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  چکیده:
زنان  يبرا ژهیو و همراه با خسران به ندیناخوشا تیواقع کیعنوان  طالق، به

طالق  ندیفرآ یط شان یتصور زنان از زنانگ یپژوهش به چگونگ نی. اشود یشناخته م
در تصور از  راتییتغ یبه چگونگ یابیصدد دست (قبل و بعد) پرداخته است و در

 »اي نهیزم هینظر«از روش نامور به  فادهبا است ندیفرآ نیا لیبوده است. در تحل یزنانگ
 یکه به لحاظ طبقات مای رفته يکاربردی ـ نفر از زنان مدرس دانشگاه علم 17به سراغ 

الق چگونه ط ندیاز آن است که فرآ یحاک ها افتهیعمدتاً به طبقه متوسط تعلق دارند. 
کسب  يبراو چگونه به آنان  دهیزنان منجر گرد يبرا» در خود یشیبازاند«به 

 هاي داده ریو تفس لیو تحل ؛بوده است رسان ياریحاصل از آن  تیو فرد يخودمختار
 یدر کنار تمام ییکه طالق و تجربه هر گونه جدا دهد می نشان ها مأخوذ از سوژه یفیک

آنان عمل  ياز سو یت کنشگرانه زنان و تجربه سوژگدر جهت تحقق قدر شهای مالل
در ابراز خود، شده  يو توانمند یختگیزنان به خودانگ یابیکرده است و منجر به دست

  است. 
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  مسأله یانب و دمهمق
صد سال در حال گذار از پیچ و خم سنت و در جامعه ما که قریب یک» طالق«

آمیز و توأم با شر و پشیمانی، خصوصاً براي زنان، مدرنیته است، به همراه واقعیتی مخاطره
القاء و بازنمایی شده است. منظور ما از جامعه در حال گذار، آن هستی جمعی انسانی است 

ز جامعه سنتی به جامعه مدرن است. تغییر جایگاه فرد که ساختار آن در حال دگرگونی ا
اش، تغییر جایگاه دیگران براي فرد، در ذهنش، بازاندیشی فرد در خود، در زندگی مادي

تغییر جایگاه فرد از منظر دیگران و بازتاب آن در زندگی یک زن طالق گرفته و تغییرات 
 ,Aghajaniدهد (الق جوالن میاي است که حول و حوش تجربه طدیگر، رویدادهاي تازه

ي تصور زن از زنانگی (بازاندیشی ). پژوهش حاضر نیز براي پرداختن به مسأله130 :2018
بخشد، طی فرآیند طالق که بخش مهمی از هویت وي را شکل می 1در تعریف از خود)

ش اانجام گرفت. پرسش اصلی این بود که فرآیند طالق چه تأثیر بر تصور زن از زنانگی
شود؟ گذارد و آیا این تجربه منجر به بازاندیشی در تعریف از زنانگی خویش در زنان می می

ترین و ارزشمندترین اصول اخالقی در زندگی که به زعم و آیا به تحقق یکی از بنیادي
شود، خوانده می» 3ايخودمختاري رابطه«و در اندیشه فمینیستی » 2خودمختاري«کانت 

اساس آن اگر  اي تعریف شده براین خودمختاري و خودمختاري رابطه انجامد یا خیر؟می
(در اینجا زنان) شکل نگیرد و رشد نیابد و به تعبیر جان استوارت میل در انقیاد  در افراد

ها فقط بتوانند سلطه اگر به آدمیان اجازه ندهند که مستقل و آزاد باشند، و آن 4زنان
مجبور ساختن دیگران به تسلیم در مقابل دیگران را بپذیرند، در این صورت 

  ).Mill, 2014: 155( یابدهایشان اهمیت بسیار می خواسته
اي خودمختاري از دید کانت و خودمختاري رابطهـ  اساس این مفاهیم نظري بر

مسأله مقاله ، اساس آن در نظریات فمینیستی و انقیاد زنان از نگاه میل تعریف شده بر
ان چگونه در طی فرآیند (پیش و پس از آن) به بازتعریف و حاضر این است که زن

اند؟ این مواجهه با خویشتن خویش چگونه رخ شان دست یافتهبازاندیشی نسبت زنانگی
  داده است؟ 

ي گرچه پژوهش حاضر با مفروض گرفتن طالق از سوي جامعه به عنوان یک مسئله
ي طالق و بر تجربه» مسأله«اق برچسب نماید اما الصفردي و اجتماعی کار خود را آغاز می

                                                 
1 reflexivity 
2 othunomy 
3 relational othunomy  
4 the subjection of women 
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جدایی که منجر به پیش داوري و قضاوت در کار پژوهش خواهد شد، این خطر را به دنبال 
ي زنان باز ي زیستهخواهد داشت که پژوهشگر را از عمیق شدن و درگیر شدن در تجربه

ه کرد که ي پژوهش باید به این موضوع اشارجاست که در تصریح مسألهدارد. در این
ي طالق جزء با مراجعه به افراد طالق گرفته کامل رسیدن به دریافت جدیدي از پدیده

اند و پس از آن، رابطه و نخواهد بود و آشنایی با تجربیات زنانی که از همسرانشان جدا شده
سازد که عموماً از اند، ابعاد جدیدي از این رویداد را روشن مییا روابطی را تجربه کرده

  هاي جزمی حاکم، دور از دسترس است. ها و قضاوتي برداشتریچهد
هاي عرفی پرتو جدیدي به روي ها و نگرشکوشد تا برخالف داورياین پژوهش می

  اش و بازاندیشی در آن بیفکند.عنوان جایگاهی براي تغییر در تصور زن از زنانگیطالق به
مطلقه در مقایسه با مرد مطلقه، زن و باید متذکر شد رشد طالق، نگاه خاص به زنان 
هاي اخیر، مسائل متفاوت زنان در بودن پژوهشگر، رشد توجه به مسائل زنان در سال

اند که میزان هایی که نشان دادهي طالق و پژوهشمقایسه با مردان در جریان تجربه
 Putten, 1987, qtd.inي طالق بیش از مردان آنان است (پذیري زنان از واقعهآسیب

Akhavan, 2003که در جوامعی که خانواده حمایت مؤثري از زنان مطلقه انجام ) و این
 ,Amattoشود (هاي وارده به زنان در برابر با مردان، دوچندان میدهد نسبت آسیبنمی

2001, qtd.in Akhavan, 2003(. ترین دالیلی است که در پس انتخاب از جمله مهم
ي زنان از طالق موضوع نظر گرفته شده است و از همین رو تجربه زنان، براي انجام کار در

اند، مطالعه قرار گرفته است. پرداختن به موضوع طالق از منظر زنانی که آن را تجربه کرده
تواند تر مسائل فردي و اجتماعی مرتبط با زنان منجر شود، که میقادر است به درك عمیق

  توجه قرار گیرد. هاي خاص زنان موردریزيدر برنامه
  

  پژوهشچارچوب مفهومی 
هاي  اساس داده علیرغم اینکه در روش نظریه مبنایی هدف ساخت یک نظریه بر

اند،  مأخوذ از جامعه مطالعاتی است، معهذا همان طوري که استروس و کوربین متذکر شده
ات که محقق بر اساس مبانی نظري و تجربی موجود به مرور در باب ادبی ضرورت دارد

