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چکیده
پیامدهای اجتماعی فاجعه برافراد بر اساس سن ،جنسیت ،طبقه اقتصادی و اجتماعی متفااو

اسات

وکودکان ،زنان و افراد کم درآماد آسایب بیشاتری در راروق قربانیاان و بازمانادران فاجعاه

رباه

میکنند .مطالعه حاضر پژوهشی کیفی است که با هدف درک پیامدهای اجتماعی ناشی از زلزلاه بام
بررروق اجتماعی زنان ان ام شدق است .با این هادف ،باا کاربسات روک کیفای ررانادد اوری و
کنیک مصاحبه عمیق و با روک نمونه ریری هدفمند به بررسی پیامدهای اجتماعی در زنان ن اا
یافته از زلزله  1382بم پرداختیم و در نهایت بعد ازکدرذاری  25مصاحبه به اشباع نظاری رسایدیم.
بر اساس یافتههای پژوهش ،استنباط نظری محقق بر این است کاه شارایع ع ای ناشای از اا یرا
مستقیم زلزله از جم ه مرگ پدرخانوادق یا والدین و همینطور شرایع مداخ ه رر وضاعیت اقتصاادی
خانوادق ب ر

ربه پدیدق ازدواج اجبااری در راروق زناان م ارد و بیاوق اا یر دارد و زناانی کاه در

راهبردهای برخورد با این پدیدق منفعالناه رفتاار کاردقاناد ،م باور باه پاذیرک ازدواج اجبااری و
پیامدهای آن همچون کاهش کیفیت زندری زناشویی ،خشونت خانگی ،خیانت زناشویی و احساس
خشم شدق اند.
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 -1مقدمه و طرح مساله
شهر بم یکی از قدیمی رین مراکز شهرنشینی ایران به مساحت قریبی  19هازار و  480کی اومتر
در جنوب شرقی ایران در شرق استان کرمان واقع شدق است؛ سرزمینی با آبهای زیرزمینی بسایار
و داستانهای اریخی ،سرزمینی با سه اق یم هوایی ررم ،معتدل و کوهستانی مردماانی باا راویش
شیرین بمی ،اهل کشاورزی و باغداری با باغ درختاان خرماا و مرکباا

و ابساتانی داغ کاه در

معرض عبور بادهای  120روزق سیستان و ب وچستان نیز قرار میگیرد و زمستانی سرد و ساوزناک
کویر دارد.
جمعه  5دی ماق  1382زلزلهای با قدر

 6/5ریشتر و مد

زمان  12انیه شهر بم را لرزاند؛

فاجعه1ای که بخش بزرری از شاهر را خریاب و عاالوق بار کشاتار انساانهاا ،شاهر را از نظار
اجتماعی واقتصادی دچار از هم پاشیدری کرد و ضربههای روحی ناشی از آن ا سالهای متاوالی
رریبانگیر مردم شهر بم رردیدق است ،آوردق شادق اسات .حاواد

طبیعای مانناد زلزلاه ،سایل،

خشکسالی هنگامی که باعث خریب رستردق و کشته شدن بیش از  100نفر شوند و بازمانادران
نیازمند کمکهای داخ ی و خارجی شوند بدیل باه فاجعاه مایشاوند و در نظار محقاق وقتای
حواد

طبیعی نظم اجتماعی ،روند زندری طبیعی ،ارزشاهای و باورهاای جامعاه را باه چاالش

میکشد ،فاجعه ای اد شدق است اما فاجعه پیامدهای متفاو ی برای بازماندران ای اد میکناد کاه
سن ،جنسیت ،2طبقه اقتصادی و اجتماعی 3از جم ه متغیرهای ا یر رذار بر این فاو

میباشاد.

بر اساس برآورد نسبت جنسی جمعیت شهرهای بم و باروا  ،در زماان وقاوع زلزلاه جمعیات
مردان  2/86درصد بیشتر از جمعیت زنان و میزان مرگ و میر زنان بیشاتر از ماردان باودق اسات
(جدول شمارق . )1
در ف ایع ،کودکان ،زنان و افراد کم وان ،بیشترین آسیب را

ربه میکنند ،برای مثاال «باه

دنبال زلزله ماهاراشترا 4هند مرگ و میر باالی زنان به آن سبب بود که هنگام واقعه زنان در خانه
مشغول کار بودند و مردان در بیرون از خانه » (کامکار. )5 :1382 ،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 disaster
2 gender
3 economic- social class
4 maharashtra
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جدول شماره  :1آمارجمعيت بم و فوت شدگان بر اساس جنس در سال ( 1382احمديان) 1384 ،
جمعيت بم و بروات

جمعيت زنان

فوت شدگان زن

جمعيت مردان

فوت شدگان مرد

100892

49004

18333

51889

13494

با وجه به اینکه زنان و مردان نقشهای اص ی یک خانوادق را به عنوان همسر یا مادر ،دختار
یا خواهر ،پدر یا شوهر ،پسر یا برادر و فرزند داشته با کشته شادن و از باین رفاتن نقاش آنهاا،
خانوادق نیز دچار غییرا

میشود «وقوع زلزله در یک جامعه انسانی ،اغ ب کانونهای خاانوادری

را که مهم رین نهادها برای جامعه پذیرکردن و ای اد هماهنگی با هن ارهای اجتماعی فرزنادان
است از هم میپاشد» (م .زند. )176 :1376 ،
افراد در فاجعه دچار یک ناوع ساردررمی مایشاوند و از ساوی دیگار جامعاه نیاز ناوعی
بیسازمانی و بیهن ااری را

رباه مایکناد .در خاانوادقهاا شکسات سااختارها ،هن اارهاا و

کارکردهای خانوادری پدید میآید ،نقشها غییرمیکناد و کارکردهاا مختال مایشاوند حاواد
وسوانح طبیعی و انسانی ،نظیر سیل ،1زلزله 2و جنگ 3در لحظا ی کو اق طومار زندری را در هام
پیچیدق و بخشی از جامعه را به پدیدق بیخانمانی 4و آوارری ناشی از آن مبتال میکند این حواد
نه نها ازبعد مادی و اقتصادی ب که از نظر معنوی ،روانی واجتماعی نیزآ اار متعاددی بار جاای
میگذارند».
خانوادق به لحاظ قدر

نخستین و از نظر رستردری جهان شامول ارین ساازمان یاا نهااد

اجتماعی در جامعه وسنگ بنای همه جوامع بزرگ انسانی اسات ،سای.کوهن و اس .کاول (

C.

