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Abstract 
Objectives: By increased divorce rates, remarriage has become a more common 
phenomenon for individuals and families in recent decades. This type of marriage 
has many challenges for couples, especially for women. Our purpose was to 
understand the context and experiences of remarriage by remarried divorced 
women, how and why they decided to remarry and what meaning it had for them. 
Methods: The participants included 26 women who experienced divorce and then 
remarried in different ages and with different education levels and occupation 
types. The participants were selected by purposive and snowball sampling 
method. The research data were collected using semi-structured interviews. The 
interviews were transcribed and analyzed through grounded theory coding. 
Results: Women participating in the study had a realistic adjustment to 
remarriage. The interviews were clustered under 6 main categories, including the 
important role of children, the improvement of life quality, life retrieve, social-
normal strains, needs and weakness, and runaway. Trying for life construction 
emerged as the core category. Conclusions: Remarriage was a crucial decision for 
the participant women. They experienced many paradoxes in making decision for 
remarriage. Trying for making a new life was the central category for all 
participants. They strongly hoped to make a better life. Remarriage was a retrieve 
of life for themselves and their children. 
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Extended Abstract 
Introduction: 
By increased divorce rates, remarriage has 
become a more common phenomenon for 
individuals and families in recent decades. 
This type of marriage have many 
challenges for couples, especially for 
women. Our purpose was to understand 
the context and experiences of remariage 
by remarried divorced women, how and 
why they decided to remary and what 
meaning it had for them. 

 

Methods: 
The present interpretative research takes 
a qualitative approach and applies 
grounded theory as the research method. 
The participants included 26 remarried 
women from Shahrekord City, Iran. They 
were from different age ranges, education 
levels and occupations. The participant 
women were selected through purposive 
snowball sampling method and 
interviewed. Before the interviews, the 
consent forms were signed and the 
participant were interviewed at their 
homes. The interviewer was a woman 
(second author). The questions were as 
follows: when did you decide for 
remarriage?, how did you think about your 
remarriage and the new family?, what did 
your children and family do when they got 
aware of your decision for remarriage?, 
how is your family life now?, etc. After the 
interview, the dialogues were transcribed 
and coded. The data were analyzed using 
the grounded theory. After transcription, 
the concepts were coded for any 
meaningful phrase of the text. The similar 
initial codes were merged together in the 
next step and the main categories were 
constructed. The core category was 
constructed after that and the dimensions 

of any category were made and discussed. 
For the credibility of the results, we used 
peer check and member check criteria. 
The categories were evaluated by our 
colleagues in thesis committee. 
Additionally, the main and core categories 
were shared with 5 participants and 
verified.  

 

Results: 
The interviews had 6 main categories, 
main categories, including the important 
role of children, the improvement of life 
quality, life retrieve, social-normal strains, 
needs and weakness, and runaway. . 
Children played the central role in making 
decision for remarriage by the divorced 
women with children from their first 
marriage. They worried about their 
children in a new family life, their children 
mostly disagreed with their remarriage, 
and the new husband’s relations with the 
children was crucial for the women’s 
decision for remarriage. Despite these 
worries, the paprticipant women souhgt to 
improve their quality of life by remarriage, 
especially by scaping from social strains. 
They mostly south to rertive their life and 
youthness. They were hopeful to make a 
better life by using the past experiences 
and lessons from their first marriage. The 
time between divorce and remarriage was 
full of pressures and stress for the 
participants, especially from the family 
and relatives. They lost financial and 
emotional support and experienced social 
pressure. Accordingly, their needs and 
weaknesses bothered them before 
remarriage. They were socially strained 
and tried to escape the pressures. The 
sense of social exclusion was strongin 
daily and family relashionships. From the 
participant’s viewpoints, remarriage was a 
hope for retrieving a normal social life. The 
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participants tried to reconstruct their lives 
by remarriage in a safe and secure relation. 
They decided under hard conditions. They 
were looking for going out from the social 
pressures, retrieving their mental health 
and reconstructing a new good life. By 
using their past experiences and 
challenges, they took a realististic and 
accommodative approach in their new 
family life. They were more realistic then 
and accepted that the marital life has many 
challenges that should be manage. They 
also tried to adapt to different conditions, 
challenges, and worries. 

 

Conclusion: 
Remarriage was a crucial decision for the 
participant women. They experienced 
many paradoxes in making decision for 
remarriage. Trying for making a new life 
was the central category for all 

participants. They strongly hoped to make 
a better life. Remarriage was a retrieve of 
life for themselves and their children.  
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 تاریخ دریافت:
 1401 اردیبهشت 17

 : پذیرش تاریخ 
 1401 شهریور 5

 :تاریخ انتشار
 1401 شهریور 27

 چکیده
  خصوص به  ازدواج  نوع  این.  است   شده  تبدیل  شایع  ایپدیده   به  مجدد   ازدواج  طالق،  میزان  افزایش  با

  زنان   تفسیر  به  دستیابی  مطالعه،  این  هدف .  است  همراه  هاییپیچیدگی   و  هاچالش  با  زنان  برای
 26  مشارکت  با  برساختی  بنیادداده  و  کیفی  روش  با  حاضر  تحقیق.  است  مجدد  ازدواج  از  گرفتهطالق

 سن،  نظر  از  زنان  این.  شد  اجرا  داشتند،  مجدد  ازدواج  و  گرفته  طالق  که  شهرکرد  در  ساکن  زنان  از  نفر
 روش  با   هاداده.  شدند  انتخاب  هدفمند  گیری نمونه  روش  به  و   بودند  متفاوت  شغل  و  تحصیالت
  نشان   هایافته.  شد  تحلیل  بنیادداده  ینظریه  روش  با  و  گردآوری  یافتهساختنیمه  یمصاحبه

  برای   تالشی  را   آن  و  داشته   سازگارانه  نگاهی  مجدد،  ازدواج   به   تحقیق،  در  کنندهمشارکت  زنان  دهدمی
 تجربه   را  هاییدشواری  مجدد  ازدواج  به  تصمیم  تا  طالق  مسیر  در  و  اندداشته  نظر  در  زندگی  بازسازی

  نیاز،  و  ضعف  احساس  فرزند،  عاملیت  هایمقوله   قالب  در  مجدد  ازدواج  از  زنان  تفسیر.  اندکرده 
. است  بازنمایی  قابل  بازیابی  و  بهبودخواهی  و  زندگی  کیفیت  بهبود   طردگریزی،  اجتماعی،  تنگنای

 .شد ساخته مرکزی یمقوله عنوانبه زندگی بازسازی برای  تقال اصلی، هایمقوله این براساس

 کلیدواژه ها: 
 ازدواج، طالق، مجدد، ازدواج

 . زنان
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 بنیاد -ای دادهگرفته از ازدواج مجدد: مطالعهتفسیر زنان طالق . پیربلوطی خلجی  مریم  افراسیابی،  حسین

 ألهمس انیو ب مقدمه 1
و   است  گذشته  برابر  چند  طالق  میزان  امروزه 
می   گمان  که  مردانی  و  زنان  از  بسیاری  سرنوشت 
کردند تا هنگام مرگ با هم خواهند بود، با طالق به  

می  طالق،  رسد.  پایان  روزافزون  افزایش  دنبال  به 
  13۸5)گیدنز،  یافته است    افزایش   نیز   ازدواج مجدد 

زمانی   (.۸5: از    ازدواج مجدد  است که حداقل یکی 
ا  با شخص دیگری ازدواج کرده و شامل    همسران قبال

در برخی  (.  2010)سوئینی،    شودمی   ازدواج دوم به بعد
شده، مربوط به  های ثبت درصد از ازدواج   50کشورها  

در آمریکا    (.2004،  1)آدلر و هیگین  ازدواج مجدد است
سفیدپوست  یک  خانوارهای  یک پنجم  سوم  و 

آفریقایی  ازدواج  خانوارهای  از  ناشی  خانواده  تبار، 
)مشونیس،   هستند  فرزند  دارای  در  1395مجدد   .)