ها، مفاهیم،  مرتبط با موضوع تحقیق دست زده و از حدود و ثغور و تعدد و کیفیت دیدگاه
معانی، عوامل موجده و مانند آن در باب موضوع مطالعاتی مطلع گردد. دالیل استفاده از 

  ادبیات مربوط به موضوع تحقیق از دیدگاه استروس و کوربین ناظر بر موارد زیر است:
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هایی را که محقق  یات موضوع سبب فراهم آوردن امکان مقایسه دادهمراجعه به ادب .1
  شود. گردآورده است، می

. مراجعه به ادبیات موضوع محقق را با مفاهیم و معانی حساس مرتبط با موضوع 2
  سازد. تحقیق آشنا می

تواند منبع الهام محقق و مانع از سرگردانی او در  . مراجعه به ادبیات موضوع می3
  ها شود. تحقیق و در مرحله تحلیل دادهمیدان 
هاي تحقیق مفید و  االت و پرسشؤتواند در تنظیم س . مراجعه به ادبیات موضوع می4

  ها به محقق کمک کند. ثر باشد و در تحلیل دادهؤم
  گیري نظري را پیشنهاد کند. هاي نمونه تواند حوزه . ادبیات موضوع می5
هاي تحقیق بیاید و از  یید یافتهأتواند به کار ت ی. مراجعه به ادبیات تحقیق موضوع م6

  . )Strauss & Corbin, 1997: 47-75( کند هاي تحقیق حمایت یافته
  

  اي و رهایی از انقیاد در جامعه مدرن خودمختاري، خودمختاري رابطه
 othunomyخودمختاري، همان اصل اساسی است که کانت متأثر از روسو آن را 

انگارد. طبق برداشت کانت، خودمختاري آن  حیات اخالقی انسان می ي نامیده و شالوده
شان  اي برتر از قانون اخالقی درونی ها در زندگی خود منقاد هیچ اراده است منظور که انسان

ییدي أنباشند و رها از هر گونه انقیاد آزادي راستین خود را چنان تجربه کنند که مهر ت
 شان. تقید به همین خودمختاري رها از قید هر فردي» خواست«و» اراده«باشد بر تحقق 

به » بنیاد شرف طبیعت انسانی و هر گونه طبیعت خردمند«اي برتر است که  گونه اراده
  .)Kant, 2015: 105( رود شمار می

ي تحقق این خود مختاري رهایی از شر قیومیت دیگران است که خود منوط به  الزمه
نیز مستتر » روشنگري«است. این رابطه در تعریف کانت از  ي خرد و فهم فردي اتکا به قوه

ي مشهور خود در پاسخ به پرسش روشنگري چیست؟  است، آنجا که در سرآغاز رساله
  نویسد: می

خودمختاري خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن؛ و نابالغی در به کار «
» در به کار گرفتن خویشتندلیر باش «گرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگري. 

. کانت خودمختاري را عمدتاً در برابر اصل اخالقی )Ibid:51( این است شعار روشنگري
اي است  . منظور آموزه)Ibid:100( نامد می» دیگرآئینی«کشد که آن را  دیگري پیش می

برخی از ورزد. البته در  کید میأکه بر مرجعیت اراده و قانونی برتر از اراده و قانون فرد ت
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ي امانوئل لویناس، دریافت خاصی از  هاي اخالق همچون فلسفه مشهورترین فلسفه
  دگرآئینی وجود دارد که منظور از آن تقید اخالقی و عاطفی به دیگري است.

لگام انگاشته  ي قسمی تکبر و خودخواهی بی در این برداشت، خودآئینی به منزله
که الجرم به تحکم بر ؛ به نخوت و تکبري نداردئینی ربطی آز خودشود. دریافت کانت ا می

زند. بلکه خود آئینی کانت رهاورد قیام علیه هر گونه تحکمی در دفاع از  دیگري دامن می
آزادي و «نویسد:   ي آزادي انسانی است؛ تا آنجا که کانت می کرامت انسانی و شرط الزمه

دآئینی هستند و بنابراین مفهومی گذاري اراده، هر دو نمایانگر استقالل یا خو خود قانون
تواند به تنهایی براي تشریح دیگري  باشند و درست از همین رو یکی از آنها نمی دوسویه می

  . )Ibid:128( »به کار رود یا دلیلی براي توجیه آن ارائه دهد
نگریستند، چرا که تصور  ظن می ها به اندیشه خودمختاري با سوء آثار اولیه فمینیست

کند.  عنوان کمال انسانی ترویج مید که به شکل نازیبایی مردانگی را بهکردن می
هاي متأخر بر آن شدند که اندیشه خودمختاري را احیا کنند. برخی از آنها بحث  فمینیست

بایست سرکوب جنسیتی و  اند که براي بیان شرایط انتخاب مستقل اساساً می کرده
پردازان  را فهم کرد. بر این اساس فلسفه سازي همچنین مفاهیم مرتبط با آن چون شی

اي که با اصول نظري  فمینیست در جهت احیاي مفهوم خودمختاري تالش کردند و به گونه
» اي خودمختاري رابطه«پردازي مجدد نمودند. فمینیستی همخوان و سازگار باشد، مفهوم

  فتند.پردازي اندیشه خودمختاري در نظر گر نامی است که آنها از باز مفهوم
کنند به این پرسش پاسخ دهند  اي تالش می ها با مفهوم خودمختاري رابطه فمینیست

گرایانه، خودمختاري  که چگونه سرکوب درونی و نهادینه شده و شرایط اجتماعی سرکوب
اي به  هاي مرتبط با خودمختاري رابطه برد. نظریه کند و یا از بین می ها را تضعیف می عامل

اي به این  نامه هاي مبتنی بر عنصر آیین اند. نظریه اي و علّی پرداخته نامه عناصر آیین
شود که عامل یک فرایند خردمندانه درونی از  اعتقادند که خودمختاري زمانی حاصل می

هایش از سر گذرانده باشد و یا  هایش، باورهایش و ارزش تفکر و اندیشه در باب انگیزه
ن را داشته باشد و سپس ترجیحاتش را با نظر به چنین توانایی و قابلیت از سر گذراندن آ

تواند  اي را می اندیشه و تفکري اعمال و یا اصالح و تعدیل نماید. عالوه بر این مفهوم رابطه
ثیر روابط اجتماعی و أیل و بررسی شود. مفهوم علّی بر تبر اساس عنصر علّی و معلولی تحل

گذارد. آنت بیر نشان  ها، صحه می و توانایی عامل ها نیز محیط اجتماعی و تاریخی بر قابلیت
ها مراقبت دهند و از آن ها را شکل می اند که دیگران آن ها افراد دوم دهد که عامل می
 باشد. کنند. از نظرگاهی دیگر روابط اجتماعی بر رشد و ارتقا خودمختاري اثرگذار می می
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سازد که خودمختار شوند و  د را قادر میاگر ما از خودمان بپرسیم که به واقع چه چیزي افرا
شک پاسخ انزوا و تنهایی نیست، بلکه روابط با والدین، دوستان، همسر، دوست  یا باشند بی

طور که روابط اجتماعی موجب رشد و ارتقا خودمختاري باشد. همان و یا عشق زندگی می
گیري آن را  شکل تواند رشد و شود، فقدان روابط اجتماعی مطلوب و مناسب نیز می می