 )Cohn; S. Cole, 2002محققان روانشناسی فاجعه معتقدند که «خانوادقها بعاد از یاک رویاداد
هدید کنندق حریک به ان ام یک اعمال معناداری میشوند که در روابع نزدیاک و پدیادقهاای
زندری غییر ای اد میکنند و عمدق رین این اعمال معنادار ،در وضعیت ازدواج ا فاق میافتد ،در
دنیای امروز این صور وجود دارد که زنان در صمیم ریری برای انتخاب همسار آزاداناه رفتاار
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 flood
2 earthquake
3 war
4 homeless
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میکنند بدون اینکه ابع الزاما

سنتی نسلهاای رذشاته باشاند و مای وانناد در ماورد شاریک

زندری شان صمیم بگیرند ،اما ف ایع طبیعی مانند زلزله به دلیل برد وسیع خریب کننادری آن،
باعث بهم ریختن نظم اجتماعی و روالهای منطقی زندری مایشاود و رویکاردی بازرشاتی در
بعضی فرایندهای زندری ای اد میکند که یکی از دالیل آن الک برای بقاا باودق اسات .بعاد از
ف ایع بعضی از هن ارهای جامعاه کاارکرد خاود را از دسات دادق و حتای غییار عناصار مهام
فرهنگی نیز رخ میدهد مانند هن ار انتخاب مستقل همسر.
دادقهای به دست آمدق از زنان راوی در این پژوهش ،نشان مایدهاد کاه بعاد از زلزلاه بام
غییری در روند الگوی انتخاب همسر داشته ایم ،ررچه این پدیدق در رزارشهای آمااری زلزلاه
بم آوردق نشدق موضوع مهم قابل ذکر این است که بعد از فاجعه ما با انواع خانوادق مواجه هستیم
یعنی «خانوارهایی که فقع مرد خانوادق زندق ماندق است ،خانوادقهایی که فقع زن خاانوادق زنادق
ماندق است ،خانوادقهایی که مرد خانوادق و فرزندان زندق ماندقاند ،خانوادقهایی که زن خانوادق و
فرزندان زندق ماندقاند ،خانوادقهایی که زن و مرد فقع زندق مانادقاناد ،خاانوادقهاایی کاه فقاع
فرزندان زندق ماندق اند» ( ژ .شادی ط ب ) 1372 ،و هر کادام از ایان خاانوادقهاا باا مشاکال
خاصی مواجه هستند که یکی از این مشکال  ،سرو سامان دادن به وضعیت دختران و زنان نهاا
ماندق است .
 1-1پرسشهای تحقیق
 چگونه یک پدیدق انسانی اجتماعی مانند ازدواج حت ا یر ف ایع طبیعی ا یر میپذیرد ؟
 چه عوام ی در شکل ریری ازدواج اجباری زنان در فاجعه ا یر رذار است ؟
 راهبردهای انتخابی زنان جوان در مقابل فشار اطرافیان برای پذیرک ازدواج اجباری چه
بودق است و ازدواج اجباری در زندری شخصی و اجتماعی زنان چه پیامدهایی به همراق
دارد؟

 -2اهمیت موضوع
محقق معتقد است فاجعه طبیعی می واند بر زندری زناان اا یر بگاذارد و بارای کشا
بیشتر  ،شنیدن

ربیا

و روایا

و درک

زنان بازماندق در فسایر و فهایم پیامادهای اجتمااعی زلزلاه
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ارب زنانه خاود و دیگاران را نیاز باا

دیدق عمیق ری مشاهدق کنیم ،بنابراین بررسی ماهیت زندری زنان در یک فاجعاه فرصاتی اسات
برای یادریری نحوق ساخت زندری روزمرق زنان هم در دورق بحران و هام غیار بحاران ،فاجعاه
باعث نها شدن عداد زیادی از زنان به دلیل مرگ والدین یا همسرشان مایشاود ،در ایان میاان
ارزشها و ابوهای جنسیتی اجتماعی ،1این رروق از زنان را برای رهایی از نهایی یا ناامنی م بور
به ازدواجی شتابزدق ،2حمی ی  3یا ر یب دادق شدق 4میکند که به دلیال شاوک ناشای ازفاجعاه،
مقدما

استاندارد انتخاب همسر در آن اجرایی نمیرردد که در نهایت باعاث ای ااد پیامادهای

روانی و اجتماعی برای خود ،خانوادق و جامعه خواهد شد.
ررچه در این میان ازدواجهایی نیز بصور

منطقی صور

میپذیرد و یا از میان ازدواجهاای

شتابزدق یا اجباری عدادی نیز ادامه دار خواهند بود ،اما بسیاری نیز به اختالف و طاالق خواهاد
کشید .ازدواجهای اجباری یا شتابزدق که در طول بحران به دلیل فشارهای خاانوادری یاا جامعاه،
نگرانیهای والدین یا مشکال

اقتصادی خانوادق ا فاق میافتد باعث شدق اناد کاه بعضای زناان

م بور به ازدواج با مردان مسن ر شدق یا به ازدواج موقت با نیروهاای غیرباومی ان دادق و یاا
همسرمردانی بیکار و معتاد شدقاند و این موضوع اهمیت پرداختن به این موضاوع را از دیادراق
جامعه شناسی نشان میدهد .
در بم نیز بنا به روایا
پدیدق غییرا

زنان انتخاب شدق ،شاهدین عینی و بعضی مس ولین اجتمااعی شاهر،

ازدواج را شاهد هستیم امروز در بم عدادی از زنان مناطق فقیر نشین بام اجباارا

به عقد شوهرشان درآمدق و رروهی دیگر همسر شوهران موقتی شدند که به اسام مهنادس وارد
بم شدق و بدون هیچ عهدی بعد از پایان عم یا

بازسازی ،این زنان را با یک یا چند فرزند رها

کردق و به شهرهای خود بازرشتند .
ازدواج اجباری بر زمینههای روانی ،اجتماعی و اقتصادی زنادری ایان راروق از زناان ،اا یر
میگذارد .زنانی که ازدواج اجباری دارند خود را کامال از جامعه و خانوادق جدا میدانند و م بور
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 gender -social taboo
2 early marriage
3 forced marriage
4 arrengment marriage
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به حمل سوء استفادق مداوم در طاول عمرخاود هساتند و ایان موضاوع در زنادری اجتمااعی،
اقتصادی ،حصی ی و عالیق شخصی آنها پیامدهای منفی ای اد میکند .این مهم نشان میدهد کاه
ان ام مطالعا

اجتماعی و روانشناسای در خصاوش شناساایی و سارا ارایاه راهکاار جهات

پیشگیری ازدواج اجباری در مناطق آسیب دیدق ضرور

دارد .

 -3پیشینه پژوهش ،ادبیات نظری و تجربی موضوع
ای .پی .سوروکین جامعه شناس آمریکایی اولین کسی است که در کتاب "انسان و جامعه در
مصایب" 1به صور

مدون به موضوع غییرا

ازدواج در ف ایع اشارق میکند ،او به نقل از

وینکور ) (Vinkor, 1940مورخ ،دربارق بخشی از غییرا

اجتماعی بعد از طاعون سال 1451

میالدی در شهر میالن اینگونه نوشته است« :بعد از طاعون ازدواجها در هر جا به قدری زیاد
میشدند که کشیشها به سختی می وانستند از عهدق کارشان بر آیند بطوریکه یک سال بعد از
طاعون ،چهار هزار جشن عروسی بررزار شد و قریبا همه این ازدواجها من ر به فرزندآوری
شدند» ( .( A.P. Sorokin, 2010: 94اما در این کتاب اشارق نشدق است که آیا این ازدواجها از
سوی خانوادق به دختران و پسران اجبار شدق است یا با رضایت زوجین ا فاق افتادق است ؟
جدول شماره  . 2آمار ازدواجهاي ثبت شده دراداره ثبت و احوال شهرستان بم
سال

