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  چکیده
ـ یا جامعـۀ  پدیده دربا وجود تالش براي مدیریت و کاهش طالق، امروزه این   یران

 دهنـد   یمـ  نشـان  هـا   شـاخص  کـه،   يطور  بهبه خود گرفته است؛  یشیافزا يروند
 یزندگ« انیم نیدر ا. شود یافزوده م رانیطالق در ا يها  خانواده تعداد بر روز به روز

 يجـد  يا  مسـئله ـ بـه    نبـود چندان مورد توجه  شیپ يتا چند که ـ» پس از طالق
 قـات، یتحق جینتـا  اسـاس  بر ،ییسو از. است شده بدل خانواده شناسان  جامعه يبرا

ـ ا از یکـ ی. آورد  یهمـراه مـ    زنـان بـه   يرا برا يشتریب يامدهایطالق پ  امـدها یپ نی
 اتخـاذ  بـا  حاضـر  پـژوهش  ترتیـب،  نیا به. است طالق از پس یتیهو يها  چالش

  بـه  مطلقـه  زن هجـده  بـا  افتهی  ساختار  مهین قیعم مصاحبۀ کیتکن و یفیک يکردیرو
 ساخت و »خود« فیبازتعر نحوة و طالق از پس زنان یتیهو يها  چالش فهم دنبال

 یـت ماه کـردن  تئوریزهدر  یديکل یمفهوم »خود«. آنان است انیدر م دیجد »تیهو«
 یـن بـر ا . دهد  می را خویش هویت به بخشیدن تجسم ییشخص است و به او توانا

در فهـم   يمتعدد راتییتغ طالق رخداد با که دهد  یم نشان قیتحق نیا جینتااساس، 
و  فیکه لزوم بازتعر دیآ  یم دیپد شان  یرونیب و یدرون »خود« از گران کنشو تصور 
ـ . کند می آشکار ها آن يپس از طالق را برا دیجد یتیخلق هو  يهـا   افتـه ی، نیهمچن

 فیبـازتعر  بـه  مبـادرت  آن در زنـان  که يابعاد شتریب که دهد  یم نشان پژوهش نیا
و  د،یـ جد ارتباطـات  د،یـ جد یزنـدگ  سبک د،یجد يها  نقش شامل کنند  یم »خود«

 خوش دستبا رخداد طالق  کی هرکه  ياست؛ ابعاد یو روان یشناخت  یهست تیامن
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 ،ییاز سـو . زنـان دارد  یتیبا ساختار هـو  یو ارتباط تنگاتنگ شود  یو چالش م رییتغ
 طبقـۀ  طـالق،  هنگـام  در سـن  ،یفعلـ  سـن  چون يگر  مداخله و يا  نهیزم يرهایمتغ

ــاع ــتغال، تیوضــع ،یاجتم ــدت اش ــتن ازدواج، دورة م ــ فرزندداش ــتن،ن ای و  داش
 از پس یتیهو راتییتغ با آنان مواجهۀ نحوة در گران کنشمدرنِ  ای یسنت وارة  عادت
  .است اثرگذار »خود« فیبازتعر یچگونگ و طالق

حسـاس   یممفـاه  واره،  عـادت  طـالق،  یفـی، ک روشخـود،   فیبازتعر :ها دواژهیکل
  .تیهو ي،نظر

  
  مسئله طرح و مقدمه. 1
بـا رخـداد    1.است افزایش به رو اي  پدیده طالق اخیر، هاي  سال در ویژه به ایرانی، جامعۀ در

 کـه  پیوندد  می وقوع به گران کنش یزندگ ینیو ع یدر ساحت ذهن اي  گسترده ییراتطالق تغ
طالق را  )Bohannan, 1970: 29-55(بوهانن . و ساخت مجدد است ترمیم، مدیریت، نیازمند

 مراحـل  این. الزم است مراحل این از گذر نآ اتمام برايکه  داند  می اي  مرحله شش فرایندي
 اقتصـادي  طـالق ، )legal divorce( قـانونی  طالق، )emotional divorce( عاطفی طالق شامل

)economic divorce( ،والـــدي  هـــم طـــالق )co-parental divorce( ،اجتمـــاعی طـــالق 
)community divorce(،   ـ  گـذر بـراي   سـویی،  از. اسـت ) psychic divorce( یو طـالق روان

 بازتعریف یابد،  می ادامه نیز قانونی طالق از پس ها  سال تا گاه که مراحل این از آمیز  موفقیت
کـه در   هـایی   یطـه از ح یکی چراکه ،استالزم  پس از طالق یدجد یتیو ساخت هو »خود«

 از ها  سوژه تصور و درك شود  یم یو دگرگون ییرتغ خوش دستطالق  اي  مرحله شش فرایند
 از حاصـل  هـویتی  هاي  چالش که، صورتی در. است شان  اجتماعی و فردي هویت و »خود«

 از پـس  زندگی با گران کنشناموفق  يسازگار ،نشوند هساخت اًمجددو  ترمیم، بازبینی، طالق
 در اجتمـاعی  هـاي   سوژه نبودن موفق که است حالی در این. آورد خواهند همراه به را طالق

 يو اقتصـاد  ی،اجتمـاع  ی،خانوادگ ي،فرد یمنف یامدهايپ طالق از پس زندگی با سازگاري
 از بسـیاري  تحقیقـات  سـویی،  از. داشـت  خواهـد  پـی  در جامعـه  کل و ها آن يبرا یفراوان

 حکایـت پـس از طـالق    یبا مردان در مواجهه با زنـدگ  یسهزنان در مقا یشترب پذیري  آسیب
 ،رو یـن از ا). 1391 یثـاري، و ا ییفسـا  یصـادق  ؛1383 سـیف، ؛ 1382 تفتـی، اخوان ( دارند

و لزوم ساخت مجـدد آن   یتیهو هاي  چالش به توجه اهمیت نظرگرفتنپژوهش حاضر با در
 هـاي   و چـالش  ییـرات تغ یـن زنـان مطلقـه از ا   درك و تصور یبررس دنبال  بهپس از طالق، 
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 ایـن  بـه . خواهـد بـود   آنـان  جدیـد  هویت برساخت و »خود« بازتعریف نحوة نیز و هویتی
 ینـۀ در زم یـژه و زنان در هنگام طالق و دورة پس از آن، به یستۀتمرکز بر تجاربِ ز با ،منظور

  بـه پـس از طـالق،    یدجد یتهو یلسابق و تشک یزندگ از ها آن ییحاصل از جدا ییراتتغ
  :هستیم ها سؤال ینپاسخ به ا دنبال
 و درك چگونـه  و ابعـادي  چـه  در را طالق از پس هویتی هاي  چالش مطلقه زنان -
  کنند؟  می تجربه
 طـالق  از پـس  جدیـد  هـویتی  ساخت و »خود« بازتعریف به چگونه مطلقه زنان -

  ورزند؟  می مبادرت
 جدیـد  هویت ساخت و »خود« بازتعریف نحوة در گري  مداخله و اي  زمینه عوامل چه - 
  کند؟  می نقش ایفاي طالق از پس زنان

 
  موضوع تجربی پیشینۀ. 2
 هـاي   پـژوهش  طالق، از پس ها آن یتیهو هاي  چالش و »خود« از گران کنشتصور  ینۀزم در

 .است شرح این به کشورها سایر در موجود تحقیقات معدود نتایج. است شده انجام اندکی
 ییـرات تغ دربـارة  یفـی، ک یدر پژوهشـ  )Gregson and Ceynar, 2009( ینرو سـ  گرگسون

 هـویتی  تغییـرات   زندگی از حوزه سه در مطلقه زنان که دریافتند ،زنان پس از طالق یتیهو
 یطدر محـ  ییـر تغ ی،در ظـاهر جسـمان   ییـر تغ شامل ها  حوزه این. کنند  می ایجاد را معناداري

  .متعلقات حاصل از ازدواج سابقشان است یریتو مد ی،زندگ یزیکیف
: کشـف تجـارب پـس از طـالق    «بـا عنـوان    یقـی در تحق )Schalkwyk, 2005( چاکویک

 بازسـازي  حـال  در کـه  ــ  یجنوب افریقاي، بر تجربۀ چهار زن مطلقۀ »زنان از خود يبازساز
نشان داد که زنـان در قبـال    یقتحق ینا یجنتا. ـ تمرکز کرد بودند خود طالق از پس زندگی
 هـاي   شـیوه  همچنـین  ها آن. دارند یعیطب پذیري  پس از طالق خود انعطاف یزندگ يبازساز

 کـار  بـه  خـود  زبـانی  و فرهنگـی  زمینـۀ  در طـالق  تجربۀ با مواجهه براي را فردي منحصربه
و  ،مکشکه بـه رنـج، کشـ    اند مواجه یزنان مطلقه اغلب با گفتمان مسلط یی،از سو. برند  می

 ایـن  میـان  در ارزشـی   بـی  احساس به تواند  می مسئله این شود؛ می منجر ها آن» خود«فقدان 
  .شود منجر نیز زنان

 ،ییمبنـا  یـۀ را بـه روش نظر  تحقیقـی  یـز ن )Troilo and Coleman, 2012(و کلمـن   ترُیلو
مسـئله تمرکـز    ینا بر ها آن. انجام دادند اند،  داشته طالق تجربۀ اخیراً که پدري بیست دربارة
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 هویـت  ندارند، عهده بر را خود فرزندان حضانت که اي  گرفته طالق پدران چگونه که کردند
 حیطـۀ  سـه  از پـدران  فهـم  که داد نشان پژوهش این نتایج. کنند  می مدیریت را خود پدري
 فیزیکی تعامالت موانع و فرزندان، مالی نیازهاي به پرداختن چگونگی فرزندي، ـ پدر روابط

 کـه  ایـن  رغـم  بهدادند که  نشان ها آن. پدرانۀ آنان اثرگذار است یتهو در فرزندانشان با آنان
 پـدران « ،»وقت  تمام پدران« تیپِ سه کنند،  یفرزندانشان قلمداد م یرپدران خود را درگ یتمام
به  مردان فهم که دهد  می نشان نتایج. دندار وجود »وقت  پاره پدران« و ،»وقت تمام ـ وقت  پاره
  .قرار دارد طالق از پس پدريِ تجارب تأثیر شان تحت  پدرانه یريدرگ

. اسـت  شـده  تأکیـد  طالق با زنان سازگاري در شغلی هویت نقش بر دیگر پژوهشی در
 دارابودن و اشتغال که داد نشان است، شده انجام مطلقه زن 40 مورد در که تحقیق این نتایج

کمتـر پـس از طـالق رابطـه دارد      یشـانی و اضطراب و پر یشترنفس ب با عزت یشغل یتهو
)Bisagni and Eckenrode, 1995(.  