متوقف نماید. به همین سان محیط اجتماعی و تاریخی، اجتماعی شدن و درونی شدن 
سرکوب جنسیتی ممکن است توانایی براي خودمختاري و استقالل را مانع شود و یا ارتقا 
بخشد. در هر صورت روابط بین شخصی و یا محیط اجتماعی بخشی از چگونگی 

. از منظر مارینا اوشانا چنین شرایط بیرونی (سرکوب کند خودمختاري را تصریح می
طلبد که  جنسیتی) با خودمختاري ناهمخوان است چرا که خودمختاري یک جهانی را می

شان، تسلط و اقتدار دارند.  ها و ترجیحات و اعمال عامالن در آن در عمل بر روي انتخاب
که الزمه خودمختاري محسوب الزامات و قید و بندهاي بیرونی به شدت نیرو و توانایی 

  .)Storjar, 2017: 37-41( برد شود را تحلیل می می
هایی با سرکوب  ها تمکین و نمایش آن در زندگی زنان نتیجه نظام از منظر فمینیست

باشد، که در آن از زنان انتظار رفته است که نقش فرومایه و سرسپرده را اتخاذ  جنسیتی می
هاي  ها و مالحظات از سوي زنان و نظام ند این قسم از تمکینعالوه به دلیل پیوکنند. به

ها در برابر این باور که چنین زنانی خودمختار و  سرکوب جنسیتی، بسیاري از فمینیست
رسد، که  کند؛ هر چند به نظر می کنند. سوزان ببیت بحث می مستقل هستند، مقاومت می

کنند، اما در واقع تمکین و  دگی میهاي خودشان زن ها و برنامه این زنان بر طبق طرح
باشد. این  خدمتی با خودمختاري وي ناهمخوان و ناسازگار می مالحظات براي هر نوع خوش

 شکل از فرومایگی و سرسپردگی آن خودي نیست که معرف مفهوم خودمختاري باشد
)Wetland, 2012: 59-81(.  

گی ساخته و پرداخته ها این شکل ترجیحات سازشگري و سرسپرد در نگاه فمینیست
گرایانه  سازي ایدئولوژي سرکوب شرایط سرکوب است. سازشگري ممکن است نتیجه درونی

هاي هنگفتی را صرف زیبایی  پردازان بسیاري از زنان زمان و هزینه باشد. بر طبق این نظریه
هاي  کنند و به شکلی ناآگاهانه هنجارها و ارزش عیب و نقض کردن بدن خود می و بی
کسی از این شرایط سازند و هیچ گرایانه در یک محیط مردانه را درونی می وبسرک

توانند آزادانه  کند که زنان می لند بحث میگرایانه در امان نخواهد بود. آندریا وست سرکوب
دهد، متعهد باشند، اما به همان اندازه  ها را تابع قرار می هایی که آن به هنجارها و ارزش

باشند.  ها می سخگوي به دیگران براي تعهدشان به آن هنجارها و ارزشآنان مسئول و پا
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ها  پردازان را به خود جلب کرده آن است که عامل ي دیگري که توجه نظریه مسئله
هاي سرکوبی که  شوند. شرکت در شیوه ساز و همراه می هاي سرکوب هم خودآگاهانه با شیوه

هاي روانی و فیزیکی (مثل  شدن آسیبهاي انتخاب زنان را براي محتمل  به شدت حق
هاي  سازي با شیوه دهد. هم هاي زیبایی پرخطر) تحت نفوذ خود قرار می انجام جراحی

تواند خواست و نیاز واضح و روشن یک جامعه و یک فرهنگ باشد که به  سرکوب، بیشتر می
  . )Friedman, 1997: 40-61( شوند صورت آگاهانه توسط خود زنان تقویت می

ل خودمختاري با حدودي که براي آن شمردیم، بنیان ارزشی براي رهایی از اص
کند  نامیده است. میل اذعان می» 1انقیاد زنان«اي است که جان استوارت میل آن را  پدیده

هایشان در نسبت با مردان،  گیري بخش اعظم عواطف و خواست که زنان به خاطر شکل
بته این توصیف میل در راستاي استخفاف شأن و اند. ال مصنوعاتی فاقد بصیرت و آگاهی

عنوان یکی از پر شورترین مدافعان حقوق منزلت زنان در مقایسه با مردان نیست، بلکه او به
گوید که مسبب بردگی عاطفی،  آمیزي سخن می زنان، در تقبیح نهادهاي اجتماعی تبعیض

ي نهادها  به استیالي ظالمانه اًجسمی و ذهنی زنان است. البته میل علت انقیاد زنان را صرف
کاهد، بلکه او عدم شجاعت زنان در بریدن از وابستگی عاطفی از مردان را نیز به  فرو نمی

شمارد. از این حیث میان نگرش کانت به علت سرسپردگی  ي علت انقیاد زنان می منزله
ویش و تحلیل ها به قیومت مراجع مقتدر، یعنی فقدان شجاعت در به کاربردن فهم خ انسان

ي میل این است که  ي جالب توجه درباره میل از علت انقیاد زنان تناظري وجود دارد. نکته
چون و چرا در قالب عشق توأم با وفاداري و  هاي بی او با نگرشی بدبینانه نسبت به دلبستگی

فلسفی، به درستی مهر ناشی از وابستگی را  ـاز خودگذشتگی، با بینشی روانشناختی 
ي  ي شوهر و همسر به رابطه اي استبداد زناشویی انگاشته و سپس ضمن تشبیه رابطه هگون

و این طنز زندگی است. انسان سپاسگزار کسی است که  «...نویسد:  ارباب و بنده می
کند، در چنین  اش را بگیرد، ولی به اراده خود چنین نمی هیچ زحمتی زندگی تواند بی می

 »شود ساس وفاداري و محبت و سپاس در انسان بیدار میترین اح وضعیتی است که قوي
)Mill, 2014: 52.(   

ي آن نه خودمختاري و  اشاره میل به برساخته شدن خود مجعولی است که شالوده
اراده و فردیت زن، بلکه جایگاه فرودست زن و وابستگی آن به خواست و قدرت مردانه 

  .است
  نویسد: این خصوص میمیل در 

                                                 
1 the subjection of women 
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را از حاکمیت برخود بازبداریم، شخصیت خود را با اهتمام به سلطه بر  وقتی انسان«
دیگران نشان خواهد داد. اگر به آدمیان اجازه ندهند که وجودي مستقل داشته باشند، و 

ي دیگران را بپذیرند، در این صورت مجبور ساختن دیگران به  آنها فقط بتوانند سلطه
توان امید  یابد. هنگامی که به آزادي نمی سیار میهایشان اهمیت ب تسلیم در مقابل خواست

... عشق به قدرت و  شود توان، قدرت به هدف بزرگ آدمی تبدیل می داشت اما به قدرت می
   ).Ibid: 155( »اند عشق به آزادي تا ابد با یکدیگر در تعارض

  
  پژوهشپیشینه 

  الف) تحقیقات داخلی
در فرایند طالق و جدایی از رابطه،  در حول و حوش موضوع تصور از بدن و زنانگی

ترین آنها  ترین و نزدیک تحقیقات بسیار اندکی در داخل انجام شده است که در زیر به مهم
  کنیم.  به موضوع تحقیق اشاره می

ي یابی در جریان تجربهفرآیند هویت«با عنوان  ،)1396پژوهش زهرا آقاجانی (
ي علوم اجتماعی از شهر ي رشتهآموختهزن طالق گرفته و دانش  22در میان » طالق