تعداد ازدواج

سال

تعداد ازدواج

1384

3395

1391

2205

1385

2519

1392

1991

1386

2463

1393

1779

1387

2339

1394

1557

1388

2288

1395

1564

1389

2087

1396

1

1390

1393

1047

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Man and society in calamity
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در بم نیز مطابق آمارهای دریافتی از ادارق بت و احوال بام در ساالهای اولیاه بعاد از زلزلاه
شاهد افزایش نرخ ازدواج بودق ایم .
پژوهشهای مبتنی برجنسیت و ف ایع طبیعای جازو پژوهشاهای جدیاد در جامعاه شناسای
میباشد و ابتدا با آ ار روان شناسان آغاز شد و بعدها به مسایل اجتماعی کشایدق شاد«جنسایت،
بعد مهمی از ساختارهای اجتماعی است که در جامعه شناسی اولیاه فاجعاه وساعه نیافات .در
دهه  ،1990هم دانشمندان فاجعه و هم متخصصان م ی بحران ،در عهد خود برای کاهش آسیب
پذیری رروقهای حاشیه ای ،نیاز به مرکز بر روی زناان را باه رسامیت شاناختند ،ررچاه ابتادا
اطالعا

دربارق زنان و فاجعه به طور عمدق شامل نظرسن یهایی بود که جنسایت را باه عناوان

یک متغیر جمعیت شناختی مطالعه میکردند و این مطالعا

در وضیح و ح یل کامل

و دیدراقهای زنان در فاجعه نقشی نداشته و بسیاری از مطالعا
ریزیهای حت س طه مردان مانند مراکز عم یا

ربیاا

پیشاین نیاز عماد ا باه برناماه

اضطراری و یمهای جست و و ن ا

متمرکز

بودند » (.) A. Fothergill, 2004: 8
در ایران پژوهشی در خصوش "ازدواج اجباری درزمان فاجعه" ان ام نشدق ،که شاید یکای
از دالیل آن عدم رزارک این پدیدق از سوی زناان و محرماناه باودن آماار اسات و در مقااال
کشورهای دیگر نیز مقوله ازدواج اجباری در فاجعه بطور م زا پوشش ع می دادق نشدق و بیشتر
به عنوان زیرم موعه خشونت جنسیتی مطرح شدق است یا به بصور
آماری از سوی سازمانهای حمایت کنندق زنان ،یونیس
است اما یک کتاب با این عنوان به صور
آن آوردق شدق و یک مقاله که بصور
کتاب م موعه مقاال
با ویرایش و نظار

رازارکهاای میادانی و

و دیگر ان منهای اجتماعی منتشر شدق

ک ی نگاشته شدق است که با وجه به چندبعدی بودن
ربی و کیفی به ازدواج اجباری پرداخته است.

"ازدواج اجباری :معرفی عدالت اجتماعی و دیدراههای حقوق بشر"

آ .ریل و آ .ساندری 1دو جارم شاناس اسات ،کاه در ساال  2012منتشار

کردق اند .در این کتاب م موعه مقاال ی از کارشناسان و پژوهشاگران رشاتههاای جارمشناسای،
جامعه شناسی و حقوق از عاری

ازدواج اجباری اا نموناههاایی از آن در کشاورهای آسایایی

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Aisha K. Gill & Anitha Sundari
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آوردق شدق است که دیدراهی چندرشتهای به این مقوله دارند .آنها پژوهشهای موجود را

زیه

و ح یل کردق و شواهد جدیدی ارائه میدهند که در آن پیچیادریهاای فرهنگای را کاه اغ اب
الکهایی را برای وضیح و حتی وجیه این نقض حقوق زنان است را به چاالش مایکشاانند.
نویسندران معتقدند خواندن این کتاب برای پزشکان و دانش ویان جامعه شناسی ،جرم شناسای،
مطالعا

جنسیتی و حقوق ضروری است .

در سال  2014در کشور بنگالدک که

ربه طوفان و سیلهای خریاب کننادق دارد و نارخ

باالیی در ازدواج دختربچهها و قاچاق آنها در بحرانهاای طبیعای دارد ،مقالاهای باا عناوان "آیاا
چالشهای آب و هوایی باعث افزایش ازدواجهای زودهنگام و اجباری ،به عنوان یک اساترا ژی
سازراری در بنگالدک شدق است ؟".از م .آلسون 1و همکاران در م اه باین الم ای مطالعاا
زنان به چاپ رسیدق است ،نویسندران این مقاله را با روک حقیق کیفی و بارای ساه ساال ،در
زمینه ا یرا
غییرا

غییرا

اق یمی بر جنسیت ،به ار باط بین ازدواج اجباری و زودهنگاام فرزنادان و

اق یمی در بنگالدک نوشتهاند ،نویسندران استدالل میکنند که بحرانهای آب و هاوایی

باعث سختیهای اقتصادی زیادی در این کشور شدق است واین امر موجب میشود کاه جهیزیاه
در خانوادقهای پسران جوان به شکل انباشات سارمایه ماورد وجاه قارار ریارد و باالعکا در
خانوادق دختران به عنوان یک بار اقتصادی سنگین که باعث ازدواج در سنین باال ر میشود ولای
در بحرانهای طبیعی به این دلیل که به دلیل مشکال

ای اد شدق از خاانوادقهاا انتظاار جهیزیاه

ارزان ری میرود افزایش ازدواج دختربچهها را شاهد هستیم ،نویسندران در نهایات مایرویناد
که ما نتی ه میریریم مرکز بر پیامدهای اجتماعی چالشهای آب و هوایی باید بیشتر شود اا از
حقوق زنان و دختران در جوامع آسیب پذیر محافظت راردد ( )M. Alston, 2014خا پیشاینه
حقیقا ی این موضوع در ایران و کشورهای دیگر ،یکی دیگر از نشاانههاای غف ات ازپیامادهای
فاجعه در رروق اجتماعی زنان میباشد و حقیق حاضر با بررسی موضوع پدیدق ازدواج اجبااری
بعد از فاجعه اقدام مهمی در شروع حقیقا

کیفی در این زمینه خواهد بود .

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 M. Alston
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 -4روش پژوهش
1

این پژوهش با روک حقیق کیفی رراندد وری ان ام شادق اسات .ام .بیارکا و اچ .می از

(M.

) Birks & H. Mills, 2011سه موقعیت برای استفادق از روک نظریه زمینهای را شاخص مایدانناد:
«اول این که وقتی اطالعا
نظریه با قدر

کمی دربارق حوزق مورد مطالعاه وجاود داشاته باشاد ،دوم خ اق یاک

ببین و وضیح پدیدق ،نتی ه و مدنظر محقق باشد و سوم اینکه یک فرایند در طرح

حقیق و موضوع مطالعه وجود داشته باشد و هدف شناخت دیادراهها و معاانی رفتااری افاراد در
یک موقعیت خاش است که مورد

زیه و ح یل کافی قارار نگرفتاه و یاا درک جهاان افاراد از

زاویه دید خودشان ،اینها از موضوعا ی است که در قالب نظریه زمینهای ررانادد اوری مای اوان
مورد پژوهش قرار داد و موضوع جامعه شناختی فاجعه نیز یکی از این موارد است » .
از سوی دیگر با وجه به پرسشهای این پژوهش و مطالعه پیامدهای اجتماعی فاجعاه روک
کیفی مناسبترین روک حقیق در این خصوش بودق است .بعضی از محققان فاجعه نیز معتقدناد
روکهای حقیاق فع ای شااید جوابگاوی حقیقاا