 64در پژوهش خود نشان دادند کـه   یزن )Bevvino and Sharkin, 2003( ینو شارک بوینو
مثبت  یامدهايپ منزلۀ بهرشد را  يبرا یدجد هاي  فرصت یا» خود«در  ییراتیدرصد از زنان تغ

  .اند  هکرد یطالق تلق
پـس از طـالق در    یتیهـو  ییراتتغ ینۀکه مشاهده شد، فقدان پژوهش در زم گونه  همان

 دربـارة  تحقیقـاتی  خأل این، بر  عالوه. دهد  یپژوهش را نشان م ینا ضرورت ترین  مهم یرانا
 بـه  هـویتی  هـاي   چالش آن در که ابعادي و مطلقه هاي  سوژه یاندر م» خود« یفنحوة بازتعر

 یگـر زنـان، از د  یـت ساخت هو فراینددر  یلدخ اي  زمینه عوامل همچنین و پیوندد،  می وقوع
  .کند می متمایز حوزه این در یقاتتحق یرپژوهش را از سا یناست که ا يموارد
  

  کیفی روش در آن کاربرد و حساس مفاهیم تعریف. 3
پـژوهش   یـان در جر یاکه در ابتدا  ،حساس یماز مفاه یبرخ بلومر از تأسی به بخش این در

 یممفـاه  یـن ا یاز معرفـ  یشپ. شود یبوده است، عرضه م   یمورد بررس یدةدرك پد يراهنما
 در اجتمـاعی  محققـان  سـایر  و بلـومر  نگـاه  از »حسـاس  مفـاهیم « جایگاه شرح بهحساس، 

  .شود  می پرداخته کیفی شناسی روش
 ایـدة  بـا  مخالفـت  در را) sensitizing concepts( »حسـاس  مفـاهیم « ایـدة ) 1954( بلومر

 ایـن  در وي. کـرد  مطـرح  اثبـاتی  شناسـی  جامعـه در ) definitive concepts( »قطعی مفاهیم«
  :نویسد  می چنین خصوص
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 بـا  اسـت،  مشـترك  اشـیا  از اي  طبقـه  در که دارد داللت چیزي آن به دقیقاً قطعی مفهوم یک
مفهـوم حسـاس    یـک امـا   شده، تثبیت ویژة عالئم یا صفات حسب بر روشن تعریف کمک

 سـازد   یکـاربر را قـادر نمـ    یجـه است و در نت یژهعالئم و یااز صفات  یصیتخص ینفاقد چن
در مقابـل، مفهـوم حسـاس بـه     . مرتبط آن حرکت کنـد  يبه سمت شواهد و محتوا یماًمستق

 در. دهـد   مـی  تجربـی  شـواهد  بـه  شدن نزدیکدر  ییاز ارجاع و راهنما یعموم یکاربر درک
 مفـاهیم  سازند،  می فراهم شود دیده باید آنچه براي هایی  دستورالعمل قطعی مفاهیم که  حالی

 پرداخـت  مشـاهده  بـه  بایـد  آن امتـداد  در کـه  دهند  می پیشنهاد را مسیرهایی صرفاً حساس
  ).366: 1389به نقل از محمدپور،  7: 1954بلومر، (

 یـد با ییرا در چـه جـا   یـزي که چـه چ  کنند  می پیشنهاد فقط کننده  بررسی به مفاهیم این
  .)303: 1385 یتزر،ر( زنند  می واقعی جهان به کمتري آسیب نتیجه، درکنند و  وجو جست
و  یريتفس يابزارها منزلۀ بهحساس  یماز مفاه یامروزه محققان اجتماع  از بلومر، یرويپ به

 ،Glaser, 1978; Patton, 2002; Padgett, 2004( کننـد   یاستفاده م یفینقطۀ شروع مطالعات ک
مهـم تعامـل    هـاي   مشخصه به را محققان توجه حساس مفاهیم. )1389 محمدپور، از نقل به

. کنـد  مـی  فراهم خاص هاي  میدان در تحقیق براي راهنما خطوطی و کند میجلب  یاجتماع
خواه محققان به آن اذعـان   شود، میآغاز  یمیمفاه ینمعموالً با چن تحقیق« :گیلگان نظر طبق

 همچنـین چارمـاز  . )Gilgun, 2002: 4( »نباشـند  یـا  باشند آگاه ها آننکنند و خواه از  یاکنند 
 را تحقیـق  کلـی  مسـئلۀ  کـه  دانـد   مـی  اي  زمینـه  پس هاي  ایده از دسته آن« را حساس مفاهیم

 نیـز ) 2000( بلیکـی . )1389 محمدپور، از نقل به Charmaz, 2003: 259( »سازد  می رهنمون
 بـه  نـه  نیازمندنـد،  حسـاس  مفاهیم به ،اند یهنظر یدتول دنبال  بهکه  هایی  پژوهش است معتقد

شـوند   یحو تصـح  ،یابنـد  ارتقـا  ،شـوند آزمون  توانند  می همچنین حساس مفاهیم. فرضیات
که  یحساس یممقدمه، اکنون دربارة مفاه ینبا ذکر ا. )Bowen, 2006به نقل از  1954بلومر، (

  .دهیم یم یحاختصار توض به ایم  برده بهره ها آنپژوهش از  یندر ا
  

  نظري حساس مفاهیم. 4
 پـارادایم  از کـه  را پـژوهش  این در استفاده مورد نظري حساس مفاهیم بیشتر بخش، این در

  .داد یمشرح خواه اند گرفته وام نمادین متقابل کنش نظریۀ و اجتماعی تعریف
  
  تیهو 1.4
اسـت   یاجتمـاع  یموجـودات  منزلـۀ  بـه  هـا   انسـان  ۀهم صۀیخص ایخصلت  یاجتماع تیهو
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و  میهسـت  یمطلب است کـه چـه کسـ    نیدرك ما از ا یاجتماع تیهو). 5: 1381 نز،یجنک(
) مـا  خود جملهاز ( گرید افراد و خودشان از گرانید درك طرف، آن از و ندا ستیک گرانید
 گریکـد ی مشـابه  جهـات  ياریبس از را يفرد و یاجتماع تیهو نزیجنک ).8 :همان( ستیچ

ـ تول ينـدها یفراو  دانـد   یمـ  خورده گره يگریرا به د کی هرو  کند  یم فرض ـ بازتول د،ی و  ،دی
امـا   ،کنـد  یمـ  یتلق یاجتماع نفسه  یف را دو هر زین و پندارد  یم همانند را ها آن شدن دگرگون

 بـر  يفـرد  تیـ هو کـه  داند  یم نیرا در ا یجمع تیو هو يفرد تیهو انیم زیتما نیبارزتر
 سـپهر  از جدا يفرد تیهو). 34 -  33 :همان( دارد دیتأک شباهت بر یجمع تیهو و تفاوت
 در کامل طور  به ها آن شتنیاما خو اند، متفاوت و گانهی افراد. ستین معنادار گرانید یاجتماع
 ينـدها یفراو متعاقـب، و در   هیاول شدن یاجتماع يندهایفرادر  یعنی ؛شود  یم ساخته اجتماع

ـ را تعر گرانیخود و د افراد ها آنکه در چهارچوب  یتعامل اجتماع يجار  فیو بـازتعر  فی
کـنش متقابـل    یـۀ و نظر ییامریکـا  یسمدر پراگمات توان یرا م یدگاهد ینا خواستگاه. کنند  یم

خود  یفو در عمل از تعر يجار یبیترک منزلۀ بهآن فهم از خود،  یانکه در جر یافت یننماد
 يالگـو . شـود  ی، حاصـل مـ  )یرونـی ب( کننـد  یعرضه م یگرانخود که د یفو تعار) یدرون(

 بـه  کـه  اسـت  فرایندي منزلۀ به ییشناسا برونی ـ یدرون یالکتیکبر د یمبتن یتاز هو ینزجنک
بـر  او عالوه  ).35 :همان( شوند می ترکیب) جمعی و فردي ازاعم ( ها هویت همۀ آن واسطۀ 
 کلمـۀ  يمعنـا  داند،  یم شدن یاجتماع يندهایفرارا در  يفرد تیهو يریگ  شکل شۀیر که نیا
  ).49 :همان( کند یم یتلق »تیهو« یعموم يمعنا يمواز زین را »خود«
  

  خود 2.4
 ییشـخص اسـت و بـه او توانـا     یـت ماه کـردن  تئـوریزه در  یـدي کل یمفهوم) self( »خود«

 انعکاسـی  و اجتمـاعی  ماهیـت  بـا  خود مفهوم. دهد  می را خویش هویت به بخشیدن تجسم
مفهوم معمـوالً بـا    یناگرچه ا. شده است شناختی  جامعه نظریۀ سازندة اجزاي از یکی اکنون
همـان   »خـود « ذات میـد،  نظـر  بـه . )439: 1385کـوزر،  ( یتـا کـول   شـود   می ارائه مید بیان

 از فـرد  خـود . دارد وجود دیگران با روابطش رهگذر از فرد »خود«. است آن پذیري  انعطاف
 خـودش  بازاندیشـی  موضوع خویش، تخیل در دیگران رویکردهاي فتنپذیر توانایی طریق

 فردیت. شناخته هم گیرد، قرار شناسا هم تواند  می است، اجتماعی ذاتاً چون »خود«. شود  می
 که رویکردهایی همان است، دیگران رویکردهاي از اي  یژهو یبترک یجۀنت خودي هر خاص
 را فـرد  دو حتـی  کـه  اسـت  فرد هر به مختص چندان ترکیب این. سازند  می را کلی دیگري
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 اجتمـاعی  وابستگی در فردیت اگرچه پس،. باشد یکی ها آنخود  یبکه ترک یافت توان  نمی
در . )449 :همـان ( اوسـت  خـود  به مختص اجتماعی فراگرد در فرد هر سهم اما دارد، ریشه

کـه از   یکه تصور انسان از خودش و برداشت دهد  ینشان م» خود« یاجتماع یتماه ،مجموع
 فهم  در متن اجتماع قابل است ومربوط  یگرانآن دارد، کامالً به ارتباطات و تعامالت او با د

 آن به آنچه. کرد جدا آنان اجتماعی دنیاي از را ها انسان ذهنی دنیاي توان  ینم بنابراین،است؛ 
 کـامالً  شـود،   می نامیده اجتماعی قلمروهاي آنچه با شود،  می گفته ها انسان درونی دنیاي
 »مفعولی من« و »فاعلی من« میان اي  رابطه را »خود« مید اساس، این بر. است تنیده درهم

 اي  مجموعه »مفعولی من« و است دیگران به سازواره واکنش »فاعلی من«. کند  می توصیف
: 1381 ینـز، جنک( گیـرد   می خود به شخص که است دیگران رویکردهاي از یافته  سازمان

 سو، یک از که دید،  می اجتماعی هویت همان نفسه  فی را خویشتن مید  رو، این از. )71 -  70
مـن  «و  »یمن فـاعل « یانم وگو گفت یعنی(فرد در ذهن  وگوي  گفت میان متقابل مناسبات از

