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 -1دانشجوی دکتری مطالعات زنان گرایش حقوق زن در
اسالم -دانشگاه ادیان و مذاهب

خالصه
مقدمه
از آنجا که طالق توافقي در میان ایرانیان عرب تبار ساکن اهواز نسبت به سایر شهرهای کشور شیوع
بیشتری پیدا کرده است به این دلیل موضوع طالق توافقي از اهمیّت خاصّي در مطالعات مربوط به
خانواده برخوردار ميباشد این پژوهش با هدف برررسي علل طالق توافقي در بین اقوام ایرانیان
عربتبار انجام شده است.
روش کار

 -2استادیار عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي

نوع مطالعه با روش تلفیقي کمي و کیفي از ابزار پرسشنامه و مصاحبه انجام شده است .جامعه آماری

 -3استادیار عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي

شامل  650مورد طالق توافقي زوجین و  8مورد شیوخ عرب اهواز بوده است .در این پژوهش از

 -4استادیار عضو هیئت علمي دانشگاه ادیان و مذاهب قم

اطالعات موجود در  17دفترخانه ثبت طالق شهر اهواز در بازه زماني تابستان  1396تا تابستان 1397
استخراج گردید .حجم نمونه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  277مورد تعیین گردید که با این وجود
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برای کاهش سطح خطا  300مورد در نظر گرفته شد .گردآوری دادهها باروش پرسشنامهای و مصاحبه
انجام گرفته و سواالت آن خودساخته است و در پي سنجش واقعیتهای عیني است که با تمرکز روی
متغیرها و بدون ارزشگذاری و با استقالل زمینهها ،انجام پذیرفته است.
نتایج
نتایج بررّسي فرضیههای پژوهش نشان داد؛ عوامل ازدواج اجباری در سنین پایین ،تحمیل کارهای دشوار
به زن ،روابط فرا زناشویي ،اعمال خشونت زوج نسبت به زن ،حمایت شیوخ و بزرگان عشیره ،باور
ترجیح جنسي ،تأثیر مثبتي بر طالق توافقي داشته است .فرضیات این تحقیق که با استفاده از تحلیل
واریانس و ضریب همبستگي پیرسون و بهصورت فراواني بوده است .سطح معني داری  0/000است که
با خطای  0/05محاسبه شده است .البته روایي آن با روش محتوایي سازه و صوری تأیید و پایایي
اندازهگیری ،با فرمول آلفای کرونباخ (به اندازه  )0/796تأیید شده است.
نتیجه گیری
طالق توافقي در میان ایرانیان عرب تبار اهواز از ویژگيهای متمایزی نسبت به طالق توافقي و معنای
رایج آن برخوردار است ،بهطوری که این طالق تحت تأثیر خرده فرهنگهای حاکم بر زندگي قومي
وقبیلهای قرار داشته و عوامل مؤثر برآن جدای از خواستههای فردی به تعصبات قومي ،رفع
مصالحتآمیز برخي از ناهنجاریها ،انحرافات خانوادگي ،جلوگیری از وقوع انتقامگیری ،قتل و
خونریزی بوده است .در این میان شیوخ و بزرگان هر طایفه نقش میانجيگری را برعهده داشتند و از
حیث شكل و معنای طالق توافقي در بین این اقوام ماهیّت دیگری داشته است که در این پژوهش به
آنها اشاره شده است.
کلمات کلیدی
ازدواج اجباری ،تعصبات قومي و قبیلهای ،روابط فرا زناشویي ،طالق توافقي ،اهواز.
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مقدمه

تلفیقي کمک ميکند محقق به اطالعات دقیقتری دست پیدا

براساس آمار رسمي ،در سالهای 1395، 1392،1393،1394

کند .این نشانگر افزایش طالق در میان اقوام عرب اهواز است

 ،1396،به ترتیب تعداد174597، 163765 ،163569 ،155369

ونكته دیگر اینكه طالق توافقي نسبت به طالقهای دیگر آمار

 175614،و در سال 179 ،1397هزار طالق در ایران ثبت شده

بیشتری را به خود اختصاص داده است .پژوهشگر این پژوهش

است .آمارها از افزایش چهار هزار موردی در سال گذشته نسبت

ساکن اهواز و مدیر مدرسه که مستقیم با زندگيهای قوم عرب با

بهمدّت مشابه سال پیش خبر ميدهند که با توجه به سال 1396

مشاهدات عیني توانسته چالشها و کیسهای را در این زمینه

تقریباً  2/5درصد افزایش داشته است .)1(.پدیده طالق در حوزه

مشاهده نماید که با توجه به موارد خاصّ دست به طالق توافقي

خانواده عواملي تأثیرگذاری را در بر ميگیرد ،که در شرایط

زدهاند .در این میان این سوال برای محقق مطرح شده است که آیا

کنوني روز به روز با افزایش بيشماری با طالق توافقي در اجتماع

منازعات خانوادگي در میان زوجین ،با دخالت بزرگان و رئیس

مواجه هستیم .طالق توافقي هر چند با رضایت زوجین انجام

قبیله بهصورت مستقیم ،امكان حلّ و فصل دارد یا خیر؟ پژوهشگر

ميپذیرد ،ولي با این حال حقّ طالق طبق قانون با شوهر داده شده

در این پژوهش به دنبال عوامل طالق توافقي در بین قوم ایرانیان

است .و در صورت موافقت مرد ،همسر خود را ميتواند طالق

عربتبار اهواز است و اینكه چرا چنین اتّفاقي رخ داده و چه

داده و باعث انحالل و پایان دادن زندگي مشترک خود ميباشد.

عواملي در اینباره دخیلاند؟ چنانچه در گذشته منازعات و

( )2توجّه به آمار طالق منتشره از سوی اداره کل ثبت احوال استان

توافقات خانوادگي با حضور ریشسفیدان حلّ و فصل ميشود

خوزستان گویای این مطلب است که در سال 1395تعداد8214

حال جای سوال است چرا با وجود شیوخ عرب آمار طالق بویژه

فقره شهری و 722فقره روستایي یعني تعداد  8936فقره گزارش

طالق توافقي در میان زوجین باال رفته است .فرضیات این

شده است .ازبین این تعداد  2798فقره در شهرستان اهواز بوده که

فرضیّههای پژوهش به دو دسته فرضیّه اصلي و فرضیّههای فرعي

 2739فقره شهری و  59فقره روستایي بوده است و در سال 1396

تقسیم ميشود :فرضیّه اصلي :بهنظر ميرسد بین ویژگيهای

تعداد  8565فقره شهری و  642فقره روستایي یعني تعداد 9207

فرهنگي و قومي و قبیلهای ایرانیان عربتبار اهواز در چگونگي

فقره در استان صورتگرفته است .ازبین این تعداد 3433 ،فقره در

وقوع طالق توافقي در بین آنان رابطه معناداری وجود دارد. .

شهرستان اهواز بوده که 3410فقره شهری و  23فقره روستایي بوده

فرضیّههای فرعي .1:بهنظر ميرسد بین نقش شیوخ و بزرگان قبایل

است .)3(.در سال 1397تعداد  2000فقره طالق در اهواز نسبت به

با طالق توافقي رابطه معناداری وجود دارد .2 .بهنظر ميرسد بین

سال  1396اضافه شده است .ثبت احوال آمار دقیقي به تفكیک

نگاه خاص اقوام عرب نسبت به زن با طالق توافقي رابطه معناداری

قوم عرب نداشت محقق مجبور شده به دفاتر ثبت طالق مراجعه

وجود دارد .3.بهنظر ميرسد بین عوامل اقتصادی و اجتماعي با

نماید و از  17دفترخانه شهر اهواز با شمارش از دفاتر دستي و

طالق توافقي رابطه معناداری وجود دارد .4 .بهنظر ميرسد بین

سیستمي تقریباً  2083فقره طالق را بدست آورد ،از بین این

رضایت زوجه با طالقتوافقي رابطه معناداری وجود دارد .5.بهنظر

آمار 650فقره در طول یک سال تابستان 1396تا تابستان 1397

ميرسد بین مردساالری در خانواده با طالق توافقي رابطه

دست به اقدام طالق توافقي زدهاند .در ادامه کار به صورت کیفي

معناداری وجود دارد .که هدف پژوهشگر شناخت عوامل

از شیوخ عربتبار اهواز مصاحبه انجام شده است که این روش

طالقهای توافقي در بین ایرانیان عربتبار اهواز است و چرا با

خرداد-تیر  ،99شماره  ،2ویژه روانشناسی ،سال 63
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وجود ریش سفیدها و محفوظ بودن جایگاه فرهنگي آنها در حلّ

طالق ،دلیل روشني بر وجود تعارضات عمیقتر در روابط زوجین

و فصل منازعات کار زوجهای عرب در اهواز به طالق ميانجامد؟

است ،عدم امكان تعامل و هماهنگي میان آنها سبب اخذ تصمیم

کشف عوامل مؤثر طالق و نشاندادن روند آن ميتواند به

بر طالق گردد و افرادی با وجود آگاهي از تبعات طالق در همه

آسیبشناسي دراین حوزه کمک کند و با شناختن وضعیت

ابعادش ،حكایت از مشكالت جدّی در میان خانوادهها دارد ،که

موجود وآثار پیآمدهای آن نكات مثبت احتمالي تقویت و نسبت

دست به چنین اقدامي ميزنند .نكته دیگر که اهمیّت این دارد و

به جنبههای منفي احتمالي تدابیر الزم اعم از اجتماعي ،فرهنگي،

بهنظر ميرسد زنان در میان ایرانیان عربتبار اهواز در طالق

حقوقي و قضایي از طرف دست اندرکاران اتخاذ گردد .بنابراین

توافقي به حقوق خود نميرسند که این نیز برّرسي الزم را ميطلبد

الزم است یک برّرسي علمي دقیقي در رابطه با طالق توافقي میان

تا جامعه در مسیر عدالت هر چه بیشتر قرار گیرد .بنابراین الزم

اقوام عرب اهواز صورت گیرد تا نهادهای فرهنگي بتوانند با

است برّرسي علمي دقیقي در رابطه با طالق توافقي در میان ایرانیان

بهرهگیری از یافتههای این پژوهش راهکارهای مناسبي اتخاذ

عربتبار اهواز صورت گیرد ،عوامل این طالق را شناسایي قرار

نمایند .اهمیّت این موضوع برای پژوهش در این است که هیچ

گیرد ،تا نهادهای فرهنگي بتوانند با بهرهگیری از یافتههای این

پژوهش کمي یا کیفي تاکنون بهصورت خاصّ نسبت به طالق

پژوهش راهکارهای مناسبي در جهت کاهش طالق توافقي اتخاذ

توافقي در میان اقوام ایراني تبار اهواز انجام نگرفته است .این

نمایند .محبوبه بیات ،)1390( ،در مقالهای با عنوان «بررّسي کیفي

درحالي است ،این پدیده در چند سال اخیر در بین ایرانیان

پدیدهی طالق (مطالعه موردی :بانوان متقاضي در محاکم قضایي

عربتبار اهواز شیوع زیادی پیدا کرده است .مردهای عرب

خانواده مشهد سال ،»)91-90با روش کیفي با بهرهگیری از

بهلحاظ فرهنگي برای ازدواجهای مجدد 1مشكلي ندارند و در

نظریّهی زمینهای به 23مقوله فرعي دستیافته است که شامل:

