــایی و تالش پایان دادن به رابطٔه زناشــــویی دخالت دارد که شــــناس

یده درجهت رفع آن پد ها، دارای نقش مهمی در کنترل و کاهش این 
 .(۳است )

شروع، قانونی و پذیرفتهطالق پدیده شی ای م ست؛ اما نرخ افزای شده ا
ـــال ـــ لهآن در س امروز بیان  دار آن را در ایرانهای اخیر، وضـــعیت مس

حلی برای کند؛ پس باید عوامل وقوع طالق را شــناســایی کرد و راهمی
زا است که استرس قیعم ایطالق واقعه(. درواقع ۴این مشکل یافت )

ـــم و ناامنه ـــودیم یدیتنها موجب خش ـــد اثرات ینظر مبلکه به ،ش رس
از مطالعات،  یاریبس .دارد زین یمدت بر سالمت عمومیمخرب طوالن

ــب ریمومرگ زانیم ــ زانیتر و میش ــ ب،یآس  ،یاختالالت روان ،یخودکش
گرفته طالقافراد  انیدر م را یمزمن و ناتوان یهایماریب ،یمغز ســـکتٔه
شور ما  .(۵اند )ههل گزارش کردأبا افراد مت سهیدرمقا آمار طالق در ک

ســـوی افزایش طالق ای بههر روز در حال افزایش اســـت و اگر جامعه
نٔه بحران قرار می تا ماً در آســــ (. آمار طالق در ۶گیرد )پیش برود، حت

استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج نیز مانند خیلی از شهرهای 
ستان کهگیلویه طوریکشور، سیر صعودی دارد؛ به و بویراحمد در که ا

سال  ۲۸رتبٔه  1۳۹1سال  شت و در  شوری را از نظر واقعٔه طالق دا ک
 (.۷در رتبٔه چهارم قرار گرفت ) 1۳۹۵

ــیاری در زمینٔه طالق صــورت گرفته اســت که ازطرفی پژوهش های بس
ــــاس ــــ له دارد. براس ــــان از اهمیت این مس ها عوامل این پژوهش نش

تحصیلی  تفاوت صیلی،تح متعددی همچون تفاوت عقاید، وضعیت
ها، اعتیاد همســــر، میزان تحصــــیالت زوجین، (، دخالت خانواده۸)

ــــران، ازدواج اجباری )انتظارات برآورده ــــدۀ همس ــــونت (، ۳نش خش
ناســـــازگاری ) نا و  ند.  (۹خانوادگی، ز در افزایش طالق، مؤثر بود

اند، افراد مطلقه درمقایســـه با افراد متأهل بر مطالعات مشـــخر کرده
سیار کمتری دارند و ازطرفی در حل تعارضعملک های رد خود کنترل ب

ــــان میزندگی خود نقض ــــتری را نش (. 1۰دهند )های شــــناختی بیش
ــــین، هی بــاتوجــه بــه بررســــی پژوهش یــک از تحقیقــات هــای پیش

های فردی مرتبط با فرایند وقوع طالق های ســاختاری و قابلیتویژگی
از نگاه هر دو زوج بررســــی  صــــورت کیفی بین زوجین درگیر ورا به

اســت. در پژوهش حاضــر تالش شــد این پدیده از نگاه هر دو نکرده 
زوج درگیر واکاوی شود. شهر یاسوج تا حد زیادی سنتی است. آثار و 

زاتر باشــد؛ بر تواند در این شــهر برجســته و آســیبپیامدهای طالق می
های ســــاختاری و این اســــاس هدف پژوهش حاضــــر بررســــی زمینه

سوج و تبیین قابلیت شهر یا های فردی مرتبط با فرایند وقوع طالق در 

                                                      
1. Divorce 
2. Marital process 

 های ساختاری و فردی بر این فرایند بود.تأثیر ناتوانی

 بررسیروش 2
انجام شــــد.  ۳یانهیزم یٔهو روش نظر کیفی کردیپژوهش حاضــــر با رو

 یهادهیبا پد شدهمواجهافراد  دید ٔهیها را از زاوتیواقع یفیک قاتیتحق
ــــت از نظریٔه زمینهد. نکنیم فیو توصــــ نییمختلف، تب ای عبارت اس

های کیفی را برای شــــیوۀ پژوهش کیفی که مجموعٔه منظمی از روش
ستیابی به نظریه ستقرایی بهای بهای در زمینٔه پدیدهد برد؛ کار میشیوۀ ا

همچنین تفاوت عمدۀ آن با سایر رویکردهای پژوهش کیفی، تأکیدش 
ــــارکت(. 11)دهی یا تدوین ت وری اســــت بر شــــکل کنندگان این مش

کننده به دادگاه شــــهر یاســــوج بودند که پژوهش تمامی افراد مراجعه
 نیدر ا یریگروش نمونهدادخواســـت طالق خود را به ثبت رســـاندند. 

با حداکثر  یریگنمونههای گیری هدفمند از انواع روش، نمونهپژوهش
که براســـاس  اســـت هاداده یگردآور ینوع ینظر یریگنمونهتنوع بود. 

ستوار است سهیمقا یشود و برمبنایانجام م نیدر حال تکو میمفاه  .ا
 ییهادادیرو ها ومکانها، اســت که به ســرام آدم نیا ســهیمنظور از مقا

 را هاد و مقولهنها را به حداکثر برســانیکشــف گوناگون انکه امک میبرو
  .(1۲) ندنک یها و ابعاد غنیژگیلحاظ و از

ها و متناســب با نیز در جریان تحلیل داده براســاس روش حداکثر تنوع
قان مهم بود، زوج به نظر محق ماعی که  های اجت یار متنوع  هاییمع

براســـاس ســـط، ســـواد، ســـن هنگام ازدواج، میزان زندگی مشـــترز، 
شتغال زوجین و نوع پوشش به شدند. وضعیت ا عنوان نمونه انتخاب 

ای های زمینهشــــناختی و بعضــــی از دیگر ویژگیعیتهای جمویژگی
 آورده شده است.  1جدول شوندگان در مصاحبه

یک گردآوری داده لٔه تکن بٔه عمیق بود که در ســـــه مرح ها، مصـــــاح
یافته و مصـــاحبٔه کامالً متمرکز ســـاختارگوی باز، مصـــاحبٔه نیمهوگفت

 بود قهیدق ۵۰تا۴۰ نیزمان هر مصاحبه بمتوسط مدت صورت گرفت.
ــــد.  1۳۹۷مرداد۲۴ لغایت 1۳۹۷خرداد۲۰ که در بازۀ زمانی انجام ش

شـــوندگان و با ها، بســـته به شـــرایط مصـــاحبهمحل برگزاری مصـــاحبه
 ،پارز در، اســوجی ریتدب در مرکز مشــاورۀها مشــورت و صــالحدید آن

شوندگان، یا در منزل آنان بود. ضبط اطالعات مصاحبه خانوادهدادگاه 
هایی که اجازۀ ضــبط صــوت انجام گرفت؛ اما در نمونهازطریق ضــبط

شد و بعداً کدگذاری ها بهصدا را ندادند، گفته شت  طور مکتوب یاددا
یل داده درشــــد.  گام تحل یل آنوها و در مراحل تجزیههن ها، در تحل

شــکل حضــوری یا صــورت داشــتن ابهام یا نیاز به اطالعات بیشــتر به
ر ارتباط برقرار گردید و اطالعات الزم شــوندۀ مدنظتلفنی با مصــاحبه

دریافت شــد. معموالز زوج و زوجٔه درگیر در طالق هر دو در مصــاحبه 
 حضور داشتند. 