  هستیم؛  اخیرهای  دهه طالق در    ایران شاهد افزایش
هزار مورد طالق    1۷5  تعداد  ،96که در سال  طوری به

  آمار تاریخ ثبت احوال ایران   ثبت شده که باالترین 
کشور،   احوال  ثبت  سازمان  )سایت    (. 139۷است 

هفتاد تا هشتاد درصد از زنان و مردان پس از جدایی،  
ا   . (2010)سوینی، کنند ازدواج می  مجددا

ازدواج   به  گرایش  و  آمار طالق  افزایش  وجود  با 
طالق  مردان  و  زنان  ایران،  در  یک  مجدد  به  گرفته 

طالعه یک منتایج  اندازه فرصت ازدواج مجدد ندارند.  
داده  (1391)رجبی، که    ۸9  نشان  مردانی  از  درصد 

ه ازدواج  بها منجر به طالق شده است،  ازدواج اول آن 
زنان  که  ند. درصورتی اقدام کردمجدد   برای  رقم  این 

درصد از مردان با فوت همسر    51.3است.    درصد  50
ا    ، درصد زنان بیوه  6.4  اند؛ اما تنهاازدواج کرده   مجددا

  ازدواج   به  اقدام  در  که  عواملی  از  د.انده کر ازدواج  
  جامعه  نگرش  دارد،  نقش آن  از  خودداری   یا و  مجدد

  ازدواج   (.1395  همکاران،  و   گودلیل) است    خانواده   و
  همراه   جامعه  و   فرزندان   ازسوی   هایی واکنش   با   مجدد 

 
1 . Adler and Higgins 
2 . Karupiah 
3 . Osmani 
4 . Choi & Tienda 
5 . Veaspa 

چون (.  1394  براهویی،)است     تجربیات   عواملی 
  هاینگاه   روانی،  هایآسیب   قبلی،  زندگی  ناخوشایند 

  موجب   گوناگون،  نیازهای  ارضای   عدم  و   اجتماعی
 . است  مردان  با  مقایسه  در  زنان   پذیری بیشترآسیب

پیامدهای   و  موانع  عوامل،  پیشین  تحقیقات  در 
ازدواج مجدد زنان مورد توجه قرار گرفته است. در  

به   زنان  ازدواج مجدد  موانع  و  عوامل    های نیاز میان 
به  نیاز    ،فرهنگی اجتماعیی  زمینهجنسی، عاطفی،  

و  (  1399)محمدی،  امنیت   آداب  و  قومی  تعصبات 
ازدواج  همکاران،    رسوم  و  تغییرات (  1398)صادقی 

مالیارزش   ،فرهنگی استقالل  فردگرایانه،  زنان   های 
خواستی،   یزد  و  ذهنیت 1398)ناصری    سنتی،  (، 

وضعیت  سطح   سن   زنان،  سن  اشتغال،  انتظارات، 
  و   )قهفرخی   امنیت  احساس  عدم  درآمد،  فرزندان،
در    مسؤولیتیانگ اجتماعی، انگ بی ،  (1394انصاری،  

عدم    (،2020،  2قبال فرزندان، احساس تعارض)کاروپیا
طالق، باال    انگ بازسازی روانشناختی پس از طالق،  

کاهش   ازدواج سابق،  از  فرزندان  رفتن سن، حضور 
طالقسرمایه از  پس  اقتصادی  و  اجتماعی    ،های 

مدرن  وارهعادت  ایثاری،  های  و  فسایی  )صادقی 
  اجتماعی   نجارهای ه  و  عمومی  افکار  نگرانی از(،  1393

همکاران،    3)عثمانی   مجدد  ازدواج   پیرامون (  201۸و 
)چوی نژاد  و    تحصیالت   ،(2016،    4تیندا  و   قومیت 

)1381)رجبی،   ثروت  نیازهای   (2012،  5وسپا(،    و 
  گو )دلیل  فیزیولوژیکی   و  عاطفی  اجتماعی،  اقتصادی،

درمورد  (  1395همکاران،    و است.  شده  اشاره 
منفی ازدواج مجدد زنان نیز بحران  پیامدهای مثبت و  

  7مارک جی و    2009،  6جیل متیوو مشکالت کودکان)
حسا2008، نسبت س(،  اول   بهیت   8تانيا )  ازدواج 
)ایدن   و   مثبت  اقتصادی   تغییرات،  (2014،   و   9منفی 

  10سالمتی و کاهش استرس )ویکراما  (200۸همکاران،  

6 . Gil Mattew 
7 . Mark Jay 
8 . Tania 
9 . Eeaden 
10 . Vikrama 
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،6200)  ،( زندگی  از  آکتور رضایت  بیر  ،  (1،6200اسرا 
عملکرد شناختی و فیزیکی،  کاهش افسردگی، بهبود  

باالتر در تاب اقتصادی    آوری  و مزایای  استرس  برابر 
،  2)هیوشی اجتماعی   همکاران  پشیمانی 2015و    از   (، 

و  طالق بهبود  ازدواج  اول    زندگی   کیفیّت  مجدّد، 
 ( اشاره شده است. 1396پنجه،  )قوی

مجدد   ازدواج  نقش  و  اهمیت  به  توجه  در  با 
خانواده شکل تغییرات  و  معاصر، گیری  ی 

پرداخته جامعه موضوع  این  به  نیز  از  شناسان  اند. 
بک نظر   الیزابت  و  بک  و    اولریش  ازدواج  اینکه  با 

شکننده ا  ظاهرا خانوادگی  گذشته شده  زندگی  از  تر 
است، باز هم برای مردم اهمیت زیادی دارد. طالق  

مجدد نیز    افزایش یافته است، اما نرخ ازدواج های
تبیین   را  تناقض  این  آنچه  بک  نظر  از  باالست. 

که  می و مرد  بین زن  نبرد  کند عطش عشق است. 
ی عطش عشق مردم  امروزه در جریان است، نشانه

دلیل  کنند و به دلیل عشق ازدواج می است. مردم به 
می  جدا  نیز  آنعشق  چرخهشوند.  درگیر  ی  ها 

شدنبی  پشیمان  بستن،  امید  از  تالش    پایانی  و 
)گیدنز،  دوباره  گیدنز (.261:  13۸6اند  ازدواج    آنتونی 

مجدد را بیش از هرچیز ناشی از افزایش نرخ طالق  
سطح  می طالق،  نرخ  افزایش  با  وی  نظر  از  داند. 

فزاینده  نسبت  و  رفته  باال  نیز  مجدد  از  ازدواج  ای 
گرفته است. از  ازدواج های مجدد شامل افراد طالق 

گیدنز   ازدواج  نظر  شانس  بیشتر شدن  راه  بهترین 
کرده   ازدواج  قبالً  که  است  این  جنس  دو  هر  برای 
باشند. احتمال ازدواج کسانی که قبالً ازدواج کرده و  

اند بیش از مردان مجرد همان گروه سنی  طالق گرفته
ی  کنند. در همه است که برای نخستین بار ازدواج می 

طالقگروه مردان  سنی،  بیشهای  زنان    گرفته  از 
)گیدنز، طالق دارند  مجدد  ازدواج  احتمال  گرفته 
1386 :266 .) 

ازدواج مجدد تغییرات زیادی با خود به دنبال دارد  
های مختلف قابل بررسی است. از سازگاری  و از جنبه

روابط   تا  مجدد  ازدواج  از  بعد  زندگی  کیفیت  و 

 
1 . Esra Bir Akturk 

خانواده  در  احتمالی  و شکل فرزندان  جدید  گیری ی 
تازه می روابط  یک  هر  دستمایه،  مطالعاتی  تواند  ی 

باشد. مطالعات متعددی درمورد میزان گرایش زنان  
شده   اجرا  آن  با  مرتبط  عوامل  و  مجدد  ازدواج  به 

نشان می  پیشین  مرور مطالعات  اغلب  است.  دهد 
شده درمورد ازدواج مجدد، با رویکرد  تحقیقات انجام 

ام  سنجی و میزان گرایش به ازدواج مجدد انج نگرش 
شده و تحقیقات محدودی با نگاه کیفی و مبتنی بر  
فهم خود این زنان از ازدواج مجدد انجام شده است.  

فهم  پدیده  و  شرایط  برساخت  مجدد،  ازدواج  ی 
و   کنند  می  زندگی  پدیده  این  با  که  است  کسانی 
درگیر هستند. در این مطالعه، ازدواج مجدد از نگاه  

دی برخی  است.  شده  بررسی  زنان  از  خود  گر 
زنان   نگاه  از  ازدواج مجدد  بررسی  به  نیز  تحقیقات 

پرداختهطالق بیوه  و  تجربهگرفته  هنوز  که  ی  اند 
از   طالق  اثر  در  که  زنانی  ندارند.  را  مجدد  ازدواج 

آن    همسر خود جدا شده  از  را بعد  ازدواج مجدد  و 
توانند فضای معنایی مناسبی را از  اند، میتجربه کرده 

ایی کنند. از همین رو، در این پژوهش  این پدیده بازنم
ی گرفته و دارای تجربه تفسیر و نوع نگاه زنان طالق 

   .است شده  یبررس مجدد ازدواج 

 

 قیتحق روش 2
با توجه به اینکه به دنبال کشف فهم و تفسیر زنان  

بودیم،   مجدد  ازدواج  نظریه از    بنیادداده   یروش 
را در اجرای  تحقیق کیفی    هایروش یکی از  عنوان  به

کردیم. این روش که با رویکردهای    استفادهتحقیق  
و   بازنمایی فهم  مختلفی معرفی شده است، جهت 

پدیده مناسب است.  های زنان در ارتباط با این  کنش 
ا تفسیری و   این تحقیق که عمدتا با توجه به هدف 