گذشته کمتر دست به طالق ميزدند ضمن اینكه نظام عشیرهای

مردساالری،ناهمگون همسری2،داشتن آمادگي برای پذیرش

در میان آنها سبب ميشده است که تاکنون بدون مراجعه به

ازدواج ،اختالفاتفكری،وابستگي بهموادّمخدر،مسئولیّت گریزی

دادگاهها مشكالت بین زوجین توسط ریشسفیدهای عشیره

 ،ادراک ناباوریهای دیني3،ناتواني در گفتگو ،نفي مشاور توسط

منازعات و درگیریها را حلّ ميگردید و کمتر کار زوجین به

همسر ،خشونت رواني و کالمي 4،خشونت و نارضایتي

طالق کشیده ميشده است .از طرفي طبق گفتههای قضات و

خشونت اجتماعي 6،خشونت فیزیكي 7،مردساالری ،منابع و

سردفترهای ازدواج و طالق در شهر اهواز علل اختالفات و

مطالبات نابرابر8و طالق توافقي ميباشد(.)4

مشكالتي که منجر به طالق توافقي و جدایي میان زن و شوهرهای
ایرانیان عربتبار ميگردد ،پیچیده و مخفي است و اغلب علّتي
که مرد و یا زن برای اتخاذ چنین تصمیمي مطرح ميکنند،
اصليترین و مهمّترین علّت نیست .اتخاذ تصمیم بزرگي چون

جنسي5،

باقرساروخاني ،علیرضا قاسمي ،)1391( ،در مقالهای با عنوان
«بررّسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر افزایش طالق توافقي در
شهرستان کرمانشاه» ،با روشهای کمي (پیمایش) و کیفي
(اسنادی و کتابخانهای) ،به این نتیجه رسید که تقابل ساختار سنتي

1

5

2

6

Remarriages
Heterogeneous marriage
3
Perception of religious infidelities
4
Psychological and verbal violence

Sexual dissatisfaction
Social violence
7
Physical violence
8
Unequal claims
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و مدرن در جامعه کنوني ایران ،فردگرایي نیمهتمام ،افزایش

نوع همبستگي است ،در آن دادههای موجود به کمک تحلیل

آگاهي و اشتغال زنان ،تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به ازدواج،

ثانویه انجام شده است .به عبارت دقیقتر مطالعه از نوع تحلیل

جامعهپذیری ناقص و کاهش کنترل اجتماعي از عوامل افزایش

ثانویه دادههای مقطعي بوده است .بدین صورت پس از کسب

طالق در جامعه ميباشد .مقایسه دو نوع طالق توافقي و غیرتوافقي

مجوز رسمي از دادگاههای خانواده استان یزد ،دادههای مربوط به

نشان ميدهد که طالق توافقي بیشتر از سوی افراد طبقه متوسط

موضوع طالق توافقي طي سال های  1395و  1396دریافت،

جامعه مورد استقبال قرار ميگیرد ،این افراد نسبت به افرادی که

آمادهسازی ،تفكیک و سپس با استفاده از آزمونهای آماری

به صورت غیرتوافقي اقدام به طالق ميکنند ،به ساختارهای مدرن

مناسب تجزیه و تحلیل شدهاند .نمونهگیری به صورت تصادفي

جامعه نزدیكتر بوده و به زندگي نگرش غیرسنتّي دارند و نسبت

بوده است .در مجموع 2250پرونده حقوقي متقاضیان طالق

به یكدیگر در زندگي و حتي در فرآیند طالق مسالمتآمیز

توافقي ،مورد بررّسي قرار گرفته است .بر اساس نتایج تحقیق

برخورد ميکنند .کمتر خیانت ميکنند و کمتر به موادّمخدر اعتیاد

دخالت اطرافیان ،وضعیّت اشتغال ،داشتن سابقه طالق ،نوع ازدواج

دارند و دغدغههای اقتصادی آنها کمتر از دغدغههای فردی،

زوجین ،مدّت زمان زندگي مشترک ،سن زوجین به هنگام

عاطفي و فرهنگي در جدایي این افراد اهمیّت دارد .)5( .ثریا

ازدواج ،بدگماني و بدبیني 2،عصبانیت و ناباروری تأثیر معناداری

پورنصیری ،بهروز روستاخیز ،داریوش بوستاني ،)1393( ،در

در طالق توافقي بین زوجین دارد ولي وضعیّت مسكن ،تعداد

مقالهای با عنوان «کندوکاو پدیده طالق توافقي (مورد مطالعه:

فرزندان ،افسردگي و رضایّت جنسي تأثیر معناداری بر طالق

مردان شهرستان تالش)» ،با روش کیفي انجام گرفته ،تعداد  18مرد

توافقي بین زوجین ندارد( ،)7کالمیجن3و دیگران2004( ،م ،).در

که بهطور توافقي طالق گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند.

مقالهای با عنوان «بررّسي میزان افزایش طالق توافقي زنان شاغل»،

برای انتخاب مشارکتکنندگان و مفاهیم ،ازیكي از استراتژیهای

نشان دادهاند ،اگر زنان به علت کار دارای درآمد باشند و نیز محل

روش نمونهگیری هدفمند؛ یعني نمونهگیری با حداکثر تنوع و

کارشان نیز برایشان جذاب و جالب توجه باشد ،میزان طالق نیز

همچنین نمونهگیری نظری استفاده شده است .نتایج پژوهش

افزایش ميیابد .عالوه بر عوامل اقتصادی ،طرفداری زنان از

عبارتاند از :ناپختگي برای ازدواج ،آشنایي و شناخت شتابزده

هنجارهای آزادیبخش به طور قابل توجّهي میزان طالق را

همسر ،دخالت و اهمیّت نظر افراد مهمّ ،عدّم همراهي خانواده با

افزایش ميدهد( .)8اگر با دیدی واقع بینانه به مطالعات انجام شده

ازدواج ،تفاوت منزلتي-پایگاهي بین همسران ،پیمانشكني

نگاه شود مالحظه ميگردد ،هر مطالعهای در هر زمینهای دارای

همسر 1،مجادلههای پيدرپي ،توافق برای جدایي ،چانهزني و

نقاط قوّت و ضعف است .پژوهشگران بعدی در آن زمینه مطالعه

سازش بر سر مهریّه ،رضایت از ازدواج مجدد و اعتقاد به زندگي

ميکنند و وظیفه دارند تا به نقد و بررّسي مطالعات انجام شده

بهتر بعد از جدایي بهعنوان علل طالق توافقي شناسایي شدند(.)6

بپرداند ،بهطوری کلي هم کاستي و هم محاسن آن را در قالب

مصطفي ابوذری ،)1398( ،در مقالهای با عنوان «بررّسي عوامل

نقدی بهدور از تعصّب و همراه با بيطرفي ارزشي بیان نمایند .با

مؤثر بر طالق توافقي در استان یزد» ،پرداخته است .این مطالعه از

بررّسي مطالعات انجام شده در داخل کشور ميتوان گفت اگر

1

3

Breach of contract
Suspicion and pessimism

2

Calmegan
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چه در زمینه طالق توافقي مطالعات نسبتاً زیادی انجام شده است

طریق مباني نظری این نظریهپردازان ميتواند پدیدههای مختلف

و ميتواند پیشینه مناسبي برای پژوهشگر باشد ولي در برخي از

از جمله طالق توافقي را از چشماندازهای مختلف مشاهده نماید

این مطالعات تنها نگرش به طالق توافقي مورد بررّسي قرار گرفته

و با جوانب مختلف آن درگیر شود .هرچند طالق توافقي دارای

است و توجّهي به عوامل را در رفتار افراد در زمینه طالق توافقي

جنبهها و مسیرهای پیچیدهای ميتوان به موضوعات مختلف نظری

بهصورت نگرش کلي بیان شده است و در مورد عواملي که در

آن بحث نمود .نظرّیه انومي 2توسط بسیاری از اندیشمندان و از

ایرانیان عربتبار مؤثر است به آنها اشارهای نشده است ،درحالي

جمله پیربوریو مطرح شده است و در این نظرّیه بیان ميکند،

نگرش این قومیّت در اهواز چه بهصورت مثبت یا منفي نسبت به

جامعه دارای دو ویژگي مهم وجود دارد؛ نخست تحت تأثیر

این پدیده همواره به رفتار مثبت یا منفي در آن زمینه منجر

آداب و رسوم و سنتّها قرار دارد و در مرحله دوم تحت تأثیر

نميشود ،بلكه باورها و عقاید قبیله و عشیره خود سهم بیشتری در

فرآیند جهاني شدن و ارزشهای عمدتاً غربي قرار ميگیرد اگر

این خصوص دارد و مطالعات و تحقیقات داخلي خود ميتواند

به قول رابرت مرتن« روشها و اهّداف» را در نظر بگیریم افرادی

بهعنوان یک راهنما برای کار در نظر گرفت که چارچوب کار از

نه روشهای حاکم بر جامعه و نه اهّداف حاکم بر آن قبول دارند

کجا باید شروع بهکجا ختم شود وچگونه ميتوان به تئوری

افرادی انومیک یا بيهنجار ميشود ،در موضوع ازدواج و تشكیل

مناسب دست پیدا کرد .در برّرسيهای پژوهشگر که تا االن

خانواده نیز افراد انومیک عمدتاً از پایندی به برخي اصول و قواعد

انجام داده پژوهشي درباره طالق توافقي در قومیّت عرب مشاهده

سرپیچي ميکنند .در این حالت طبیعي است که افراد پایندی به

نگردیده است ،امّا قومیّتهای دیگر را مورد کنكاش قرار دادهاند.