سهکدگذار شکلها بهداده لیوتحلهیروند تجز ای باز، محوری مرحلهی 
ـــی بود ـــب با آن که و گزینش صـــورت واحد جمله ها بهابتدا داده متناس

مفاهیم مســـتخرج براســـاس معیارهای  ســـ س ند.شـــد یپردازمفهوم
های باز گنجانده شدند. در مرحلٔه شناختی و مشترز ذیل مقولهجامعه

ای تحقیق و شرایط علّی نهایی متناسب با کل فضای مفهومی و مقوله

3. Grounded Theory 
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۳ 

صورت  ستٔه نهایی  شگران درگیر، انتخاب مقولٔه ه و بافت جامعه و کن
سٔه مداوم که در مواقعی  گرفت؛ ضمن مقای صاحبٔه مجدد منجر در به م

ـــباهت ـــد، درنظرگرفتن ش ها و تحلیل روند زمانی وقوع ها و تفاوتش
 های تحقیق بود.بندی مقولهتر تحلیل و دستهطالق، معیارهای مهم

یل داده ماد تحل یت اعت قابل بار و  یابی اعت یکبرای ارز های ها، تکن
ـــارکت ـــط اعضـــای مش ـــاتمختلفی مانند اعتباریابی توس ید کننده و اس

کنندگان خواسته شد ترتیب که از مشارکتکار رفت؛ بدینمتخصر به
عالوه، در اعتبار ها و گزارش نهایی تحقیق را ارزیابی کنند. بهتا مقوله

ساتید متخصر  تحلیل با مذاکرۀ طوالنی و مداوم دانشجو و ستاد، ا ا
آوردن دســـتســـازی و بهدر این زمینه در همٔه مراحل کدگذاری، مفهوم

 قوالت بر کار نظارت داشتند.م

نمونٔه این تحقیق شامل شانزده نفر بود که با شش زوج مصاحبه شد. 
چهار خانم نیز همسرانشان حاضر به مصاحبه نشدند و فقط با خود 

های متفاوت بودند؛ ها مصاحبه انجام گرفت. این افراد دارای شغلآن
ر نفر تعدادشان از بقیه دار با فراوانی چهاهای خانهاما در این بین خانم

بیشتر بود. اکثر این افراد فرزند نداشتند. سط، تحصیالت نیز متفاوت 
ها در سط، تحصیالت سیکل تا دکتری قرار داشتند. بود و نمونه

ها صورت گرفت و به آنان اطمینان داده شد که مصاحبه با اجازۀ نمونه
 ماند. هویتشان پنهان می

های شناختی و برخی از دیگر ویژگییتهای جمعویژگی 1در جدول 
 شوندگان اراطه شده است. ای مصاحبهزمینه

 

 

 شوندگانای مصاحبههای زمینهشناختی و بعضی از دیگر ویژگیهای جمعیت. ویژگی1جدول 

 سن جنسیت نام
سن 
 ازدواج

وضعیت 
 اشتغال

طول مدت 
زندگی 
 مشترز

 فرزند
 نوع
 پوشش

 سواد سط،
 تحصیالت والدین

 مادر پدر

فروشندۀ  ۲۸ ۳۰ مرد 1
 مغازه

 سوادبی لیسانس لیسانس فشن ندارد سه ماه

 سوادبی دی لم لیسانس فشن ندارد سه ماه کارمند بیمه ۲۷ ۲۹ زن ۲

 سازکابینت ۲۹ ۳۲ مرد ۳
دو سال و 
 چهار ماه

 سوادبی سوادبی دی لم معمولی ندارد

 دارخانه ۲۳ ۲۶ زن ۴
دو سال و 
 چهار ماه

 سوادبی سوادبی دی لم چادری ندارد

 ندارد عقد جوشکار ۳۰ ۳1 مرد ۵
ساده و 
 معمولی

 سوادبی سوادبی دی لم

 سیکل سیکل چادری ندارد عقد دارخانه ۲۲ ۲۳ زن ۶
پنجم 
 ابتدایی

 سوادبی سوادبی لیسانس فشن یک پسر هفت سال کارگر ۲۵ ۳۳ مرد ۷

 دی لم لیسانس دوم دبیرستان فشن یک پسر هفت سال دارخانه 1۹ ۲۷ زن ۸

 کارمند ۳۲ ۳۷ مرد ۹
چهار سال و 
 ندارد سه ماه

کت و 
 سوادبی شدهفوت دکتری شلواری

چهار سال و  معلم ۲۹ ۳۴ زن 1۰
 سه ماه

 ندارد
معمولی با 
مانتو 
 رسمی

 لیسانس لیسانس دکتری

 سیکل لیسانس اول دبیرستان فشن ندارد شش ماه دارخانه 1۸ 1۹ زن 11

 دارخانه 1۷ ۲1 زن 1۲
سه سال و 
 شش ماه

یک 
 دختر

 سیکل سیکل چادری
پنجم 
 ابتدایی

 معلم 1۶ ۴۷ زن 1۳
وسه بیست
 سال

یک پسر 
و یک 
 دختر

 سوادبی شدهفوت دی لمفوق چادری

 سوادبی سوادبی لیسانس معمولی ندارد پنج سال دارخانه 1۹ ۲۵ زن 1۴
 سیکل لیسانس لیسانسفوق معمولی ندارد چهار سال کاربی ۲۸ ۳۴ مرد 1۵

 ۲۶ ۳۲ زن 1۶
کارمند 
 بانک

 ندارد چهار سال
مانتو و 
شلوار 
 رسمی

 لیسانس لیسانسفوق لیسانسفوق
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۴ 