نظریه  رویکرد  از  است،  داده برساختی  بنیاد  ی 
)چارمز،  برساخت  در  2014گرا  بردیم.  بهره   )

ی شهرکرد که اقدام به  گرفتهگیری، زنان طالق نمونه 
بودند،  کرده  مجدد  داشتند.    ازدواج  برای  مشارکت 

مشارکت  این   گیری نمونه از  نندگان،  کانتخاب 

2 . Hiyoshi 



 

245 

 . 256تا  239 صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 بنیاد -ای دادهگرفته از ازدواج مجدد: مطالعهتفسیر زنان طالق . پیربلوطی خلجی  مریم  افراسیابی،  حسین

شیوه هدفمند   )حریری،  به  نظری  و  برفی  گلوله  ی 
ا نمونه  .کردیماستفاده    (1385 دقیقا هدفمند    گیری 

یعنی    ؛کندهمان چیزی است که عنوان آن داللت می 
اعضا یا واحدهای نمونه از روی هدف جهت بازنمایی  

می  انتخاب  خاص  کلیدی  معیار  آغاز    شوند.یک  در 
. در  گلوله برفی استفاده کردیم  گیری از شیوهنمونه 

افراد به نحوی انتخاب شدند که با یکدیگر    ،این شیوه
در ارتباط بودند و پژوهشگر را به دیگر افراد همان  

های  گیری مقولهبعد از شکل   کردند.   جامعه راهنمایی
گیری نظری برای غنابخشی به  اولیه، اقدام به نمونه 

مقولهمقوله ساخت  و  کردیم.  ها  تازه  فرآیند  های 

نمونه  و  داده  نظریگردآوری  ساخت    را  گیری  تا 
و  مقوله نهایی  دادیم؛  اشباعی  ادامه  تا    داده  یعنی 
نمونه،زمانی افراد  داده   که  به  اضافه  دیگر چیزی  ها 

ا به ردند.  نک تقريبا معیار  یک  کرسول    عنوان  كلی، 
ها و  مصاحبه را جهت اشباع مقوله   30  -  20حدود  

نظریه  می زمینه  یجزئیات  کافی  کرسول،  )   داندای 
ای گرفتهنفر از زنان طالق   26در این تحقیق با    .(1391

ی ازدواج مجدد داشتند، مصاحبه کردیم.  که سابقه 
کننده  های زنان مشارکت ویژگی   در جدول زیر برخی 

 آمده است.

 

 کننده های زنان مشارکت ویژگی  1  جدول 

 تعداد فرزند مدت ازدواج دوم )سال(  شغل  تحصیالت سن نام  ردیف

 - 1 معلم  فوق لیسانس  30 مرجان  1

 2 2 کارمند  لیسانس 33 مریم  2

 1 4 دار خانه لیسانس 25 سارا  3

 4 10 خیاط دیپلم  45 راضیه 4

 - 2 کارمند  لیسانس 28 الهام  5

 1 2 تولیدات خانگی  فوق دیپلم  29 دنیا  6

 3 12 عکاس لیسانس 50 فرانک 7

 3 11 دار خانه دیپلم  39 سپیده  8

 2 3 منشی  لیسانس 35 صنم  9

 1 2 دار خانه فوق دیپلم  29 آرزو  10

 5 20 دار خانه راهنمایی  55 صدیقه  11

 2 3 دار خانه لیسانس 31 نگین 12

 - 2 نقاش  لیسانس 27 آنیتا  13

 1 2 دار خانه دیپلم  28 پریا  14

 - 4 دار خانه فوق لیسانس  31 سمیه 15

 - 5 پرستار لیسانس 27 خاطره  16

  6 گرافیست لیسانس 34 مانا  17

 2 5 دار خانه دیپلم  41 میترا  18

 - 2 دانشجو  لیسانس 25 آذر 19

 1 12 مربی باشگاه  لیسانس 36 ریما 20
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 - 1 آرایشگر دیپلم  23 شیدا 21

 1 3 دار خانه فوق دیپلم  30 رویا 22

 1 4 آرایشگر دیپلم  32 مهنا  23

 3 7 خانه دار  دیپلم  38 شیرین 24

 2 6 فروشنده  فوق لیسانس  34 لعیا 25

 - 2 دار خانه لیسانس 24 لیال 26
 

  افتهیساختمه ین  یداده از مصاحبه  یآورجمع   یبرا
سؤاالت مصاحبه از    مصاحبه،  نی ا  در استفاده شد.  

مشخص   تمام    شدهقبل  از    شوندگان مصاحبه و 
  شد   تالش.  شودمي   پرسيده   مشابه   هاي پرسش 

گفت  حالت  با    زنان   و  برود  ش یپ  ییگوومصاحبه 
در   یتجربه  را    در   یراحتبه   مجدد   ازدواج  موردخود 

مصاحبهکنند  مطرح   مانهیصم  یی فضا   ز ین  کننده. 
)نویسنده خانم   مشارکت بود  تا  دوم(  کنندگان ی 
جمله  راحت از  بگذارند.  میان  در  را  خود  تجربه  تر 

سؤاالتی که در حین مصاحبه پرسیده شد عبارت بود  
از اینکه چه شد که تصمیم به ازدواج مجدد گرفتید؟  

ج مجدد از چه زمانی و چگونه به ذهنتان  فکر ازدوا 
ی زمانی بین طالق و ازدواج مجدد  رسید؟ در فاصله 

چه شرایط و مسائلی داشتید؟ فرزندان، اطرافیان و  
واکنش  خانواده  اقدام  و  تصمیم  این  به  چگونه  تان 

نشان دادند؟ االن درمورد ازدواج مجددتان چه فکر  
قبلی زنان و  ها با رضایت و اطالع  کنید؟ مصاحبهمی

کننده انجام  ها، در منزل زنان مشارکت ی آنخانواده 
یک   بین  مصاحبه  هر  طول    100تا    50شد.  دقیقه 

کشید. با تعدادی از این زنان دو تا سه بار مصاحبه  
 شد.

بنیاد داده کدگذاری از تکنیک  ها  تحلیل داده برای  
بردیم. مرحله این شیوه   بهره  در سه  کدگذاری  ی  ی 

( انجام شد. بعد  2014اولیه، متمرکز و نظری )چارمز، 
پیاده  کدگذاری  از  انجام  برای  مصاحبه،  متن  سازی 

مصاحبه  اولیه، بهجمالت  جمالتی  شوندگان  صورت 
تقطیع و برای هر کدام از این جمالت یک مفهوم در  

مرحله نظر   در  شد.  کدگذاری  گرفته  یعنی  بعد،  ی 

 
1 Intercoder agreement  

را ترکیب کرده و    ه ی مشابمتمرکز، این کدهای اولیه
نظری  در کدگذاری    ،در نهایتها را ساختیم.  مقوله

های اصلی  ی مرکزی انتخاب شد و مقولهنیز مقوله
 مرتبط با آن ویرایش و نهایی شدند.

یافته  براساساعتبارپذیری  کنترل   ها  مالک  سه 
مقایسه  اعضا،  همتایان  توسط  بازخورد  و  تحلیلی  ی 

قرار    ( 1391و کرسول،    13۸5)حریری،   ارزیابی  مورد 
گرفت. در فرایند کنترل توسط اعضا، بعد از ساختن  

ها از سه نفر از زنان  های اصلی و تدوین یافتهمقوله
ها  ه شد یافتهخواستها  کننده در مصاحبه مشارکت 

تجربه  با  را  آن  و  کنند  ارزیابی  و  مطالعه  خود  را  ی 
درمورد ازدواج مجدد تطبیق بدهند. در این مرحله،  

شده مورد تأیید قرار گرفت. عالوه  های ساخته ولهمق
مقایسه انجام  جهت  این،  فرایند  بر  در  تحلیلی،  ی 

مقوله به ساخت  به  ها  چندباره  و  مرتب  صورت 
مقوله داده  و  کرده  مراجعه  خام  با  های  تحلیل  و  ها 
های خام مقایسه و ارزیابی شد. همچنین، برای  داده 

در   متخصص  همتایان  توسط  روش  حوزه ارزیابی  ی 
ها  ها و یافته کیفی و مطالعات ازدواج و طالق، مقوله

دکتری   دانشجویان  از  نفر  دو  اختیار  در  را 
شناسی و یک نفر از استادان این رشته قرار  جامعه

بر  ها را مورد ارزیابی قرار دادند. عالوه دادیم و یافته
مالکهمه این  و  ی  عمیق  دریافت  منظور  به  ها، 

ماه مصاحبه و گردآوری    5، در طول  واقعی از پدیده
کنندگان را داده، تماس مستقیم و روردرو با مشارکت 

آن  نظرات  و  کردیم  با  حفظ  منظم  شکل  به  را  ها 
مقولهتحلیل و  توافق  ها  تکنیک  کردیم.  مقایسه  ها 

کدگذاران  استفاده  1391)کرسول،    1میان  مورد  نیز   )
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های  اده قرار گرفت. در این فرایند، هر دو نویسنده د
یافته نهایی  تدوین  در  و  کردند  را کدگذاری  ها،  خام 

دو   بین  توافق  بیشترین  که  شد  انتخاب  کدهایی 
 کدگذار )نویسندگان( وجود داشت.