زندگي نداشته باشند و تمایل به طالق در آنان افزایش یابد یا به

در زمینه مطالعات خارجي نیز باید اذعان نمود ،در مقایسه پژوهش

سوی اشكال نویني از زندگي مشترک روی آورند ،ما از آنها

آنها با تحقیقات داخلي در زمینه طالق توافقي تنها توصیفي

تحّت عنوان همبالیني یا همباشي یا ازدواج سفید3یاد ميکنیم،

هستند ،بطوری که از بیان رابطه متغیرهای مهمّ با طالق توافقي

دوام چنین زندگيهای مشترکي بسیار کم و انسجام آنها در سطح

صرفنظر شده در برخي موارد هم تنها به رابطه یک یا دو متغیر

پایین و کامالً شكننده است و زمینه را برای طالق توافقي فراهم

خاصّ با طالق توافقي پرداخته شده است .با این حال نميتوان از

ميسازد .)9( .نظرّیه همسانهمسری4توسط باقر ساروخاني مطرح

ارزش کار چنین مطالعاتي غافل بود ،زیرا در برخي از موارد

شده است .در این نظریه معتقد است ،طالق به عنوان یک

اطالعاتي به پژوهشگر ميدهد مانع از گمراه شدن و دوباره

تجربهزیسته ،با طالق به عنوان آن چه دیده شده بسیار متفاوت

کارهایي ممكن است گریبانگیر پژوهشگر شود .در این

است .طالق ساختاری از ناهمسانهمسری منتّج ميشود؛ به این

پژوهش سعي شده است بیشتر موارد مطرح شده پوشش داده شود

معني ساختار خانواده دچار مشكل بوده و طالق نتیجه منطقي آن

و ضمن یافتن پاسخ به سواالت ،زمینه مطالعات بیشتری در این

است ،امّا طالق ارتجاعي یا عرضي یا تصادفي در مقابل طالق

خصوص برای پژوهشگران فراهم آید.رویكردهای قیاسي1نقش

ساختاری است ،به دلیل مشكالت ساختاری خانواده نیست بلكه

عمدّهای در شناخت پدیدهها و ساخت مفاهیم دارند .پژوهشگر از

به صورت تصادفي و بر اثر اتفاق رخ ميدهد و بعد از وقوع آن،

1

3

Deductive approaches
Anomalous theory

2
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خانواده برای رخ دادن این حادثه دلیل منطقي پیدا نميکند.

ارتباطي میان آنها ميشود .ولي گاهي هر چه شـبكهها کم

ممكن است در طول زمان ،ناهمسانهمسری ثانوی ایجاد شود؛ به

تراکمتر باشند ،نقشهای مردانه و زنانه کمتر نشانگر جدایي و

این معني ممكن است مرد موقعیّت شغلي و تحصیلي خود را ارتقاء

تفكیک هستند .این خود در قالب فشارهای فرهنگي تبیین

دهد ،اما زن ،خانهدار باقي مانده باشد ،این مسئله اشاره به

ميگردد .هنگامي اشخاص با یـک فـرد آشـنا هسـتند دارای

ساختارهای ثانوی ایجاد شده در طول زمان دارد و باعث

کـنش درونيِ فشرده با هم هستند .یعني وقتي شبكهی متراکم

ناهمسانهمسری ثانوی ميشود .این ساختارهای ثانوی به صورت

وجود بین اعضای شبكه بـه نـوعي وفـاق مشترک در مورد

مثبت نیز برساختارهای خانواده تأثیر ميگذارد« .ناهمسانهمسری»

هنجارها دست یابد ،برای تبعیّت از آنها به اعمال فشـار اجتمـاعي

یكي از مهمترین دالیل بروز طالق است .گاهي ممكن است دو

غیررسـمي دسـت خواهد زد ،این عامل سبب ایجاد ارتباطات

نفر همسان به تشكیل یک خانواده اقدام کنند ،بنابراین ما با پدیده

متعّدد با یكدیگر ناشي از همیاری متقابـل بین افراد ميباشد(.)11

همسانهمسری روبهرو هستیم امّا با تشكیل خانوادههایي از یک

با توجّه با این نظرّیه خویشاوندان ميتوانند به عنوان یک مانع

زوج ناهمسان روبهرو هستیم؛ مسلماً ادامه زندگي برایشان ممكن

جدی برای جلوگیری از جدایي زوجین اقدام نمایند در گذشته

نخواهد بود .بروز ناهمساني پس از ازدواج هم رخ خواهد داد،

نیز نقش خویشاوندان نزدیک بسیار پررنگ بود و معموالً هنگامي

گاهي خانواده درگیر اتفاق خاصّي ميشود مثالً یكي از زوجین

اختالفي بین زن و شوهران پیش ميآمد توسط افراد فامیل و

معتاد ميشود یا یكي از زوجین ادامه تحصیل ميدهد بنابراین

نزدیكان با گفتگو و مصالحه برطرف ميگردید و باعث بقای

زوجي که در ابتدا همسان بوده تبدیل به یک زوج ناهمسان

زندگي زناشویي ميشد .در مورد موضوع پژوهش این رساله

ميشود و خانواده در ابتدا ساختار متوازن داشته دچار برهم

شیوخ و بزرگان عشیره در موارد عادی نقش واسطهای ایفا

خوردن توازن ميشود بنابراین باید به این نكته توجه کرد ،حتي

ميکنند و باعث رفع اختالفات ميشوند .بنابراین نقش آنها را

اگر زوجها هنگام ازدواج همسان باشند باز هم ممكن است

ميتوان مثبت دانست .امّا در مواردی وضعیّت خاصّي بوجود

توازنشان را در طول زمان از دست بدهند( .)10با استفاده از این

ميآید ،مانند خیانت یكي از طرفین چون امكان مصالحه وجود

نظرّیه اگر همسان همسری وجود نداشته باشد احتمال طالق

ندارد سعي ميکنند این مصالحه را در جدایي افراد با حفﻆ آبرو

توافقي افزایش پیدا ميکند و در نظرّیه شبكههای

خویشاوندی1

و حیثت آنها و جلوگیری از درگیری و تقابلهای قومي3و قبیلهای

توسط الیزابت بات 2،مطرح شده است .طبق این نظرّیه تفكیک

انجام دهد و در نظریه فمینیست سوسیالیست ،مردساالری را

نقشهای زن و شوهر با میـزان تـراکم شـبكهای همبسـته است،

بهعنوان نظـامي از ساختارها و عمل اجتماعي ميدانند و در آن

زوجین بیرون از خانه برای حفﻆ خود از آن پیروی مينمایند.

مردان بر زنان حاکمیـت و سـلطه دارنـد آنان را مورد استثمار قرار

هرچه ارتباط ایشان با شـبكههـای خویشـاوندان ،دوستان و

ميدهند.مردسـاالری را متشـكل ازشـش سـاختارنسـبتاً خودمختار

همسایگان نزدیكتر و هرچه این شبكهها متراکمتـر باشـند ،رابطـه

در نظر ميگیرد و چگونگي ترکیب متغیرهـای ایـن سـاختار

زن و شـوهر تفكیک شده و این سبب بوجود آمدن یک زنجیره

درجوامع مختلف انعطاف الزم را به نظام مردساالری ميدهد.

1

3
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Elezabt bat
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ساختاری ششگانه عبارتاند از :استثمار زنان و کار خانگي بدون

منتهي ميگردد .نظریّه ميتواند چارچوبي را برای ایجاد فرضیّهها

دستمزد ،روابط موجود در بازار کار ،دولـت ،خشونت مردان علیه

با سواالت تحقیق ارائه نماید و بخشهای مهمّ طرح تحقیق اعم از

زنان ،روابط جنسي و فرهنگ جامعه ميشود ( .)12با توجه به

جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها و ارائه و تفسیر یافتهها را جهت