اجتمااعی در ایان خصاوش نباشاد ،لاذا

چارچوب حقیقی خاصی را پیشنهاد نمودقاناد کاه بخاش اساسای و زیربناایی ایان چاارچوب
پیشنهاد شدق با کنیکهای مورد استفادق در روک حقیق مر بع میباشاد« از نخساتین روزهاای
پژوهش در باب بالیا ،شیوق میدانی مهم رین راق جماع آوری اطالعاا
میدانی هموارق به سمت مطالعا

باودق اسات ،پاژوهش

طبیعی انواع رروهها سازمانها و جوامع مایل داشاته اسات و

در واکنش به بالیای طبیعای و موقعیاتهاای هدیاد کننادق در مقابال پاژوهشهاای

ربای و

هدفمند بزرگ به لحاظ کمی قرار ررفته اسات .برنادا فی یارا اشاارق کاردق اسات کاه از نظار
اریخی قرابت نزدیکای باین پاژوهش بالیاا جماع آوری و ح یال اطالعاا
راهبردهای جمع آوری اطالعاا

کیفای باه ویاژق

جهات دار میادانی وجاود دارد » (د .ساارو یا و ر .پی اک،

 .)1382قابل ذکر است این روک راق بسیار مناسبی برای دسترسی به روایا

مستقیم و

دست اول رروههای اجتماعی بعد از ف ایع است چرا که با جمع آوری اطالعا

اارب
2

زیربناایی در

روشهای کیفی دادقهای عمیق ،اساسی و صمیمی دربارق رروههای کوچک به دست میآوریام و
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Grounded theory
2data base
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این روک به مرکز محقق بر زمینه 1حقیق و اکتشاف بیشتر برای ایید اطالعا
کرد ،روشهای کیفی در واقع اجازق ظهور اطالعا

کماک خواهاد

عمیق در مصاحبههاای عمیاق را مایدهاد و

چیزهایی که ما نمی اوانیم از اساناد مکتاوب و پرساش ناماههاای بساته باه دسات بیااوریم باا
کنیکهای مصاحبه عمیق و مشاهدق مشارکتی کش
آوری و

زیه و ح یل میکنیم به اطالعا

خواهیم کرد و همانطور که دادقها را جمع

عمیق و غنی ر دست پیدا میکنایم کاه در ادبیاا

حقیق آنها بت و ذکر نشدقاند .
برخالف پژوهش کمی که در آن با استفادق از فنون رونارون نمونه ریری احتمالی مواردی
انتخاب میشوند که نمایندق واقعی کل جامعهاند ،در پژوهش کیفی نمونهها به طور هدفمند انتخاب
میشوند و پژوهش رر عمدا به انتخاب محیعها ،افراد یا رخ دادهای ویژقای میپردازد که
اطالعا

مهمی را امین میکنند؛ اطالعا ی که به دست آوردنشان از طریق سایر انتخابها میسر

نیست و مهم رین اص ی که در نظر ررفته میشود انتخاب محیعها ،زمانها و افرادی است که
قادرند برای پاسخ به پرسشهای پژوهش اطالعا

الزم را فراهم کنند (م .ازکیا و ح .ایمانی

جاجرمی. )60 :1390 ،
میدان مطالعه در این حقیق  25زن جوان ساکن در بم بازماندق از زلزله  1382است ،که
بصور

هدفمند نمونه ریری شدند .با مامی این زنان مصاحبه عمیق صور

ررفت که از 40

ا  60دقیقه برای هر مصاحبه زمان صرف شدق است .در ابتدای پژوهش ،ابتدا بصور
نمونهریری هدفمند از بین زنانی که

ربه سکونت در چادرو کانکا و اردوراههای بم بعد از

زلزله داشتند زنانی با معرفی دوستان ،آشنایان و بعضی مس ولین بمی و حتی درخواست خودشان
انتخاب و با ایشان مصاحبه میشد.
زنان بمی براساس منطقه مسکونی ،حصیال

 ،شغل م زا شدند و سواال

شد اما به هر سه رروق اجازق دادق شد در مصاحبه روایی بصور
سواال

حقیق ،روایتهای خود را با

ربیا

متفاو ی پرسیدق

آزادانه و به دور از قیدو بند

دقایق و روزهای اول زلزله آغاز کنند .این روند

به این افراد اجازق می داد که با محقق احساس اعتماد بیشتری پیدا کنند و لذا در مرح ه بعدی و
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 context
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طرح سواال

شخصی و خانوادری بدون سانسور

179

ربه خود را در میان بگذارند .ررچه بعضی

از این زنان در طول مصاحبه چند باری با مکث از محقق میخواستند که این مباحث جایی
مطرح نشود ،این قسیم بندی باعث شد که در نهایت مفاهیم جدید ر و بنیادی ری کش
و از کرار سواال

رردد

خودداری شود .ررچه کار سخت رمی شود ،اما می وانیم با افراد ،بهتر و
کنیم .زنان همگی اهل بم بودند و

بیشتر صحبت کنیم و دادقهای جدید ری کش

ربه

سکونت در چادر و کانکا در منطقه آسیب دیدق را داشتند .مصاحبهها در شهر بم در خانه یا
محل کار یا کافی شاپ و بعضا به درخواست راوی در محیع گرام ان ام شد و از  30دقیقه ا
 2ساعت طول کشید و بعد از مصاحبه با  11نفر از زنان طبقه اقتصادی پایین و  14نفر از زنان
طبقه متوسع اقتصادی به اشباع نظری رسیدیم ،هم چنین برای وسعه مقولههای ابتدایی و
سودمند ر کردن آنها از نمونه ریری نظری استفادق شد که بعد از مصاحبه با زنان انتخاب شدق
اولیه با وجه به پاسخهای ایشان از میان سواال

مطرح شدق و در مصاحبهها به مفاهیم جدیدی

رسیدیم که از نمونه ریری نظری با هدف شناسایی مفاهیم جدید ر و منطبق با مقولهها،
نمونههای بعدی انتخاب رردید« .فرایند این نمونه ریری ماهیتی کراری دارد به این صور

که

محقق نمونه اولیه را بر میدارد ،دادقها را ح یل میکند و سرا نمونههای بیش ر را برای
پاالیش مقولهها و نظریههای در حال ظهور خود م ددا بر میدارد این فرایند ا زمانی ادامه
مییابد که محقق به مرح ه اشباع دادقها برسد یعنی مرح های که در آن از رسترک بیش ر
نمونهها هیچ بینش و ایدق جدیدی حاصل نمیشود» (ا .محمدپور. ) 41 :1390 ،
در ابتدا سه نفر از زنان طبقه متوسع به صور
پایین اقتصادی بطور مستقیم در

ناآشکار و ویحی و دو نفر از زنان طبقه

ارب خود به حمیل ازدواج از سوی خانوادق یا خویشاوندان

اشارق کردند و محقق با وجه به مهم بودن این مفهوم از دیگر بانوان خواست ارر کسی را
میشناسند که ازدواجش اجباری بودق به او معرفی نمایند ومصاحبه آنقدر ادامه یافت ا به کرار
مفاهیم و ع ل رسیدیم و در این مفهوم ،به اشباع نظری رسیدیم.
در این حقیق در مرح ه رردآوری دادقها با وجه به روک حقیق ،از کنیک مصاحبه عمیق
به شیوق نیمه ساخت یافته استفادق شدق است و به دلیل فاجعه زلزله بم ،ابتدا با کنیاک مصااحبه
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اپیزودیک ،سواال