دهد که رخداد طالق برخالف فهم و تصور عمومی در بسیاري از مواقع تهران، نشان می
گران شده است. براساس نتایج این پژوهش که یابی کنشهویت منجر به آزادي فردي و باز

هاي خسارتاي حاصل شده است طالق با تمام ي زمینهبه صورت کیفی و با روش نظریه
گران و افراد مورد مصاحبه، به بسیاري از مالی و روانی و عاطفی و جسمی وارده بر کنش

رغم ها کمک کرده که علیآنان این پژوهش در بازیافت هویت خویش یاري رسانده و به آن
هاي خود بازسازي کرده و احساس اساس اولویت ها هویت خود را برتمامی خسران

   ).Fasaei & Esari, 2013( مندي کنند رضایت
و ساخت هویت در میان زنان پس از » خود«در پژوهشی تحت عنوان: باز تعریف 

ي عمیق نیمه ساختاریافته با هجده  طالق؛ که با اتخاذ رویکردي کیفی و تکنیک مصاحبه
ي باز تعریف  هاي هویتی زنان پس از طالق و نحوه زن طالق گرفته به دنبال فهم چالش

هاي این پژوهش نشان  جدید در میان آنان بوده است. یافته» هویت«ساخت و » خود«
کنند شامل  می» خود«دهد که بیشترین ابعادي که زنان در آن مبادرت به بازتعریف  می

جدید، سبک زندگی جدید، ارتباطات جدید و امنیت هستی شناختی و روانی  هاي نقش
  .)Rafaatjah & Sayyarpour, 2011( است
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ثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن را مورد ؤاي عوامل اجتماعی، فرهنگی م لعهدر مطا
اي از فنون (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) و  اند. روش پژوهش مجموعه بررسی قرار داده

زن به صورت هدفمند انتخاب و در این مطالعه  41هاي کمی و کیفی بوده است. روش
هاي اجتماعی و  مندي زنان از سرمایه ه هر چه  بهرهشرکت داده شدند. نتایج نشان دادند ک

ها به میزان کمتري براي کسب منزلت و جایگاه اجتماعی مورد  فرهنگی باالتر بوده، بدن آن
هاي جنسیتی حاکم در جامعه  چند که کلیشه گیرد. دیگر آنکه هر استفاده قرار گرفته می

باشند و هر چه  هاي فرد می به سرمایه در بازنمایی بدن زنان حائز اهمیت است، اما وابسته
گري و نزدیک  هاي جنسیتی (جلوه ها بیشتر باشد گرایش به کلیشه برخورداري از سرمایه

 شود. ) کمتر میآل ارائه شده از طریق جامعه ایدهشدن به بدن 
  

  ب) تحقیقات خارجی
(Charlott & Patrick Markey, 2004) دن فهم رضایت از ب«در پژوهشی با عنوان

کرده را مورد اروپایی از طبقه متوسط و تحصیل ـزوج آمریکایی  172، »زنان: نقش شوهران
شان ابراز نارضایتی  شان از بدن مطالعه قرار دادند. و از نتایج این که زنان بیش از شوهران

شان در واقعیت کمتر از آنچه که زنان درك و تصور  کردند و دیگر آن که شوهران می
  بدن و ظاهرشان نارضایتی داشتند. کردند از می

(Hessen & Woertman, 2017)  پیوند میان تصور از بدن و رضایت جنسی و
و نتایج نشان دادند چگونگی تصور از  ؛هاي عاشق را بررسی کردند کیفیت رابطه بین زوج

بدن با تلقی و برداشت از کیفیت رابطه جنسی در ارتباط بوده است یعنی تصور مثبت از 
  بین زوجین نشانگر رضایت بیشتر جنسی آنان بوده است. بدن

(Hernnandez & et. al, 2016) اي کیفی به مسئله چگونگی  نیز در مطالعه
گیري و ساخت تصور از بدن بین زنان مکزیکی پرداختند. نتایج حاکی از آن بودند که  شکل

ها، وارد شدن  یا دوست ها، تجربه جدایی از همسر و زنان تصور از بدن خود را بیشتر دوست
  دانستند. هاي حاکم بر جامعه می به یک رابطه جدید، خانواده و استراتژي

حوش موضوع تصور از بدن (زن)  و   شده در حول هاي انجام  با مرور مطالعات و پژوهش
هاي کیفی چون  باید خاطر نشان کرد که اندك مطالعاتی در این باب با استفاده از روش

نایی صورت گرفته است. بسیاري از مطالعات به شکلی ساختاریافته روش نظریه مب
  اي و پیمایشی انجام شده است. پرسشنامه
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شود و تصور از زنانگی در  که پاي مسئله طالق نیز به میان کشیده می  بویژه زمانی
گیرد و چگونگی این تصور در طی فرایند طالق (باز تعریف  ارتباط با مسئله طالق قرار می

  گیرد. عنوان مسئله اصلی پژوهش مدنظر قرار می ) بهخود
چند که مطالعاتی در باب هویت زنان و بازتعریف هویت آنان پس از طالق صورت  هر

اي از آن اشاره شده است؛ اما مطالعه اخیر برروي بخشی از هویت  پذیرفته که به نمونه
ل بخشیدن، ساختن و شک بخش مهم و قابل تاملی در شک یعنی بدن زن و زنانگی،که بی

 باشد، متمرکز شده است.  بر ساختن هویت زنان می
  

  پژوهش شناسی روش
توان آن را  صورت گرفته است، که می» 1اي ي زمینه نظریه«این پژوهش بر اساس

در  ي عینی پژوهش توصیف کرد. هاي عینی یا بررسی مبتنی بر زمینه نظریه مبتنی بر داده
گی تصور زنان از زنانگی در طی فرایند طالق از روش این پژوهش با هدف اصلی چگون

و کار  اي یا داده محور سود بردیم. این رویکرد که با تحلیل و تفسیر متن سر نظریه زمینه
رود. در  هاي کیفی به شمار می هاي تحلیل و تفسیر داده ترین شیوه دارد، یکی از عمده

کوربین در روش مبنایی در تحلیل ي معرفی شده توسط استراوس و  تحقیق حاضر از شیوه
  آوري شده استفاده گردیده است. هاي جمع و تفسیر داده

هاي تحت مطالعه این تحقیق  این پژوهش در شهر تهران صورت گرفته است و سوژه
اند.  اند که حداقل یک بار تجربه طالق داشته مدرسان زن دانشگاه جامع علمی کاربردي بوده

رت داوطلبانه و حضوري تحت مصاحبه عمیق و نیمه ها به صو تن از آن 18که 
گیري هدفمند  ها براساس نمونه اند. نخستین نمونه ي چندین ساعته قرار گرفته ساختاریافته

شان انتخاب شدند.  هاي موجود در سخنان از اشخاص معینی بر اساس بصیرت
ي تدریجی براساس گیر نمونه :گیري مختلفی براي این کار انتخاب شد هاي نمونه استراتژي

ي اولیه پژوهش و مسأله اصلی آن  ي شخصی، طراحی ایده ي زمینه مطالعات پیشین، تجربه
هاي انجام مصاحبه (مهارت در  انجام شد و ادامه یافت. به دلیل آشنایی محقق با روش