 هایافته ۳
ای مرحلهها براساس رویکرد کدگذاری سهدر این بخش تحلیل داده

( صورت گرفت. پس از انتزاع مفاهیم از 1۲کوربین )اشتراوس و 
هم در سطحی های اصلی، مفاهیم مشابه و نزدیک بهجمالت و گزاره

ها بندی دادهمقوله جای داده شد. درواقع طبقهتر، زیر یک خردهانتزاعی
کردن مفاهیم مشابه براساس یک ویژگی مهم کاسهبندی و یکبا دسته

های  بعد مقوله ٔی اصلی تولید شود. در مرحلههاانجام گرفت تا مقوله
های محوری تر به نام مقولههای کلی و انتزاعیتر باهم ذیل مقولهجزطی

ها و مضامین قرار گرفت )کدگذاری محوری(. براساس تحلیل داده
ها و توان زمینهها، پیشینٔه تجربی و ادبیات نظری تحقیق میمصاحبه

شونده را از طالق در بین زوجین مصاحبهفرایند منتهی به دادخواست 
های آسیب»های ذیل مقوله منظر زوجین درگیر در این پدیده

، «های نامناسب همسرگزینیشیوه»، «روانی غیرقابل انتظارجسمانی
نامناسب  تیفیک»، «تفاوت بسترهای خانوادگی قبل و بعد از ازدواج»

، «نابهنجار همسر یرفتارها»، «های اقتصادیچالش»، «نیارتباط زوج
و  یگسترش طالق توافق»، «یحاکم بر اجتماع محل زندگ یبافت سنت»

« های مبهم و متناقض از طالقارزیابی»و « یاستفاده از منافذ قانونسوء
 شود. ها توضی، داده میبندی کرد. در ادامه دربارۀ این مقولهدسته
 روانی غیرقابل انتظارهای جسمانیآسیب-

نقر »شوندگان، دو خصوصیت های مصاحبهین گفتهبراساس مضام
عنوان توان بهرا می« اجتماعی نامناسبوخوی روانیخُلق»و « زایایی

روانی غیرقابل انتظار برای زوجین از هم متمایز و فاکتورهای جسمانی
ساز درخواست طالق شود. نقر است زمینهتوصیف کرد که توانسته 
اجتماعی خوی روانیوخُلق جسمانی وهای زایایی مربوط به آسیب
های روانی است. ازطرفی این دو خصوصیت نامناسب مربوط به آسیب

 برای طرف مقابل غیرقابل انتظار است.
شوندگانی دلیل درخواست . نقر زایایی: در این تحقیق، مصاحبه1

 ذکر کردند.« ناتوانی خود در فرزندآوری»طالق خود را 
 مدت یه خوام.می بچه من گفت شوهرم: »۴شوندۀ شمارۀ مصاحبه
: ۸شوندۀ شمارۀ مصاحبه« نشدم. داربچه ولی نداشتم، جلوگیری

 «چندین بار سقط جنین داشتم.»

رسد افراد و نظر میاجتماعی نامناسب: امروزه، بهخوی روانیو. خُلق۲
اجتماعی مناسب خوی روانیوزوجین توافق چندانی بر سر تعریف خُلق

ظاهر ساده و شان ندارند. چنین وضعیت بهفضای زندگی خصوصیدر 
ویژه زوجه( از تواند باعث نارضایتی زوجین )بهای، میافتادهپاپیش

ویژه شوهر( شود و درنهایت اجتماعی یکدیگر )بهخصوصیات روانی
 ها را در پی داشته باشد.جدایی عاطفی یا واقعی آن

  «ها و توقعاتش خیلی باال بود.هخواست: »1شوندۀ شمارۀ مصاحبه
زدن بلد او واقعاً روانی بود. اصالً طرز حرف: »۲شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « نبود.

 « خانمم درز پایینی داره.: »۹شوندۀ شمارۀ مصاحبه
شوهرم خیلی مغرور بود و به همه چی به : »1۴شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 «کرد.دید منفی نگاه می
 نامناسب همسرگزینیهای شیوه-

از تجرد به تأهل است « گذار اجتماعی»فرایند همسرگزینی نوعی فرایند 

که شامل مراحل مهمِ همسریابی، خواستگاری، نامزدی، مراسم ازدواج 
های نامناسب در هر کدام از شود. شیوهتا تشکیل زندگی مشترز می

مل تواند باعث جدایی زوجین شود. این مقوله شااین مراحل می
 نشدن رسوم خواستگاریهای شیوۀ آشنایی سطحی، رعایتمقولهخرده
ی، ناهمسانی همسری و نامزد روابط در دورۀحرمت نسبی و 
 کفونبودن است.هم

است که طیفی از آشنایی  یی سطحیآشنا ۀویشنوعی  اولین مرحله،
 شود.واسطٔه خویشاوندانِ نزدیک را شامل میاتفاقی تا آشنایی به

آشنا  ابونیخ یتو یاتفاق با خانمم کامالً: »1شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « .شدم

 « .با همسرم آشنا شدم یفروشنکیع یتو: »۲شوندۀ شمارۀ مصاحبه
شناختنم و یشوهرم رو نم خانوادۀ من اصالً: »۲شوندۀ شمارۀ مصاحبه
  «.ها آشنا نبودمآن یهابا اخالق
 « .بستگانمون بود شوهرم از: »۴شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 که خانوادۀ نیهم: گفت .نکرد قیپدرم تحق: »۶شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 «.ستین قیبه تحق یازیو ن هیکاف شناسنشونیات معمه

های نسبتاً سنتی، رعایت رسوم دومین گام مهم قبل از ازدواج در بافت
نشدن ی است. رعایتنامزد روابط در دورۀحرمت نسبی و  خواستگاری

های مرتبط با عنوان یکی دیگر از ویژگیتواند بهاین رسوم و حدود می
های نامناسب همسرگزینی باشد و در بروز طالق تأثیر بگذارد. شیوه

هایی در طی فرایند شوندگان، به خالف قاعدهبعضی از مصاحبه
ها را تاحدی دالیل اصلی وقوع شان اشاره داشتند و آنخواستگاری

 دند.طالقشان ذکر کر
اول خانمم موضوع رو مطرح کرد و از من : »۹شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 «کرد. یخواستگار

شناختی و های همسرگزینی مناسب که در ادبیات جامعهاز دیگر ویژگی
دینی با اصطالحات متفاوت، اما مضامین یکسان، تأکید شده است، 

 های همساناست. هرچند مالز« کفوبودنهم»و « همسان همسری»
توان گفت ها میهمسری متعدد است، براساس مضامین مصاحبه

« ناهمسان همسری تحصیلی»شوندگان ترین معیار مدنظر مصاحبهمهم
 قبل یا بعد از ازدواج بوده است.