در   ضروری  اخالقی  مالحظات  چارچوب  در 
کیفی،  پژوهش  مشارکت های  شأن  ، کنندگانرعایت 

ها، آگاهی از اهداف تحقیق و حفظ  جلب رضایت آن 
مورد توجه قرار گرفت. هدف و فرایند اجرا  محرمانگی  

کننده های تحقیق را با زنان مشارکت و انتشار یافته
ها  ها در میان گذاشتیم و رضایت آن قبل از مصاحبه

را برای مشارکت در تحقیق جلب کردیم. برای حفظ  
مستعار برای    اسامی   حریم خصوصی و محرمانگی، از

نیز  وگو  فت گدر حین    ، . همچنینشد  استفاده  زنان
ی خاصی در  لهأکننده سعی نمود تا اگر مسمصاحبه
می مصاحبه مطرح  جامعه    شدها  منظر  از  که 

دارد منفی  خاص    ،برچسب  یا    کالمی واکنش  و 

به  چهره  خود  از  تا    کنندهمشارکت ای  ندهد  نشان 
مشارکت  خاطر  پریشانی  اسباب  در  مبادا  کنندگان 

براساس اصل برخورداری از    ،شود. همچنینپژوهش  
انتخاب زنان حق  کاراز    ،  در  الع  اط  روند  و  داشتند 

عدم همکاری در پژوهش مختار بودند    یا  همکاری و
 .نیز داشتندرا ی همکاری ادامه ازو حق انصراف 

 هاافتهی 3
داده  تحلیل،  فرایند  مصاحبه، در  از  حاصل  های 

تقطیع و به هر بخش یک مفهوم نسبت داده شد.  
های  مفاهیم مشابه با یکدیگر تلفیق و مقوله   سپس،

از   بیش  در مجموع  مفهوم    200اصلی ساخته شد. 
ی  مقوله   7اولیه و فرعی به دست آمد که در قالب  

دسته خالصه اصلی  زیر  جدول  در  گردید.  ی بندی 
 ها آمده است.  مفاهیم و مقوله 

 

 های اصلی ی مفاهیم و مقوله خالصه  2  جدول 

 مقوله مفاهیم 
گیر شدن فرزند، ناسازگاری فرزند، مشکالت  عدم تمایل فرزند به ازدواج مادر، پرخاشگری فرزند، گوشه

وجود فرزند، به فرزند، کمبود موقعیت ازدواج با محبتی همسر نسبتداری فرزند، بیتحصیلی، ناتوانی مالی نگه
 ی فرزند، توجیه فرزندان.فرزند دختر، ترس از آسیب دیدن فرزند، نگران آینده 

 عاملیت فرزند

نفس، آسایش، احساس شادکامی، نشاط،  به  اعتماد فرزندان، افزایش به همسر یهمسر، عالقه  درک و حمایت
 دید ها، تغییرقضاوت شدن مالی، کم استقاللبیشتر،   استقالل، آزادی آرامش خاطر، رضایت از زندگی، کسب

 دیگران، بهبود روابط.

بهبود کیفیت  
 زندگی

عاقالنه، مشاوره گرفتن،  های سابق، پذیرش تقصیر، خوداگاهی، پرهیز از برخورد احساسی، تصمیمتغییر مالک
تن از مسائل، ی ازدواج، گذشهای مرتبط با زناشویی، جلسات خودآگاهی، جلسات مشاورهی کتابمطالعه

درآمد،  کسب برای تحصیل، تالش یها، باور به توانایی خویش، ادامهاحترام به نظرات مقابل، درک تفاوت
 پیگیری ورزش، تالش برای جبران.

بهبودخواهی و 
 بازیابی 

 هایوآمد، سرزنش رفت گرفته، محدودیتهای آزاردهنده، نبود امنیت جنسی، فاصله گرفتن از زنان طالقنگاه
قضاوت، شانس کمتر  از ها، ترسگرفتهطالق ازدواج موقعیت گرفته، کاهشطالق زنان به منفی دیگران، دید

گرفته در ازدواج، شانس ازدواج با مردان سن باال، عدم پذیرش توسط مردان ازدواج، نابرابری زن و مرد طالق
 نبود امنیت شغلی. شغلی، گرفته، محدودیتمجرد، عدم حمایت سازمانی از زنان طالق

تنگنای 
 اجتماعی/هنجاری

گاه داشتن، نبود امنیت مالی، مشکالت مرد، تکیه کنار در مرد، امنیت حضور به عاطفی، نیاز تنهایی، نیاز حس
نفس، افسردگی بعد طالق،  به اعتماد لیل مشکالت مالی، عدمدتأمین غذا، مایحتاج فرزندان، ازدواج مجدد به

خودکشی،  تصمیم اری، پشیمانی از طالق، ضعف خودباوری، افسردگی،پندخودکمشکست عشقی، 
 خودسرزنشی، حس گناه.

احساس نیاز و 
 ضعف 

ی طالق، حذف از شناسنامه، پنهان  جامعه، دروغ گفتن برای پذیرش، مطرح نکردن مسأله در جدایی انکار
نشینی، دوستان، تغییر محل کار، فرار از جمع، گوشه فامیل، قطع رابطه با   با رابطه قطع کردن ازدواج پیشین،

پناه بردن به تنهایی، محدود کردن دوستی، باری بر دوش خانواده، تأمین مالی توسط پدر، قرص خواب، روی 
 الابالی.آوردن به مشروب، دوستان 

 طردگریزی
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 عاملیت فرزند  3.1
ف  حضور فرزند حاصل از ازدواج اول به اشکال مختل

تصمیم و اقدام زنان به ازدواج مجدد را تحت تأثیر  
دهد. این عامل با توجه به تجربه و نوع نگاه  قرار می 

نقشمشارکت  بعد  سه  در  یکی  دارد  کنندگان،   :
ا با ازدواج مجدد مادر خود   ازطرف فرزندان که عمدتا

کنند و با اطالع از تصمیم مادر به ازدواج  همراهی نمی 
ناسا به  شروع  می زگاری مجدد،  رفتاری  کنند. های 

نگرانی  به  محور  این  بعد  اینکه  دومین  از  مادر  های 
خانه  در  برای  حضور  مشکالتی  جدید،  همسر  ی 

شود. اغلب مادران  فرزندان پیش بیاورد، مربوط می
ی بعد از جدایی و  با وجود مشکالت متعدد در دوره

اند که رفتن به  تنهایی ناشی از آن، نگران این بوده 
ی جدید برای فرزندشان دردسرساز شود. سوم،  خانه

است.   جدید  همسر  ازسوی  فرزندان  پذیرش  عدم 
زنان نشان می گفته ازدواج مجدد دهد  های    پذیرش 

و    فرزندان مالکی مهم برای احساس رضایت  توسط
به   است.  اقدام  مجدد  والدین ازدواج  مجدد    ازدواج 

  که   آیدفرزند به حساب می   زندگی  در  بزرگ  تغییری
کنار آمدن فرزندان با آن دشوار است. برخی از این  

مادرشان، ازدواج  از  اطالع  با  مشکالتی    فرزندان 
ناسازگاری و    ،همچون  تحصیلی  مشکالت  لجبازی 

   دهند.نشان می 

نمی  هیچ »دخترم  پدرش  تونه  جای  به  رو  کس 
منو   دوباره  که  اینه  فانتزیاش  همیشه  کنه،  قبول 

کی دوباره تو یه خونه    گفتپدرش باهمیم و بهم می 
خواستم قانعش  کنیم و وقتی می جدا با بابا زندگی می 

کرد و  کنم که اون زندگی تموم شده، پرخاشگری می 
می  از  شروع  بعد  مقصری.  تو  که  من  زدن  به  کرد 

ی من باز هم همین مشکل رو داریم. به  ازدواج دوباره 
ها تو اتاقشه  گه ازت متنفرم و خیلی وقت همسرم می 

خونه و   همسرم  نمیاد.«  تا  بیرون    35صنم،  )اس 
 ساله( 

فرزندان بعد از ازدواج مجدد،    نگرانی از جدایی از
آینده  برای  نگرانی  از آسیب دیدن فرزندان،  ی ترس 

ی مهم دیگری است که مادارن با آن  فرزندان مسأله
 اند.مواجه

ا  کال بود.  آشناهامون  از  یکی  با  اول من  ازدواج   «  
یدونه   ازدواجم  حاصل  کردیم.  زندگی  سال  یک 