ي اول روند به دست آوردن  شناختی و روانکاوانه)، از همان مصاحبه هاي مردم مصاحبه
ي  مناسب براي کار به خوبی و در حد مطلوبی پیگیري و محقق شد. البته تجربهاطالعات 
 4تا  3ها که اغلب بین  تري بودند، اما تمامی مصاحبه هاي بعدي تجربیات موفق مصاحبه

                                                 
1 grounded thoery 
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ساعت به طول انجامیده (با برخی از افراد در دو و یا سه نوبت مصاحبه شده است) حاوي 
 هاي بعدي بر هاي اصلی پژوهش بوده است. نمونه سشاطالعاتی مرتبط با موضوع و پر

ها و  گیري گلوله برفی انتخاب شدند. در ادامه مسیر و پس از کدگذاري اساس منطق نمونه
هاي به دست آمده شکل  اساس یافته هاي مکمل نظري بر گیري هاي اولیه، نمونه بندي مقوله

هاي ضد و  ص محقق به علت روایتنفر (یک نفر به تشخی 17گرفتند و این روند تا رسیدن 
نقیض و دور از واقعیت از موارد حذف شد) و اشباع نظري ادامه یافت. الزم به ذکر است که 

گیري نظري است که در تمام مدت   گیري در تولید نظریه مبنایی، نمونه روش اصلی نمونه
ساختار مورد توجه هاي نیمه ساختاریافته و بدون  ها و انجام مصاحبه آوري داده جریان جمع

هاي تحقیق از پیش مشخص نیستند.  گیري تعداد سوژه بوده است. در این شیوه از نمونه
شوند و  هاي خالی ماتریس نظریه انتخاب می ها با هدف کمک به پرشدن خانه سوژه
ها به دست نیاید و اشباع نظري  گیري تا زمانی که مفهوم جدیدي از طریق مصاحبه نمونه

   ).Mohseni Tabrizi, 2016: 285( یابد مه میرخ ندهد ادا
و در آخر آن که دستیابی به اعتماد (معادل اعتبار در تحقیقات کمی) در پژوهش 

  حاضر به چند روش صورت گرفت: 
هاي کلی را  شود تا یافته ها خواسته می کنترل و یا اعتباریابی: در این روش از سوژه - 1

هاي محقق نظر دهند و اگر جایی  و تفاسیر و برداشتارزیابی کرده و در مورد صحت و آن 
ابهام دارد و یا سوء تعبیري صورت گرفته است رفع شود. نیومن این اعتباریابی را اعتبار 

  . )Mohammadpour, 2009: 86( نامد اعضا می
نظر که در کار  استفاده از تکنیک ممیزي: در این روش چند متخصص و صاحب - 2

پردازي، استخراج مقوالت و  بر مراحل مختلف کدگذاري، مفهومکیفی تجربه داشتند 
  هاي محقق نظارت کردند. برداشت
بندي نظري: این شیوه توسط دنزین پیشنهاد شده است. در این شیوه از  زاویه - 3

نظریات و رویکردهاي نظري مرتبط با موضوع تحقیق در مرحله توسعه مفاهیم حساس و 
شود که در بخش چارچوب  لیل و تفسیر نتایج استفاده میتنظیم مقوالت و نیز براي تح

  . )Ibid: 85( مفهومی پژوهش به تفصیل به آن پرداخته شد
  
  
  
 



1401پاییز  ،1 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  80  

  هاي مورد مطالعه  سوژه
ایم. که در  یک بار طالق گرفته، رفتهنفر از زنان حداقل  18ش به سراغ در این پژوه

باشند و به طبقه متوسط  س میکاربردي تهران مشغول به تدری ـهاي جامع علمی  دانشگاه
  . شهري تعلق دارند

ي زمانی طالق  ساله بوده است. بازه 45ها  ترین آن سال و مسن 32ترین فرد  جوان
ها بیش از دو سال از زمان  سال بوده است اما اغلب آن 13ماه و  4ها بین  رسمی آن

راي درآمد و شغل ها زندگی مستقلی تشکیل داده و دا شان گذشته است. تمامی آن جدایی
ها تجربه دو بار ازدواج ناموفق را داشته و در نتیجه دو بار  اند. یک نفر از آن مستقل نیز بوده

ها بطور ثابت و یا تناوبی دست کم یک بار دوست  تجربه طالق را داشته است. تمامی آن
اوم و یا اتمام ها در رابطه و یا درگیر تد اند و در زمان مصاحبه نیز تمامی آن اختیار کرده
ها خود  باشند که سه نفر از آن نفرشان داراي فرزند می 4اند. از این تعداد  رابطه بوده

هاي ضد  ها را بر عهده دارند. و یک نفر از این تعداد به علت روایت سرپرستی و حضانت آن
قابل اعتماد از خویش و زندگی زناشویی و روابط پس از جدایی از چرخه  و نقیض و غیر

 ها حذف شد. تحلیل و تفسیر داده
  

  پژوهشهاي  تحلیل یافته
گونه است که ابتدا از طریق کدگذاري  اي بدین فرایند تدوین نظریه در رویکرد زمینه

شوند. در مرحله کدگذاري  ، مفاهیم و مقوالت فرعی و سپس مقوالت اصلی تبیین می1باز
از، در قالب یک مدل هاي فرعی بدست آمده در بخش کدگذاري ب ، مقوله2محوري

، 4اي ، شرایط زمینه3اساس رویکرد استروس و کوربین، شامل شرایط علّی پارادایمی، بر
شوند تا تصویر  مجدداً ترکیب می 7و پیامدها 6، راهبردها5گر شرایط میانجی و مداخله

گیرد  ها بدست آید. در انتها نیز کدگذاري انتخابی صورت می تري از یافته تر و معقول روشن
شود. خروجی کدگذاري انتخابی مدل پارادایمی و ارائه  و مفهوم مرکزي پژوهش بیان می

 نظریه مبنایی است.
                                                 
1 open coding 
2 axial coding 
3 causal codition 
4 contextual conditon 
5 mediatior condition 
6 strategy condition 
7 consequences condition 
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  کدگذاري باز) الف
در روش مبنایی کدگذاري باز است. در این مرحله از ها  اولین مرحله در تحلیل داده

شناختی  شوند. مطابق فرایند روش هاي کیفی، مفاهیم و مقوالت استخراج می دل داده
هاي اولیه، کدها و مفاهیم مشخص  ي مبنایی، طی مرحله اول کدگذاري، از دل داده نظریه

هاي بعدي مفاهیم  بهگیري نظري و در مصاح و استخراج شدند و سپس طی جریان نمونه
در مرحله بعد  جدید اضافه گردیده و بر عمق و کیفیت و کمیت مفاهیم پیشین افزوده شد.

حسب انتساب و تعلق منطقی هر یک به مقوالت مشخص گردیده و مفاهیم و   مفاهیم بر
  مقوالت نهایی بدست آمدند.