 یهمسرم فرد یدارم ول سانسیمن ل» :1۴شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « .سوادهیب

خانم  نکهیرفت تا ایم شیخوب پ یچهمه: »۹شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 لشیکه از تحص یمدت .شد رفتهیمطالعات زنان پذ یمن در مقطع دکتر

 «خانمم شدم. دیعقا رییکم متوجه تغکم گذشت،
 ی قبل و بعد از ازدواجخانوادگ یبسترهاتفاوت -

های بسترهای خانوادگی قبل از ازدواج و مقولهاین مقوله شامل خرده
ج است. اگر زوجین قبل از ازدواج در بسترهای خانوادگی بعد از ازدوا

دالیل شرایط خانوادگی متفاوتی زندگی کرده باشند، بعد از ازدواج به
های طرف مقابل را گوناگونی قادر نیستند انتظارات یکدیگر یا خانواده

تواند زمینٔه درخواست طالق را فراهم آورد. برآورده کنند. این امر می
 ها اشاره کردند.این تفاوت شوندگان بهتعدادی از مصاحبه

بعد  یول ؛شهر بود یمن تو یپدر خونٔه: »۸شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « کنم. یازدواج مجبور شدم در روستا زندگ
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۵ 

خواسته  یهرچ شهیهم یتو دوران مجرد: »11شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « بودم. دهینکش یسخت بودم برام فراهم بود و اصالً 

بزرگ شده بودم که  یامن در خانواده» :1۴شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 ینینششوهرم هر شب تا صب، شب ؛ اماداشتند یقو یاعتقادات مذهب
 «.کردندیم یوهاش و پسرعموهاش ورق بازمداشت و با ع

 کیفیت نامناسب ارتباط زوجین-
توان ذیل کیفیت بسترهای خانوادگی بعد کیفیت ازدواج زوجین را می

دلیل اهمیت موضوع و )مقولٔه قبلی(؛ اما، بهاز ازدواج شرح داد 
کردن نقش دو همسر در بروز طالق، کیفیت ارتباط زوجین ذیل برجسته
توان ابعاد این رابطه را می ای متمایز اراطه و تحلیل شده است.مقوله
نکردن انتظارات های رفتاری زوجین شامل خشونت، برآوردهویژگی

و استراتژی کنشی زوجین توصیف  طرف مقابل، ناهمخوانی انتظارات
 کرد.

با  فردی از رفتار است که یخشونت حالت آمیز،اعمال خشونتدر 
 لیتحم گرانیخود را به د خواستٔه یکیزیفریغ ای یکیزیف استفاده از زور

های فیزیکی، شوندگان در تحقیق به انواع خشونتاکثر مصاحبه کند.یم
 اجتماعی، روانی و اقتصادی اشاره کردند.

در  .پدرم به من فحش داد یجلو درضایحم: »۲شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 دعوامون شد،که بار هی ها رو بست و شروع کرد به زدن من.هو پنجر

 « گردنمو گرفت که خفم کنه.
 « بهم فحش دادند. یمادرش و خواهرش کل: »۴ شمارۀ شوندۀمصاحبه
 « .زدیکتک م یلیخ نوشوهرم م» :۸شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 داشتم، جنسی نیاز بودم جوان زن یه من» :1۳شوندۀ شمارۀ مصاحبه

بر خشونت، داشتن عالوه «.نداشت من با ارتباطی اصالً  همسرم ولی
های همدیگر، گرفتن توقعات و خواستهجا، نادیدهتوقعات بی

گرفتن نیازهای جنسی برمالکردن اسرار خانواده، تحقیر همسر و نادیده
از دیگر رفتارهای نامناسب زوجین با یکدیگر است. اکثر 

نشدن انتظارات خود از سوی همسر اشاره شوندگان به برآوردهمصاحبه
 دند. کر

مشترز ازش  یدر طول زندگ یدرک واقعاً: »1شوندۀ شمارۀ مصاحبه
  «.دمیند

ها و توقعات همسرم بعد ازدواج خواسته: »1شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « .دباال بو یلیخ

 یبهش اعتماد کنم چون هر حرف تونستمینم: »۸شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « .گفتیمادرش م به زدم،یکه بهش م
درس و کارم  ریمنم درگ گفتمیبارها بهش م: »1۰شوندۀ شمارۀ مصاحبه
گفت من یاما هر بار م؛ تو کار خونه بهم کمک کن کمیه شهیاگه م

 فٔهیکار خونه وظ گفتیم شهیهمسرم هم .کنمیکارو نم نیوقت ا یه
 «.زنه

البته الزم به ذکر است که اعمال قدرت بستگی به جایگاه و موقعیت 
گفت، تقریباً  توانافراد دارد. براساس مقایسٔه جنسیتی، میاجتماعی 

های شده، به انحای مختلف درمعرض انواع خشونتهمٔه زنان مصاحبه
هایی مردان نیز درمعرض اند؛ هرچند در اندز نمونهمردانه قرار گرفته

شوندۀ اند؛ برای مثال، مصاحبهزنانه قرار داشته« نرم»های خشونت
 « کرد.می خورد منو دیگران جلوی ممخان» :۷شمارۀ 

تسلیم شرایط  خشونت استراتژی کنشی غالب است و اکثر زنان اغلب
شوندۀ مصاحبه اند.بار و رفتارهای خشن شوهرشان شدهخشونت
باهم  نهیبش نکهیا یجابه زدیمنو کتک م شهیهمشوهرم » :۸شمارۀ 
 یادهیا همسرم فازدن بحرف: »1۶شوندۀ شمارۀ مصاحبه« .میحرف بزن

 «.پدرم رفتم بحث به خانٔه یجانداشت منم به
 یاقتصادهای چالش-

صورت مکرر، به مالز و معیارهای شوندگان، بههای مصاحبهدر گفته
بودن شرایط اقتصادی زوجین اقتصادی اشاره شد که بیانگر نامناسب

لتی، های فقر مالی، افزایش مشاغل دومقولهبود. این مقوله از خرده
 کارمندشدن زنان و ورود آنان به بازار کار تشکیل شده است. فقرمالی،

ی حداقلی الزم برای هایازمندین نیمأدر ت نیزوج یناتوانمعنای به
، از بسترهای مرتبط با درخواست طالق ستهیآبرومند و شا یزندگ داشتن
 است. 
 تو؛ کنم یباهات زندگ تونمیگفتم من نم: »۲شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 «.یریفق
هایی فقر خانوادۀ پدری یکی از زوجین، شرایط زندگی البته در نمونه

 تأثیر منفی قرار داد. زوجین را تحت
 ،خانمم گرفته بودم یرو که برا ییطالها» :۳شوندۀ شمارۀ مصاحبه