مبانيهای مطرح شده از متفكرین ایراني و خارجي در خصوص

ببخشد .وظیفه پژوهشگر یافتن یک چارچوب نظری مناسب

طالق توافقي پژوهش حاضر نظرّیات گفته شده است و عبارتند

است ،تا تحقّق خود را در بستر آن انجام دهد .نقش شیوخ و

از :نظرّیه سرمایهفرهنگي؛ با عقاید (پیر بوردیو ،اینگلهارت) ،نظریه

بزرگان قبایل ،با توجه به نظرّیه خویشاوندی؛ الیزاب بات ،به این

انومي؛ با عقاید (مرتن ،گیدنز ،تسری ،گرونبرگ) ،نظرّیه عشق

نتایج رسیدیم که با تشكیل شبكه همبسته یک زنجیره ارتباطي

سیّال با عقاید (گیدنز) ،نظرّیه همسانهمسری؛ با عقاید

میان خانوادهها و زوجین که تشكیل زندگي مشترک ميدهند

(ساروخاني ،میالیک و الیوت) ،نظرّیه شبكه خویشاوندی؛ با عقاید

ایجاد نمود و شیوخ در رأس هرم این شبكه ميباشند و این خود

(الیزابت بات) ،نظرّیه واقعیّت اجتماعي؛ با عقاید(میلز ،دورکیم،

ميتواند نقشهای فشار فرهنگي1را کمتر نماید و نتیجه آن وفاق

مارکمن ،استنلي و بلمبرگ ،کوپر ،پارسونز) ،نظرّیه دلزدگي

و همدلي مشترکي بین آنها ایجاد خواهد شد .شیوخ در قوم

زناشویي؛ با عقاید (برنشتاین ،گاتمن ،جاکوبسن ،والدرون،

ایرانیان عربتبار اهواز به عنوان میانجیگر و تسهیلگری در واقع

دمور) ،نظرّیه مردساالری؛ با عقاید (جیلس ،مارکس ،والبي ،سي

نقش شورای حل و اختالف را دارند .که این فرآیند با عقاید

لي وا ،ریتزر) نظرّیه هویّت و قومیّت؛ با عقاید (تونیس ،دویچ،

الیزابت بات هماهنگي و ارتباط معناداری دارد .نگاه خاص اقوام

دورانت ،بایندر ،گیدنز ،جنكینز ،اولریخ بک) ،نظرّیه قومیّت و

عرب نسبت به زن ،باتوجه بهنظریه همسان همسری؛ میالیک و

فرآیند مدرنیته؛ با عقاید (اسمیت) ،نظریه کابرد زبان؛ با عقاید

الویت ،به این نتایج رسیدیم که فرآیند ارتباطات و نقش وسایل

(ویتگنشتاین) بوده است .با مروری بر نظریّات آنها سعي شده

ارتباطي عاملي در تغییر ارزش و نگرشها خواهد شد .قوم ایرانیان

است ،رابطه میان نظریهها و موضوع طالق توافقي در بین ایرانیان

عرب تبار اهواز با توجه به اینكه مردان خود را در رأس خانواده

عرب تبار اهواز بوجود آورد و سبب یكسان سازی و اهمیّت این

ميدانند زنان را به زور تحت سلطه خود مينمایند ،این نگرش با

موضوع با مبانيهای نظری مشخص گردد .چارچوب نظری از

عقاید میالیک و الویت هماهنگي و ارتباط معناداری دارد .عوامل

مراحل اساسي علم روش تحقیق است و بر مبنای نظریّهی خاصّ

اقتصادی و اجتماعي ،با توجه به نظرّیه واقعیّت اجتماعي؛ مارکن،

پدیده را برّرسي ميکند .پژوهشگر بعد از تعیین موضوع پژوهش

استلي و بلمبرگ ،به این نتایج رسیدیم که عامل تنگدستي،

و مطالعات اکتشافي با نگاهي فراگیر به اطالعات جمعآوری شده

بيکاری خود زاییدهی بحران اقتصادی بین زن و شوهر ميگردد

از منابع اسنادی و غیراسنادی ،به مهار کردن ایدههای نظری مرتبط

و این عوامل ميتواند سبب ناسازگاری و فشارهای عاطفي و در

با پدیدهی مورد برّرسي ميپردازد .پس از آن پژوهشگر

نتیجه نابودی زندگي مشترک گردد ،در صورت دیگر حمایت

محورهای اصلي نظری پژوهش خود را مشخّص کرده و طرح

اجتماعي ميتواند جلوی خشونت و بيهنجاری خانگي را بگیرد

نظری مناسب با مسئلهی تحقیق خود را ارائه ميدهد .طرح نظری

و با کاهش تعارضات زندگي و از بین بردن پیامدهای منفي رواني،

مسئله در نهایت به تالشهای تحقیقاتي شكل و جهت علمي

جسماني ،اجتماعي و اقتصادی ميگردد .این نوع دیدگاه با عقاید

Cultural pressure

1
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مارکن ،استلي و بلمبرگ هماهنگي و ارتباط معناداری دارد ،عامل

هویّت و قومیّت؛ تونیس ،دویچ و دورانت به این نتایج رسیدیم

تغیرات نگرشي خود سبب بوجود آمدن ارزشهای جدید در

پدیده مدرنیّته و تأثیرات مدرن شدن جوامع سنّتي ،همه اجزاء

زندگي مردان و زنان و نحوه نگرش متفاوت آنها خواهد گردید

فرهنگ که بخش اصلي بدنه فرهنگ عمومي است با این تغییرات

و با وجود منافع لذّت نه بخاطر فرزندان زاویه دید آنها سمت

سبب ميگردد به سوی صنعتيشدن و تغییراتي در فرهنگ و نوع

جدایي و انحالل زندگي مشترک سوق پیدا کرده است و هیچ

نگاه آنها گردد .اقوام ایراني با بحران هویّت روبرو هستند و با

توجهي به فرزندان نخواهند شد .عامل دیگر رضایت زوجه ،با

وجود تعصبات فرهنگي که در میان قوم ایرانیان عربتبار اهواز

توجه به نظریه انومي؛ تسری ،گرونبرگ به این نتایج رسیدیم که

بسیار ملموستر است و با وجود ویژگيهای فردی ،بافت فرهنگي

رضایت یا عدم رضایت زوجین بخشي از زندگي ميتواند روی

و اجتماعي و اختالفهای طبقهای و قومي و عدم بلوغ فكری و

زمینهها و بخشهای دیگر تأثیر مستقیم بگذارد .و زن و شوهر با

مهارتهای زباني خود سبب بوجود آمدن طالق توافقي خواهد

ناآگاهي در زمینه حقوق و انتظارات طرفین سبب پاشیدگي

شد .مدرنیّته شدن ملیّت و قومیّت سبب از بین رفتن فرآیندهای

زندگي زناشویي خواهند شد ،این نوع دیدگاه با عقاید تسری،

سنتّي خواهد شد و این مرگ تدریجي برای اقوام پیشبیني

گرونبرگ هماهنگي و ارتباط معناداری دارد .عامل دیگر

ميشود و این نوع دیدگاه با عقاید تونیس ،دویچ و دورانت،

مردساالری در خانواده ،با توجه به نظرّیه مردساالری؛ والبي و سي

اینگلهارت هماهنگي و ارتباط معناداری دارد .پس با توجه به

لي وا ،گیدنز به این نتایج رسیدیم ،خشونت علیه زنان و باورهای

مباني نظری گفته شده یک مدل کلي بدست آمده ،این مدل

اجتماعي و استعمار زنان و ملزم کردن زن به کارهایي که برخالف

نشانگر ارتباط تنگاتنگي با متغیرهای مستقل با متغیر اصلي یعني

میل ذاتي او باشد و جزء زورگویي محسوب ميگردد و با عقاید

ویژگيهای فرهنگي و قومي ميباشد و این یک ارتباط معناداری

والبي و سي لي وا رابطه تنگاتنگي دارد و نتیجه اینكه تسط بر

با طالق توافقي داشته است.

زنان چیز جز نارضایتي از زندگي و بوجود آمودن نابرابری جنسي

روش کار

به همراه ندارد .فمنیسم رادیكال قصد دارد با حذف مردساالری

پژوهش حاضر بهصورت توصیفي و تحلیلي و به روش تلفیق کمي

زن را این وضعیّت نجات دهد ،حال اینكه در زندگي قوم ایرانیان

و کیفي به فكر اثبات عوامل طالق توافقي در میان ایرانیان

عربتبار اهواز شیوه زندگي پدرساالری یا مردساالری مثل

عربتبار اهواز ميباشد و با کشف مقولههای مربوطه و نیز

گذشته وجود دارد و این بر ميگردد به دیدگاه مردان که خود را

توصیف روابط موجود در بین این مقولهها بهمنظور ایجاد نظریه

نانآور و حمایت کننده زنان ميدانند .به همین دلیل فرزندان بر

تأکید دارد اگر چه ایجاد یک نظرّیه از دادهها هدف اصلي

حسب سنّت والدین رفتارهای آنها را تكرار و تقلید مينمایند ،به
نظر گیدنز تنها راه خارج شدن و پایان دادن به سنّتها و باورها

پژوهش حاضر نیست ،این روش به این دلیل انتخاب گردید که
هدف پژوهش ،کشف عوامل و چگونگي طالق توافقي در میان
ایرانیان عربتبار اهواز مورد مطالعه قرار گرفته شده است در این

تأثیر مدرنتیّته و بازاندیشي فردی است .این نوع دیدگاه با عقاید

روش ،پژوهشگر با پاسخگویان سروکار داشتند و پاسخگویان از

والبي و سي لي وا ،گیدنز ميتواند یک هماهنگي و ارتباط

زوجین که بهصورت تصادفي انتخاب شدهاند که متقاضي طالق

معناداری داشته باشد و در آخر عامل ویژگيهای فرهنگي و قومي

توافقي دردادگاه خانواده شهرستان اهواز در طي تابستان1396

و قبیلهای که با توجه به نظرّیه سرمایه فرهنگي؛ اینگلهارت و نظرّیه

سال تا تابستان  1397بهصورت توزیع پرسشنامه انجام گرفته
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است ،در ادامه کار جهت روشنشدن وضعیت طالق توافقي از

مردساالری در خانواده

4

0.780

ابزار گردآوری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل با استفاده از

ویژگیهای فرهنگي و قومي و قبیلهای

8

0.828

مطالعهی کتابها ،مقاالت ،پایگاههای اینترنتي صورت گرفت ،به
جمعآوری اطالعات ،فیشبرداری و دستهبندیموضوعي مطالب
آن و استفاده از آنها صورت گرفت .ابزار مورد استفاده در این
پژوهش کامپیوتری و نرم افزار  SPSSاست که در آن با استفاده
از جداول و نمودارها و انواع آزمونهای آماری و ضرایب
همبستگي ،روابط متغیرها مورد بررّسي قرار گرفتهاند ،همچنین از
نرمافزارهای  Wordو  Excelبرای تایپ و ترسیم نمودارها
استفاده شده است .ازمتداولترین ابزارهای سنجش با توجّه به
سئوال مطرح شده ،روش همبستگي از نوع یک متغیّر وابسته و
چند متغیّر مستقل است( .)13دادههای این پژوهش از توزیع
سواالت پرسشنامه از چارچوب نظری استخراج شده است.
بین 300مورد از زوجین که دست به اقدام طالق توافقي نمودهاند
و هدف از این پژوهش پیدا نمودن چگونگي و عوامل طالق
توافقي هدف کار محقق است و در ادامه از روش کار پیمایشي
انجام شده است که بر حسب طیف لیكرت همه پرسشها یک
مفهوم اساسي را دنبال ميکردند و مورد سنجش قرار ميداد .برای
برّرسي ارتباط بین متغیّرهای مستقل ،دخالت شیوخ و بزرگان،
نگاه خاص به زن ،عوامل اقتصادی و اجتماعي ،رضایت زوجه،
مردساالری ،با متغیر اصلي ویژگيهای قومي و قبیلهای مقایسه
گردد و رابطه معنادار بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
مشخص گردد و توجّه متغیر وابسته به موضوع (طالق توافقي در
میان ایرانیان عربتبار) از ضریب همبستگي پیرسون استفاده
ميگردد.
جدول  -1مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل
پرسشنامه