  
  کدگذاري محوري) ب

مقوالت، مقوالت بدست آمده را در پس از مرحله کدگذاري باز و تعیین مفاهیم و 
نظمی منطقی براي تولید و ساخت نظریه مبنایی در قالب یک مدل پاردایمی در ارتباط با 

دهیم. در این مرحله از یک مدل پارادایمی براي پیوند مقوالت و مفاهیم  یکدیگر قرار می
گر،  مداخله اي، شرایط میانجی و شود که شامل شرایط علّی، شرایط زمینه استفاده می

ها در  ها با زیرمقوله راهبردها و پیامدهاست. کدگذاري محوري شامل مرتبط کردن مقوله
  .)Mohseni, 2016: 288( ها و ابعاد آنهاست راستاي ویژگی

  
  شرایط علّی

ها به یک پدیده  ي مبنایی به چرایی و چگونگی واکنش سوژه شرایط علی در نظریه
اي از علل و  در تحقیق حاضر شرایط علی به مجموعه .)Ibid: 290( خاص اشاره دارد

ي بازاندیشی زن در تعریف از خود و هستی زنانه خویش از   عوامل ایجابی و ایجادي پدیده
ها اشاره دارد. از جمله عواملی که سبب بازاندیشی زن در هستی زنانه خویش  منظر سوژه

ها بر این اعتقاد  معی از سوژهباشد. ج شده است، تغییر شبکه روابط و پرسش از خود می
ها در زندگی  بودند که ایجاد روابط جدید در طی فرایند طالق و جدایی و تجربه دیگري

ها را با نقطه آغاز بازاندیشی و بازتعریف از خویش بوده است. مناسبات جدید ارتباطی سوژه
ر به مکشوف شدن ي با خود نموده و منجها را مجبور به مواجههخودشان روبرو کرده و آن

اساس  اي از ابهام بوده است. برها شده که پیش از آن در هالههایی از زنانگی در آنجنبه
ها و جا زنان) در مناسبات ارتباطی و ارزشافراد (در این» ايخودمختاري رابطه«مفهو.م 
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 کنند و شناختی از خویش بههنجارهاي از پیش تعیین شده، خود را یافته و تعریف می
  آورند.دست می

  گوید: باره میساله) در این 42( 1سهیال
در اواخر زندگی زناشویی که تقریباً تصمیم گرفته بودم از همسرم جدا بشم وارد «

هاي زنانم شده بود.  هاي جدیدي شدم. این روابط یه جورایی انگار باعث کشف توانایی جمع
شدم؛ منظورم اینکه انگار  ه میاحساس ارزشمندي بیشتري داشتم تازه انگار داشتم دید

ام مدام از سوي  هاي زنانه هایی دارم که براي دیگران قابل تحسین بود؛ مثالً جذابیت توانایی
کردم که  شد و راستش براي من خیلی خوشایند بود حسایی رو تجربه می آنها دیده می

و بدن من نظري یاد شوهرم در مورد ظاهر و زیبایی  واسم تازگی داشت. هیچوقت یادم نمی
خواست  کرد. همیشه وقتی می داده باشه. اون حتی دانش و رشته تخصصی منو تحقیر می

گیري براي جدایی  داد. همین روابط منو در تصمیم ایرادي بگیره و یا کوچیکم کنه نظر می
  .»تر کرد مصمم

  گوید: ساله) می 38و یا پریا (
ناخواسته در جمع دوستانم ایجاد  بعد از جدایی از همسرم یه تغییراتی خواسته و«

هاي  رفتم در اونجا با آدم هاي ارتباطی و خودشناسی می هاي مهارت شد. چون کالس
ثر ؤهام م هایی که در تجربه از بازنگري در خودم و شناخت توانایی جدیدي آشنا شدم، آدم

ي جدید داشت بودن. در این روابط تازه متوجه شدم استقالل روانی یعنی چی، انگار یه پریا
شد. این روابط هنوزم ادامه داره و واقعاً در تصور جدیدي که من از خودم پیدا  متولد می

 ....» کردم نقش مهمی داشته
  

  اي  شرایط زمینه
هستند که در یک زمان و مکان خاص   ي خاصی از شرایط اي مجموعه شرایط زمینه

وجود آوردند که اشخاص یا افراد  را بهي اوضاع و احوال یا شرایطی  آیند تا مجموعه پدید می
اي منشأ در شرایط  دهند. شرایط زمینه آنها پاسخ می هاي خود به  ها) با عمل و تعامل (گروه

اي دارند و محصول چگونگی تالقی و تلفیق آنها با یکدیگر براي شکل دادن  علی و مداخله
  . )Ibid, 291( اند هاي مختلف با ابعاد گوناگون به الگو

                                                 
  اسامی ساختگی است نه واقعی. ١
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هایی که در این پژوهش منجر به باز تعریف زنان از خویشتن خویش و در کل  زمینه از
هاي  ها و چالش توان به تغییر ارزش ها شده است می شان، از نگاه سوژه هستی زنانه

ها در عصر مدرن (چالش زن با زنانگی در دوران گذار) اشاره کرد. براساس تجربیات  خانواده
ها ایجاد ر موقعیت گذار از سنت به مدرن، امکاناتی براي آنها دها تغییر ارزشسوژه

آمیز در خانواده و بستر جامعه هاي جنسیتی و مناسبات تبعیضکنند که بتوانند کلیشه می
ها معتقدند در این دوران، نیازمند بازاندیشی بیش از پیش زنان در را به چالش درآورند. آن

هاي زنانه و ي که منجر به کاهش خودسانسوريااشان هستیم. بازاندیشیهستی زنانه
  شود. استیالي مردانه در ابعاد جنسی، روانی، فکري و ... می

 گوید: ساله) می 42سهیال (
هاي زنانه و مردانه که جامعه واسمون تعریف  دونی در دنیاي امروز دیگه الگو می«

که در مورد زنان در جامعه هایی  کنم امروز زنان کلیشه کرده، دچار تغییر شده. من فکر می
پذیرند. انتظارات زنان و مردان از همدیگه عوض شده مثالً رابطه جنسی فقط  هست و نمی

براي لذت بردن مردان نیست زنان هم توقعات خودشونو دارن و دوست ندارن مثل یه کاال 
  ...»  بهشون نگا بشه و یا دوست ندارن در رابطه جنسی منفعل باشن

 باره معتقد است:   این و یا فریبا در
شونن به  بیشتر به فکر سالمتی کنن مثالً زنان امروزي بیشتر از خودشون مراقبت می«
یاد که در زندگی زناشویی همیشه  دن. من یادم می هاي خودشون اهمیت می خواسته

رفتم باشگاه و یا حواسم به تغذیم بود با شوهرم بحث  ذاشتم می بخاطر اینکه وقت می
کرد و یا شاید نگران این بود که منو از  کرد انگار حسودي می زد مسخره می ر میداشتم غ

خوام بگم که زنان مثل قبل مطیع  کردم. می دست بده ولی خب من خیلی توجه نمی
هاشونو فداي زندگی زناشویی  تر شدن و حاضر نیستن خواسته نیستن به حقوقشون آگاه

  ....» بکنن
  

  گر  شرایط مداخله
هایی است، که بر اتخاذ راهبردها و کنش و تعامل  گر وضعیت ز شرایط مداخلهمنظور ا

عبارت دیگر این شرایط به عوامل و عناصري مناسب یا نامناسب اشاره ثیرگذار هستند. بهأت
  . )Ibid: 292( سازند تر می داردکه اثرات یک یا چند عامل تغییر را کندتر یا فعال

اي که در باز تعریف زن از خود از سوي  یط مداخلهترین شرا در این پژوهش از مهم
ها به آن اشاره شده است، مواجهات با ابعاد جدیدي از خود بوده است؛ ابعادي که از  سوژه
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ها با  ها در رابطه زناشویی و ارتباط با دوست نامکشوف مانده است. سوژه منظر سوژه
... خود مواجهه شده و این  و هاي جنسی و روانی، شغلی و تحصیلی ها و مهارت توانمندي