اس. بعد از طالق بچه رو پیش خودم آوردم؛ ولی  بچه 
از اونجایی که هر بار برام خواستگار میومد شرطش  
این بود که فرزندم رو با خودم نبرم، من هر بار رد  

ساله شد، فشار خونوادم و اینکه    3کردم تا بچم  می
خواست  ام رو نمی ه پسرخالم خواستگارم بود ولی بچ

ا مجبور شدم بچمو به خونواده  ی پدرش بدم.  نهایتا
وجود   با  ندارم  زندگی خوشی  روز  اون  از  کنید  باور 

می  رضایتم  برا  کار  هر  همسرم  وقتی اینکه  کنه.... 
نیس فقط عکساشو می  گریه  شوهرم خونه  و  ذارم 

برا  می تمایلی  هیچ  دیگه  که  رسیدم  جایی  به  کنم، 
دار بشم ندارم و هرچی همسرم و  چه اینکه دوباره ب 

دم انگار با خودمو  ها اصرار دارن اهمیتی نمی خونواده 
 ساله( 29دنیا ) و همه لج کردم.«

آفرینی و عاملیت فرزندان  یک بعد دیگر از نقش 
در ازدواج مجدد مادران، پذیرش فرزند ازسوی همسر  
باشد   قرار  زن  اینکه  از  ا  معموال مردان  است.  جدید 

ر  خانه فرزند  به  خود  با  آن ا  رغبتی  ی  بیاورد،  ها 
نداشتند. همین موضوع در بسیاری از موارد منجر به  
مجدد   ازدواح  به  اقدام  از  زن  نگرانی  و  انصراف 

 شود.  می

ی خوبی دارم  گن قیافه»به لحاظ ظاهری همه می 
و همین سبب شد بعد از طالق خواستگارای زیادی  

خیلی  خب  ولی  باشم.  می ها  داشته  فهمیدن  وقتی 
هام پیش من زندگی  بچه دارم و یا اینکه قراره بچه

می  منصرف  از  کنن  بعد  که  دارم  بچه  تا  دو  شدن. 
هام خیلی  جدایی پیش خودم هستن. به خاطر بچه 

موقعیت  ازدواجم  از  بچه   سوخت؛ های  و  ولی  هام 
مهم  دومم  رضایتشون  همسر  خداروشکر  بود.  تر 

برخورد خوبی داره و  هامو دوس داره. باهاشون  بچه 
کنه؛ چون بعد از خواستگاری و قبل  براشون پدری می 

هام سر  از اینکه زندگیمونو شروع کنیم میومد به بچه 
هام خیلی زود قبولش  بردشون پارک، بچه زد می می

نکردن.« پیدا  مشکل  ا  اصال من  ازدواج  با  و    کردن 
 ساله(. 33مریم، )



 

249 

 . 256تا  239 صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 بنیاد -ای دادهگرفته از ازدواج مجدد: مطالعهتفسیر زنان طالق . پیربلوطی خلجی  مریم  افراسیابی،  حسین

ا رضایت  برای زنان طالق  و رفع نگرانی  گرفته، عمدتا
ی او، نقشی مهم و محوری در  درمورد فرزند و آینده 

کند. رضایت از زندگی جدید  تصمیم به ازدواج ایفا می 
برای زنانی که با وجود فرزند اقدام به ازدواج مجدد  

اند، تا حد زیادی به رضایت و پذیرش فرزند در  کرده 
فرزندان  خانواده  رو،  این  از  دارد.  بستگی  جدید  ی 

مهمی در تصمیم به ازدواج و همچنین کیفیت    عامل
زندگی زنان بعد از ازدواج مجدد هستند. رضایت و  
مدیریت   به  زیادی  تا حد  زندگی جدید،  در  آرامش 
بستگی   جدید  زندگی  در  فرزندان  عاملیت  و  نقش 

 دارد. 

 

 احساس نیاز و ضعف  3.2
نیازهای   از  ناشی  تنگنای  در  زنان  طالق،  از  بعد 

برند. تنها ماندن  تنهایی به سر میمختلف و احساس  
آن  برای  طالق  از  بعد  عاطفی  کمبود  احساس  ها  و 

عاطفی،   نیازهای  نشدن  برآورده  است.  آزاردهنده 
شود.  ها می مالی و جنسی موجب فشار روانی بر آن 

و   زندگی  مخارج  و  معیشت  تأمین  نظر  از  ا  عمدتا
ی امور معیشت زندگی دارای مشکالتی هستند.  اداره

تکیه  تنهایی،   س احسا   ، افسردگیگاه،  نداشتن 
شایع  گناه،  و  از    ان زناحساس  ترین  اضطراب  بعد 

بعد  عالوه بر این،  .  و قبل از ازدواج مجدد استطالق  
ازدواج  در شکست برای از طالق ممکن است خود را  

له  أبدانند. این مسمقصر  و از هم پاشیدن خانواده  
یا پای    یکنندهکه زنان شروع درصورتی  طالق باشند 

اما در هر    ،شودفرزندی در میان باشد، شدیدتر می 
 .حالتی وجود دارد

و  » همراه  که  مردی  برای  تکیهوجود  باشد  گاه 
می خانوم   امنیت  حس  طالق  ضروریه،  از  بعد  ده، 

ا احساس نیاز به وجود یک مرد البته یک مرد   واقعا
خوب برام وجود داشت، کسی که به لحاظ عاطفی  

تم کنه، وجودش باعث بشه کسی جرأت نکنه  حمای
 ساله(.   29دنیا،  )نگاه بد بهم کنه.« 

فقر مالی هم برای زنان و هم مردان وجود دارد؛  
اما برای زنان ابعاد و عمق بیشتری دارد. با توجه به  

ی ما مرد سرپرست خانواده است و  اینکه در جامعه
ا زنان کارهای منزل   و  در بیرون منزل شاغل، معموال

گیرند که بدون درآمد  داری فرزندان را بر عهده می نگه
 است.  

ا هیچ   »بعد از طالق به خاطر بخشیدن مهریم عمال
سرمایه  و  چندانی  پول  درآمد  کارمم  نداشتم،  ای 

نداشت و همیشه هشتم گرو نهم بود. بعد از ازدواج  
تونم به  نمی   خیلیدوباره باز شرایط سختی داریم و  

یه  ام  لحاظ مالی بچه تأمین کنم؛ چون شوهرمم  رو 
ساده  این  کارمند  با  و  داره  بچه  یه  خودشم  و  اس 

هزینه ا  واقعا اقتصادی  خیلی  اوضاع  بچه  تا  دو  های 
 ساله(.  35صنم،  )باالس.« 

که یک رابطه خوب نیست، طالق یا  حتی زمانی 
می  باشدجدایی  دردناک  بسیار  نمایانگر    ؛ تواند  زیرا 
است رابطهنه ؛  زیان  در  برای    ،تنها  همچنین  بلکه 

 د.  نیاها و تعهداتی که به اشتراک گذاشته بود ؤر 

»بعد از طالق دچار افسردگی شدم، دارو مصرف  
زیادی  می خیلی  استرس  بخوابم.  فقط  که  کردم 

می هرآن  میکردم  حس  بدی  داشتم  اتفاق  یه  خواد 
فایده و  و شده بود؛ بی بیفته، زندگیم شبیه زندگی زال

کردم، چرا با این  هدف. همش خودمو سرزنش می بی 
اونطور شد.   اینطور شد چرا  کردم، چرا  ازدواج  آدم 

دونستم ..... خیلی  خودمو مسبب تمام بدبختیام می 
بیام.« در  حالت  این  از  تا  کشید    34لعیا،    )  طول 

 ساله(. 