 پدیـدار  اجتمـاعی  مناسبات عرصۀ در دیگران با فرد يوگو گفت یگر،د يو از سو) »یمفعول
 را »خـود « و است اجتماعی کنترل از حاکی »مفعولی من« منظر، این از. )74 :همان( شود  می
  .)همان(انگاشت ) یاديبن( یهاول یاجتماع یتهو یک منزلۀ به توان  می
  

3.4 سان  آینه خود  
. شـود   می ساخته اصلی عنصر سه از) looking glass self( »سان  آینه خود« مفهوم کولی نظر از

 دوم، ؛اسـت چگونـه   یگـري ما بـه چشـم د  ) یگاهو جا ،کردار اهداف،رفتار، ( ظاهر نخست،
 آیـد،   مـی  پدیـد  مـا  براي خود از احساسی چه سرانجام، و چیست ما ظاهر دربارة او داوري
 و آیـد   می پدید ارتباطی ۀمبادلبر  یمبتن یِفراگرد اجتماع یکخود در . سرشکستگی یا غرور

  :داشته است یانب یدهمچنان که جورج هربرت م. شود  می منعکس شخص آگاهی در
عنـوان   خـود بـه   یسـتن در ذهـن و نگر  یفراگـرد اجتمـاع   این ۀمرحلهر دو  درنظرداشتن با

 هـا   آن ةدربـار که خود ما  یديعنوان عقا به یگراندربارة خود ما دارند و د یگرانکه د يافکار
 تـأثیر  جـز  نیسـتند  چیـزي  دیگران، دربارة خود اعمال و خود مورد در دیگران اعمال داریم،
  ).410: 1385کوزر، ( ما ذهن درون در یکدیگر به راجع افکار متقابل

. »است یذهن يمتقابل خودها یرو تأث بافتگی هم همان جامعه«: افزاید  می کولی رو،   این از
 هـا   ارزیابی و ها  برداشت مدامِ و چندگانه هاي  تبادل اثر بر گوناگون اندازهاي  چشم نتیجه، در

 اي  جنبـه  فـرد  روان در جامعـه  ،ترتیب  بدین. یابند  یم یهماهنگ دیگران ذهن و ما ذهن میان
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 ترکیـب  ارگانیـک  کـل  یـک  در را گوناگون افراد که متقابلی عمل طریق از و یابد  می درونی
  ).411 :همان( شود  می فرد خود از بخشی کند،  می

  
  افتهی  میتعم يگرید 4.4

 نـز، یجنک( نـاقص اسـت  » خـود «) generalized other( »افتهی  میتعم يگرید« بدون دیم نظر از
کل اجتماع است  یکردهمان رو یقتدر حق »یکل یگريد« یا »یافته  تعمیم دیگري«). 73: 1381

 یبـدان آگـاه   پذیري  جامعه فرایندخود و در  ینتکو فرایندکه افراد در ) 448: 1385کوزر، (
 ییبازنمـا  یمـن مفعـول   ن،یکـنش متقابـل نمـاد    نظر نقطه از. کنند  می درونی را آن و یابند می

ـ ا بـر . کنـد   یم کنترل ای تیهدا را گران کنشاست که رفتار  »افتهی میتعم يگرید«  اسـاس،  نی
قرار  ریو رفتار آنان را تحت تأث دیانسان و عقا یکه درك و آگاه اند یکسان افتهی  میتعم گرانید
 تواند  یم افتهی میتعم يگرید) Mead, 1934: 154( دیم نظر طبق). Cardwell, 1971( دهند  یم

. باشد یطبقۀ اجتماع ای ،افتهی  سازمان یاجتماع يها  رگروهیز ،یاجتماع يها  گروه افراد، شامل
 کـه  دهـد   یمـ  نشـان  نیهمچن دیم. است یاجتماع متقابل کنش از برآمده افتهی  میتعم يگرید

  ).Aldiabat and Navenec, 2011( است اجتماع اتینظر مشابه افتهی  میتعم يگرید اتینظر
 

  پژوهش روش. 5
و جهـان فقـدان    یـران در ا یبر منابع تجرب ياشاره شد، مرور یزن یناز ا یشگونه که پ  همان

 یـت و سـاخت هو  یفو نحوة بازتعر» خود«درك و تصور افراد از  ینۀدر زم یقمطالعات عم
کشف  يبرا یاکتشاف یکرديمسئله لزوم کاربست رو ینا. دهد  یآنان پس از طالق را نشان م

 یکـردي پـژوهش بـا اتخـاذ رو    ینا ،رو یناز ا .کند  می نمودار بیشتر را پدیده این پنهان ابعاد
و  هـویتی  هـاي   چـالش گـران از   درك و تجربۀ کنش یچگونگ یقدنبال فهم عم  به ییاستقرا
بـا توجـه بـه     ،بنـابراین . پس از طالق است جدید هویتو ساخت » خود« بازتعریفنحوة 

بتواند بـا   کهـ  یفیک شناسی  روش از استفاده تحقیق، سؤاالتموضوعِ مورد مطالعه و  یتماه
 صحیح انتخابی ـ  بردارد پرده یدهپد این پنهان هاي  الیه از گران، کنش یرتوجه به درك و تفاس

 هاي  روش از غیر هایی  شیوه با که دهد می دست به را هایی  یافته کیفی تحقیق .رسد  می نظر به
 ،سـویی  از). 17: 1385 کـوربین،  واسـتراس  ( انـد   شـده  کسب کردن کمی گونه هر یا آماري

 اسـت  آن بـر  مبتنـی  هـاي   فرضیه و شده  تعیین  یشپ از يِفاقد چهارچوب نظر یقیتحق ینچن
  ).97 /1: 1390محمدپور، (
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  تحقیق میدان. 6
و  شـود  یدر آن انجـام مـ   یـق تحق یاتکه عمل شود  می گفته فضایی یا قلمرو به مطالعه میدان
 یـا رو، جامعـه   یناز ا). 234 /2 :همان( دارند قرار جا آن در همگی ها  یدهو ا ،ها  داده ها،  سؤال

سـال از   یـک زنان مطلقۀ تهران است که حـداقل   یتمام پژوهش ینمورد مطالعه در ا یدانِم
 یربـا سـا   یسهنرخ طالق در مقا یشترینشهر تهران با ب کالن. شده باشد يزمان طالقشان سپر

 محسـوب  مطالعـه  بـراي  مناسبی تحقیق میدان) کشور احوال  ثبت یانۀبنا بر آمار سال(شهرها 
 هـویتی  هاي  چالش ینۀبه تجارب افراد در زم یقرو که موضوع تحق از آن ،سویی از. شود می
 شـود مصاحبه  هایی  سوژه با شد تالش است، وابسته طالق از پس »خود« بازتعریف نحوة و

 بـا  مواجهـه  تجربـۀ  و فرصـت  تا باشد شده سپري شان  یسال از طالق قانون یککه حداقل 
پـس از   یـد جد یـت و سـاخت هو » خـود « یفبازتعر فرایندو امکان ورود به  ها  چالش این

  .طالق را داشته باشند
  

  گیري نمونه روش و نمونه حجم. 7
 بـه  بستگی و نیست شده تعیین  ازپیش کمی هاي  روش مانند نمونه حجم کیفی هاي روش در

 نـوع  دو از تـوان   مـی  کیفـی  هـاي   پـژوهش  در. دارد تکوین حال در مقوالت و تحقیق روند

 )purposive sampling( هدفمنـد  گیـري   نمونه. 1: کرد استفاده زمان هم صورت  به گیري  نمونه
 محقــق هدفمنــد گیــري  نمونـه  در). theoretical sampling( نظـري  گیـري   نمونــه .2 و

 کند  یم یدامشخصات را پ ینا يافراد دارا ومورد عالقه را مشخص  جمعیت هاي  ویژگی
)Johnson and Christensen, 2008: 239 .(از  ينظـر  گیـري   نمونـه  کـه  سـت  ا حـالی  در این

 خاصی نوع نظري گیري  نمونه. کند  یم یرويپ) gradual selection( »یجیانتخاب تدر«قاعدة 
سـهم   يواحدها بـر مبنـا   یا ،افراد رویدادها، از محقق آن در که است هدفمند گیري  نمونه از

نـوع   یـن ا فراینـد . کنـد   مـی  گیـري   نمونـه  نظـري  هـاي   سازه آزمون و توسعه در ها آنبالقوة 
 دارد،  برمی را اولیه ۀنمون یکصورت که محقق  ینبه ا. دارد يتکرار یتیماه گیري  نمونه
 خود ظهور حال در هاي  نظریه و ها  مقوله یشپاال يو سپس برا ،کند  می تحلیل را ها  داده

 مرحلۀ به محقق که یابد  یادامه م یتا زمان فرایند ینا. دارد  برمی را بیشتري هاي  نمونهمجدداً 
 ایـدة  و بیـنش  هـیچ  آن در کـه  اي  مرحلـه  بـه  یعنی رسد؛  می) data saturation( ها  داده اشباع

 رو،   ایـن از ). 41 /2: 1390محمـدپور،  ( شود  نمی حاصل ها  نمونه بیشتر گسترش از جدیدي
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سـؤاالت و   يحجم نمونه به اشـباع نظـر   یاتعداد افراد مورد مصاحبه  نظري گیري  در نمونه
 هجده دادن پژوهش پس از انجام یناساس، در ا ینبر ا. دارد یبستگ یندر حال تکو یممفاه

  .شد حاصل ها  داده اشباع مطلقه زنان با عمیق کیفی مصاحبۀ
  

  ها داده آوري جمع تکنیک. 8
-semi( »یافتـه  سـاخت  نیمـه « شـیوة  بـه  عمیـق  کیفـی  مصـاحبۀ  تکنیـک  از پـژوهش  این در

structured (شـود؛  مـی  انجـام  »مصاحبه راهنماي« از استفاده با مصاحبه نوع این. شد استفاده 
 شـوند  دنبـال  خـاص  توالی یک در باید که مکتوبی موضوعات و سؤاالت از فهرستی یعنی

و  ينظـر  هـاي   حساسـیت  از جـویی   بهـره  بـا  تحقیق ابتداي در اساس، این بر). 161: همان(
 بـا  و پـژوهش  یطـ شد و  یهمصاحبه ته يراهنما منزلۀ به یهاول سؤاالتاز  یفهرست ی،اجتماع
  .یافت افزایش نیز ها سؤال ینا ها  مصاحبه تعداد افزایش
  

  مصاحبه مکان و زمان. 9
 ،همچنین. ندشد انجام 91 بهار تا 90 تابستان زمانی بازة در پژوهش این هاي  مصاحبه تمامی

 چـون  عمـومی  هـاي   یطبود؛ از محـ  یرو محقق متغ گو پاسخ یبسته به راحت ها  مکان مصاحبه
  .ها آن خانۀ و کار محل چون تري  خصوصی هاي  یطگرفته تا مح شاپ یکاف و پارك