متغیرها

با توجه به جدول ،1ضریب آلفای کرونباخ به عنوان یكي از
ضرایب پایایي یا قابلیت اعتماد شناخته ميشود .این ضرایب از
عموميترین ضرایبي است ،که توسط پژوهشگران علوماجتماعي
برای سنجش پایایي ابزارهای مختلف جمعآوری دادهها مورد
استفاده قرار ميگیرد .طبق  5متغیر مستقل میانگین آلفای آنها
 0/796محاسبه گردیده است .با توجه به پرسش اصلي و ابهام
یافتههای تجربي از پرسشنامه ،محقق چندین مصاحبه برای راستي
آزمایي سواالتي که پاسخگویان به آن درصد باالیي را داده بودند
از دیدگاه شیوخ این مسائل بررّسي گردید و بصورت تلفیقي به
نتایج یكساني در پژوهش رسیده باشند .پژوهش حاضر از روش
تحلیل محتوای کیفي استفاده شده است و مضامین و شاخصهای
کمي بدست آمده ،مورد تحلیل و ارزیابي از طریق مصاحبه انجام
گرفت .بر این اساس از  8شیوخ عرب مصاحبه حضوری ،با توجه
به جواب تكراری آنها به سواالت به اشباع نظری رسیدیم و نتیجتاً
محقق توانست با این تعداد شیوخ به جواب سواالت خود برسد.
روش پژوهش از سه شیوه و مرحلهی کدگذاری برای تجزیه و
تحلیل دادهها بكار گرفته شد .محقق در ابتدای انجام مصاحبه به
تحلیل سؤاالت مورد نظر پرداخته و پس از انجام مصاحبه از همهی
متن مصاحبهها ،کدگذاری باز در قالب بیش از 20مفهوم در این
مرحله بدست آمده است .در مرحلهی بعدی یعني کدگذاری
محوری 14مفهوم نزدیک به هم استخراج گردید که در نهایت
این مفاهیم و دادهها ،کدگذاری انتخابي به یک نظریه در روش
کیفي حاصل شده و ساختبندی نظریه با دادههای خام مقایسه و
جهت صحت نظریهی بدست آمده اطمینان حاصل گردد .مضافاً

تعداد گویه

ضریب آلفا

اینكه تجزیه و تحلیل پژوهش کنوني در پرسشنامه با تحلیلهای

نقش شیوخ و بزرگان در قبایل

5

0.761

موجود در مصاحبه مقایسه شده و صحت آنها تأیید گردید .در

نگاه اقوام اعراب نسبت به زن

6

0.822

بخش یافتههای پژوهش ،همهی مفاهیم فوق توضیح داده خواهد

عوامل اقتصادی ،اجتماعي

8

0.770

رضایت زوجه

6

0.812

شد.
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نتایج

استفاده مثبت از سنت های قومي و عشیرهای برای رفع اختالفات

آمار توصیفي :در این بخش به توصیف برخي از متغیرهای تحقیق

( ،)2تالش در جهت رفع اختالفات زوجین و جلوگیری از وقوع

پرداخته ميشود و عالوه بر جدول فراواني و توصیف دادهها به
سهولت ميتوان به رابطههای موجود بین متغیرها پي برد.
جدول  -2ضرایب همبستگي بین متغیرهای مستقل پژوهش با
طالق توافقي
نام متغیر

همبستگي

سطح

پیرسون

معنيداری

طالق توافقي ( ،)3،5،6،7توجه خاص به اختالفات زوجیني که
در سن پایین ازدواج کردهاند ،تأکید بر وفاداری مرد و عدم
خیانت به همسر در موارد الزم ( ،)3تالش شیوخ به اولویّت دادن
طالق توافقي بجای درگیری و انتقام ( ، )1،2،3،4،5،8تالش برای
کاهش دخالت غیرمنطقي والدین در زندگي فرزندان(،)3،6،7

نقش شیوخ و بزرگان در قبایل

0/634

0/001

تالش برای کاهش دخالت بزرگان فامیل زن و مرد در زندگي

نگاه اقوام اعراب نسبت به زن

0/615

0/003

زوجین ( ،)3،6،7استفاده از قدرت عشیره برای حل و فصل

عوامل اقتصادی ،اجتماعي

0/525

0/000

اختالفات ( ،)5،6،7جلوگیری از اعمال هر نوع خشونت علیه زن

رضایت زوجه

0/523

0/000

مردساالری در خانواده

0/548

0/000

ویژگیهای فرهنگي و قومي و

0/585

0/000

قبیلهای

با توجه به جدول شماره ،2بین شاخص نقش شیوخ و بزرگان در
قبایل و نگاه اقوام اعراب نسبت به زن که باالترین ضریب
همبستگي را به خود اختصاص داده است ميتوان نتیجه گرفت
که رابطه معناداری با طالق توافقي میان زوجین دارند .متغیر

( ،)4،6تأکید بر مدیریت مرد در خانواده و لزوم تبعیت زن از
شوهر و پدر شوهر( )1،2،3،7،8از کدهای تعیین شده در مصاحبه
شیوخ بدست آمده است.
ب) کد گذاری گزینشي :کد گذاری گزینشي از مصاحبه با
شیوخ اقوام عرب نشان دهنده عوامل مؤثر بر طالق توافقي از نگاه
آنان است که در بر گیرنده این موارد مي باشد .ازدواج اجباری،
حاکمیت سنتهای قومي ،نقش میانجیگری شیوخ ،مشكل زوجه
با سن پایین،عدم وفاداری مرد ،درگیری و انتقام ،دخالت اقوام و

ویژگیهای فرهنگي و قومي و قبیلهای ،مردساالری در خانواده،

خویشاوندان ،دخالت والدین زن و شوهر ،قدرتمند بودن عشیره،

عوامل اقتصادی ،اجتماعي ،رضایت زوجه به ترتیب در مراحل

بيتوجهي و نادیده گرفتن زن ناشي از عدم پسرزایي ،خشونت بر

بعد قرار گرفتهاند .با توجّه مصاحبهایي در بهصورت میداني و

علیه زن ،قدرت و اقتدار مرد در خانه ميباشد.

حضوری با  8نفر از شیوخ عرب از طوایف مختلف سواالت
شامل  9سوال از قبل توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم شده بود از
شیوخ پرسش انجام گرفت و نتایج آنها بهشرح ذیل بیان گردیده
است .با انجام هشت مصاحبه با شیوخ به اشباع نظری رسیدیم و
پاسخهای آنان حالت تكراری پیدا کرد .لذا مصاحبهها ادامه پیدا
نكرد ،در کد گذاری باز  14مورد بشرح زیر استخراج شد.

ج) – مقوله ها :مقولههایي که دارای تأثیر بازدارنده درشرایط
روی دادن طالق توافقي هستند؛ نقش میانجیگری شیوخ ،توجه
شیوع به حقوق زن ،حمایت شیوخ از فرزندان ،جلوگیری شیوخ
از دخالت دیگران ،عدم حمایت شیوخ از خیانت مرد ،جلوگیری
شیوخ از انتقام و درگیری ،بيتوجهي و نادیده گرفتن ناشي از عدم

الف) کد گذاری باز  :ازدواج دختر و پسر به صورت تحمیلي،

پسرزایي ،ازدواج اجباری ،حاکمیت سنتها بجای قانون ،ازدواج

جهت حل و فصل نزاع طایفه و عشیرهای (  ،)1،3،5،6ترجیح

دختر در سنین پایین،دخالت نادرست والدین و اقوام ،مردساالری

جنسیتي( نداشتن فرزند پسر) جهت تداوم نسل عشیره (،)1،3،5،6

و اعمال خشونت مردانه،خیانت مرد یا زن ميباشد .در مصاحبه با
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یكي از شیوخ در رابطه با عدم رضایت زوجین ازدواجي صورت

اثبات شده خیانت صورت گرفته و قادر نیستند با هم زندگي کنند

گرفت بیان کرد .اجبار دختر و پسر زماني زماني که قتلي در طایفه

و ما پیشنهاد میدیم که برای حفﻆ آبروی خود در طایفه و خانواده

انجام ميگیرد و ما برای جلوگیری از انتقام و خونریزی و پایان

برن و طالق توافقي بگیرن( .شیخ شماره)8

دادن به این دشمني خون بهایي را تعیین ميکنیم و یک دختر از

بحث

طایفه قاتل به خانواده مقتول ميدهیم و با این کار رابطه مستحكم

محقق پژوهش مورد نظر را از تمام  4ناحیه اهواز شامل مناطق

بین دو طایفه بوجود ميآید و جلوی قتلهای بعدی را ميگیریم.

 1تا  4اهواز است ،بیشترین قسمتهایي در قوم ایرانیان عربتبار

ولي اگر قتل از بین عشیره نباشه دیگر نیاز به ازدواج دختر نیست

اهواز در آن نقاط زندگي ميکنند .نقاط جنوب از کوی انقالب

بلكه مبلغي بعنوان وجه نقد از خانواده قاتل ميگیریم و به خانواده

تا کوی علوی و جنوب شرقي و غربي که شامل کوت عبداهلل و

مقتول ميدهیم وخانواده قاتل و افراد درجه یک فقط مجبور به

سه راه خرمشهر ميشود و نقاط غرب و شرق که از پادادشهر و

تهیه این وجه نقد و بقیه عشیره نیازی به کمک کردن را ندارند.