  مدخلی بوده براي خود بازاندیشی 
 گوید: ساله) می 40آنان براي مثال زیبا (

هاي همسرم ادامه  اندازي ها و سنگ ها، تحقیر بعد از ازدواجم با وجود مخالفت«
تحصیل دادم. تازه متوجه شدم چقدر استعداد دارم همیشه شاگرد اول دانشگاه بودم با 

هاي متفاوتی در مقاطع مختلفی خوندم همیشه عالی بودم سریع وارد بازار کار  تهاینکه رش
هاي مالی زندگی مشترك خودم  آوردم حتی بخش زیادي از هزینه شدم و خوب پول در می

دادم. همیشه مورد  اي هم انجام می هاي دیگه کردم. مدرس دانشگاه بودم و کار مین میأت
دید، همسرم  برام خوشایند بود تنها کسی که منو نمی تحسین دیگران بودم و این خیلی

   ....» بود
 گوید: ساله) می 35و یا مینا (

رفتم تا دانش و مهارتمو  هاي آزاد می یاد به خاطر رشته تحصیلیم کالس یادم می«
کردم که  بیشتر کنم من هنر خونده بودمو و تازه مدرس دانشگاه شده بودم و احساس می

. توي اون کالسا هم از نظر زیبایی و هم هوش و سواد اونقد مورد توجه الزم بیشتر بدونم
و هایی که در کنار همسرم بودم  سالبودم که براي خودم عجیب و هم جذاب بود. در تمام 

حتی بعد از جدایی و در رابطه با دوستم هرگز چنین توجهاتی رو تجربه نکرده بودم. مدام 
دیدم و  گرفتم. تازه داشتم خودمو می ین قرار میاز سوي همه بویژه مردان مورد تحس

ها از سوي شوهرم و دوستم نادیده گرفته شده بودم،  همیشه از این که در تمام این سال
  ....» شم شدم و می ناراحت و غمگین می

 
  کنش و تعامل (راهبردها)

شود.  راهبرد، مکانیزم و تدبیري است که در برخورد با پدیده به کار گرفته می
اندیشند و با توجه به شرایط و امکانات موجود،  کنشگران جهت تحقق پدیده به تدابیري می

استراوس و کوربین راهبرد را چگونگی مدیریت  .)Ibid: 292( کنند راهبردي را اخذ می
 ,Strauss & Corbin( کنند ها توسط افراد در مواجهه با مسائل تعریف می موقعیت

هاي هدفمندي است که براي حل یک مسئله یا  راهبرد، کنش عبارت دیگربه). 155 :2011
شود. در نظریه  ها پدیده محقق می  گیرند و با صورت گرفتن آن نیل به اهدافی صورت می
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ها ناظرند و متوجه  گر، هر دو بر راهبرد اي و شرایط مداخله استراوس و کوربین شرایط زمینه
 گیري پدیده منجر گردد.  و شکل هایی هستند که به تحقق ها و برنامه فعالیت

جهت بازاندیشی در ها  هاي متعددي از سوي سوژه در تحقیق حاضر بر راهبرد
هاي درونی،  ها و باور کید گردیده است. تالش براي ساختن ارزشأخویشتن خویش، ت

ترین استراتژي و راهبرد زنان براي باز تعریف در خود، بازاندیشی در زنانگی خویش و  مهم
ها حاکی از آن هاي مورد تحقیق بوده است. یافته ل ساخت قدرت زنانه، براي سوژهدر ک

اند و براي ها براي ساخت قدرت به چالش با بایدهاي سنتی زنانه برخاستهمه سوژههاست 
آنچه که براساس مفهوم خودمختاري  رهایی از اخالق سرکوبگر جنسی، فکري و روانی

شود، تالش گرایانه جنسی در جامعه تعریف می وبها، نظام سرکاي فمینیسترابطه
این بستر اجتماعی و فرهنگی خود نقش  اند و بر این باورند چه بسیار زنانی که در نموده

ها معتقدند که تقویت کنند. آنآمیز جنسی ایفا میمهمی در بازتولید این قوانین تبعیض
وستی، آنان را به سمت به ي خودارزشمندي و خودکافی انگاري و افزایش خوددروحیه

ي سوژگی و دست آوردن اقتدار فکري، عاطفی و جنسی سوق داده و منجر به تجربه
آموخته علوم اجتماعی  ساله) که خود دانش 42شود. براي نمونه سهیال (خودمختاري می

هاي جنسیتی را بر هم بزنند و انتخابگر  زنان خود باید کلیشه«است، بر این باور است که: 
وند. زنان باید به خود توانمندي برسند و از قالب یک شی جنسی خارج شوند و به بلوغ ش

ها همان کارهایی است که من در اواخر زندگی زناشویی آغاز  روانی و فکري برسند. این
ها تالش  کنم ادامه دارد. در تمام این سال کردم و تا این لحظه نیز که با دوستم زندگی می

هنم و در کل زن بودنم بدونم. ذبه خودم بدونم در مورد بدنم، روانم، کردم بیشتر راجع 
هاي تعریف شده براي زنان از  هاي کلیشه سعی کردم خودمو کشف کنم و در برابر باید

کننده و فعال باشم نه  سوي جامعه بایستم. دوست دارم انتخابگر باشم در روابطم مشارکت
شه تن  ر روابطم که از سوي دیگري مطرح میاي د منفعل و مطیع، دیگه به هر خواسته

ها و  من به نقص«گوید:  و یا زیبا می ؛...» گیرم هامو در نظر می دم اول خودمو ارزش نمی
کنم بیشتر در مورد خودم بدونم و خودمو مدیریت  هاي روانی خودم واقفم و سعی می خأل

انتخابام پر از اشتباهم اما  کنم و رابط بیمارگونه گذشته رو تکرار نکنم هر چند هنوزم در
کنم خودمو بیشتر از قبل دوست داشته  خوشحالم که کمتر از گذشته است. تالش می

شه  خونم این باعث می شم و کتاب می باشمو به حقارتی در رابطه تن ندم. مشاوره می
  ....» تر باشم نسبت به قبل از خودم راضی
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 پیامدها
هاست. به  یه مبنایی استراوس و کوربین، پیامدآخرین اصطالح پاردایمی در روش نظر

اي یا به منظور اداره یا  زعم آنان هر جا راهبردي یا انجام عملی در پاسخ به امر یا مسئله
 Mohseni( آورد هایی پدید می حفظ موقعیتی از سوي فرد یا افرادي اتخاذ شود، پیامد

Tabrizi, 2016: 293.(  
ها، که به تحقق  هاي پیشنهاد شده از سوي سوژهدر پژوهش حاضر، هر یک از راهبرد

هایی نیز  گیري پدیده بازاندیشی و بازتعریف از خود در زنان منجر شده است، پیامد و شکل
اند، که از  هایی در این خصوص اشاره کرده هاي تحت مطالعه به پیامد در بر دارد. سوژه

بوده است (بازاندیشی در کلیت خود بازاندیشی و اصالح معطوف به خود  ها، ترین آن مهم
هاي پژوهش زنان تحت مصاحبه با هستی زنانه خویش و زن بودن خویش). بر طبق یافته