محقـق، تعـداد    یتحساسـ  یـزان چـون م  يبه عوامل متعدد یبستگ یزن ها  مصاحبه مدت
تجـارب خـود    یـان ب ياو برا یلتما یزانو م ،او غنی تجارب میزان ،گو پاسخسؤاالت، وقت 

بود که عمومـاً   ناشی از آنتفاوت  ینا. بود یرمتغ یمساعت تا سه ساعت و ن یمداشت و از ن
محـدود   سؤالکار با چند  یم،مقوالت و مفاه نگرفتن شکل علت  به ابتدایی، هاي  در مصاحبه

 یبررس یشتريب یاتو جزئابعاد  اصلی مقوالت گیري  شکل با و رفته رفتهاما  ،آغاز شد یو کل
  .بود بیشتري زمان نیازمند ها آنکه پاسخ به  ندو سؤاالت بیشتري مطرح شد ندشد

  
  نمونه هاي ویژگی توصیف. 10

اشتغال، طبقـۀ   وضعیتپژوهش شامل سن،  این یانگو پاسخ جمعیتی ـ اجتماعی هاي  ویژگی
هـا در   از آن یـک هـر   یرطبقـات فرزند به همـراه ز  یتو وضع ،دورة ازدواج مدت اجتماعی،

  .نشان داده شده است زیرجدول 
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  یانگو پاسخ جمعیتی ـ یاجتماع هاي یژگیو .1 جدول
 اي زمینه متغیرهاي طبقات یانگو پاسخ تعداد

  سال 21-30 9
  سال 40-31 5  سنی هاي گروه

  سال 41-50 4
 شاغل غیر 7

 اشتغال وضعیت
  شاغل 11
 پایین 6

  متوسط 10 2اجتماعی طبقۀ
  باال 2
  سال 3- 0: مدت کوتاه  7

  سال 10-4: مدت میان  8  ازدواج دورة طول
  باال به سال 10: بلندمدت  3
  فرزند بدون 9  فرزند وضعیت فرزند داراي 9

  
  تحلیلی هاي  یافته. 11

 متغیرهـاي  کـه  دهـد   مـی  نشـان  پـژوهش  این در عمیق کیفی هاي  مصاحبه تحلیل و بررسی
 ایفـا  طـالق  از پـس  جدید هویت ساخت و »خود« بازتعریف نحوة در مهمی نقش اي  زمینه

  .است گران کنشدورة ازدواج  مدتسن و  یرها،متغ ینا ترین  کلیدي جمله از. کنند  می
  
  هویت ساخت و ،سن ازدواج، دورة مدت 1.11
 این در. است بسیاري اجتماعی و شناختی  روان انفصاالت شامل و چندوجهی اي  پدیده طالقْ
 از پـس  جدید هویت ساخت و بازتعریف در دخیلاز عوامل  یکی ازدواج دورة مدت میان،
 را مـدتی   کوتـاه  ازدواج کـه  گرانی کنش دهد  می نشان حاضر پژوهش هاي  یافته. است طالق
 جدید هویت ساخت در اند،  داشته تري  یکه ازدواج طوالن ها آن با مقایسه در اند،  کرده سپري

 تـر   دورة ازدواج کوتـاه  هر چهاز آن رو که  کنند؛  می تجربه را بیشتري موفقیت طالق از پس
 و پیوندد  می وقوع به زوجین میان کمتري هاي  پیوستگی و اتصاالت و مشترك تجارب باشد،
 .کند پیدا انفصال ها آناز  تواند  می بیشتري سهولت با طالق هنگام به سوژه
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طـالق ارائـه    فراینـد را در بـاب   یمـدل  )Hagestad and Smyer, 1982( اسمیر و هگستد
 ییزناشـو  یزنـدگ  ینۀزم یناز چند گسست به آن، افراد به هنگام طالق اساس برکه  اند  داده

  :ندنیازمندسابقشان 
  بودند؛ کرده گذاري  سرمایه مشترك زندگی در که) emotional cathexis( عاطفی انرژي. 1
  ؛)spousal role( شوهري و زن هاي  نقش به وابستگی. 2
  .دادند  می انجام »مهم دیگران« همراه به که) shared routines( مشترك روزمرة کارهاي. 3

 مشـترك  زنـدگی  سابقۀ که هایی  سوژه مراحل، این تمامی در که است حالی در این
افـراد   هـر چـه  چراکه  ،شوند  می رو روبه بیشتري هاي  يبا دشوار اند  داشته مدتی  طوالنی

و مشترکات روزمرة  ،تجارب، انتظارات یررا تجربه کرده باشند درگ تري یازدواج طوالن
منجر خواهد  يزن و شوهر هاي  نقش به بیشتر وابستگی به خود این و شوند  یم یشتريب

اشاره شد، بر اساس مدل بوهانن، طـالق   یزن یناز ا یشکه پ گونه  همان یی،از سو. شد
 والـدي،  هـم  اقتصـادي،  قـانونی،  عـاطفی،  طـالق شـامل  ( است اي  مرحله شش فرایندي
 مـدتی   یکه تجربۀ ازدواج طـوالن  يافراد يمراحل برا ینو گذر از ا) یو روان ،اجتماعی

افـراد را   یکه روابط اجتماع یتجربۀ طالق اجتماع مثال، براي. دشوارتر است اند،  داشته
 فروپاشـی  نتیجـۀ در ( اجتماعـات  و دوسـتان  در تغییـرات  با و دهد  یقرار م یرتحت تأث

 دشـوارتر  انـد،   بـوده  مـدتی   طوالنی ازدواج در که هایی  سوژه براي است، مرتبط) ازدواج
 بـا  هـا  آن چراکـه  ،شـوند  می تهدید ها  نقش و ها  دوستی از بسیاري طالق حین در. است

رو،  یـن از ا. انـد  زوج مـرتبط بـوده   یکاز  یبخش منزلۀ بهو حضور فرد  یمتأهل یگاهجا
 اند،  بوده آن درگیر بیشتري زمان مدت در که گرانی کنش يبرا یگاهیجا یناز چن ییجدا

مرحلـۀ طـالق    ینکه بوهانن آن را دشـوارتر  یزن یطالق روان ،سویی از. است دشوارتر
 و زن هـاي   نقـش  و سـابق  همسـر  از مستقل هویتی خلق شامل را آن و کند  یم یابیارز

 هـاي   ازدواج در کـه  افـرادي  بـراي ، )McDaniel and Coleman, 2003( داند  می شوهري
 مراحـل  از دیگر یکی نیز عاطفی طالق. است برانگیز  چالش بسیار اند،  بوده مدت طوالنی

 همسـر  از عـاطفی  گسسـت   اسـت  معتقد) Weiss, 1975( ویس. است طالق گانۀ  شش
کـه تجربـۀ    يافـراد  يبـرا  فرایند ینو ا انجامد  می طول به سال پنج تا سه معموالً سابق

  ).ibid( است تر  طوالنی اند،  داشته یازدواج درازمدت
 یطالق و انفصال از همسر و زندگ فرایندادعا کرد که  توان  یم در مجموع ،رو این از

 علت به اند،  کرده تجربه را مدتی  طوالنی مشترك زندگی که هایی  سوژه يسابق عموماً برا
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 و عـاطفی  هـاي   یوستگیپ یزو ن ،زندگی الگوهاي و عادات شده، تثبیت اجتماعی جایگاه
 فـرد  جایگـاه  با بیشتري هویتی پیوستگی افرادي چنین. است دشوار بسیار متعدد روانی
 دوره ایـن  در را بیشـتري  مشـترك  دوستان و خویشاوندي هاي  شبکه نیز و دارند متأهل

 ياز سـو . د شدنخواه گسیختگی ازهم و تهدید دچار طالق، وقوع با که اند  داده تشکیل
احتمال ازدواج مجدد آنان  مسئله ینقرار دارند و ا ییباال ینافراد در سن ینا یشترب یگر،د

افـراد معمـوالً    یـن که ا جا از آن ،همچنین. دهد  می کاهش جوانشان یانرا نسبت به همتا
 طور  به را سابقشان همسر نیز و گذشته با خود پیوستگی توانند  نمی هرگز ،دارندفرزند 

  .ببرند میان از کامل
 بـه  خـود  گیبسـت  دلرا تجربه کرده است،  ساله بیست یکه دورة ازدواج ،ساله 49 3سیما
  :کند  می روایت گونه این را طالق از پس خود پیشین روابط گسست نیز و متأهلی جایگاه

 شـه  نمـی  کـه  دارن هایی  لذت یه همه...  فرزند و همسر کنار در حضور خانواده، گرم کانون
 از خیلـی  طـالق  از بعـد ) ... تأهـل  وضـعیت  بـه  سوژه گیبست دل( کرد فراموششون راحت

 شـوهرم  خـانوادة  بـراي  دلـم  مـن ) ... اجتماعی طالق( دادم دست از رو مشترکمون دوستان
  ).طالق از پس خویشاوندي روابط ۀشبک گسست( ببینمشون تونم  یاالن نم یول ،شده تنگ

 یسهشده است، در مقا یتفرد متأهل تثب يسال برا ینچند یط که جایگاهی است واضح
 تجربـه  را مـدتی   کـه ازدواج کوتـاه   ،تـر   جـوان  افراد چندماهۀ یا دوساله یا ساله یک یگاهبا جا
 آنان جدید هویت بازتعریف در این و است برخوردار بیشتري استحکام و قوت از اند،  کرده
 ازدواج یـک  از اي  نمونه به مقایسه، براي. شد خواهد منجر بیشتر دشواري به جدایی از پس

  .کنید توجه مدت  کوتاه
 خاتمـه  آن بـه  عقـد  دوران در و کـرده  تجربه را مدتی  کوتاه ازدواج که ساله، 28 مرجان،

  :گوید  می گونه این است، داده
 باهاشـون  بخواد ارتباطمون مون  جدایی از بعد که نداشتیم مشترکی دوستاي ما دونی  می خب
 و تـأهلی  از...  خورد هم به ارتباطمون زود خیلی نرسید، جا اون به کار اصالً یعنی بشه، قطع

  .نکردم تجربه خاصی چیز هم شوهرداري

 طـالق  هنگـام  در آنـان  سـن  و تـر   کوتاه مطلقه هاي  دورة ازدواج سوژه هر چهرو  ینا از
 یشـتر ب. یوسـت به وقوع خواهـد پ  یشتريآنان با سهولت ب جدید هویت ساخت باشد، کمتر
 و هـا   فرصـت  از هویتشـان  سـاخت  بـراي  دارنـد،  قـرار  تـري   پایین سنین در که گرانی کنش
  .برخوردارند مساعدتري عینی و ذهنی هاي  زمینه
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 خود بازتعریف. 12