؛ چون خانوادۀ پدرش وضع مالی دادیپدرش م خانوادۀ به و فروختیم
 «.خوبی نداشتند

ا افزایش مشاغل دولتی، کارمندشدن زنان و ورود آنان به بازار کار، ب
کرد وسوهای جدیدی مانند نحوۀ هزینهمساطل اقتصادی زوجین سمت

گیری امور اقتصادی، در درآمد زن و میزان استقالل زنان در تصمیم
تواند نارضایتی هایی چالشی پیدا کرده است که میبعضی موارد، جنبه

  .ها را در پی داشته باشدهایت درخواست طالق آنزوجین و درن
 گفتیبه من م یسرکار ول رفتیخانمم م: »1شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 « .نداره یحقوقم به تو ربط
 الیخیهمسرم ب چون من کار ثابت داشتم،: »1۶شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 «.افتاده بود منخانه گردن  تیشده بود و مس ول
 نابهنجار همسر یرفتارها-

ها و با عرف، ارزش است که یینابهنجار، رفتارها یاز رفتارها منظور
تواند زمینٔه هنجارهای حاکم بر فضای اجتماعی ناسازگار باشد و می

اعتمادیِ همسر را موجب شود. رفتارهای غیرعادیِ فرد نابهنجار یا بی
در ترین رفتارهای نابهنجاری است که اعتیاد و خیانت از مهم

مصرف  ،ادیاز اعت منظورکنندگان به آن اشاره شد. های شرکتمصاحبه
کننده را به یا خرید و فروش یکی از موادی است که بدن و روان مصرف

ها به مصرف یا خرید و فروش، کند. در مصاحبهآن مواد وابسته می
اعتیاد همسر قبل از ازدواج، بعد و در حین ازدواج و در هنگاِم 

 طالق اشاره شد. درخواسِت 
تو خونشون که بودم متوجه شدم که بدون : »۲شوندۀ شمارۀ مصاحبه

  «.فروشهیجوانا میاش ماراطالع خانواده
ترز  گهید یمن دو سال قبل معتاد بودم ول: »۵شوندۀ شمارۀ مصاحبه

  «کرده بودم.
و بعدش  دید ششیبسته قرص پ هیخواهرم : »۶شوندۀ شمارۀ مصاحبه

  «.کنهیگردان مصرف مگردانه و اون قرص روانقرص روان میدیفهم

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
m

ej
ds

.0
.0

.9
5 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

22
84

0.
13

99
.0

.0
.9

8.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/mejds.0.0.95
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.0.0.98.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1643-fa.html


۶ 

 هیو  ونیپهن بود، قل یپشت اطیبساطش تو ح: »۷شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 «.مشروب بود ایکه فکر کنم الکل  گهید زیچ
 شده به رفتارهای نابهنجار همسر بود.، از دیگر موضوعات اشارهانتیخ

از اعتماد  استفادهی یا احتمال سوء واقعاستفادۀسوء انتیاز خ منظور
ظن از گذشتٔه فرد تا زمان ؛ البته این خیانت و سوءطرف مقابل است

آمیز در فضای واقعی تا رفتار درخواست طالق و از رابطٔه خیانت
 شود. آمیز در فضای مجازی را شامل میخیانت
 گفتیم مثالً ؛ گفتیبارها بهم دروم م: »۳شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 « .دمشیدیم ابونیتو خ رفتمیم یپدرم ول برم خونٔه خوامیم
 انممخ یگوش یناشناس رو بارها شمارۀ: »۷شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 « .دمیدیم
که  دمیمرد رو د هی یپشت اطیرفتم تو ح یوقت: »۷شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 « کرد.یداشت فرار م
گفت شوهرم با خانم شما  هیخانم همسا: »۷شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 «داره. یارتباط جنس
 اجتماع محل زندگیحاکم بر  بافت سنتی-

دهندۀ نگرش سنتی براساس الگوهای جاافتاده، عرف یا باورهای تشکیل
گیرد. فاعل برای عمل سنتی خویش نیاز طبیعت ثانوی فاعل، شکل می

که به درز یک هدف یا درز یک ارزش یا احساس و عاطفه ندارد؛ بل
گاهانه به انگیزۀ بازتاب های طوالنی در هایی که بر اثر ممارستفقط ناآ

(. این مقوله شامل 1۳کند )او ریشه دوانیده است، عمل می
 یها و هنجارهاارزش طرۀیس مدارانه،های تعصبات قوممقولهخرده

زنی منفی به برچسب ،نیزوج یها در زندگدخالت خانواده، پدرساالرانه
 طالق و ن ذیرفتن آن از سوی اطرافیان است.پدیدۀ 

هایی که خود را متعلق گیدنز اعتقاد دارد، افراد ممکن است دربارۀ گروه
دانند، تعصبات مثبت داشته باشند و دربارۀ دیگران دارای به آن می

بینانه و علمی مدارانه با نگرش واقعتعصبات منفی باشند. تعصبات قوم
(؛ البته این 1۴گیرد )به نقل از را نادیده می متناقض است و واقعیات

های مختلف کنند و در مناسبتها همدیگر را تقویت میویژگی
هایی نمایند. مراسمتر میاجتماعی مانند مراسم عروسی و عزا برجسته

جمعی شدید، تکراری و های دستهها و نزاعتواند با درگیریکه می
آید و دار و عمیق درمیومتی ریشهصورت خصای توأم باشد، بهزنجیره

دهد و تأثیر قرار میزندگی کل افراد متعلق به یک قوم و طایفه را تحت
شود. در مواقعی که می« هاآن»دربرابر « ما»گیری نوعی منتهی به شکل

عروس یا داماد در تخاصم و تقابل « دیگری»ی داماد یا عروس با « ما»
 یابد.گی مشترز زوجین افزایش میباشد، احتمال به خطر افتادن زند

 یافهیطا یدعوا؛ دعوا شد مونیتو عروس: »۲شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 رو شکوندن، ما یترهارو هم که چون سر بزرگ ختنیر نایشد. تو نگو ا

  «از هم ب اشه. نایا یکه زندگ میکل تالشمون رو بکن دیهم با ما
دعوا  لیدو فام نیسر غذا ب مونیشب عروس: »۴شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 نی. اونا هدفشون ادیمور اومد تا ساعت سه دعوا طول کشأم گهید. شد
اون  یمو ببخشم که راحت بتونن طالقم بدن تا تالفهیبود که من مهر

 «.انیرو درب یعروس ایی طایفهدعوا
 طرۀیساز دیگر باورهای سنتی حاکم بر بافت اجتماعی محل تحقیق، 