اند به نوعی خودکفایی فکري و روانی اند و توانستهتالش به تکوین زنانگی خود دست یازیده
نانگی خویش هاي روانی و عاطفی به بازاندیشی در زرا تجربه کرده و براي کاهش خونریزي

بپردازند تا بتوانند با ابرازهاي زنانه خودساختگی به جاي برساختگی تعریف و تصور بازنگري 
االن «گوید:  ساله) می 42اي از زنانگی خویش به نمایش بگذارند. براي نمونه سهیال (شده

تري از خودم نسبت به گذشتم دارم. نسبت به خودم،  کنم تصویر بسیار مثبت که فکر می
کنم دیگه از ابراز تمایالت زنانم ترس  تر شدم. خودمو نقد می دنم، روانم و کالً نیازهام آگاهب

شناسم و سعی  هاي شخصیتیمو می کنم انتخابگرم و ضعف ندارم و احساس شرم نمی
طور دیگري آسیب نزنم. این خودآگاهی که  شون کنم تا به خودم و همین کنم مدیریت می

سم، باعث شده دیگران بهتر درك کنم و باهاشون بیشتر همدلی و هنوزم در تالشم بهش بر
خوشحالم «گوید:  و یا سحر می...»  مو کمتر کنم همدردي داشته باشم و رفتارهاي واکنشی

ها و عقاید دیگران در مورد خودم برام مهمه.  که دیگه خیلی کمتر نسبت به گذشته قضاوت
ه هستم بپذیرم و دوست داشته باشم. به طور ک بعد از جدایی تالش کردم خودمو همین

  کنم و در روابطم کمتر به دم بیشتر از روانم و بدنم مراقبت می خودم اهمیت بیشتري می
هایی  کنم فقط کار دم. سعی می اي تن می خاطر این که دوستم داشته باشن، به هر خواسته

یرم قبالً اصالً گ که خودم باهاش خوشحالم انجام بدم؛ یعنی اول خودمو در نظر می
خواد در این لحظه از خودم  خواستم کسی باشم که دیگري می طوري نبودم می این

  ....» ترم راضی
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زنانگی طی فرایند طالق (بازاندیشی در تعریف از  مدل پارادایمی تصور زن از
  خود)

  

  شرایط علّی
  

  تغییر شبکه روابط و پرسش از خود - 
  رابطه احساس خوددوستی و خودنادوستی در - 

  نقض آزادي و فردیت زن از سوي مرد - 
  رابطه جنسی مطلوب و نامطلوب - 

  پذیرش و طرد فرد در کلیت خویش از سوي مرد - 
 
 

شرایط 
  اي زمینه

  پدیده                  
 

گر شرایط مداخله  

ها و  تغییر ارزش - 
هاي خانواده در  چالش

عصر مدرن (چالش زن 
  با هستی زنانه)

تجربیات زمینه  - 
  ارتباطی

  دسترسی گفتمانی - 

   
  

تصور زن از 
  زنانگی

مواجه با  -  
ابعاد جدید از 

  خود
مواجه با  - 

تنهایی و 
  ناامنی

 
 راهبردها

  ها و باورهاي درونی ي ساختن ارزشتالش برا
 

 پیامدها
  خودبازاندیشی و اصالح معطوف به خود - 

  ساختن اخالق مبتنی بر تجربه زنانه - 
  تنهایی مواجهه با - 

  ثیر استقالل و خودمختاري زنان بر ساختار روابطأت - 
  تالش براي اعتماد مجدد - 
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  گیرينتیجهبحث و 
ي مبنایی کوشید پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردي کیفی و با استعانت از روش نظریه

هاي ذهنی مدلی پارادایمی در مفهوم بازاندیشی زنان در تعریف از خود را براساس برداشت
هاي تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم ارائه دهد. با نظر به مدل پارادایمی و یافته و

هایش ها و آسیبتوان گفت که طالق و جدایی با تمام رنجدست آمده از این پژوهش میبه
شان براي زنان منجر به بازاندیشی آنان در خود و پرداختن به خود و در کل هستی زنانه

ها در اي) که آنها معتقد بودند (با توجه به مفهوم خودمختاري رابطهژهشده است. سو
عنوان همسر و یا دوست، مهارت شان بهویژه ارتباط با مردان زندگیروابط اجتماعی به

ها خود را در روابط مختلف اند. آندست آورده و یا از دست دادهخودپذیري و ابراز خود را به
اند و گاه در این ارتباطات با قرار گرفتن در معرض شرایط و هبه طرق مختلف تعریف کرد

هاي جدید و گاه تجربه نشده به کشف ابعاد جدیدي از زنانگی خود دست موقعیت
  اند. یازیده

ها در فرآیند طالق در بازاندیشی از زنانگی ها نشانگر آن هستند که اغلب سوژهیافته
اند که پیش از این با آن بیگانه بوده و درکی خویش به خودمختاري و فردیتی دست یافته

هاي مورد مطالعه بر این باورند که خود را از قید و بندهاي بیرونی اند. سوژهاز آن نداشته
ي جنسیتی حاکم در بگرایانه(خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی) رهانیده و نظام سرکو

ها اند و در طی این سالعلم کردهاند و مقابل آن قد ساالر را به چالش کشیدهي قیم جامعه
ي روابط پس از طالق سعی در ارتقاء خودمختاري و فردیت خود نموده و و تجربه

هاي زنانگی به وجود در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه در حال گذار ایران را زیر  کلیشه
 بردن شناختی، خودشناسی و باالاند که با افزایش دانش روانسؤال برده و تالش نموده

هاي ارتباطی (با نظر به اینکه معتقد بودند که انسان خود را در روابط آگاهی و مهارت
کند)، سوژگی را تجربه کنند و به خودکفایی فکري، روانی شناسد و تعریف میاجتماعی می

ي خودمختاري زنانه و ابراز زنانه بدون خودسانسوري، دست و خودانگیختگی و تجربه
ي اخالقی و انسانی است که وظیفه» خودمختاري«ید گفت که دستیابی به اند و با یافته

زنان این پژوهش به درستی آن را درك کرده و با پذیرش تمامی مسئولیت آنچه از سرشان 
ي آزادي و خودمختاري و در سایه یت در قبال خود و دیگري و جامعه،گذشته و مسئول

الر، تعریفی نو از زن بودن و زنانگی خویش را ي قیم سارهایی از استیالي مردان و جامعه
 اند.به نمایش گذارده
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Abstract: 
 

Divorce is an unpleasant reality of life mostly known for its maladies 
particularly for women. The present Research has been studying the 
women’s perception of their own femineity through the process of 
Divorce (before and after), it was also pursuing to find out how this 
images of femineity has undergone changes. In analyzing this process, 
we have applied the “Ground Theory” Method; 17 female university 
lecturers, teaching in University of Applied Science and Technology, 
mostly from middle class of society as our subjects, have been 
interviewed. The findings show the process through which divorce has 
led to the self reflexivity in these women. And how it has contributed to 
their autonomy and the resulted individuality. The Analysis of these 
qualitative data indicates that, apart from all the injuries of Divorce and -
in general any sort of Separation experience, they have been associated 
with their Activism power and objectivity experience in these women, 
which have eventually led to self-motivation and capability in self-
assertion.  
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Society, the Grounded Theory 
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