 هویـت  این نیز طالق با یابند،  یم يزن و شوهر یدجد یتکه افراد با ازدواج هو گونه  همان
 یـک از  یبخشـ  یگـر د گـران  کنش ،طالق یندبا واردشدن به فرا که چرا ،دهند  می دست از را

 بـه  تواند  میکه  ییريتغ. شود یمنجر م» خود«درك آنان به  ییربه تغ مسئله ینو ا یستندزوج ن
کـه   هـایی   از چالش یکی ،رو این از. بینجامد »خود« از افراد مبهم تصور و نقشی ابهامِ نوعی
. اسـت  طـالق  از پس »خود« بازتعریف لزوم شوند،  می مواجه آن با طالق از پس گران کنش

 مبـادرت  طـالق  از پـس  »خود بازتعریف« به مطلقه هاي  سوژه آن در که را ابعادي ادامه، در
  .دهیم می توضیح ورزند،  می

  
  جدید هاي نقش بازتعریف. 13

کـه   یاز نظر او، مفهـوم . مرتبط دانسته است یرا با نقش اجتماع» خود«مفهوم  پارك رابرت
بـه نظـر پـارك،    . استوار است یکار و سازمان منزلت یمتقس یۀاز خودش دارد بر پا يهر فرد

 یـن ا. شود  یم قائل یشنقش خو ياست که آن شخص برا یخود هر شخص ساختۀ مفهوم
فـرد و   يافـراد جامعـه بـرا    یراست که سا یبر بازشناخت منزلت یبه نوبۀ خود مبتن یزنقش ن

  ).485: 1385کوزر، ( شوند  یم قائلنقش او 
 و نقشـی  تغییرات به مطلقه هاي  سوژه اجتماعی و فردي حیات در طالق که است مسلم

 شـود،   یمحسوب م یکه ازدواج همچنان ارزش مهم اجتماع جا آن از و شود می منجر منزلتی
) Lund, 1990(لونـد  . از نگاه جامعه همراه اسـت  یمنزلت یبا تنزل وضعیت آن از شدن خارج

 چراکه آنان بـه  ،زنان دشوارتر است يبرا مطلقه فردي به متأهل فرد از انتقال که کند  می ادعا
 اغلب، )دیگران از مراقبت و دهنده  پرورشهمچون ( دارند که سنتی جنسیتی هاي  نقش علت

 رخ طالقـی  وقتـی  رو، ایـن  از. دهند  می دست از را خود فردي هویت از احساسی گونه هر
 مـوقعیتی  در اجبـار  بـه  را خودشان و دهند  می دست از را خود ۀاولی هاي  نقش زنان دهد،  می
 پایین سنین در که زنانی براي خصوصاً مسئله این. شوند تعریف نو از آن در باید که یابند  می

 یِاجتماع یتو هو   یگاهافراد جا ینا یشترچراکه ب ،است دشوارتر اند،  کرده ازدواج به مبادرت
  .ندارندمجزا از همسر 

به شوهرش  فرزندش حضانت اکنون و کرده ازدواج سالگی نوزدهساله، که در  28 نگین،
  :گوید  می گونه  ینواگذار شده است، ا
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...  زندگیمه و پسرم همسر، به م وابستگی کنه،  می اذیتم طالق از بعد که چیزي بیشترین
 رو اونا که کنم قبول تونم  نمی االن مادر؛ و باشم زن که بودم کرده عادت سال هشت من

  .تنهام و ندارم

عموماً در جامعـه   مطلقه زن جدید نقش که است این افراد مضاعف هاي  چالش از یکی
بـه   رانشدنپذی ینا. همراه است از سوي جامعه نقش فتنپذیرنرو با  یننشده و از ا یفتعر
. کنـد   مـی  ایجاد را بزرگی چالش مطلقه هاي  سوژه يمنجر شده است و برا یابهام نقش ینوع

بداننـد چگونـه    کـه  این براي ی،اجتماع يراهنما یچافراد، بدون ه یناست که ا یدر حال ینا
کـه   یافـت در )Kohen, 1981(کـوهن  . شوند  یکنند، در جامعه رها م یشهدربارة خود اند یدبا

 نـه  دیگـر : است چنین اختصار به که دهند  می دست به توصیفی خود از جدایی از پسزنان 
 یاجتمـاع  یتکنندة وضـع  که منعکس توصیفی). nonpeople( مردم نه، )nonwives( همسرند

گـزارش   )Haffey and Cohen, 1992(و کـوهن   یهفـ  ی،مشـابه  طـور   بـه . پرابهامشان اسـت 
قطع  یامرگ  یانۀدر م ییکه گو کنند  می توصیف هایی  شیوه به را خود مطلقه زنان که اند  کرده
هسـتند   یچـه کسـ   کـه  ایندر قبال  یاحساس یچکه آنان ه ییاز بدن قرار دارند؛ جا يعضو

 نقشی میانِ مطلقه زنان واقع، در. کنند شدن کاملدوباره چگونه احساس  دانند  یندارند، و نم
) همطلقـ زن ( دارند حقیقت در که نقشی و) يهمسر( است گرفته نظر رد برایشان جامعه که

 نقشی هاي  مدل و پیشین پذیري  جامعه فقدان با که جدیدي نقش کنند؛  می تجربه تضاد نوعی
از سـر   ییتنهـا  را اساسـاً بـه   فرایند ینزنان ا. همراه است یاجتماع هاي  حمایت فقدان نیز و
 را مطلقـه  زنـان  آمیز، ابهام تغییرات ةدور ینکه ا یماما معقول است اگر فرض کن گذرانند،  یم

 ).Gregson and Ceynar, 2009( کند آماده آینده در هویتی تغییرات براي
  :گوید  می گونه این کند،  می زندگی تنهایی به که ساله سی عاطفه رابطه، این در

 که مجردي نه کنی؛ کنترل رو چی همه تنه یه باید خودت و سخته خیلی طالق از بعد تنهایی
 خـودت  بـا  باید که سخته این. باشی داشته همسر که متأهل نه و باشی خانواده بال و پر زیر
  .بدي نشون خودت از جدید شخصیت یه و بیاي کنار

 تجربـه  گونـاگون  طـرق  از آورد،  می همراه به برایشان طالق که را فاحشی تغییرات زنان
از . نابرابرشان اسـت  یاجتماع هاي  نقش و متفاوت جنسیتی پذیري  جامعه بازتاب که کنند  می
 نیـز  اسـت  پررنـگ  افراد هویت ساخت در حد چه تا جنسیتی هاي  نقش ینا که این یی،سو
که خود را  یشخص يبرا ،مثال رايب. باشد مؤثر طالق از پس آنان مواجهۀ نحوة در تواند  می

کـه   یکسـ  ياما بـرا  ،تر است آسان دوره معموالً ینگذراندن ا شمارد، یم یچندوجه یانسان
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 توانـد   یدوره مـ  یـن ا شـمارد،  ینقش خود م ینتر مهمو آن را  بیند یم همسر فقطخودش را 
بـه   کننـد   مـی  تجربه طالق از پس مطلقه زنان که اي  يدشوار یزانم ،بنابراین. دباش خردکننده

از  ییهنگـام جـدا   بـه  هـا  آن یـت از هو یجنبـۀ مسـلط   بودنهمسـر  یادارد که آ یبستگ ینا
 نشـان  تحقیـق  هـاي   یافتـه  ).DeGarmo and Kitson, 1996( یـر خ یـا بوده اسـت   شوهرانشان

 و دارنـد  بیشـتري  بـاور  جامعـه  شدة تعیین  ازپیش و جنسیتی هاي  نقش به که افرادي دهد  می
 هـاي 4 واره  عـادت  کـه  کسـانی  قبـال  در کننـد،   مـی  تعریـف  ازدواج قالب در را افراد هویت

 و نقشی تغییرات با مواجهه در را بیشتري حساسیت و دشواري دارند، تري  مدرن اصطالح به
  .دهند  می نشان طالق از پس »خود« بازتعریف نیز

  :گوید  می گونه این ساله 37 مینا، زمینه، این در
 نتـونم  کـنم،  ازدواج نتـونم  دیگه که ترسم  می...  کنم  می تجربه دارم رو سختی خیلی شرایط

 ازدواجـه  م دغدغـه  بیشترین االن نرفتم، کار دنبال. باشم داشته خوبی همسر نتونم بشم، مادر
 حـل  مشـکالتم  نکـنم  ازدواج تـا . کنم پاك رو ام  گذشته تمام خوب ازدواج یه با خوام  می... 

  .شه تر  مثبت بهم نسبت هم ها  آدم نظر ازدواج، با کنم  می فکر شه، نمی

 گونه یندارد، ا   مدرنی اصطالح به وارة  عادت که ساله 41 معصومه، که است حالی در این
  :کند  یم یتروا

 بـره  حاضـره  سـخت  دیگه کنه  می زندگی مستقل که زنی نیستم، اصالً مجدد ازدواج فکر به
 ،نیسـت  هـم   دوستی توي نیست، ازدواج توي پایداري چیز هیچ...  کنه ازدواج دیگه یکی با
که حتمـاً بـا هـم ازدواج     یستن یازيهم خوبه، ن یباشه تو دوست یاگه طرف آدمه خوب یول
نخواسـتم، راحـت    شم یدوست م یکیبا  گم یاالن با خودم م. یدو زن و شوهرِ هم باش یدکن

 راحتـی،  بشـی  کـه  دوسـت  ولـی  فهمـن   می همه کنی ازدواج کسی با اگه اما زنم،  یبه هم م
  .فهمه  نمی کس  هیچ

 نقشـی  هـاي   چـالش  و تغییـرات  مطلقـه،  به متأهل نقش تغییر بر عالوه ،طالق رخداد با
 حضـانت  کـه  زنـانی . پیونـدد   یبـه وقـوع مـ    دارنـد فرزنـد   که هایی  سوژه براي نیز دیگري

 در کننـد؛   مـی  تجربـه  را سـابق  مادري نقش کاهش یا فقدان ندارند، عهده به را فرزندانشان
 دوگـانگی  نوعی دچار عموماً دارند، عهده به را فرزندانشان حضانت که هایی  سوژه که  حالی
 فرزندانشـان  بـراي  را مـادر  نقش هم مجبورند اغلب گران کنش ینچراکه ا شوند،  می نقشی

  .را پدر نقش هم کنند، ایفا
  :گوید  می دارد، عهده بر تنهایی به را فرزندش سرپرستی و حضانت که ساله 47 فاطمه،
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 یگـاه ...  پـدر  هم بودم مادر هم م بچه براي سال بیست این تمام در من...  بود سخت خیلی
  .کار کنم یفتمجبور بودم سه ش یارمرو درب یمونبتونم خرج زندگ که این يبرا

 عواملی است، اثرگذار »خود« بازتعریف روند بر که خرد سطح و فردي عوامل بر عالوه
مسـلط بـر    یمثال، گفتمان فرهنگـ  رايب. کنند  می نقش ایفاي میان این در نیز کالن سطح در