شوندگان های مصاحبهبود که در گفته پدرساالرانه یارهاها و هنجارزش

ها و ای راجع به تواناییو کلیشه یقالب یدعقا یوجود برخ نمود داشت.
 یدنقش او با واست  یاینکه زن انسان مؤنث یرهای زنان نظویژگی
 یآن توسط مردان و حت یرشپذ کهداری باشد و خانه یمادر ی،همسر
 .(1۵) زندمشکل دامن می ینزنان به ا خود

. ستیزن قاطل ن یبرا یحرمت همسرم اصالً» :1۰شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 دینسبت به زن، د دشیصاحب برده. د شونمیزن برده است و ا انگار

زن را از  کردمیها حس موقت یگاه. ستیانسان نسبت به انسان ن
 « .دونهیتر مهم پست وانیح

که  رمیمن سرکار نم گفتیبهم م شهیهم» :11شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 «.رمیبگ نیپوالمو جمع کنم زم خوامیم .به تو پول بدم

ای، مانده از زندگی ایلی و عشیرهجایهای سنتی بهاز دیگر ویژگی
شوندگان بارها و است. مصاحبه نیزوج یها در زندگدخالت خانواده

ا در زندگی هبارها نارضایتی خود را از دخالت بیجای خانواده
 مشترکشان بیان کردند. 

دخالت  نمونیتو دوران عقدمون خانوادش ب: »1شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « .کردندیم

دخالت  مونیاش تو زندگدهاخانو یازطرف: »۳شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 دهیفا یبهش گفتم به حرف خانوادت گوش نده ول بارها. کردندیم

  «.نداشت
مادرش  یخوب بود ول یلیخودش خ: »۵شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « رو نابود کرد. مونیزندگ

و تو  کردندیم کشیخانمم تحر خانوادۀ: »۷شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 «کردند.یدخالت م مونیزندگ

زنی منفی به پدیدۀ طالق و های بافت سنتی، برچسباز دیگر ویژگی
ها حاضر دهن ذیرفتن آن از سوی اطرافیان است. تا آنجاکه بعضی خانوا

ویژه زنان به زندگی مشترز خود ادامه دهند؛ اما هستند زوجین، به
 ها نسبت داده نشود.برچسب منفِی طالق به آن

طالق  ترسمیمن م زن ننگه. هی یطالق برا: »۴شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « .کشمیام خجالت مچون از خانوده مریبگ

 .آقا ادامه بدم نیبا ا تونمیبه پدرم گفتم نم: »۸شوندۀ شمارۀ مصاحبه
و بعدش  یکه دو روز تنش کن راهنهیمنو زد و گفت مگه پ نقدیاونم ا
 « دور. شیبنداز

طالق  خوامیکردند که میم رمیهمه تحق» :1۴شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 «.رمیبگ
 استفاده از منافذ قانونیگسترش طالق توافقی و سوء-

تواند با رعایت شرایط مقرر می مرد، قانون مدنی 11۳۳ مادۀبراساس 
؛ اما دکندر این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را ب

توانند درخواست طالق کنند؛ ولی در مواقعی، در شرایطی زنان نیز می
های پیرامون آن، باعث سخت و دشواربودن فرایند طالق یا آسیب

شکل طالق توافقی کنند. شود افراد برای تسهیل امر طالق اقدام به می
طالق توافق  لٔه ست که زن و شوهر بر مسا زمانی توافقی وقوع طالق

. در طالق توافقی زندگی باهم نباشند داشته باشند و دیگر مایل به ادامٔه
کنند که قضات گاه زن و مرد متفقاً اقدام به تقدیم دادخواست طالق می

واهان طالق، زوجه دهند. گاهی خمحکمه به طالق مبارات حکم می
کند؛ است که زوج نیز با آن موافقت کرده و دادگاه رأی به طالق خلع می
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۷ 

های گسترش طالق توافقی و سوءاستفاده مقولهپس این مقوله از خرده
های متعدد، از منافذ قانونی تشکیل شده است. در نمونه

 کنندگان به مطالب مذکور اشاره کردند: مشارکت
از هم  بدون هی  تنشی میگرفت میتصم: »1۰ارۀ شوندۀ شممصاحبه
 « .میجداش

و  میمن و همسرم به دادگاه مراجعه کرد: »1۳شوندۀ شمارۀ مصاحبه
 « .پدرش شیمن باشه و پسرم پ شیکه دخترم پ میتوافق کرد
رو نداشتم  هیپرداخت مهر ییچون توانا» :1شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 « دادخواست اعسار دادم.
 «.کرد تیازم شکا نیعدم تمک یشوهرم برا: »۲شوندۀ شمارۀ مصاحبه

در مواقعی زوجین با توسل به بعضی ابزارها و منافذی که در قانون 
منظور فرار از مس ولیت خود، مانند پرداخت بینی شده است، بهپیش

 کنند.مهریه یا احراز شرایط درخواست طالق )توسط زنان( استفاده می
کردم هم  تشویشکا یوقت .دادینفقه به من نم: »۶ندۀ شمارۀ شومصاحبه

 « با ضمانت آزاد شد.
هامو ول کرده هاست منو بچههمسرم مدت» :1۳شوندۀ شمارۀ مصاحبه

 «ه.و نفقه نخوام و فقط طالقمو بد هیحاضرم مهر یول؛ به امان خدا
 های مبهم و متناقض از طالقارزیابی-

های یکسان معانی متفاوتی برای افراد دارد. در از دیدگاه کیفی، پدیده
کنندگان در طیفی از این تحقیق، پدیدۀ طالق از منظر مشارکت

بار تا های متفاوت مانند عاملِ رهایی از زندگی اسارتارزیابی
توان گفت طالق برای همٔه شدن زندگی ارزیابی شد؛ بنابراین نمیخراب

معانی و مضمون یکسانی دارد؛ افراد درگیر طالق و در هر شرایطی 
کارمند و دارای مدرز لیسانس  ۲شوندۀ شمارۀ برای مثال، مصاحبه

 یزندگ نیاز ا شمیبا طالق رها مو من اسارته  یبرا یزندگ نیا» گفت:
دار و دارای مدرز خانه ۶شوندۀ شمارۀ درمقابل مصاحبه« .بارنکبت
 ؛میدیو طالقتو م میدیبهت م یونیلیمگفتند یه اونا می»گفت:  سیکل

 میزندگ خواستمینه طالق رو. من نم خواستمیم مویمن زندگ یول
 «خراب شه.
صورت خالصه ها و مقولٔه هسته بهها، مقولهزیرمقوله ۲در جدول 

 آورده شده است.