می  گناه  بچه »احساس  پیش  اینکه  از  هام  کردم 
و تنهاشون گذاشتم، هرچند شرایط زندگیم با    نیستم

شوهر سابقم خیلی بد بود، ولی همش عذاب وجدان  
مادر  هام بی داشتم که چرا به خاطر راحتی خودم بچه 

 ساله(. 55صدیقه، ) شدن.«

نیازمندی تأمین  برای  غیرشاغل  مادی  زنان  های 
ازآنجایی  و  هستند  دیگران  محتاج  منشزندگی    أ که 

ناب از  انسان سامانی ه بسیاری  نامالیمات  و  در  ها  ها 
مادی    جوامع فقر  و  اقتصادی  وضعیت  به  کنونی 

می  طالق مربوط  زنان  اکثر  و  بیکار  شود  نیز  گرفته 
نامطلوبی   اقتصادی  وضعیت  از  و  هستند 
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های حمایتی از این زنان  برقراری سیستم  ، ندابرخوردار 
  .ها ضرورت داردو فرزندان آن 

طالق  زنهای  برای  که  مشکالتی  پیش  »به  گرفته 
شه، اینکه در جامعه چرا باید با این  میاد توجهی نمی 

خودشون   جنسیت  از  که  بشه  رفتار  اینطور  زنها 
پیشنهادات   بهشون  باید  چرا  بشن،  پشیمون 

رابطه مثل  چرا  ناخوشایندی  بشه،  غیره  و  صیغه   ،
شه تو این زمینه، برخورد جدی  حماتیتی ازشون نمی 

مزاحمت نمی  این  با  برای  شه  سازمانی  هیچ  ها، 
تشکیالتی   نداره،  این مفاسد وجود  درمورد  شکایت 

ها از  ها وجود نداره، خیلی برا مبارزه با این مزاحمت 
نداشتن حامی، دوباره تن به ازدواج میدن که شاید  

 ساله(. 30مرجان، )از ازدواج قبلی باشه...«   بدتر

دهد، زنان  کننده نشان می ی زنان مشارکت تجربه 
های روزمره و روانی متعددی را  بعد از طالق چالش 

کنند. فشارهای روانی و احساسات منفی  تجربه می 
ی  ها را تحت سیطره بخش مهمی از ذهن و زندگی آن

می  تجربه خود  از گیرد.  بسیاری  که    ای 
کنندگان حداقل در اوایل طالق آن را لمس  مشارکت 

ی منفی دو نگاه متفاوت را پیش  اند. این تجربه کرده 
گذارد: یکی تصمیم به دوری بیشتر از  روی زنان می 

دوباره  امتحان  و  مجدد  ازدواج  دیگری  و  ی  مردان 
 شانس زندگی مشترک.  

 

 دهنده( تنگنای اجتماعی )سوق  3.3
  ،نظرانهو قضاوت تنگ   نادرست باورهاي    ریثأت  تحت 
احساس    گرفتهطالق زنان   ديگران  با  روابط خود  در 

ناراحتي   و  موجب    ط یشرا   نی ا.  کنندی م ناامني 
گرفته از حضور در جمع فاميل و  شود زنان طالق مي

همکاران   و  واکنش  ببرند  رنجدوستان  و  نگاه   .
محل کار    ،یشاوند ی خو  یاده، شبکه نودر خا  انیاطراف

  ی برا یناامنجامعه موجب احساس   ی عموم  ی و فضا
  مربوط   داتیزنان تهد   نی . اشودیم  گرفتهطالق   زنان

کنند و  ی م   درک   شتر یب  را  خانواده   و   فرزندان   خود،   به
بیشترى  واکنش و قضاوتی، حساسیت    در مقابل هر 

از  دارند یکی  ناامنی،  احساس  و  فشارها  همین   .

هایی است که زنان را به ازدواج مجدد  ترین زمینهمهم
دهد. با این امید که در کنار مردی دیگر، از  سوق می 

 های معنادار دیگران رهایی یابند. فشارها و نگاه 

می  تا  گرفته»مردا  طالق  می فهمن  فک  کنن  ای 
طالق تو یه    راحتی در دسترسی! خود من بعد ازبه

شرکت کار پیدا کردم و رئیس شرکت بعد از یه مدت  
از من انتظارات جنسی داشت و مستقیم گفت که  

این زمینهشما طالق گرفته تو  تری. و ها راحتای و 
برای   تصمیمم  و  بیرون  زدم  این چیزا  ا سر  واقعا من 

 ساله(. 31سمیه، )ازدواج مجدد جدی شد.« 

از   بعد  زنان  مشکالت  پیشنهادات  از  جدایی، 
رابطه و  موقت  عقد  چون  دوستی  ناخوشایندی  ی 

سبب   که  است  جنسی  نیازهای  رفع  جهت  ا  صرفا
زنان   از  بسیاری  روحی  شکست  و  سرخوردگی 

کنندگان به  شود؛ مشکلی که اکثر زنان مشارکت می
 آن اشاره کردند. 

حرف نشنیدم...  »چه  جدایی  از  بعد  که  هایی 
داد  من پیشنهاد می رئیس من همسن پدرم بود به  

صیغه مزاحمت  زن  همسایه  ازطرف  بشم،  ایش 
می  بیرون  بار  هر  می داشتم.  جلومو  و  رفتم  گرفت 

گفت تو که راحتی دیگه،  آورد می حرکات جلفی درمی 
دختر که نیستی ناز و ادا میای و ... این چیزا رو که  

میمی که  حرفایی  این  و  ا  دیدم  واقعا دیگه  شنیدم 
بودعاصی  کرده  بودم، حس  ام  از مردا متنفر شده   ،

« )مانا،  خوان ازم سوء استفاده کنن.کردم همه می می
 ساله(.  34

چالش  از  ازدواج  یکی  برای  که  اصلی  مجدد  های 
دارد،زنان طالق   پیش روی قرار  عدم رضایت    گرفته 

خانواده  زنان  برخی  با  پسرشان  ازدواج  از  ها 
است. طالق بخانواده   گرفته  و  خصوص  ه ها 
گرفته را نوعی  های سنتی ازدواج با افراد طالق اده خانو

 .کنندشدت با آن مخالفت می دانند و بهتابو می 

آمد داشتم  و»دو سال با یه آقایی آشنا بودم. رفت 
ا برای ازدواج ایشون   و خالصه دوست بودیم. من واقعا

می  من  رو  رضایت  برای  ا  قبال هم  آقا  این  و  خواستم 
ا  گفته بود قصد آشنایی بر  ای ازدواج داره؛ ولی نهایتا
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گرفته تونه با یه زن طالق دو سال بعد گفت که نمی 
خونوادش   نه  و  داره  تمایل  خودش  نه  کنه.  ازدواج 

)آنیتا،  راحتی زد زیر حرفش و رفت.«  اجازه میدن. به
 ساله(27

ی بین طالق از همسر قبلی و اقدام  زنان در دوره 
نگاه  فشار  زیر  مجدد،  ازدواج  وبه  های  قضاوت   ها 

اطرافیان قرار دارند. این فشارها تا مدتی قابل تحمل  
است و با افزایش فشارها و رانده شدن این زنان، به  

افتند. ازدواج مجدد تا حد زیادی  فکر ازدواج مجدد می 
این فشارها را کاسته و زنان را از این محدودیت رها  

 کرده است. 

 

 طردگریزی  3.4
گیری و سازی، گوشهگرفته ازطریق پنهانزنان طالق 

می  تالش  فرار  انزوا  جامعه  در  شدن  طرد  از  کنند 
  با   از جدایی  بعد  زنان  که  هاییاسترس   از  کنند. یکی

  جریان   چگونه  که  است  این  شوند،می  روروبه   آن
  اینکه  بدهند. برای  توضیح  شاناطرافیان   به  را  طالق

  بودن   از  کنندمی   سعی  نشوند،  مواجه   مسأله  این  با
  تیغ   زیر  از   آنکه  برای   بپرهیزند.  امکان  حد  تا   جمع   در

  تنهایی   باشند،  امان   در  هایشانقضاوت   و   دیگران   نگاه
  .گزینندبرمی  را

می  تو جمع»ترجیح  ا  اصال فامیل   دادم  و  دوست 
می مجبور  ا  واقعا اینکه  مگر  می نرم،  دونستم  شدم، 

پشت سرم حرف زیاده، برا همین اکثر مواقع خونه  
پچشون  نمی بودم،   پچ  و  ببینن  منو  دوباره  خواستم 

)مهنا، گرفتم.«  شروع بشه، از جمع حس خوبی نمی 
 ساله( 32

وآمدم با دوستام خیلی کم شده بود، اینقد  »رفت
باشه،  رفتارت  به  حواست  که  دادن  تذکر  خونوادم 

دادم مواقع  وآمدت باشه، ترجیح می حواست به رفت 
پ حرف  که  باشم  خونه  تو  هم  نیادبیکاریم    «.یش 

 ساله(  31)سمیه، 

به جدایی  از  زنان  بعد  به  متفاوت  نگاه  نوع  دلیل 
اند.  گرفته دچار ترس از ارتباط با دیگران شده طالق

جامعه،   در  حضور  وآمد، محدودیترفت   محدودیت
گرفته از مشکالت ارتباطی  عدم اعتماد به زنان طالق 

 اند. است که زنان به آن اشاره کرده 

خیلی پر  گرفته  به زنان طالقنسبت   نگاه منفی »  
می   رنگه برای شخص  ایجاد  که  دردسر  خیلی  تواند 

ها  مکان   و رفتن به خیلیو از کارهای اجتماعی    هکن
کنه. های    منعش  جمع  تو  دلیل  این  به  من  خود 

نمی  می .  رفتمخونوادگیم  برخورد  باهات  طوری  کنن 
مردای  به زندگی    نخواگرفته میانگار که زنان طالق 

جوان  أمت پسرهای  حتی  یا  به  هل  و  بشن  وارد 
 ساله( 34)مانا،  زندگیشون آسیب بزنن.«