 و همسـر  شـتن دا و خـانواده  تشکیل ارچوبهچ در را گران کنشاست که  يجامعه به نحو
 یطـالق، بـا نـوع    واسـطۀ   بـه  وضـعیتی  چنـین  از خـروج  رو، این از. کند  می تعریف فرزند

را  يافـراد راه دشـوار   ،بنـابراین . است همراه ننگ داغ و جامعه از سوي شدن رانده یهحاش به
 یدر حال ینرو دارند؛ ا یشپ یدجد هاي  نقش یفخود و بازتعر یتمجدد هو يبازساز يبرا

  .مجددند ازدواج درصدد سرعت به یتیوضع ینخروج از چن ياز افراد برا یاست که برخ
 از پـیش  تـر،   جـوان  زنان مسن، زنان برخالف ،که است معتقد) Shapiro, 1996( شاپیرو

زنـان جـوان   . سرعت ازدواج کننـد  دارند به یلرا دوباره خلق کنند، تما یمستقل یتهو که آن
خـود و فرزندانشـان    يِو ثبات اقتصاد یتهو داشت نگه يبرا یراه منزلۀ بهاغلب از ازدواج 

 ياما برا ،برسد نظر به جوان زنان براي حل راه ترین  ساده شاید مجدد ازدواج. گیرند  یبهره م
 ایـن  ازدواج، هـاي   کـاهش فرصـت   علـت  باالتر قرار دارند، بـه  ینکه در سن یاز زنان یبرخ
 یاز گسست کامـل از زنـدگ   یشاز افراد که پ یاريبس يبرا ،همچنین. استدشوارتر  حل  راه

دوبـاره   یاحتمال شکست کنند،  یمستقل از همسر سابق ازدواج مجدد م یتیگذشته و خلق هو
 يو سن باال داشتنفرزند که است آن از حاکی تحقیق هاي  یافته ،عدر مجمو. یابد می یشافزا

  .است طالق از پس هویت ساخت و جدید هاي  نقش یفموانع بازتعر ةعمدزنان از 
  
  جدید زندگی سبک بازتعریف. 14

 طـالقْ  ۀواسـط   بـه  تنهـا  نـه  افـراد  کنـد،   مـی  بیـان  )Diedrick, 1991( دیـدریک  که طور  همان
. بیننـد   می رفته ازدست نیز را خود سابق زندگی سبک بلکه دهند،  می دست از را همسرانشان

زمان، چند مسئله را با خود بـه همـراه    هم طور  بههمسر  دادن ازدست که است حالی در این
و  هـا   فقـدان  ایـن  تمـامی . جدیـد  هـاي   و نقـش  ،جدیـد  خـود  جدید، هاي  فعالیت: آورد  یم

  .کنند  می بازتعریف را »خود« چگونه مطلقه هاي  مستلزم آن است که سوژه ها  آوردن دست  به
 و مکـانی  تغییـرات  عمومـاً  طـالقْ  از پـس  زنان که دهد  می نشان پژوهش این هاي  یافته
فرزندان پـس از   یاهمسر  نبودو  کنند  می تجربه گوناگونی ابعاد در را زندگی سبک تغییرات

 هـاي   سالدر  یژهو عموم زنان، به. شود یآنان منجر م یدر زندگ اي  گسترده ییراتطالق به تغ
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 یـابی   مکان این. شوند می هایشان  خانواده سمت  به مکان تغییر به مجبور جدایی، از پس ۀاولی
. است گران کنش یدر زندگ یديجد هاي  و نظم ینو قوان یسبک زندگ یجادمستلزم ا جدید
 بپذیرند را خانه آن محیطی شرایط باید معموالً گردند،  بازمی شان  خانواده سوي  به افراد وقتی

 زنـدگی  سـبک  تغییـر  ایـن  کـه  هـایی   تـنش  جز به. کنند تنظیم آن با را خود زندگی سبک و
 از پیش تا که زنانی از بسیاري است؛ مطرح نیز دیگري موارد کند، ایجاد افراد براي تواند  می
 اقتصـادي،  تغییـرات . شـوند   یمجبور به اشـتغال مـ   ياقتصاد یازن علت به نبودند، شاغل این

 منجـر  افراد زندگی شیوة در بسیاري تغییرات به روزانه هاي  یتدر فعال یو دگرگون ،محیطی
 یفآن به بـازتعر  یدگرگون یا ،مدیریت انطباق، براي تالش و تغییرات این پذیرش. شود می

 یـاري آنـان را   یـد جد یـت و در سـاخت هو  انجامـد  یافراد مـ  يبرا یديجد یسبک زندگ
 نند وک سازگار جدید زندگی سبک با را خود بتوانند که گرانی کنش  یان،م یندر ا. رساند  یم
 سـحر، . داد خواهند انجام را تري  سهل يمنطبق با آن خلق کنند بازساز یديجد يها»خود«

 را خـود  زنـدگی  سـبک  تغییـرات  کند،  یم یزندگ يدر خانۀ پدر طالق از پس که ساله 24
  :دهد  می شرح گونه این

 گذاشتم،  می ساالد غذام کنار همیشه یادمه داشتم، شوق و ذوق خیلی ازدواجم دورة توي
 بعد اما. باشم لباس  خوش کردم  می سعی همیشه رفتم،  نمی استقبال براي در دم آرایش بدون
 مهمون وقتی نشستم، هم قاشق یه حتی. نرفتم آشپزخونه سمت سال  یک دقیقاً طالق

 بار یه اي  هفته حموم بود، شده دوبرابر خوابم. کردم  می قایم رو خودم اتاق توي اومد،  می
 شده کور چیز همه واسه م انگیزه کشیدم،  می برس موهامو بار  یه اي  هفته همون حتی رفتم،  می
 زمان اون منم کنه،  می پیدا معنا شوهر با سرگرمی و تفریح که دادن یاد ما فرهنگ تو...  بود

 دوست رو تهران شباي چون زدیم،  می دور یه برد  می منو ماشین با کردم  می خواهش ازش
 اما کردیم،  می شوخی و ستادیم می  وا گاز پمپ صف توي خرید،  می شیرپسته یه داشتم،
 کالً مدته یه االن خب ولی...  گردي خیابون ببره شب یه منو که نبود کسی طالقم بعد خب

 استراحت ... دادم وفق خودمو و کردم عادت جدید روش این به شدم، گذشته خیال بی
  .رم  می هم کار سر اخیراً خونم،  می رمان چرخم،  می اینترنت توي بینم،  می تلویزیون کنم،  می

  :گوید  می گونه این مکانی تغییرات با اش  مواجهه نحوة مورد در همچنین سحر،
 مـن  گفـتم   مـی  خـودم  با مدام کردم،  می بودن اضافه احساس ها  ماه بودم، شده حساس خیلی

 کـردم،   می غریبی اتاقم با منه، خونۀ جا این کنم قبول تونستم  نمی کندم، دل خونه این از بار  یه
 فقـط  امـا  ... بشـه  بهتـر  م روحیـه  شـاید  کـه  کـردیم  عوض رو اتاق دکور چندبار خانوادم با

  .بودم م زندگی ۀبست دل خیلی من چون خوابه؛ اینا همۀ ببینم کنم باز چشم خواستم  می
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 کـه  است هایی  استراتژي از یکی اطراف لوازم و محیط در تغییر که دهد  می نشان ها  یافته
 فضاهایی در حضور از امتناع. برند  می بهره جدید هویتی خلق و گذشته از انفصال براي زنان

 گذشته خاطرات که لوازمی و وسایل از امتناع یا است آنان خوردة  شکست ازدواج یادآور که
  .است موارد گونه این از کند، می یادآوري را

  :گوید  می رابطه این در ساله 32 مهسا
 گذرم کردم  می سعی طالقم از بعد. مشترکمونه زندگی تلخ خاطرات یادآور برام تهران شرق

 رو خونـه  وسایل و تخت کردم که کاري اولین جدایی از بعد طرفی از...  نیفته مسیر اون به
  .بشم کنده م گذشته از من ذاشت  نمی وسایل اون...  خریدم رو جدیدش دست یه و فروختم

 سـینر  و گرگسون تحقیق نتایج با زمینه این در حاضر پژوهش نتایج که است ذکر شایان
)Gregson and Ceynar, 2009 ( سـابق  ازدواج با مرتبط متعلقات مدیریت کند می اذعان کهـ 

  .دارد خوانی هم ـ است طالق از پس زنان هویت ساخت ساز  زمینه موارد از یکی
است که اگرچه امکان بازگشت به خانـۀ   ینا یسبک زندگ ییراتتغ ینۀدر زم یگرد نکتۀ

 صـورت  درخصوصـاً  ( گـران  کـنش اسـت کـه    یاز نکات مثبت یکیو وجود سرپناه،  يپدر
 در حضـور  شـمرند،   مـی  غنیمت و امیدواري مایۀ را آن و دارند تأکید آن بر) سرپناه نداشتن

 در زنـدگی  از ناشـی  هـاي   کشمکش افزایش و استقالل کاهش به ها،  سوژه عموم براي خانه
 و هـا   دارنـد همـان کـنش    یـل هـا تما  چراکه اکثـر خـانواده   ،شود می منجر یکدیگر مجاورت
  :گوید  می باره  این در ساله 44 شهال. کنند اتخاذ فرزندانشان قبال در را سابق رفتارهاي

دارم،  یتمحـدود  یلـی خ. یسـتم آزادن من ن هام  بچه که قدر اون برم؛ مسافرت یه ندارم اجازه
 از...  بیـاد  باهـام  بایـد  هـم  مادرم مسافرت برم بخوام کنم، وآمد رفتبا دوستام  دن یاجازه نم

 و م زنـدگی  تـو  کنن  می دخالت چون تضادیم، دچار والدینم با هم ها  بچه تربیت توي طرفی
 تـوي  اگـه  شـاید  باز گم  می خودم به گاهی اما ام راضی خیلی طالقم از من...  هام  بچه تربیت
 تحـت  و خـانواده  پـیش  تا بود بهتر داشتم بیشتري آزادي و بودم مستقل و بودم خودم خونۀ
  .ها اون کنترل

در سـبک   یمنفـ  ییـرات و تغ ها  چالش به تواند  می طالق از پس مکانی تغییرات ،بنابراین
  .کند رو روبه مضاعفی هاي  دشواري با را آنان زندگی و بینجامد گران کنش یزندگ
  
  جدید روابط در ارتباطی خودهاي بازتعریف. 15
 جدیـد  زندگی سبک و نقشی تغییرات پذیرش و جدید هویتی خلق تنها نهخود  ساختدر 
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 یـز ن یدجد یاجتماع هاي  مجموعه و روابط در ارتباطی خودهاي بازتعریف بلکه است، الزم
 دیگـران  با او تبادل رهگذر از شخص یک خود که است معتقد کولی چارلز. است ضروري