با این مضمون آغاز شد ،شما از زلزله چی بخاطر داریاد ؟ و اینگوناه زناان

روایت خود را از روز فاجعه  5دی آغاز نمودند .البته به دلیل رومای ناشای از ساانحه و امکاان
حری

رذشته در خاطرق رویی که « خاطرا

وسع هی انا

شناخت و

ربیا

موجود در حافظه به طورغیرعمدی و ناهشایارانه

کنونی غربال شدق و مورد حری

است واپا زنی ا فاق بیفتد یعنی در کانهها – هی انا
صور

قارار ریرناد یاا ممکان

خاطرقها از خودآراق کاه در غیار ایان

ای اد ناراحتی میکند اطالق میشود این مکانیسم جزو دفاعهاای نورو یاک طبقاه بنادی

شدق است » (ا .شارقی .) 4 :1383 ،سواال ی برای هدایت مصاحبه بعد از چند دقیقاه از شاروع
روایت پرسیدق شد که روند مصاحبه ازواقعه مدار به روند منطقی مصاحبههای کیفی نیمه ساختار
یافته غییر کرد .قبل از مصاحبه به زنان اطمینان دادق میشد که نام آنها در هنگاام ارایاه مصااحبه
شان کامال محرمانه بودق و در هنگام بت کدرذاری میشود .ان ام مصاحبه به این شکل بود کاه
ابتدا با اجازق مصاحبه شوندق صحبتهای ایشان ضبع مایشاد یاا باه دلیال درخواسات ایشاان
مصاحبه به صور

فنی یا اینترنتی با ایشان ان ام میشد و پا از آن باه رشاته حریار درآوردق

میشد و پا از ان ام هر مصاحبه ،کدرذاری باز ان ام میشد و بر اساس مفااهیم و مقولاههاای
ابتدایی بعد از چند مصاحبه اول نمونه ریری نظری نیز ان ام شد ا زمانی کاه باه اشاباع نظاری
دادقها رسیدیم .ح یل دادقها طی سه مرح ه کدراذاری شادق کاه عباار اناد از  -1کدراذاری
باز -21کدرذاری محوری -3 2کدرذاری انتخابی. 3
دراین مراحل که به صور

پیوسته دنبال میشوند مصاحبههای ان ام شدق به صور

خع به

خع ح یل و کدرذاری شدند .در آغاز و در قالب مرح ه کدرذاری باز به هر مفهوم موجاود در
مصاحبه بر چسبی الصاق شد و براساس ویژریها و ابعاد هر مفهوم عداد بسیاری کدهای بااز و
خام پدیدار شدند .در ادامه و در مرح ه کدرذاری محوری هر عاداد از کادهایی کاه باه لحااظ
مفهوم و خصایص مر بع بودند رردآوری و به محوریت یک مقوله سازمان دهای شادند .بادین
ر یب پا از فرایند خرد کردن مصاحبهها به کدها و زیرمقولهها در کدرذاری باز در این مرح ه
به مر بع کردن و دسته بندی آنهاا حاول محاور موضاوعا

اصا ی پرداختاه شاد .کدراذاری

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 open coding
2 axial coding
3 selective coding
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رزینشی نیز با استفادق از انتخاب مفاهیم و موضوعا ی که در استخراج مضامون اصا ی پاژوهش
مو ر به نظر میرسند دنبال شد.این مرح ه با هدف یکرارچه سازی و پااالیش دادقهاا باه منظاور
پدیداری مقوله اص ی و نظریه ان ام میشود .در کدراذاری رزینشای االک مایشاود انتخااب
مقولهها به رونهای صور

ریرد که مقوله اص ی اساتخراج شادق عمادق مفااهیم پدیاد آمادق در

مراحل قبل را پوشش دهد.
در این پژوهش ،مصاحبههای آغازین ابتدا ح یل خاع باه خاع و سارا بعاد از پدیادار شادن
مقولههای آغازین به کد رذاری جمال و پاراررافها اقدام شد .در ح یل خع به خع ،عاداد 443
دادق خام از مصاحبه با زنان رروق مناطق پایین شهر ،عداد  558دادق خام از مصااحبه باا زناان منااطق
متوسع نشین و1001دادق خام در م موع ساخته شدند .با استفادق از دو رویه طرح پرسش و مقایساه
کردن و مراجعه مکرر به دادقها ،دادقهای خام بدل به مفاهیم شدند .عداد مفاهیم ساخته شادق در ایان
مرح ه 731مفهوم برای زنان رروق مناطق پایین شهر 742 ،مفهوم برای زنان مناطق متوساع نشاین و
در م موع 1473مفهوم برای هر دو رروق بدست آمدند .همچنین در حین مراحل کدرذاری ساه راناه
به مدل پارادیمی مطابق آنچه اشتروس وکوربین مد نظر داشتهاند وجه شدق اسات کاه کادام مفااهیم
مربوط به بخشهای شرایع ع ی ،شرایع مداخ ه رر ،راهبردها و پیامدها بودق است .
مشخصا

پاسخگویان در این پژوهش بر اساس برخی از متغیرهای زمینهای آناان باه شارح

زیر است:
جدول شماره  . 3مشخصات زنان مصاحبه شده بر اساس سن ،تحصيالت ،اشتغال ،نوع تاهل
متغيرهاي زمينهاي

رروههای سنی

حصیال

فراواني
32-37
38-43
44-49
50-55
55-60
61-66
زیردیر م
دیر م
لیسانا

13
7
1
1
2
1
9
8
5

فوق لیسانا و باال ر

3
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ادامه جدول شماره  . 3مشخصات زنان مصاحبه شده بر اساس سن ،تحصيالت ،اشتغال ،نوع تاهل
فراواني

متغيرهاي زمينهاي
شاغل

16

غیرشاغل

9

م رد بدون ازدواج

3

متاهل

18

بدون همسر (طالق-فو )

4

وضعیت اشتغال

نوع اهل

جمع پاسخگویان

25

 -5یافتههای پژوهش
این مقاله به بررسی شرایع ع ی ،مداخ ه رر در ای اد پدیدق ازدواج اجباری بعاد از فاجعاه و از
طرفی به راهبردهای زنان در مقاب ه با این پدیدق و پیامدهای ناشای از آن در زنادری شخصای و
اجتماعی آنها میپردازد .با وجه به کرار این مفهوم در خالل پاساخهاای کنشاگران و

رباه

ازدواج در آن شرایع را داشتهاند در مفاهیم و مقولههای برآمدق از حقیق ،این پدیدق را با عناوان
مقولهای در زیر م موعه مقوله خشونت جنسیتی انتخاب شد ،انتخاب این پدیدق عالوق بر کرار،
دالیل دیگری نیز داشت از جم ه قدر