 

 بهبود کیفیت زندگی  3.5
مشارکت تجربه  زنان  می ی  نشان  بیشتر  کننده  دهد 

توانستهآن مجدد  ازدواج  از  بعد  زندگی  ها  اند 
آن باکیفیت  کنند.  از جهات متعدد تجربه  را  ها  تری 

را سبب آرامش زندگی و سالمت روحی  ازدواج مجدد  
دانستند؛ زیرا توانستند از افسردگی و یأس  خود می 

از   که  مشکالتی  سایر  و  قضاوت  تنهایی،  از  ناشی 
گرفته تحمیل طرف جامعه و خانواده به زنان طالق 

رهایی  می بهشود،  برای  یابند.  بیشتری  آزادی  ویژه 
می احساس  اجتماع  در  را حضور  طالق  انگ    کنند، 

کند و از همین طریق، از فشار  ها کمرنگ می برای آن 
کاهد. این احساس و برداشت  ها می اجتماعی بر آن 

ی  در میان این زنان، بیش از همه ناشی از مقایسه 
آن  است.  دورهشرایط  مرتب  و  ها  طالق  از  بعد  ی 

دوره  اجتماعی  و  روانی  مالی،  دو  فشارهای  بین  ی 
کنند و از  ازدواج مجدد مقایسه می ازدواج را با بعد از  

همین رو، در اغلب موارد رضایت بیشتری را در این  
 کنند.  مورد ابراز می 

بودفایده» زیاد  مجدد  ازدواج  شد    .های  باعث 
و    بشهبرطرف    ممشکل ناراحتی اعصاب و افسردگی 

هم اینکه بدون محدودیت در جامعه حضور داشته  
اعتماد به نفس من    .های بد افراددور از نگاه   ،باشم

 ساله(  35)صنم، « در محل کارم زیادتر شد.
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می  طالق  از  پس  بسیار  زندگی  مشکالت  تواند 
ویژه زنان به دنبال داشته باشد.  زیادی برای افراد، به 

گریزی زنان است؛ به  از جمله این مشکالت جامعه
پیشنهاد   از مشکالتی چون  فرار  برای  که  این معنی 

أس و  ی  دچار...  و  آزاردهنده  هایه روابط ناهنجار و نگا
می  فعال سرخوردگی  حضور  از  و  جامعه   شوند  در 

یا جامعهگیری میکناره نسبت کنند  زنان  ستیزی  به 
گرفته به این معنی که باور غلط دیگران سبب  طالق

 شود. آن می 

خصوص تو محیط کارم  تر شدم به»خیلی راحت 
میراحت بهتر  همکارام  با  همکارهای  خصوص  تونم 

مرد ارتباط برقرار کنم. دیگه اون حس بده که فک  
ممکنه  می بزنی  حرف  مردت  همکار  با  اگه  کردی 

دیگران یا همون خود شخص فکر بدی بکنه، دیگه  
 ساله( 30)مرجان، وجود نداره.«

را   خود  طالق  تبعات  از  یکی  زنان  از  بسیاری 
می  اجتماعی  ارتباطات  و  معاشرت  و  کاهش  دانند 

گرفته دلیل دید نامناسب به زنان طالق به  معتقداند
آن  دانستن  با  و مقصر  بحث طالق معاشرت  در  ها 

یا اینکه خود ترجیح می ها کمتر می آن دهند  شود و 
دیگران   با  کمتری  تعامل  خود  اعصاب  آرامش  برای 

نسبت بعد از ازدواج دوباره این  داشته باشند، اما به
د دیگر ارتباط  تر با افرامشکالت مرتفع شده و راحت 

توان دریافت ازدواج  ها میگیرند. از خالل مصاحبهمی
 مجدد موجب بهبود روابط اجتماعی زنان شده است. 

 

 بهبودخواهی و بازیابی  3.6
طالق  از  بعد  مردان  برای   زندگی  و  زنان  از  بسیاری 

های  . گذر و پذیرش چالش دشوار است  گرفتهطالق
نیاز به زمان و روحیه از طالق  ی پرتالش دارد.  بعد 

زنانی که به خویشتن باور دارند و به دنبال نوسازی  
هستند،   خود  روحیات  و  زندگی  بازیابی  امکان  و 

 دهند.را به خود می از زندگی    یی سبک جدیدتجربه 

»درسی که من از ازدواج اولم گرفتم این بود که  
تصمیم   عشق  شور  و  احساس  روی  از  فقط  نباید 

ینی طرفت چه عیبی داره،  گرفت، چشمتو ببندی و نب

و   بودم  نشسته  گود  خارج  که  انگار  طالق  از  بعد 
دیدم و اشتباهاتمو، فهمیدم که  داشتم زندگیمو می 

درسته که عالقه برا ازدواج الزمه؛ ولی عقل و منطقم 
دوباره   ازدواج  برا  بیاره.  دووم  زندگی  که  باشه  باید 
که   بود  مهم  خیلی  برام  کردم،  باز  چشمامو  ا  واقعا

خوام باهاش ازدواج کنم مثل شوهر خصی که می ش
 اولم اعتیاد نداشته باشه، مرد کار و زندگی باشه.«

»وقتی زندگی دومم شروع شد با همسرم تصمیم  
گرفتیم یه تغییراتی به زندگیمون بدیم، هر دو تا یه  
کرده   پیدا  همو  االن  ولی  داشتیم،  ناموفق  زندگی 

هم  به  می بودیم،  کمک  هدیگه  تو  زمینهکنیم  ای،  ر 
تقسیم   و  زمینه  این  تو  و  بشم  شاغل  کرد  کمک 
ا با هم هماهنگیم و کمک کرد حس   کارهای خونه کامال
تمام   منم  که  همونطور  باشم،  داشته  سرزندگی 

کنم.....از این به بعدم تصمیم داریم  تالشمو براش می 
  2۷)خاطره،  دار بشیم که زندگیمون کامل بشه.«  بچه 

 ساله(. 

کننده معتقد بودند بعد  ن مشارکت بسیاری از زنا
نسبت  ناموفق،  زندگی  یک  گذراندن  و  جدایی  به  از 

اند؛ به  تر شدهبین ی مهم ازدواج واقعزندگی و مقوله
بر عالقه و نظر شخصی خود و به  این معنی که عالوه 

خصوص خانواده  دور از لجبازی، نظرات دیگران و به 
می  قرار  نظر  مد  همه را  و  جوانب  دهند  زندگی  ی 

مشترک را سنجیده و در نهایت یک تصمیم عاقالنه  
 گیرند.می

کنم   ازدواج  دوباره  گرفتم  تصمیم  اینکه  از  »بعد 
ی ازدواج خوندم، کسانی که  ها تو زمینهخیلی کتاب 

زدم،  تجربه  حرف  باهاشون  داشتن  مجدد  ازدواج  ی 
کرد  ها، مقاالت و هرچی که به نظرم کمک می سایت 

تصمیم   می برا  رو  می درست  سعی  کردم  خوندم، 
نظرات دیگران رو توجه کنم که دوباره اشتباه نکنم،  
ازدواج اولم تو سن پایین بود و خام بودم، سعی کردم  

 ساله(. 25)آذر،   «. این بار درست تصمیم بگیرم

پراسترس  از  یکی  زندگی  طالق  تجربیات  ترین 
های روانی  است که ممکن است فرد را دچار آسیب 

اف تالش  و  مجدد  ازدواج  از  بعد  زنان  کند.  سردگی 
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این فشارها و مشکالت داشته   برای غلبه بر  زیادی 
 ها غلبه کنند.اند و توانسته اند بر آن 

مدت   یه  و  بودم  ناراحت  خیلی  جدایی  از  »بعد 
کردم  کردم و فک می افسردگی گرفتم، خودخوری می

ا من کمبودی داشتم که همسرم خیانت کرده،   حتما
م خیلی تالش کردن از این حال در بیام، پیش  خونواد

کم تونستم به خودم بیام، از  روانشناس رفتم... و کم 
می  که  کردم  پیدا  امید  و  دراومدم  تونم  افسردگی 

داشته   بهتری  خیلی  زندگی  و  کنم  تالش  دوباره 
 ساله( 31« )نگین، باشم.