 پس است؛ خودش دربارة دیگران افکار بازتاب خودش از شخص یک آگاهی. یابد  می رشد
 نیـز  میـد ). 410: 1385کوزر، ( آورد میان به سخن جداگانه خودهاي از توان  نمی روي هیچ به

 دیگـران  کنـد   مـی  تصـور  او که است هایی  یابیارز یجۀنت خودش از فرد ارزیابی است معتقد
 کـل  یـا  »مهـم  دیگـرانِ « دیدگاه از که است خودي همان »خودم«. دهند  می انجام اش  درباره

را در قالب ارتباطـات  » خود«افراد  ،ینبنابرا). 449 :همان( شود  می دریافته و پنداشته اجتماع
) Hoffman, 1995(کـه هـافمن    گونـه   همان یی،از سو. کنند  یم یفساخته و بازتعر یاجتماع
 اي  محـاوره  فراینـدهاي  واسطۀ  به افراد اجتماعی »خود« و فردي »خود« ساخت است، معتقد
 اجتماعی هاي  رتباط با نظامدر ا یقتو حق ،بر سر قدرت، دانش آن در افراد که افتد  می اتفاق

 یپژوهش حاضر حـاک  هاي  یافته که است حالی در این. کنند  می مذاکره گفتمانی یا معنادهی
 تجربـه  خود ارتباطات در را منفی تغییراتی طالق، از پس گران، کنش یتاز آن است که اکثر

رو،  یـن از ا. به سوژة مطلقـه اسـت   جامعه منفی نگاه و گفتمان حاصلِ که تغییراتی کنند؛  می
 و خـوري   برچسـب  موضـوع  کـه  افـرادي  و نیست آسان زنان از یک  یچه يتجربۀ طالق برا

 هـایی   یـت موجود« منزلـۀ  بـه » خـود « ياغلب بازساز گیرند،  می قرار منفی زبانی عملکردهاي
 بیشـتر  افـرادي  چنـین ). Schalkwyk, 2005( یابند  می دشوار را) relational beings( »ارتباطی

 قـرار ) symbolic violence( 5نمـادین  خشـونت  مـورد  جامعـه  در مسـلط  گفتمـان  سوي از
 به مسئله این. شمرد  می ارزش ضد را آن از خروج و ارزش را ازدواج که گفتمانی گیرند؛  می

ـ  ،بنـابراین . شـود   مـی  منجـر  آنان یاجتماع خود فقدان و افراد درونی رنج و تضاد  یندر چن
 و شـود   یدچـار خدشـه مـ   ) یگـران خود در ارتباط بـا د (افراد  »یِارتباط يخودها« یاوضاع

غالب زنان  یارتباطات اجتماع ،همچنین. شود  یبس دشوار بدل م يبه کار آن مجدد ساخت
 یگـران روابـط د  يبرا یديو آنان عموماً تهد شود  می مواجه هایی  یتپس از طالق با محدود

 »یارتبـاط  يخودها« یفبزرگ را بر سر راه بازتعر یچالش مسئله، ینکه ا شوند  یمحسوب م
 اسـت  حالی در این کند؛ می فراهم را ها آن یطرد اجتماع ینۀزم و آورد می یدآنان پد یو برون

 دوچنـدان  ،بداند طالق امر در مقصر بیشتر را آنان غالب گفتمان که زمانی ،زنان دشواري که
  :گوید  می زمینه این در ساله 35 شبنم. شود   می

 ازت همـه  انگـار  جـورایی  یـه ...  شـی   می منزوي خیلی شی می مطلقه وقتی...  سخته واقعاً
 فکـر  متأهـل  هـاي   زن دونـه،   مـی  خودش سرافکندگی مایۀ رو تو خانواده، شن؛ می گریزون
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 تـو  و زنـه   می حرف سرت پشت مدام فامیل بدزدي، رو شوهراشون قاپ خواي  می کنن  می
  .توئه سوي به انگار اتهام، هاي  انگشت همۀ اصالً کنه،  می فرض دار  مشکل و مقصر رو

 رد گـران  کـنش  دربـارة  »یافتـه   تعمـیم  دیگري« داوري ،»سان  آینه خود« مفهومِ مطابق
 یقـی عم یربه خود دارند تـأث  که احساسی نیز و کنند  می ترسیم خود از آنان که تصویري

در  یاجتمـاع  يفراگـرد  یرمداوم درگ طور  به یاجتماع هاي  سوژه ،حقیقت در گذارد؛  یم
 یکـدیگر  بـه  راجـع  افکـار  متقابل تأثیر و ارتباطی مبادلۀ نوعی بر مبتنی که ندذهن خود

 از پـس  هـا   سوژه یدجد یتبه طالق و وضع منفی بازخوردهاي دریافت بنابراین،. است
 آنـان  تعـامالت  در را مضاعف چالشی و شود می منجر اجتماعی طرد احساس به طالق
 اي  جامعه در که زنانی براي جدید اجتماعی فضاهاي و روابط یافتن. کرد خواهد ایجاد

 یـن ا رغـم  بـه امـا   ،اسـت  دشـوار  بسـیار  کننـد،   مـی  زنـدگی  مردساالر مسلط گفتمان با
 هایشان  هویت و ها  نقش گران کنشکه  جا آن از کرد اذعان باید ارتباطی، هاي  یتمحدود
و  يبازساز »خود« یک که میزانی سازند،  یم   اجتماعی تعامالت و هاوگو گفت یانرا از م

 افراد فردي هاي  مهارت و توانایی به بلکه اجتماعی، فرایندهايتنها به  نه شود،  یم یتتثب
در  توانند  یم یی،ها مهارت یريکارگ از افراد، با به یبرخ ،بنابراین). ibid( دارد بستگی نیز

 هـا   تکنیک برخی از استفاده با کنند سعی یا ،نندک مقاومت شدن رانده حاشیه به ینقبال ا
 »خـود « سـاخت  و بـازتعریف  در عمومـاً  گرانـی  کنش ینچن. ندکن یفشارها را خنث ینا

 جدیدي بازتعریف به موفق و کنند میفعاالنه عمل  اي  شیوه به طالق از پس شان  ارتباطی
  .شوند  می خود از

  :گوید  می ساله 39 مهتاب
 اصـالً  هاشـون   حـرف  به من اما زدن می حرف سرم پشت خیلی بود، تر  پایین سنم اوایل اون

 و بـزنن  ضربه بهم نذاشتم گرفتم، کناره فامیل از ها  حرف همین خاطر واسه کردم،  نمی توجه
  .بکنم خودمو زندگی کردم سعی

 روابـط تعریف  ،کنند يرا پس از طالق بازساز ینینو یارتباط يافراد خودها که این براي
 یزمـان . نـد کن برساخت ها آنخود را مجدداً در  که) ibid( الزم است جدیدي بخش  رضایت

 ،انـد  بخـش   رضـایت  روابطـی  داشـت  نگـه  و ایجاد به قادر هنوز کنند احساس گران کنشکه 
 فـرديِ  هویـت کـه   يخود خلق کننـد و افـراد   يرا برا یرومنديو ن یدجد یتهو توانند  می

پـس از طـالق دارنـد     یشـتري ب يو ارزشـمند  یسـتگی احساس شا سازند،  می را مستحکمی
)Bisagni and Eckenrode, 1995.(  
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  :گوید  می باره این در ساله 35 مهشید
 کـنن،   مـی  نگـاه  منـو  دیگه جور یه طالقم خاطر  به کردم  می حس که دوستام از کدوم هر با

 کـردم،   مـی  کـم  باهـاش  رابطمو بود طعنه و سرزنش حرفاش تو هرکی...  کردم قطع رابطمو
 در بـودن  از و دن می مثبت انرژي بهم فقط که داشتم نگه خودم براي رو آدمایی دیدم کم کم

 هـر  بـا  االن کـنم،  پیدا جدید دوستاي ها  حسابی آدم بین از کردم سعی برم؛  می لذت کنارشون
  .کنم  می قطع رو رابطم نکنم راحتی احساس که کس

 کثـرت  باعـث  مـدرن  پـذیري   جامعـه  شـود،   یمـ  یـادآور ) 1383( یـدنز که گ گونه  همان
 باعـث  دو ایـن  و شـود،   مـی  دیگر طرف از مراجع تنوع و طرف یک از اجتماعی هاي  محیط
و ایجاد حق انتخاب براي فرد و رفتـار   ،متعدد خودهاي گیري  شکل متعدد، هاي  نقش ایفاي

 تـأثیر   تحـت  کـه  افـرادي  کرد ادعا توان  یم ،بنابراین. شوند  می گوناگون هاي  مطابق با محیط
 بـازتعریف  امکـان  بیشـتري  سـهولت  بـا  ،اند سنتی پذیري  جامعه از بیش مدرن  پذیري  جامعه

  .دارند طالق از پس را شان  ارتباطی خودهاي
  
  روانی و شناختی هستی امنیت بازتعریف. 16
چـه   کـه  ایناحساس افراد به . رسند  می امنیت احساس به خانوادگی تعامالت طریق از افراد
 امنیـت  عنـوان  بـا  توانـد   مـی  شـوند،   مـی  تعریـف  دیگران با اي  هستند و در چه رابطه یکس

). 524: 1390 ادواردز، و کـارتی   مـک ( شـود  تعریـف ) ontological security( شناختی  هستی
از روابـط و تعـامالت    یبخشـ  کـه  ایـن  علـت افراد پس از طالق، به  توان گفت بنابراین، می

 شان  شناختی  هستی امنیت در خدشه نوعی دچار دهند،  یخود را از دست م ۀگذشت یخانوادگ
 بازسـازي  در گـران  کـنش از موانـع بازدارنـدة    یکـی  تواند  می ناامنی احساس این. شوند  می

 نـاامنی  احساس کاهش براي ،افراد که است حالی در این. باشد طالقشان از پس هاي»خود«
 امـر  ایـن . است رسیده پایان به شان  گذشته ازدواجی رابطۀ که بپذیرند ابتدا در بایستی خود،

 و سـابق  همسـر  از را مسـتقل  هـویتی  سـوژه  آن در کـه  اسـت  روانـی  طالق وقوع مستلزم
 دررا  گـران  کـنش  توانـد   مـی  مسـئله  این. کند  می ریزي  پی سابقش شوهري و   زن هاي  نقش

 طـالق  از پـس  زنـدگی  با موفق سازگاري رد اثرگذار عوامل از یکیکه ـ  »خود« بازتعریف
  .برساند یاري ـ است

 روانی طالق و شده لئنا خود از موفقی بازسازي به که هایی  سوژه دنده  می نشان ها  یافته
 ،مقابـل  در. دهنـد   نمـی  طـالق  از پـس  خود همسران بازسازي به اهمیتی اند،  کرده تجربه را
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 در کـاوش  بـه  عالقـه،  و عشـق  حتی یا خشم، و کینه روي از همچنان که افرادي از بسیاري
 همسـر  زنـدگی  بازسازي نحوة به توانند  نمی هم هنوز و پردازند  می سابقشان همسر زندگی