جذب سایر مقولههای مربوط به وضعیت ازدواج مانناد

ازدواج شتابزدق و مص حتی ،برای شریح بیشتر از مراحل کار و دسته بندی مفااهیم شابیه و هام
معنی و پدیدار شدن مقولهها که از مفاهیم ساخته شد ،نسبت باه نحاوق سااخت مقولاه "ازدواج
اجباری" اقدام میشود ،الزم به ذکر است که برای به دسات آوردن ایان مقولاه ماامی دادقهاای
رردآوری شدق اعم ازدادقهای کتبی و دادقهای مشاهدقای مربوط به زنان هر دو رروق ح یل شد
و محقق بطور دایم در دادقهای رردآوری شدق غوطه وررشاته و از کنیاک پرسایدن ومقایساه
کردن استفادق نمودق است ،برای مثال بعضی مفاهیم استخراج شدق از کدراذاری اولیاه دادقهاای
خام در جدول شمارق  4ذکر شدق است .
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جدول شماره  .4كدگذاري اوليه دادههاي خام
دادههاي خام

مفاهيم اوليه

مقوالت فرعي

زهرا :برادرم زلزله شد نگذاشت بمونم دو ماهی شد
بعد از زلزله ،دادم به شوهرم که قبل زلزله هم
خواستگاری کردق بود رفته بودم نه
ر :میدونی ازدواجم اجباری نبود اونطور که میرن،
ولی م بوری شدم چون همش فامیال میرفتند
نهایی زشته بدق ،چرا ازدواج نمیکنی ،منم بدون
حقیق و همه چی شوهر کردم
شادی :عقد من زوری بود درسته قبل زلزله
خواستگارم بود ونامزد شدق بودیم ولی من وقتی
پدر و مادرم مردن دیگه نمیخواستم ازدواج نکنم
یاحداقل به این زودی نمیخواستم ولی خاله م اینا
زورم کردن ،هرچی التماسشون میکردم شرایع
روحیم خوب نیست بعدا ،قبول نکردن و همین
کانکاها منو عقد کردن از کانکاها متنفرم

اجبار برادربه شوهرکردن
عدم رضایت دختر از
خواستگار

ازدواج اجباری
عدم رضایت زن

ازدواج از سر نهایی
فشار اطرافیان به ازدواج

ازدواج شتابزدق
فشار خویشاوندان
(شرایع مداخ ه
رر)

فشار فامیل به ازدواج
عدم وجه به رضایت
زن
عقد زوری و اجباری

فشار خویشاوندان
عدم رضایت زن
ازدواج اجباری

زشت بودن بودن زن
بیوق در مح ه
آزار و اذیت زنان نها در
اردوراق
ازدواج از سر استیصال

ابوهای جنسیتی
(شرایع مداخ ه
رر)
آزارهای جنسیتی
(شرایع مداخ ه
رر)
ازدواج شتابزدق

معصومه :من بعد مرگ شوهرم اصال نمیخواستم
شوهر کنم ،اما اینقدر همه اذیت کردند و زخم
زبون زدن که زن بیوق نها بمونه زشته و مردای
اردوراق اذیت میکردند م بور شدم با یک مرد
متاهل ازدواج کنم

مقوله
اصلي

ازدواج
اجباری

پا از بازسازی روایتها و مقایسه مفاهیم با یکدیگر و مراجعه به یادداشتهای نظری کاه
در جریان مصاحبه و مشاهدق صور

ررفت مشخص شد ،زنانی کاه

رباه ازدواج اجبااری در

زلزله داشته ،یا با حمیل زور و اجبار مرد خانوادق در نقش پدر یا برادر و باهدف داشتن زنادری
خانوادری و اقتصادی مط وب ر و امین خرج زندری دختر وسع شوهر م بور به پذیرک این
ازدواج میشدند یا به دلیل نگرانی مادر و یا خویشاوندان بعد از فو

پدر یا والدین و با هادف

سروسامان ررفتن و رهایی از نهایی م بور به پذیرک شتابزدق یاا از روی بایمی ای خواساتگار
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پیشنهادی آنها میشدند ،براساس مادل پااردایمی 1الگاوی ای.اشاتروس و جای .کاوربین
) Strauss & J. Corbin, 1998کدرذاری محوری و یک روند منطقی و منظم بین مقوال

(A.

ای ااد

شد ،و از بین دادقها ،شرایع ع ی 2و شارایع مداخ اه رار 3پدیادق 4ازدواج اجبااری در زمیناه

5

رروههای اجتماعی زنان بازماندق از زلزله  1382بم و راهبردهای زناان درریار باا ایان پدیادق و
پیامدهای این پدیدق و راهبردها بر زندری شخصی و اجتماعی زنان استخراج شدق است .

شکل شماره  . 1مدل پارادايمي اشتروس و كوربين پديده ازدواج اجباري
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 paradigm model
2 causal conditions
3 intervening condition
4 phenomenon
5 context
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 1-5شرایط علی
«شرایع ع ی م موعههای حواد

یا ا فاقا

هستند که مسائل و مشکال

مربوط به یک پدیادق

را ای اد میکنند و به طور مشخص وضیح میدهند کاه چارا و چگوناه افاراد یاا راروقهاا باه
روکهای خاصی به پدیدق عکا العمل نشان میدهند .شرایع که ما درانگیازقهاای شخصای یاا
بیوررافیها پیدا میکنیم ،ممکن است برررفته از زمان ،مکان ،فرهنگ ،قوانین ،مقاررا  ،باورهاا،
اقتصاد ،قدر  ،یا عوامل جنسیتی و همچنین دنیای اجتماعی ،سازمانها و موسساا

باشاند (یاا

همه) .این چیزها ،یک منبع بالقوق شرایع است ،ممکن است شارکت کننادران در حقیاق هماه
دالیل آنچه که ان ام میدهند را ندانند هرچند ممکن است آنها به محقق دالی ای از رفتاار خاود
ارایه دهند» ( .)A. Strauss & J. Corbin, 1998: 130-131بطور خالصه منظاور از شارایع ع ای
دراین مدل «حواد  ،رویدادها و ا فاقا ی هساتند کاه من ار باه وقاوع یاا وساعه یاک پدیادق
میشوند» (م.ازکیا و ح .ایمانی جاجرمی.) 97 :1390 ،
آن چه موجب پیدایش پدیدق ازدواج اجباری یا به بیانی دیگر شرایع ع ی این پدیادق شادق
است ،زلزله و بعا

مستقیم و غیر مستقیم ناشی از آن مانند مارگ سرپرسات خاانوادق پادر یاا

مادر ،از دست دادن خانه وسرپناق ،آسیبهای جسمانی و بیکاری پادر یاا سرپرسات خاانوادق و
الک برای بقا است که خانوادق یا خویشاوندان ،ازدواج زنان را راهکاری بارای بارون رفات از
مشکال

ناشی از ا یرا

مخرب زلزله انتخاب کردقاند .