ناموفق   زندگی  یک  و  طالق  معتقداند  بسیاری 
فرد تمام درها را به روی خود    دلیل بر این نیست که

تازه  زندگی  هرگز  و  ازدواج  ببند  نکند.  تجربه  را  ای 
می  و  مجدد  خانواده  یک  بنیان  برای  شروعی  تواند 

داشتن فرزند و تالش برای تغییرات در جهت مثبت  
امید مهم  این  نیرویی است که در زنان  باشد.  ترین 

آن  و  دارد  پیش وجود  به  خود  تازه  زندگی  در  را    ها 
 راند.می

 

بازسازی  ی مرکزی: تقالی  مقوله 3.7
 زندگی 
جمع  یک  جهت در  و  تفسیر  از  زنان بندی  گیری 

توان گفت اقدام  گرفته درمورد ازدواج مجدد، می طالق
به ازدواج مجدد بیشتر تالشی برای بازسازی زندگی  
زنان   است.  و سالم  امن  زندگی  یک  به  دستیابی  و 

عوامل  طالق تأثیر  تحت  به  گرفته  اقدام  مختلفی 
خواهند از فشارها و  ها میکنند. آنازدواج مجدد می 

تنگناهای اجتماعی رهایی یابند، آرامش روان خود را  
بازیابند، حق خود را از زندگی بگیرند، جبران مافات  

واقع  بازسازی  پی  در  و  خردمندانه کنند  و  ی گرایانه 
زندگی مشترک در بستری جدید هستند. خردی که  

تجربه برآمد از  شکست ه  زندگی  قبلی  خورده ی  ی 
به  آن موجود،  تنگناهای  از  رهایی  امید  با  هاست. 

زندگی،   و  بازسازی خود  و  امن  زندگی  آوردن  دست 
می  مجدد  ازدواج  به  می اقدام  بنابراین،  توان  کنند. 

طور خالصه گفت زنان در ازدواج مجدد به بازیابی  به

گرایانه  ایی واقع پردازند. این بازیابی در فضزندگی می 
می  اتفاق  سازگارانه  با  و  کنشی  مجدد  ازدواج  افتد. 

به   بازگشت  و  جدید  شرایط  با  سازگاری  هدف 
ی طبیعی زندگی است. این امید به بازسازی  چرخه

صحبت  در  تک زندگی  نگاه  و  زنان  ها  تک 
 زد.  کننده در این تحقیق موج می مشارکت 

 

 یریگجهینت 4
ت و  درک  هدف  با  حاضر  زنان  پژوهش  فسیر 

است.  طالق گرفته  صورت  مجدد  ازدواج  از  گرفته 
رسیدن به آرامش    برایتواند راهی  ازدواج مجدد می 

یا تکرار تجربه بزند. عمده  باشد  را رقم  ی تلخ قبلی 
زنان بعد از طالق و ازدواج دوباره به منظور بازسازی  

شوند.  ها متمرکز می روحی روانی خود بر روی فرصت 
گ مجدد  نقطهازدواج  به  فرد  اهی  زندگی  عطف  ی 

می  تجربه تبدیل  فرد  مجدد  ازدواج  در  ی شود. 
به مشکالت  به گذشته دارد و نسبت بیشتری نسبت 

دهد. با این حال، ازدواج  آگاهی بیشتری به خرج می 
پیچیدگی  دارای  به مجدد  است،  خصوص  هایی 

 که از ازدواج قبل فرزندی باشد. زمانی

طالق، فرد اغلب احساسات و  ی بعد از  در دوره 
گسترده  منفی  ناامیدي،  عواطف  یأس،  جمله  از  اي 

انتقام  دلخوري،  می ناکامی،  تجربه  را  در  جویی  کند. 
جهت  تا  دارد  نیاز  فرد  شرایطی،  ا  چنین  کامال گیري 

جدیدي براي زندگی خود پیدا کند. همچنین، احتیاج  
ال  است و حا   به زمان دارد تا براي آرزوهایی که داشته

نشده  متوجه شده برآورده  پیش  که  در  راه  دو  اند، 
ها یا سوگواری برای  گیرد؛ تالش مجدد برای کسب آن

شرایط   درک  با  زنان  برخی  مانده.  ناکام  آرزوهای 
واقع  در  سعی  خود  آگاهی زندگی  شدن،  جویی،  بین 

برای   تالش  شخصی،  زندگی  بازیابی  و  خودسازی 
زندگی خود روی  بازیابی روانی داشته و به بازسازی  

 اند.  آورده

ی ما همزمان عناصری از سنت و مدرنیته جامعه
ها و  را در خود دارد. این وضعیت باعث شده آسیب 

جامعه یک  کنیم؛ فشارهای  تحمل  را  سنتی  ی 
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می درحالی  زندگی  مدرن  زن  که  یک  بنابراین  کنیم، 
تواند مدرن  راحتی نمی گرفته در این جامعه بهطالق

ا بعد از ازدواج مستقل شود و  زندگی کند؛   یعنی مثال
خانه بگیرد. همچنین، کنترل و فشار خانواده بر این  

ازآنجایی  است.  زیاد  جامعهافراد  در  تأمین  که  ما  ی 
ا برعهده  ها  ی مردان است و خانممخارج زندگی عمدتا

شوند و  ی همسر حمایت مالی می در ازدواج از ناحیه 
از طالق وارد دنیایی  استقالل اقتصادی ندارند، بعد  

شان را تأمین کنند.  شوند که بایستی خود نیازهای می
که   باشند  داشته  عهده  به  را  فرزندان  اگر حضانت 

آن  متوجه  دوچندانی  شد.  مشکالت  خواهد  ها 
اقتصادی،  چالش  ساختارهای  چون،  دیگری  های 

گرفته را نیز باید  شرایط مادی و معیشتی زنان طالق 
دیبه شرایطی  آن عنوان  مجدد  ازدواج  در  که  ها  د 

می  بیان  زنان  برخی  است.  قصد  دخیل  که  کردند 
تصمیم   اینکه  یا  و  کنند  انتخاب  را  تجرد  داشتند 
داشتند چندین سال بعد از جدایی مجرد بمانند؛ ولی  
حتی   مکرر،  پیشنهادهای  اقسام  و  انواع  معرض  در 
روابط   برای  میانسال  افراد  یا  متأهل  افراد  ازسوی 

یا تا در عوض  ازدواج موقت قرار می  پنهانی  گرفتند 
 رابطه تمکین مالی شوند. 

ی زنان و مردان از طالق با یکدیگر بسیار  تجربه 
برچسبی است که پس   متفاوت است. مطلّقه بودن

زنان اطالق می بر  بار معنایی  از طالق فقط  و  شود 
بودن   مطلّقه  دارد.  همراه  به  خود  با  منفی  بسیار 

بر   فقط  انگی  می مانند  زنان  به  پیشانی  و  نشیند 
را تجربه   و مصائب بسیاری  تنگناها  زنان  آن  دنبال 

گی، هراس اجتماعی، تبدیل شدن  انگ بیوه . کنندمی
طعمه  زندگی  به  در  ناامنی  احساس  جنسی،  ی 

اجتماعی،   طرد  درماندگی،  و  استیصال  روزمره، 
های اجتماعی تنها  مشکالت اقتصادی و عدم حمایت 

گرفته در زندگی روزمره  زنان طالق   بخشی از تجربیات
 .است

گرفته از ی ازدواج مجدد در میان زنان طالق تجربه 
پذیرد. از جمله شرایطی که  شرایط مختلفی اثر می 

ی زن بعد از جدایی حاکم است، اینکه این  بر خانواده 
و   خیر  یا  اوست  مشکالت  و  زن  حامی  شرایط 

معه همچنین شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جا
گرفته است یا خیر. که آیا پذیرای حضور زنان طالق

طالق مهم زنان  منظر  از  مسأله  گرفته  ترین 
از جمله  حمایت  از طالق است.  بعد  اقتصادی  های 

بنابراین،   مناسب.  شغل  و  ثابت  درآمد  نداشتن 
حوزهحمایت  در  قانونی  بسیار  های  اقتصاد  ی 

در حمایت  تاثیرگذار بوده و یکی از راهکارهای اصلی  
تواند بسیاری  و توانمندسازی است. ازدواج مجدد می 

گرفته را برطرف کند، اما از نیازها و مسائل زنان طالق 
شکل  مانع  موارد  برخی  در  فرهنگی  و  عوامل  گیری 

می  فرصت  این  از  است  استفاده  ممکن  زنان  شود. 
نگاه  فشار  تحت  شوند،  طرد  جامعه  های  ازطرف 

جامعهآزاردهنده افراد  لحاظ    ی  به  گیرند،  قرار 
حقوقی، حضانت فرزندانشان و یا حمایت خانواده و  

 فرزندان را از دست بدهند. 

 

 این مطالعه حمایت مالی نداشته است.   منابع مالی: 

نویسندگان:   کدها، سهم  کنترل  مطالعه،  طراحی 
مقوله  مقاله  طراحی  اصالحات  و  تدوین  ها، 

اجر )نویسنده  تحقیق،  ادبیات  مرور  اول(،  ای  ی 
 ی دوم(. مصاحبه و تحلیل اولیه )نویسنده

گونه تعارض منافعی  نویسندگان هیچ  تعارض منافع:
 ندارند.

از زنانی که در مصاحبه شرکت کردند    تقدیر و تشکر:
تجربه  گذاشتند، و  میان  در  ما  با  را  خود  ی 

 سپاسگزاریم. 
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