کوروش و زیتون کارمندی و زیتون کارگری است و محقق از

(شیخ شماره )5در مصاحبه دیگر از یكي از شیوخ دیگر بیان کرد:

طریق ثبت احوال و ثبت اسناد و برنامه و بودجه نتوانست به آمار

در اکثر خانوادهها به پسر توجه بیشتر میشه تا دختر و این به دلیله

دقیق طالق در در قوم ایرانیان عربتبار اهواز دسترسي داشته

که پسر ميتونه بعد از پدر جانشین او بشه و فرهنگ و سنتهای

باشد ،ادامه کار پیمایشي محقق با توجه به اینكه نسبت به یافتههای

عشیرهای را دنبال بكنه ولي اگر دختر باشه چون با کسي دیگر

تحقیق ناشي از در مورد پاسخ پاسخگویان به  14گزاره از بین 39

ازدواج ميکنه و در رابطه با نسل خانواده خود کاری نميکنه بلكه

پرسشنامه قانع نگردیده است به همین خاطر محقق سراغ مصاحبه

در آینده ميتونه برای حفﻆ کردن نسل شوهرش مهّم باشه و این

با شیوخ رفته و یک کار تلفیق کمي و کیفي ایجاد نموده است و

عامل باعث شده که توجه بیشتر به جنسیت پسر را نسبت به دختر

با نشان دادن این کار قصد همسانسازی بین مطالعات آماری و

به همراه داشته باشه( .شیخ شماره )1و در مصاحبه دیگر که با یكي

مطالعات کیفي را به عینیت برساند .مسئله طالق توافقي در در قوم

از شیخ عرب دیگر داشتیم بیان کردند :در مواردی مساله خیانت

ایرانیان عربتبار اهواز به دلیل حساسیت اجتماعي که در پاسخ به

خیلي حادّتره و قصد کشتن زن را دارند زن به ما پناه ميآره و

سواالتي اعم از :دخالت شیوخ و مردساالری ،وادار کردن زنان به

چون خونه ما به اسم خونه امني برای این افراده و با پناه بردن به ما

مشاغل سخت ،ترجیح جنسیتي ،ازدواج اجباری ،ازدواج در سنین

جان خودش نجات ميده و ما با دخالت کردن وارد عما میشیم و

پایین استنتاج شده است ،بر این اساس کار مصاحبه برای تكمیل

برای حفﻆ جان زن پیشنهاد طالق توافقي را به زوجین ميدیم و

کار پژوهش انجام و مورد کار پژوهش قرار گرفته است .نتایج 5

آنها هم به زن امنیت ميدن که جان او را نگیرن و فقط برای ثبت

آزمون فرعي و  1آزمون اصلي به شرح ذیل بدست آمده است:

این طالق به دادگاه خانواده میرن و از هم جدا میشن( .شیخ

آزمون فرضیه اول :بهنظر ميرسد بین نقش شیوخ و بزرگان قبایل

شماره )1اکثر دختر و پسر که به ما پناه میارن ازدواج اونها تحمیلي

با طالق توافقي رابطه معناداری وجود دارد .فرضیه نخست مورد

بوده و این عامل باعث بوجود آمدن یک رابطه نامشروع تلفني

تأیید واقع شد و نشان داد نقش شیوخ و بزرگان قبایل با طالق

پیامكي و عكس فرستادن زن یا مرد برای شخص غریبه و این

توافقي رابطه معناداری وجود دارد بطوریکه آنها حتي نسبت به

رابطه پنهاني سبب دعوا و درگیری و مراجعه به ما شده و چون

خانوادهها نقش مهّمتری در این زمینه دارند .ميتوان گفت خود
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این افراد مایلند تا جایگاه خود را حفﻆ کنند .در واقع شیوخ

کردن زنان به مشاغل سخت مردانه عامل مهمي برای طالق توافقي

عالقه ای به تشویق افراد به طالق توافقي ندارند و آنچه انجام

است و در روش کیفي این مباحث گفته شده مورد اثبات قرار

ميدهند تسریع طالق درزماني است که چاراهای جز انجام آن

گرفته است.آزمون فرضیه سوم :بهنظر ميرسد بین عوامل

نبوده و در صورت انجام نشدن ميتوانسته به هویّت و انسجام

اقتصادی و اجتماعي با طالق توافقي رابطه معناداری وجود دارد.

عشیره ضربه وارد کند و چنین مسألهایي زمینهساز انتقامهای پیاپي

واضح است که وضعیت اشتغال شوهر در زندگي زناشویي نقش

بشود .بنابراین نقش آنها اصالحي است ولي در یک نگرش

برجستهایي دارد .اگر پیش از ازدواج توجه خاصي به اشتغال و

کليتر این نقش برای دوام زندگي مثبت است و تا آنجا که امكان

ثبات شغلي شود .در آینده زن و شوهر با مشكالت کمتری در

دارد سعي ميکنند تا از وقوع طالق جلوگیری کنند مگر در

زمینه اقتصادی روبرو خواهند شد .چرا که تنگدستي اقتصادی

شرایطي که راه حل دیگری وجود نداشته باشد .البّته با نگاهي

سبب اختالفات و کشمكشهای زناشویي ميشود ،یكي از عوامل

بدبینانه ميتوان گفت خود این دخالتها هم احتمال دارد

مهمّ گرایش افراد به سوی روابط فرازناشویي ميتواند همین

مشكالت بین زوجین را افزایش دهد اما این مورد تأیید نشده

موضوع باشد .همچنین خشونتهای کالمي و رفتاری منجر به

است .بسیاری از اختالفات روابط زناشویي به دلیل عدم تناسب

عدم وفاداری و خیانت خواهد شد .از عوامل دیگری که نقش

زوجین از نظر ویژگيهای فردی و فرهنگي بود .زوجیني که از

مهمي دارد ،ميتوان به برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری،

نظر فرهنگي -قومي با هم تفاوت داشتند ،توقّعات و باورهای

خشونت همسر ،عدم صداقت اشاره نمود و در مواردی توان مالي

متفاوتي داشتند و همین اختالفات زمینهساز جدایي آنها شده بود

با التر زن نسبت به مرد بر طالق توافقي تأثیر دارد.فرضّیه سوم از

و از همه مهّمتر پیشنهاد شیوخ و بزرگان برای طالق توافقي که

نظر آماری مورد آزمون قرار گرفت و معنادار بودن آن اثبات

هدف جلوگیری از جنگها و خونریزیهایي که منجر به قتلهای

گردید و با توجه به مباحث گفته شده بهنظر ميرسد علل و عوامل

خانگي که مسبب آن رابطه فرا زناشویي یكي از زوجین است و

اقتصادی و اجتماعي در طالق توافقي در میان در قوم ایرانیان

یا اینكه برای جلوگیری از نزاع و درگیریهای دو طایفه که اقدام

عربتبار اهواز مؤثر است و رابطه معناداری با طالق توافقي دارد

به اجبار زوج به ازدواج ميکنند و یا نگاه به آینده و جلوی

و با توجه به مراحل کار کیفي این قضیه اثبات گردیده است.

انتقامهای بعدی را بین طایفهها پیشبیني ميکنند که با توجه به

آزمون فرضیه چهارم:بهنظر ميرسد بین رضایت زوجه با

یافتههای روش کیفي این مباحث گفته شده مورد تأیید قرار گرفته

طالقتوافقي رابطه معناداری وجود دارد .در میان در قوم ایرانیان

شده است.آزمون فرضیه دوم :بهنظر ميرسد بین نگاه خاص اقوام

عربتبار اهواز دختران از بدو تولد بین فرزندان ذکور طایفه

عرب نسبت به زن با طالق توافقي رابطه معناداری وجود دارد .این

تقسیم ميشوند و دوشیزگان موظفاند پس از بلوغ و آمادگي

فرضّیه از نظر آماری مورد برّرسي قرار گرفت و معنادار بودن آن

برای ازدواج به عقد فرد مورد نظر (در درجه اول پسر عمو و بعد

گردید ،اثبات این فرضیّه نشان ميدهد که تفاوت فرهنگي

سایر پسرها یا مرد طایفه) درآیند .آنها بر این عقیدهاند که عقد

عشیرهای بین زوج و زوجه و نگاه متفاوتي که طوایف عرب با هم

دختر عمو و پسر عمو در آسمانها بسته شده است .بنابراین به

دارند و قدرتمند بودن مردان در رأس خانواده ،خشونتهای

رضایت یا عدم رضایت زوج اهمیّتي داده نميشود .ازدواجهای

فیزیكي و جنسي ،تحقیر و تمسخر ناشي از عدم پسرزایي و وادار

تحمیلي و عشیرهای ،ناخواسته ،مصلحتي ،اقتصادی و قومي
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زیانبخش و مضرّ است و اساس خانواده را متزلزل ميکند (.)14

مسائل زندگي او را صاحب نظر کند باعث از بین رفتن غیرت

در مواقعي هم دختر بجای فصل از خانواده قاتل به خانواده مقتول

مردانگي عرب او خواهد شد بخاطر این مسأله مرد سعي ميکند،

داده ميشود و این بعنوان پایاندان به درگیریها و قتلهای بعدی

در مورد این مسائل زن را دخالت ندهد و زن را مطیع و تابع اوامر

است و دختر هیچگونه اعتراضي برای این وصلت ندارد و یكي از

خود نماید و حق اعتراض او مصادف با طالق و پایان زندگي

پسرهای طایفه مقتول با دختر طایفه قاتل ازدواج ميکند که به آن

مشترک او خواهد بود که با نظراتي که از روش کیفي بدست

فیصله گویند و این یعني پایان دادن به جنگ و خونریزی و این

آمده اثبات شده است ،با توجه به نتایج بیان شده با فرضیه ششم،

شاید بعنوان محاسن ذکر شود ولي برای زوجین به عنوان یک

بهنظر ميرسد بین مردساالری در خانواده و طالق توافقي رابطه

معایب مي توان از آن یاد کرد چرا که زندگي با این دیدگاه که

معناداری وجود دارد ،اثبات ميگردد .آزمون فرضیه اصلي بهنظر

به جای خون به خانواده شوهر آمده است و فكر ميکند بهعنوان

ميرسد بین ویژگيهای فرهنگي و قومي و قبیلهای ایرانیان

یک برده و کاال فروخته شدهاند و حق اعتراض در مورد رضایت

عربتبار اهواز در چگونگي وقوع طالق توافقي در بین آنان رابطه

و عدم رضایت زندگي زناشویي را نخواهد داشت یا باید تحمل

معناداری وجود دارد .بینش فرهنگي در میان اقوام ایرانیان

کند و یا در آینده اگه شوهرش رضایت دهد او را به صورت

عربتبار حالت یكساني دارد مگر اینكه با توجه به طایفههای

توافقي و بدون دادن هیچ حقّ و حقوقي به آن او را طالق بدهد.که

اصلي و فرعي تفاوتهای دیده شود و اگر دانش و آگاهي و

این نتایج بدست آمده با روش کیفي ما کامالً اثبات شده است.