زلزله بم درهمه مناطق بم آسیب وارد نمود بعضی مناطق نیز مانناد منااطق نزدیاک ارگ بام و
رسل بروا  ،هم از نظر میزان خرابی و هم کشته شدن اعضای خانوادق باه دالی ای چاون نزدیکای
این مناطق به رسل ،کاهگ ی بودن خانهها ،ساخت و ساز بدون نظار

خانههای مساکونی آجاری

بیشتر آسیب دیدقاند .دراین میان با مرگ مردان خانوادقهای سنتی بم ،زنان وضعیت نابساامانی پیادا
کردند ،دختران بدون حضور پدر و راهی مادر م بور به زندری در کنار خویشااوندان (پادربزرگ،
مادربزرگ ،عمه ،دایی ،خاله ) و حتی همسایهها بودند و در این میان آنها عالوق بر حمل رنج مارگ
عزیزان ،بایستی به صمیم ریریهای مردان و زنان خانوادق میزبان نیاز احتارام مایرذاشاتند ،ضامن
اینکه بعضی از این دختران هم که م بور به زندری با پدربزرگ و مادربزررشان بودق بارای رهاایی
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ازقوانین خانوادق جدید و دست یابی به حا استقالل اقدام به ازدواجهایی شتابزدق کردند که بعضاا
موفق و بعضی نیز ناموفق باودق اسات و بعضای از ایان ازدواجهاا باه طاالق ،اعتیااد ،خشاونت و
افسردری ان امید که در بخش پیامدها به آن پرداخته می شود.
شادی در زمان زلزله همه اعضای خانوادق اک فو

شدق و با خانوادق فامی ش زندری میکاردق،

آنها ابتدا در چادرهای اضاطراری و سارا بعاد از ازدواج در کاانکا زنادری کاردق اسات .او از
اجبارک برای ازدواج با نامزدک میروید و اینکه راضی نبودق است در آن شرایع عروس شود .
خانم ر ،که یک دورق شدید افسردری و اقدام باه خودکشای باه دلیال مارگ هماه اعضاای
خانوادق و دیدن جسدهای آنها زیر آوار داشته است ،از اصرار دایی و دخترخاله اک برای ازدواج
میروید .او درنهایت م بور شد با یکی از خواستگارهای پیشنهادی دخترخاله اک ازدواج کند.

"یه دختر خاله داشتم که شوهرک یک خواهرزادق داشت که یاه دوساتی داشات
رفت من خی ی عریفت کردم بیا زن ایان پسارق بشاو ،مان خوشام نمایآماد اصاال
نمیخواستم ازدواج کنم همه کا من مردق بودند نها بودم ریار مایدادناد کاه بایاد
شوهر کنی ،دختر خاله م  8ماق 9 ،ماق رفت بیا بخوادک منم رفتم ههههه (خندق) مان
این سیاق را بخوام باالخرق دختر خاله م اینقدر اصرار کرد و دست رذاشت روی قران
و قهر کرد ا قبول کردم اومدند خواستگاری خالصه با هم ازدواج کردیم "
به غیر از دختران م رد ،زنانی هم که شوهر خاود را در زلزلاه از دسات دادناد ،عاالوق بار
سرپرستی خانوادق و رسیدری به وضعیت اقامت در چادر یا کانکا و دریافت کمکهای امادادی
برای کسب درآمد و مدیریت اقتصادی خانوادق مشکال

زیاادی داشاتند و ایان دشاواریهاای

ناشی از مرگ شوهر و نگهداری از فرزندان ،راهی آنها را م بور به پذیرک درخواست ازدواج
از سوی مردان متاهل ،مردان مسن یا پسران جوانتر و یا معتاد کردق است و راهی نیز دختران کم
سن و سال خود را بدون رضایت آنها به عقد پسران فامیل درآوردند ،که به رفته خودشان "سایه
یک مرد باالی سرشان باشد" و کمی از فشار زندری نیز کاسته شود .
صالحه یکی دیگر از زنان که در حال حاضر در خانه خود به پرورک جوجه مشغول اسات.
در زمان زلزله به دلیل بیکاری شوهر و از دست دادن خانه و اموال به نانوایی مشغول بودق است.
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او یک سال بعد از زلزله شوهرک را به دلیل سرطان از دست داد و م باور شاد کاه باه نهاایی
معاک خانوادق را امین کند .او م بور شد ،دختر  15ساله اک را به عقد پسرعمه اک در بیاورد.

" شرایع سختی بود ،و چادر و حیاط خونه بودیم ،شبا اریک ،عماه اک دوساتش
داشت وقتی رفت قبول کردم شوهرک دادم ،اون موقع دخترم راضی نباود خاب مدرساه
میرفت ،ولی االن از زندری ک راضی هست ،ولی من ناراحتم چرا این کارو کاردم ولای
چارق دیگهای نداشتم اونا و یه شهر دیگه بودن دخترم وضعیتش بهتر شد"
معصومه شب زلزله در بم نبودق و همراق با همسر در یکی از روساتاهای نزدیاک بام اقامات
داشته است .او شوهر و برادرک را از دست دادق و با دو فرزند م بور باه زنادری در روساتا و
سرا در چادرهای اضطراری یکی ازخیابانهای خانه فامی ش در بام شادق اسات .او در حالیکاه

صدایش را پایین میآورد ا پسربچه اک که از ادواج دومش است ،حرفهایش را نشنود میگوید:
" زمان زلزله یکی از امدادرران متوجه شدق بود من شوهر نادارم ،دایام باه مان
سرکشی میکرد منم فهمیدم که نگاهش فرق میکنه ولی می رسیدم به کسای چیازی
بگم ،یک شب یهو اومد و چادر من با التمااس بیارونش کاردم و فارداک وساای مو
جمع کردم رفتم و خیابان خونه خودمون ولی اون ا هم نها بودیم رفتم اردوراق کاه
امنیت بیشتری داشت اون ا هم نگاهها به ما زنان بیوق فرق میکرد ،زندری سخت بود
باید برای خودم و بچهها یه کاری میکردم ،باالخرق با یک مرد متاهال وبچاه دار کاه
فهمیدق بود نها هستم ازدواج کردم "
زلزله و ا یرا

مستقیم و غیرمستقیم آن از نظر قدم زمانی ع ات اصا ی بازرشات الگاوی

ازدواج اجباری در بم بودق است .این عامل آنچه را کی طای ساالها مباارزا

اجتمااعی زناان و

مردان به الگویی مناسب جامعه مدرن بدیل کردق بود را م دد وارد زندری زنان کرد زیرا زلزلاه
و رسهای ناشی از آن و از دست دادن اموال و خانه و سرپناق ،غریزق الک برای بقا و زندری را
بیدار کرد .

زهرا "ارر زلزله نمیشد با هر بدبختی بود با بابام اینا زندری میکردیم مدرسه میرفتم "
صالحه" :ارر زلزله نمیشد اینقدر غم نداشتیم ،منم م بور نبودم دخترمو شوهر بودم "
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 2-5زمینه
«زمینه بیانگر م موعه شرایع خاصی است که درون آن راهبردهای کنش /واکنش ان ام میشود»
(م.ازکیاو ح .ایمانی جاجرم  .) 97 :1390زمینه یعنی مکان حواد

یا وقایع مربوط باه پدیادق در

طول یک محدودق دارای بعد (اشتروس و کاوربین باه نقال از م.ازکیاا .) 98 :1390 ،زمیناه ایان
پژوهش،

ربههای زندری زنان ن ا

یافتاه از زلزلاه مخارب  5دیمااق  1382بام و سااکن در

چادرهای اضطراری و کانکاهای شخصای سااکن یاا اردوراههاا باودق اسات .پدیادق ازدواج
اجباری از دادقهای ارایه شدق از زنانی که

ربه ازدواج در سالهای اولیه بعد از زلزله داشتهاند و

م بور به پذیرک شوهر از سوی اطرافیان شدقاند استخراج و مورد بررسی قرار ررفت .
 3-5شرایط مداخله گر
ای.اشتروس و جی .کوربین ( )1998: 130-131معتقدند«شارایع مداخ اه رار ،آنهاایی هساتند کاه
ا یرا