 ها و مقولٔه هستهها، مقوله. نمایش زیرمقوله۲جدول 
 مقولٔه هسته هامقوله هازیرمقوله

روانی غیرقابل های جسمانیآسیب نقر زایایی
 انتظار

های بسترهای ساختاری و ناتوانی
 فردی مرتبط با دادخواست طالق

 اجتماعی نامناسبخوی روانیوخُلق
 یی سطحیآشنا ۀویش

 ینامزد روابط در دورۀحرمت نسبی و  نشدن رسوم خواستگاریرعایت های نامناسب همسرگزینیشیوه

 کفونبودنناهمسانی همسری و هم
ی قبل و خانوادگ یبسترهاتفاوت  ی قبل از ازدواجخانوادگ یبسترها

 ی بعد از ازدواجخانوادگ یبسترها بعد از ازدواج
 خشونت

 نکردن انتظارات طرف مقابلبرآورده کیفیت نامناسب ارتباط زوجین
 کنشی زوجین استراتژی

 فقر مالی
 یاقتصادهای چالش

 افزایش مشاغل دولتی، کارمندشدن زنان و ورود آنان به بازار کار
 اعتیاد

 نابهنجار همسر یرفتارها
 خیانت
 مدارانهتعصبات قوم

اجتماع محل حاکم بر  بافت سنتی
 زندگی

 پدرساالرانه یها و هنجارهاارزش طرۀیس
 نیزوج یها در زندگخانوادهدخالت 

 زنی منفی به پدیدۀ طالق و ن ذیرفتن آن از سوی اطرافیانبرچسب
های مبهم و متناقض از ارزیابی بارعامل رهایی از زندگی اسارت

 شدن زندگیخراب طالق

 های فردی مرتبط بامقولٔه هسته، بسترهای ساختاری و ناتوانی
دادخواست طالق است. مقولٔه هسته در آخرین مرحلٔه کدگذاری خلق 

های محوری ها و مقولهمقولهشود و دربردارندۀ کل مفاهیم، خردهمی
کنندۀ فرایند ها است. این مقوله باید منعکسمستخرج از مصاحبه

های اصلی، از نظر (. باتوجه به مقوله1۶ها باشد )کردن دادهمفهومی
های فردی مرتبط مفهوم انتزاعی بسترهای ساختاری و ناتوانی محققان،

شده را پوشش دهد و های گفتهتواند همٔه مقولهبا دادخواست طالق می
عنوان مقولٔه هسته، دارد. درواقع در به قابلیت انتقال مضامین اصلی را

کنندگان در این پژوهش صورت گرفت، هایی که با مشارکتمصاحبه
وعاتی همچون فقر مالی، بافت سنتی حاکم بر اجتماع ها به موضآن

توان این مطالب محل زندگی، تعصبات قومی و...، اشاره کردند که می
عنوان بسترهای ساختاری و موضوعاتی همچون خیانت، خشونت، را به
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های فردی مرتبط با دادخواست عنوان ناتوانینقر زایایی و... را به
 طالق در نظر گرفت.

 بحث 4
های های ساختاری و قابلیتزمینه با هدف تحلیل کیفی حاضر هشپژو

کننده به دادگاه فردی مرتبط با فرایند دادخواست طالق زوجین مراجعه
های متمایز این پژوهش، خانواده در شهر یاسوج انجام گرفت. از ویژگی

کننده در تحلیل فرایند دادخواست طالق از منظر هر دو زوج شرکت
 . دادخواست بود

دالیلی نسبتاً متفاوت متقاضی نتایج پژوهش نشان داد، مردان و زنان به
 خود طالق دادخواست برای مردان که اند. دالیل بیشتریطالق بوده

 در ناتوانی خیانت، ازجمله همسر نابهنجار رفتارهای کردند، عنوان
 وی، خویشاوندان از یکی یا همسر با مناسب رابطٔه برقراری
 اقتصادی امور با مرتبط هایچالش همسر، انتظارات نکردنبرآورده
 زن، تخصیر درآمد نحوۀ یا منزل از بیرون در زن اشتغال مانند

تفاوت میزان  ویژهبه وی با خصوصیات همسر بودنناهمسان
 حاکم سنتی بافت از منبعث ساختاری هایویژگی زوج و دو تحصیالت

 زندگی در همسر خانوادۀ دخالت همچون زندگی محل اجتماع بر
پژوهشگرهای بسیاری نیز در مطالعات خود به  .بود شانخانوادگی
اند؛ ازجمله سیمونسون و سندستروم ای مشابه این نتیجه رسیدهنتیجه

دریافتند که با کاهش وابستگی اقتصادی همسران به یکدیگر میزان 
 مطالعٔه حاضر بیشتر زنان (. درمقابل،1۷یابد )طالق افزایش می

 در ناتوانی مانند نامناسب روانیجسمانی هایقابلیت همچون الیلیدبه
 کیفیت شوهر، نامناسب اجتماعیروانی وخویخُلق باردارشدن،
 اعمال مانند شوهر هایویژگی و روابط انتظار از دور و نامناسب
 ازنامناسب ناشی گاهی انتظارات عرفیِ ازناشی خصوصیات خشونت،

 باورهای تداوم مانند زندگی محل اجتماع بر حاکم سنتی بافت
دوری  هاینزاع و هاخصومت شوهر، اقوام دخالت شدید، پدرساالرانٔه

 شرایط و اعتیاد مانند همسر نابهنجار رفتارهای خویشاوندان، و طرفین
 کاریبی و مستقل مسکن نداشتن مالی، فقر مانند نامناسب اقتصادی

 کردند. اشاره مرد
در کل و براساس خصوصیاتشان،  را ر قسمت قبلهای مذکور دویژگی
 زیست محل تاریخیِساختاری عوامل دسته دو به تحلیلی نظر از توانمی
های تحقیق براساس یافته. کرد بندیدسته زوجین فردی هایقابلیت و
ای چون دادخواست و توان گفت، برای تحلیل و درز عمیق پدیدهمی

ساختاری محل زیست و خصوصیات وقوعِ طالق، توجه به بسترهای 
های مشترز و متفاوت هریک از زنان و مردان و انتظارات و قابلیت

زمان اجتماعی آنان امری مهم است؛ زیرا تنها با درنظرگرفتن هم
های زن و مرد جایگاه و انتظارات هریک از عاملبا  بسترهای ساختاری

دگانٔه دادخواست های متعدد و چنها و الیهتوان پیچیدگیاست که می
دادن بسترهای ساختاری یا ها و تعمیمگوییطالق را فهمید و از کلی

نظر همسان درنظرگرفتن زنان و مردان متقاضی طالق پرهیز کرد. به
ترین عامل مرتبط با دادخواست طالق، رسد، از نظر ساختاری مهممی