اطالعات اجتماعي و فرهنگي آنها باال بود باعث ميشد از جدل

آزمون آماری انجام شده نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیرها

و بحث به دور باشند و موفقیت زندگي زوجین در بین اطرافیان

ميباشد بنابراین نظرّیه پنجم مورد تأیید قرار گرفت .آزمون

ملموس ميشد و کمتر کسي به خودش اجازه ميداد در زندگي

فرضیه ششم :بهنظر ميرسد بین مردساالری در خانواده با طالق

آنها دخالت نماید .عامل دیگر مشاوره قبل از ازدواج به زوجین و

توافقي رابطه معناداری وجود دارد.زندگي قومیّت عرب ونظم

آگاهي دادن به انتخاب و شیوه درست زندگي کردن است .این

اجتماعي آنها بهصورت پدرساالرانه مردان ازطریق سلطه بر زنان

موضوع کمک ميکند شیوه رفتارها و رسوم خانواده و طایفه و

است و فرمانبرداری زنان ازطریق مردان و با بكارگیری خشونت،

عشیره و سنّتهای حاکم بر آن را بشناسند و دقّت الزم را به خرج

قدرت و سلطه خود راتداوم ميبخشد در خانوادههای در قوم

بدهند و رفتار ناپسندی ناشي از خالف شئونات انجام ندهند که

ایرانیان عربتبار اهواز همیشه با دخالت خانواده مرد در تمامي

سبب پایداری و دوام زندگي مشترک خواهد شد .عامل دیگر بر

مسائل زندگي به همراه است و االن هم خود این عامل یكي از

ميگردد به تفاهم زوجین و گذشت کردن از بعضي از مسائلي که

عوامل طالق توافقي بیان گردیده است و عامل دیگری که بیشتر

در زندگي مهم نیستند و نگذارند خانوادهها و اطرافیان در زندگي

بهچشم ميخورد با توجّه به پاسخ آنها این است که یكي از

آنها دخالت کنند بلكه به صورت دو شخص عاقل خود برای

خانواده طرفین با اعمال خشونت و زور برای وارد کردن انحالل

آینده تصمیم بگیرند .این را باید گفت هیچ انساني بدون عیب و

خانواده که منجر به طالق ميگردد دست به هر کاری زده که این

نقص و کامل وجود ندارد .ولي زوجین با پیدا کردن نقاط

طالق شكل گیرد .با توجه به روش کیفي انجام شده که حاکي از

مشترک در زندگي ميتوانند عیبهای هم را پوشش بدهند .در

دیدگاه مرد نسبت به اینكه اگر به زن آزادی بدهد و یا در مورد

روش کیفي به این موضوع رسیدیم در زندگي زوجیني که در
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اقوام ایرانیان عربتبار زندگي ميکنند باید پایبند به اصول قومي

و عاملي دیگر قدرتمند بودن مردان عرب است که اگر تصمیم

و قبیلهای باشد و نميتوانند خود را یک تافته جدا بافته فرض

بگیرند زن را طالق بدهند اصالً به نظر زن توجهي ندارند چون

بكنند بلكه باید طبق نظرات بزرگان و فرهنگ و قومیتي که در آن

در مراحل پژوهش به این مسأله برخورد کردیم که تعداد زیادی

زندگي ميکنند آینده خود را رقم بزنند و باید بدانند خالف این

از زنان گفتند دوست نداریم طالق بگیریم ولي شوهر ما را مجبور

اصول و مقررات و آداب و رسومي در قبیله و عشره حكم فرما

کرده که دوست دارم تو را طالق بدهم و هیچ دلیل منطقي برای

است مصادف است با تنبیه و مجازات و طرد از قبیله خواهد شد.

انجام کار خود نداشته است و این در برخي از موارد به روابط

زوجه و زوج در قوم عرب بخاطر برخي عواملي به صورت پنهان

خارج از شرع با زنان دیگر مربوط است ،وقتي زن خود را با زن

دیده ميشود که دست به طالق توافقي ميزنند و برای اینكه

دیگر مقایسه ميکند و ميبیند همسرش بدون هیچ دلیل مدرک

خیانت زن یا مرد توسط محكمه اثبات نگردد و این پروسه زماني

قصد طالق او را دارد .بدون هیچگونه اعتراضي به صورت اجبار

چند سال طول نكشد ،بخاطر این دست به طالق توافقي ميزنند و

از شوهر خود جدا ميشود .در این حالت مرد مبلغي را بعنوان

رضایت یا عدم رضایت زن مهّم نیست اساساً نظام شهرنشیني به

مهرّیه به زن پرداخت ميکند .میزان این پول به قدرت خانوادهها

ویژه در شهرهای مهاجرپذیری همچون اهواز و آن هم با

که اگر خانواده زن قدرت داشته باشد ميتواند این مبلغ را بگیرد

قومیّتهای متفاوت ،بخصوص در قوم ایرانیان عربتبار اهواز که

در غیر اینصورت هیچ حقي به زن داده نميشود .چون این توافقها

در راستای استقالل اقتصادی زنان نوعي آگاهي و ارتباطات

قبل از طالق با شیوخ و بزرگان صورت گرفته است .در این حالت

اجتماعي را در بین آنها رشد ميدهد و اینكه عربهای اهواز از

اعتراضي در این خصوص ندارند.عامل دیگر ازدواج تحمیلي و

مجوع عشیرهها که همان طایفه و از مجموع طایفهها قبیله و از

اجباری نسبت به مردی که زن حاضر به زندگي با او نیست ولي

مجموع قبایل قوم بوجود ميآید و این سبک شیوه زندگي در آنها

بخاطر اینكه شیوخ و بزرگان یا خانوادهها این را بعنوان مصلحت

به اتحاد و همبستگي بین بزرگان و شیوخ نشانگر دوام و پایداری

زوجین در نظر گرفتهاند و برای استحكام و پیوند دو خانواده و دو

اقوام عرب ميدانند .این شیوخ از سنتهای پدران خود تبعیت

طایفه انجام ميدهند و زوجین مجبور به انجام این ازدواج هستند

ميکنند هر چند راه و روش آنها اشتباه باشد جایگاه شیوخ شأن و

و بخاطر ناآگاهيهایي که در مراحل زندگي برای آنها ایجاد

رتبه رئیس قبیله را حفﻆ نمایند .افرادی که در این طوایف زندگي

ميشود ،طولي نميکشد که با وجود فرزنداني دست به طالق

ميکنند تابع رأی تعیین شده توسط شیوخ هستند و رأی صادر

توافقي ميزنند .عامل دیگر ازدواج در سنین پایین است ،زوجین

شده این افراد مثل یک حكم قانوني قابل اجراء است و تخطي از

بخاطر عدم آگاهي در مورد مسائل زناشویي و درک کافي

آن مجازات ،خشونت ،جدال و درگیری را به همراه خواهد داشت

ندارند ،اجازه ميدهند دیگران و بزرگان و خانوادهها به راحتي در

در بحث طالق توافقي نقش این افراد خیلي مهمّ است .عوامل

مورد مسائل زندگي آنها دخالتهای بي مورد داشته باشند .نتیجه

فرهنگي و بومي و تعصبات قبیلهای و قومي مثل خیانت مرد یا زن

این دخالتها نزاع و درگیری و مناقشات بین زن و شوهر است و

که رئیس قبیله و شیخ برای جلوگیری از قتل و خونریزی و

شیوخ و بزرگان و خانوادهها فكر ميکنند با این کار به آنها کمک

خشونت پیشنهاد طالق توافقي را مطرح ميکنند و بخاطر حفﻆ و

ميکنند در صورتي که آخر کار این زوجین به دلخوری و طالق

آبروی خانواده به زوجین از طرف شیوخ و بزرگان پیشنهاد ميشد

ميانجامد .برخي سنّتهای دیگر نیز مانند ازدواج دو خواهر با دو

 -76مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خرداد-تیر  ،99شماره  ،2ویژه روانشناسی ،سال 63

برادر در بحث ازدواج اجباری و تحمیلي دیده ميشود که در این

نسبت به زن دیده شده است و االن هم وجود دارد .عامل دیگر

حالت خواهر هر فرد زن مردی است که خواهر او همسر این مرد

اینكه در بین قوم ایرانیان عربتبار اهواز زنان را مجبور ميکنند،

است و این نوعي تضمین اجاد ميکند که در صورت بد رفتاری

بعضي از مشاغل سخت مردانه را انجام بدهند از جمله دامپروری

هر مرد با همسرش طرف مقابل نیز بتوانه مقابله به مثل نماید .این

و باغداری و ماهي فروشي ،دست فروشي و انجام امورات دیگر

دخالتها و پیشنهاد به طالق توافقي از جانب خانوادهها ،بزرگان

و این خود باعث خستگي و فرسوده شدن جسم زن ميگردد و

طایفه یا شیخ و یا عشیره انجام ميگیرد و این مسأله چون دلیلي

آن طراوات و شادابي زنانگي از بین ميرود ،مردان اکثر اقوام

محكمه پسندی نميباشد و این عارضه و پدیده در زندگي در قوم

عرب در خانه ميمانند و زنان را برای امورات سخت به بیرون

ایرانیان عربتبار اهواز خیلي به چشم دیده ميشود ،ميتواند یک

ميفرستند و زن مجبور است هم کارهای خانه و هم تربیت

عامل پنهان برای طالق توافقي باشد .عامل دیگر تفاوت سني بین

فرزندان و هم کارهای بیرون از خانه را انجام دهد و اگر خالف

زن و شوهر است که در قوم عرب چون دخترها باید زودتر

آن عمل کند ،منجر به خشونتهایي از طرف شوهر ميگردد در

ازدواج کنند ،سن مرد مهّم نیست و احتمال دارد که تفاوت

اینجا بحث مردساالری خود را پررنگ نشان ميدهد و عاملي

فاحشي بین سن مرد و زن وجود داشته باشد و زوجین با عدم

برای نارضایتي در زندگي زنان شده و نتیجه آن در برخي از موارد

درک متقابل بین آنها دست به طالق توافقي ميزنند.