  .شوند  می چالش دچار نیز جدیدشان »خود« ساخت در باشند، تفاوت  بی خود سابق
  :گوید  می گونه این است، گذشته طالقش از سال دو که ،ساله 28 نگین

 کـن  فکر...  شدم  می دیوونه داشتم) جدیدش زن و سابقشوهر ( دیدمشون که دیروز همین
 شـم،   مـی  اذیت خیلی سفر، ره می یا ست بسته ش مغازه بینم  می وقتی مخصوصاً! سال دو بعد

  .شم  می داغون ره می و پیشم میاد پسرم وقتی
 یادآوري شود،  می منجر گذشته زندگی در گران کنشماندن  یباقکه به  یمسائلاز  یکی
 داشته باور اگر چراکه ،اند  داشته طالق از پیش که است خوشایندي مشترك خاطرات

 دهند،  می تشکیل را آنان هویت از وجهی افراد زندگی تاریخچۀ و گذشته خاطرات باشیم
 گاه جایگزین هویتی ساخت و پیشین خاطرات واسطۀ  به شده ساخته هویت از جدایی
 که افرادي براي اما ،است طوالنی زمانی صرف نیازمند و رسد  می نظر به دشوار بسیار

 از روانی و عاطفی گسست اند،  داشته گذشته در اندکی بسیار شیرین خاطرات خصوصاً
  .است تر  آسان سابقْ زندگی

  :است افراد دسته این از ساله 31 مهناز
 مسـافرت  هـم  بـا  اصـالً  نداشتیم؛ هم با مثبتی خاطرة هیچ بود؛ تلخ خیلی م زندگی من ببین

  .نداشتیم اولم همون از عاطفی پیوند خیلی...  نرفتیم

 تصـمیم  عـاطفی  طالق وقوع از پس و خود ارادة و عاملیت با که هایی  سوژه براي مسلماً
 کسـانی  از تـر   سـهل  شـناختی   هستی امنیت بازتعریف و روانی بازسازي اند،  گرفته جدایی به

 افـرادي  رو، ایـن  از. اند  شده جدایی به مجبور بیرونی عوامل سایر یا همسر ارادة با که است
 زمـان  فقـدان  و طـالق  بـه  نداشتن تمایل علت  به بیشتر اند،  کرده تجربه را اجباري طالقی که

 امنیـت،  نبـود  بیگـانگی،  نـوعی  دچـار  آن از پـس  و طالق حین در خود بازیابی براي کافی
باشد،  یاترافراد مه يبرا ینیع یطشرا هر چه یی،از سو. شوند  می تعلیق احساس و ،هویتی  بی
 ،ینبنابرا. پس از طالق دارد یدجد یتوضع یرشِپذ يرا برا یشتريب یآمادگ یزآنان ن یتذهن

 از فرهنگـی  و اقتصـادي  هـاي   سـرمایه  به دسترسی علت به  که افرادي کرد بینی  پیش توان  یم
 دورة مـدت مثـل  ( گـر   مداخله متغیرهاي سایر نظر از یا برخوردارند، باالتري اجتماعی طبقۀ

 مسـاعدتري  وضـعیت  از، )مدرن یا سنتی هاي  واره  عادت نیز و ،طالق هنگام در سن ازدواج،
 طـالق  از پـس  »خـود « بـازتعریف  و هویـت  سـاخت  بـه  بیشـتري  سهولت با برخوردارند،
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 و شـغلی  هویـت  دارابودن علت  به شاغل افراد که دهد  می نشان همچنین ها  یافته. پردازند  می
 پـس  خود بازتعریف به بیشتري سهولت با شاغل، غیر افراد با مقایسه در تر،  مستقل ي»خود«
  .ورزند  می مبادرت طالق از

 یـک  در عملکرد به ناگزیر انسانی گران کنشاز نظر دور داشت که اگرچه  یدانتها، نبا در
 دگرگون را آن اجتماعی، جهان برابر در واکنش ضمن رشدیافته، خود اما اند،  اجتماعی شبکۀ

افـراد   »سان  آینه خود« طالق با اگرچه که معناست بدین این). 450: 1385کوزر، ( کند  می نیز
مـن  « آورد، یآنان به ارمغان م يبرا یاحساس سرشکستگ یو نوع شود می ییرتغ خوش دست

 بـازتعریف  و ودشـ  عمل وارد فعاالنه اي  شیوه به تواند  می گران کنش »یخود درون«و  »یفاعل
 یطبلکـه شـرا   ،کنـد را دگرگـون   ها  سوژه منفی ذهنیت تنها نه که کند ارائه هویت از جدیدي

  .دکنتحول  خوش دست یزآنان را ن یزندگ ینیع
  
  گیري نتیجه. 17
 نحـوة  و طالق از حاصل هویتی هاي  چالش بررسی به کیفی رویکردي اتخاذ با پژوهش این

 تحقیـق  ایـن  نتـایج . پرداخت مطلقه زنان میان در جدید هویت ساخت و »خود« بازتعریف
 و ،سـابق  ارتباطات و ها  نقش ،»خود« فقدان مثابۀ به مطلقه هاي  سوژه براي طالق که داد نشان
 خـانواده،  واحد و خانه زندگی، شریک فقدان شامل تواند  می که است گذشته زندگی سبک
 و فرزنـدان  بـا  ارتبـاط  فقـدان  و ،شـناختی   هسـتی  ،روانـی  عـاطفی،  اقتصـادي،  امنیت فقدان

 يهمراه است که به توانمندساز هایی  چالش با ها  فقدان این تمامی. باشد گذشته هاي  فعالیت
 ياست که برا یدر حال ینا. دارد یازپس از طالق ن یبا زندگ يمواجهه و سازگار يزنان برا

 از فراینديطالق  ،رو یناست؛ از ا یتاز هو یتأهل سازندة بخش مهم ،گو پاسخعموم زنان 
 نمـادین،  متقابل کنش رویکرد منظر از سویی، از. بود خواهد آنان هویت از بخش آن فقدان
 و خـود  بـازتعریف  زنـان  رو، ایـن  از گیـرد،   مـی  شکل جامعه و فرد متقابل کنش در هویت
 ینبر ا. کنند   می ریزي  پی شان  اجتماعی تعامالت و ها  کنش خالل در را جدید هویت ساخت
کـه بـا    یبلکـه اشخاصـ   یست،ن یکند کاف یدخود تأک یتشخص بر هو که اینصرف  اساس

 يبـرا  ،ینبنـابرا ). 37: 1381 ینز،جنک(را معتبر بدانند  یتآن هو یدبا یزد نندار سروکار ها آن
 دارنـد،  نقش اجتماعی گران کنشتنها  پس از طالق، نه یدجد یتیخود و خلق هو یفبازتعر
 رو، ایـن  از. داشت خواهند نقش نیز جامعه کل و ،»یافته  تعمیم دیگري«  ،»مهم دیگران« بلکه

 و »درونــی خـود « بــازتعریف و سـاخت  در مهمــی نقـش  جامعــه در طـالق  بازخوردهـاي 
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 در ایـن . کند  می ایفا) کنند  یعرضه م یگرانخود که د یفتعار( افراد »بیرونی خود« خصوصاً
 علـت   بـه  طـالق  از پـس  زنـان  عمـوم   ،»سـان   آینـه  خـود « مفهـوم  مطـابق  ،کـه  است حالی

 ،)بودن مطلقه( خود جدید جایگاه بهنسبت  »یافته تعمیم دیگري« سوي از منفی بازخوردهاي
 یفو بـازتعر  یـابی   یـت هو فراینـد امـر   یـن و ا شوند  می اجتماعی طرد و سرشکستگی دچار

  .کند  می همراه مضاعفی هاي  دشواري با ها آن يرا برا» خود«
 دوسـویه  و دیـالکتیکی  فراینـدي  یابی  هویت که است آن اهمیت حائز نکتۀ میان این در
 نقـش  خـرد،  سـطح  اجتمـاعی  عوامـل  کنـار  در تـا  دارد ضرورت هویت تحلیل در و است
 تفسـیر،  چگونگی و افراد به ها  هویت آمرانۀ تخصیص و نهادي هاي  بندي  گروه و ها  بندي  رده

 حـالی  در ایـن . داد قرار توجه مورد نیز را ها  بندي  رده این با افراد مقاومت و ،مقابله مواجهه،
 عامـل  انقیـاد  در ها  بندي  رده این که قدرتی و ،اجتماعی هاي  بندي  رده تأثیر وجود با که است

 که کنند  می مقاومت ها  بندي  رده برابر در مدرن جهان در ها  انسان عموم د،ندار شناسایی درونی
 اگرچــه ســویی، از). Jenkins, 2000( هاســت  آن تــأملی خویشــتن از اي  جلــوه خــود ایــن
 همۀ اما شوند،  می مواجه مقاومت با همواره نهادي هاي  سازي  هویت و اجتماعی هاي  بندي  رده

 هـا   آن بازاندیشی قابلیت و مقاومت توان و ندارند را ها  بندي  رده برابر در مقاومت توان مردم
: 1381 ینز،جنک( است وابسته شان  فرهنگی و مادي منابع و ها  سرمایه از برخورداري میزان به

 بـه  بیشتري دسترسی که اي  مطلقه هاي  پژوهش نشان داد که سوژه ینا یجنتاهمچنین، ). 289
 بودند برخوردار باالتري اجتماعی طبقۀ از نتیجه در و داشتند فرهنگی و اقتصادي هاي  سرمایه

 در بیشـتري  مقاومت امکان از  بودند، برخوردار تري  مدرن هاي  واره  عادت از که افرادي نیز و
 این، بر عالوه. بردند  می بهره جامعه منفیِ سازي  هویت و طرد و اجتماعی هاي  برچسب برابر

 مـدت،  طـوالنی  ازدواج سـابقۀ  همچـون  خرد سطح در دیگري گر  مداخله و اي  زمینه شرایط
  .است طالق از پس »خود« بازتعریف موانع از بودن شاغل غیر و ،باال سن ،داشتنفرزند
 گران کنش یتهو ةسازند یرونیو ب یدرون یالکتیکجا که د آناست از  گفتنی یانپا در
 منتج هم که افراد) مفعولیمن ( بیرونی خود و) فاعلیمن ( درونی خود یندابر یعنی ،است

 یاجتماع یکردهايو رو ها  نگاه حاصل هم و خود از ها  سوژه تصور و ،ذهنیت عاملیت، از
 یمداخالت فرهنگ ،زنان پس از طالق سازي  یتهو فرایند یلتسه يبرا ،رو یناست، از ا
. الزم اسـت زنان در سـطوح خـرد    يتوانمندساز چنیندر سطح کالن و هم یو اجتماع
 از پس زندگی بازسازي در را مطلقه هاي  سوژه تواند  می موفقیت صورت در که فرایندي

  .رساند یاري طالق
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