همچنین  ای مدرن،های جامعهتداومِ باورها و انتظارات سنتی در زمینه
کمبود منابع و امکانات اقتصادی برای شرایط زیست مستقل در جامعه 

توانند ، در مواقعی میاست؛ دو فاکتوری که باوجود تمایز در ظاهر

صورت متقابل به تشدید زمینٔه طالق کمک کنند؛ برای مثال، به
که زوجین امکانات اقتصادی کافی برای زندگی مستقل را درصورتی
های آنان افزایش د، میزان دخالت والدین زوجین در خانوادهنداشته باشن

شود؛ وضعیتی که ها کاسته مییابد و از استقالل خانوادگی آنمی
تواند زمینٔه ناراحتی یکی از زوجین و درنهایت درخواست طالق وی می

های پژوهش حسینی را فراهم کند. همسو با یافتٔه پژوهش حاضر، یافته
ها در افزایش طالق از این بود که دخالت خانوادهیو همکاران نیز حاک
 (.۳تأثیرگذار است )
توان گفت قدرت عاملیت زنان با مردان های عاملیتی، میاز نظر ویژگی

عالوه، همٔه زنان منابع و امکانات در چنین بسترهایی یکسان نیست. به
کرد، توان بیان یکسانی برای تحقق عاملیت خود ندارند. از این منظر می

شود، کاره و ساالر خانواده محسوب میاگرچه در جامعٔه ایلی، مرد همه
با تشدید روند مدرنیزاسیون، شدت باورهای مردساالرانه کاهش یافته 

دهندۀ رفتار و است؛ اما هنوز چنین باورهایی تا حد زیادی جهت
های مردان است. مردانی که دیگر با زنانی سنتی و دارای باورها و کنش
های سنتی در تعامل نیستند؛ بلکه با زنانی رفتار پدرساالرانه دارند زشار

اند و دیگر حاضر نیستند به هر قیمتی که از حقوق خود آگاه شده
های مدرن سرس ردۀ مردان باشند؛ پس زنان براساس آشنایی با آموزه

های نوین، دیگر رفتارهای مرسوم و گاهی خشن ازطریق مدرسه یا رسانه
های منفی یا دخالت والدین کاری، الصاق برچسبرا مانند کتک مردانه

توان گفت، در این بستر پذیرند؛ هرچند نمیشان، نمیشوهر در زندگی
شوند؛ زیرا زنان نیز مردان عامل اصلی و محرز طالق محسوب می

هایی نرم قربانیان منفعل چنین شرایطی نیستند؛ بلکه با اخذ تاکتیک
به همسر زمینٔه بروز « خیانت»دربرابر جمع یا « رتحقیر شوه»مانند 

کنند. این یافتٔه پژوهش حاضر با یافتٔه دادخواست طالق را فراهم می
چهار عامل ها دریافتند، همسوست. آن زاده و همکارانپژوهش محسن

همسر باعث اقدام  اعتیاد، خیانت، خشونت و تعارض شدید با خانوادۀ
ود شی مییزناشو دادن به رابطٔهانعملی متقاضیان طالق برای پای

عالوه، استقالل اقتصادی زنان در مواقعی زمینٔه تنش و (. به1۸)
کشاکش زوجین را درخصوص نحوۀ تخصیر درآمد اقتصادی زوجه 
موجب شده است. تنش و کشاکشی که همراه با وجود باورهای قدیمی 

انواده، بر کنترل اقتصادی مرد توسط مرد خو مردساالرانٔه قوی مبنی
حتی تحقیرآمیزبودن انجام امور مربوط به خانه توسط مردان زمینٔه تنش، 
نارضایتی، خصومت و درنهایت دادخواست طالق از سوی زوجین را 

های این پژوهش به نتایج تحقیق اسدیان و فراهم کرده است. یافته
ها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که صداقت نزدیک است. آن

 ن،یزوج التیتحص زانیهمسر، م ادیها، اعتدخالت خانواده پنج عامل
طالق در  شیدر افزا ی،همسران و ازدواج اجبار نشدۀانتظارات برآورده

ازطرفی، در این پژوهش،  .(۸) گذار استریثأ، تشدهمطالعه جامعٔه
توصیف کردند؛ « بخشرهایی»مردان بیشتر از زنان، طالق را گذاری 

درمقابل، بیشتر زنان که فاقد منابع اقتصادی و سواد الزم بودند و هی  
نوع پشتوانٔه شخصی یا حمایتی خانوادگی نداشتند، چنین گذاری را برابر 

زنان تحصیلکرده و زنان شان دانستند. تنها با خرابی زندگی و بدبختی
بار توصیف کردند. دارای شوهر معتاد، طالق را رهایی از زندگی نکبت

 نژاد و همکارانیپژوهش نواب جیبا نتا یافتٔه پژوهش حاضر نیز نیا
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۹ 

 دارد. یهمخوان (1۹)

 گیرینتیجه ۵
های ساختاری شود که زمینههای پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته

شناختی و اجتماعی زوجین، به تشدید روانانیهای جسمو ناتوانی
احتمال بروز طالق در افراد متقاضی طالق در شهر یاسوج کمک 

های خود به موضوعاتی تر، افراد در مصاحبهاند. به بیان جزطیکرده
اجتماعی نامناسب، اعمال وخوی روانیهمچون نقر زایایی، ُخلق

عنوان ها را بهان آنتوخشونت، خیانت و...، اشاره کردند که می
های فردی در نظر گرفت. ازطرفی موضوعاتی همچون بافت ناتوانی

سنتی حاکم بر اجتماع محل زندگی شامل ساختار خویشاوندی قوی، 
ای در تمام کاری، تعصب قومی و قبیلهفقر و تنگدستی اقتصادی، بی

سطوح و ابعاد زندگی اجتماعی، پدرساالری شدید، نابرابری جنسیتی 

اعتقادی به مفهوم فرد و حقوق گرایی، بیشده، غلبٔه روح جمعنهادینه
نیافتن واقعیت فردگرایی و فضای خصوصی بیانگر فردی و تحقق

شود؛ البته بسترهای ساختاری مرتبط با بروز پدیدۀ طالق محسوب می
این تفکیک و تمایز، از منظر تحلیلی بود؛ زیرا هر کنشگر خاص، با 

های جسمانی، روانی، اقتصادی و اجتماعی خود دارایی اتکا بر منابع و
 کند.تاریخی معینی عمل میدر بستر و فضای اجتماعی

 هابیانیه 6
 کنندگاننامه از شرکترضایت

ها صورت گرفت و به آنان اطمینان داده شد که مصاحبه با اجازۀ نمونه
 ماند.هویتشان پنهان می

 رضایت برای انتشار
 این امر غیر قابل اجرا است.
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