طالق توافقي باشد .عامل دیگری که در این پژوهش به آن

ازدواجيهایي که با تشخیص بزرگان و خانواده ها باشد و آشنایي

پيبردیم شیوه مردساالری و تحت فشار قرار دادن زن و اعمال

قبل ازدواج میان دختر و پسر وجود ندارد بخاطر این مساله

خشونتهای خانگي است که سبب طالق بین این خانوادهها شده

اختالفاتي در حین زندگي برای زوجین بوجود ميآید و بجای راه

است چون زن قصد دارد خود را از بند مرد آزاد کند دست به

حل مناسب برای مشكل دست به طالق توافقي ميزنند و فكر

طالق توافقي ميزند .عامل دیگری که در بین زوجین مشاهده

ميکنند با این کار مشكل برطرف ميشود .عامل دیگر تحقیر زن

گردید عدم وفاداری بین زن یا مرد بوده است که منجر به خیانت

توسط مرد است بخاطر اینكه زن نتوانسته برای مرد پسر به دنیا

یكي از طرفین بوده است حتي در مصاحبه با از آن به عنوان مساله

بیاورد حاال زن مجبور است یا سایه زني دیگر را در زندگي تحمل

ناموسي از آن یاد کردند .چند عامل جالب در مراحل پژوهش با

کند یا اگر قبول نميکند مجبور ميشود به صورت توافقي از

آن برخورد کردن طالق توافقي زن بخاطر استفاده از حقّ و حقوق

شوهر خود طالق بگیرد .شاید این دلیل یک دلیلي قضایي و

پدر متوفي بود ،بصورت صوری از شوهر خود طالق ميگرفت،

محكمه پسند نیست ولي با توجه به اهمیّت دادن به پسر در قوم

از مزایا استفاده نماید چون طبق قانون باید یک بازمانده داشته باشد

ایرانیان عربتبار اهواز که تا االن به عنوان یک ارزش از آن یاد

که شرایط استفاده از حقوق پدر به او داده شود .مورد دیگر بخاطر

ميکنند و بعنوان یک عرف نهادینه شده به آن نگاه ميکنند

اینكه فرزند پسر آنها به سربازی نرود بصورت صوری از شوهرش

ميتواند دلیلي پنهان برای طالق توافقي در نظر گرفته شود .این

طالق ميگرفت و این هم طبق قانون وقتي پسری نان آور خانواده

موضوع برای مردان عرب خیلي مهّم است چون بر این عقیده

باشد از سربازی معاف ميشود و این موارد در بین قوم عرب خیلي

هستند که پسر باعث حفﻆ نسل و نانآور خانواده است و این خود

دیده شده است .بحث فرهنگي و قومي و تعصبات قومي وجهه پر

نگاه متفاوت به زن محسوب ميشود .این نگرش در طول تاریخ

رنگتری دارد و اساس آن سیستم خاصي است و دختر یا پسر

لیال علیپور و همکاران
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آنرا ميآموزند .در واقع نوعي جامعهپذیری درونگروهي یا

نسبت به زن؛ با عقاید میالیک و الویت ،علل و عوامل اقتصادی و

درون قومي شكل ميگیرد .عامل نارضایتي پدر یا مادر مرد از زن

اجتماعي؛ با عقاید مارکن ،استلي و بلمبرگ ،رضایت زوجه؛ با

عاملي پنهان در امر طالق توافقي است چرا که زن برای حفﻆ

عقاید تسری ،گرونبرگ ،مردساالری؛ با عقاید والبي و سي لي وا،

آبروی خود و خانواده هیچ اعتراضي ندارد و مخفیانه دست به

با آنچه در بین اقوام اقوام عرب دیده ميشود مطابقت نسبي دارد

طالق توافقي ميزند ولي اگر خالف آن باشد با تحت فشار قرار

و رابطه آنها با ویژگيهای فرهنگي و قومي و قبیلهای عقاید

دادن خانواده پسر و ایجاد درگیری و خشونتهایي میان خانوادهها

تونیس ،دویچ ،دورانت ،با نتایج تحقیق مطابقت دارد و با توجه به

و اینكه دختر نميتواند بعد از ازدواج دست به ازدواج مجدد بزند

دادههای جمعآوری شده به این نتیجه رسیدیم که طالق توافقي

از اعتراض دست ميکشد و با حالت اجبار به دادگاه رفته و به

مانند تمام پدیدههای اجتماعي پدیدهای چند عاملي است و

طالق توافقي رضایت ميدهد .این عامل باز برای دادگاه یک

عوامل زیادی در آن تأثیر گذار است .تأیید آماری فرضیات ارائه

دلیل محكمه پسند نیست بلكه دلیلي مخفي برای اقدام طالق

شده در این پژوهش نشان دهنده رابطه معنادار طالق توافقي بعنوان

توافقي در بین قوم ایرانیان عربتبار اهواز ميباشد .زناني که از

متغیر وابسته با مجموعهای از عوامل فرهنگي و قومي و قبیلهای در

شوهران خود جدا شدهاند نگرش ضدسنّتي و قومي دارند و اینكه

اعراب بعنوان متغیرهای مستقل دارد.

قبح طالق شكسته شده است در بین زوجین ،شجاعت زنان مطلقه

نتیجهگیری

و اینكه نسبت به جامعه ترسي ندارند و بعد از طالق به آگاهيهای

از آنجا که بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر ،عوامل

بیشتری دست پیدا ميکنند و حقوق خود را متوجه ميشوند خود

ازدواج اجباری در سنین پایین ،تحمیل کارهای دشوار به زن،

دلیل افزایش طالق توافقي شده است .با توجه به موارد مذکور

روابط فرا زناشویي ،اعمال خشونت زوج نسبت به زوجه ،حمایت

اثبات آماری این فرضیه ميتوان گفت بین ویژگيهای فرهنگي و

شیوخ و بزرگان عشیره ،باور ترجیح جنسي ،عدم تأمین حقوق

قومي و قبیلهای ایرانیان عربتبار اهواز و وقوع طالق توافقي در
بین آنان رابطه معناداری وجود دارد .تمام موارد ذکر شده شاید
دلیل محكمه پسندی برای دادگاه نباشد ولي بهصورت پنهان
ميتوانند دلیلي برای طالق توافقي در نظر گرفته شود .این فرایند
در بررسيهای انجام شده طبق چارچوب نظری تحقیق؛ فرضیهها
و عقاید متفكرین مطرح شده رابطه معناداری با طالق توافقي دارد.

مالي زوجه تأثیر مثبتي بر طالق توافقي داشته است ،لذا در این
زمینه باید برای این زنان اقدامات مشاورهای و حمایت اجتماعي
به طور تخصصي از سوی مسئولین و دولت صورت گیرد.
تشكر و قدردانی
بدینوسیله از استادان راهنما و مشاور که برای نگارش
این مقاله راهنمایي های الزم را مبذول داشتند تشكر و
قدرداني مي شود.
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate consensual divorce
among Arab Iranians living in Ahvaz than other cities in the country.
Therefore, the issue of consensual divorce is of special importance in family
studies. This study tries to find the causes of consensual divorce among The
tribes of Iranians have been Arabized.
Methods: The type of study was conducted by a quantitative and qualitative
combination of questionnaire and interview tools. The statistical population
included 650 cases of consensual divorces of couples and 8 cases of Arab
sheikhs of Ahvaz. In this study, information was extracted from the existing
divorce registration offices in Ahvaz in the period of summer 1396 to summer
1397. The sample size was determined by calculating the Cronbach's alpha
coefficient of 277 items, however, 300 cases were considered to reduce the
error level. Data collection was done through questionnaires and interviews
and the questions were self-made and sought to assess the objective facts that
were done by focusing on variables and without evaluation and with the
independence of the context.
Conclusion: The results of examining the research hypotheses showed;
Factors of forced marriage at a young age, imposing difficult tasks on women,
extramarital affairs, spousal violence against women, support of sheikhs and
tribal elders, belief in sexual preference, have had a positive effect on
consensual divorce. The hypotheses of this study were using analysis of
variance and Pearson correlation coefficient and in abundance. The level of
significance is 0.000 which is calculated with an error of 0.05. However, its
validity has been confirmed by structural and face content method and the
reliability of the measurement has been confirmed by Cronbach's alpha
formula (0.796).
Consensual divorce among Ahwazi Iranians of Ahwaz has distinctive features
compared to consensual divorce and its common meaning, so that this divorce
is influenced by the subcultures governing ethnic and tribal life and the factors
affecting it apart from individual desires to ethnic prejudices, eliminate. The
compromises of some anomalies have been family deviations, revenge,
murder and bloodshed. In the meantime, the sheikhs and elders of each tribe
played the role of mediators, and in terms of the form and meaning of divorce,
an agreement between these tribes had a different nature, which is mentioned
in this study.
Key words: Forced marriage, ethnic and tribal prejudices, extramarital
affairs, consensual divorce, Ahvaz.