شرایع ع ی در پدیدقها را کاهش یا افزایش یا غییر میدهند ،بطور مثال یک نوجوان که باا

وجود در دسترس بودن موادمخدر نارهان احساس میکند که مصرف مواد مخدر بارای او مناساب
نیست ،ضمن اینکه شرایع مداخ ه رر می واند وضیح دهد که چرا برخی از نوجواناان باه امتحاان
کردن موادمخدر میپردازند و بقیه نه ،هم شرایع ع ی و و هم شرایع مداخ ه رر از سطح کاالن یاا
خرد ای اد میشود و راهبردها  /عامال
( )97 :1390در عری

همیشه از م موعهای از این شرایع پیروی میکند» .ازکیاا

شارایع مداخ اه رار آوردق اسات «منظاور شارایع سااختاری مرباوط باه

راهبردهای عمل  /عامل است که به یه پدیدق ربع دارد آنها سهی گر یاا محدودکننادق راهبردهاایی
هستند که درون یک زمینه خاش قرار دارند» رزارشهای سازمانهای بین الم ی بر این نکتاه اکیاد
میکنند که زنان و کودکان پناهندق و آوارق از حواد

طبیعی یا جنگ ممکن است باه خااطر اامین

غذا یا سرپناق برای خود یا خانوادقهایشان وارد رابطه جنسی اجبااری شاوند ویاا دختاران نوجاوان
ممکن است به دلیل فقر خانوادق با افزایش خطر ابتال به ازدواج زودرس یا اجباری مواجه شاوند .از
سوی دیگر ازدواج اجباری می واند پیامد افشای یک سوء استفادق جنسی از آنها باشد .
شرایع مداخ ه رر ساختاری در ازدواج اجباری این پژوهش ،پیچیدق و وابساته باه یکادیگر
است و شامل فقر اقتصادی ،نابرابری جنسیتی ،اجرای ضعی

قاانون ،احسااس نااامنی و نهاایی
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زنان بودق است .در زلزله بم بعضی از خانوادقهای ساکن مناطق طبقه اقتصادی پاایین ،باه دلیال
فقر خانوادق و عدم وانایی در ارایه خدما

اقتصادی به همه اعضای خاانوادق ،دختاران خاود را

م بور به پذیرک ازدواج نمودند .این راق ح ی است که در عداد زیادی از خانوادقهاای فقیار و
کم درآمد کشورهای آسیایی بعد از فاجعه ا فاق میافتد .در رزارشهای کشور بانگالدک بعاد از
سیل ،نمونههایی از فروک یا قاچاق دختران آوردق شدق است در حالیکاه فرزنادان پسار را نازد
خود نگاق داشتهاند .
زهرا دختری است که در روزهای زلزله در همان چادرها باه اجباار بارادرک ازدواج کاردق
است.

" برادرم زلزله که شد منو نگذاشت دیگه بمونم دو ماهی شد بعاد از زلزلاه ،دادم
به شوهرم میگفت زشاته دختار جاوونی او چاادر نهاا باشاه مان اصاال شاوهرمو
نمیخواستم ،برادرم از قبل بدون رضایت من رفته بود باشه ازق کتکم هام زد ،بارادر
بزررم بود پدرم ف ج شدق بود مادرم هم نمیخواست منو شوهرم بدق برادرم با ماادرم
هم درریر شد ،من اصال شوهرمو نمایخواساتم اصاال دوساش نداشاتم اصاال دوس
نداشتم ازدواج کنم"
شرط مداخ ه رر وضعیت اقتصادی خانوادقهای بازماندران یکی از متغیرهای ا یر راذار بار
شرایع ع ی یعنی زلزله بودق است .اینکه چرا همه خاانوادقهاا و زناان بام

شد

رباه ازدواج

اجباری نداشتند ،وضعیت اقتصادی این خانوادقها قبل از زلزله بود ،در شرایع عادی نیز فقر زنان
را آسیبپذیر ر میسازد و در بحرانها این ا یر مضاع

شدق و زنان هام بواساطه زلزلاه آسایب

دیدق و هم بواسطه فقر « زنان بیشتر از مردان در معارض خطار قارار دادناد زیارا از قاب یات و
امکانا

الزم برای کاهش فقر محروماند و همچنین محدودیت حرک اجتماعی و اقتصادی آنهاا

حت ا یر عوامل فرهنگی و قانونی ،مبارزق با فقر را برای زنان شوار ر میسازد (ژ .شادی ط ب،
. )50 :1383
زنانی که در خانوادقهای فقیر ر و مح ههای پایین شهر بام ساکونت داشاتند ،در طاول زلزلاه
بیشتر در معرض خشونت جنسیتی از جم ه ازدواج اجباری ،کتک خوردن از مردان خانوادق و عادم
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برآوردق شدن نیازهایشان و ....قرار ررفتند .آنها بعد از زلزله همان اندک پا انداز خود را باه دلیال
از دست دادن خانه و وسایل و راهی شغ شان از دسات دادناد و ساالهای بعاد از زلزلاه وضاعیت
بیشتری رذاشت .

اقتصادی این رروق از جامعه بد رنیز شد .فقر در زنان بازماندق از زلزله ا یرا

دادقهای برآمدق از حقیق نشان داد که هر چه کنشگران از سرمایههای اقتصادی – فرهنگای
کمتری برخوردار بودقاند ،بیشتر وسع خانوادق م بور به ازدواج اجباری شدقاند .از سوی دیگار
با وجه به شرایع زندری زنان نها بدون حضور پدر یا دیگر مردان خاانوادق باه دلیال احسااس
ناامنی بوجود آمدق در زندری در چادرهاا و اردوراههاای بازمانادران حاواد

طبیعای انتخااب

شوهر برای زنان نها یکی از راهکارهای مقاب ه با احساس ناامنی و نهاایی اسات .در ایان میاان
بعضی از مادران خانوادق که همسرشان را در زلزله از دست دادقاند برای سروسامان بخشیدن باه
زندری دخترانشان و رس از م رد ماندن آنها آنها را قانع میکنند که ازدواج برایشان بهتر است.
لیال در زمان زلزله پدرک را از دست داد و با مادر و خواهر و بارادرانش زنادری مایکاردق
است.

"بندق جزو افرادی بودم که اصال بعد از زلزلاه عالقاهای باه ازدواج نداشاتم ،اماا
مادرم همیشه نگران بود و عقیدق اک این بود ارر روزی مرگ برای خاودک هام فارا
برسد سرنوشت ما چه میشود و همیشه میگفت من شارایع جسامی خاوبی نادارم و
زمانی خیالم راحت میشود که شما سر و سامان بگیرید ،برای هماین دوساال بعاد از
زلزله به خواست مادرم ،با پسر داییم ازدواج کاردم و خادا رو شاکر راضای هساتم،
خواهران دیگرم به همین منوال ازدواج کردند "
عدم مدیریت امنیت برای زنان در مناطق آسیب دیدق ،ساختمانهای خریب شدق ،سگهاای
ولگرد ،مردان سواستفادق رر از نهایی زنان باعث ای اد احساس ناامنی در زناان نهاا در هنگاام
بحرانهای طبیعی میشود .زنان به دلیل وضعیت فیزیولوژی ،فرهنگای و ک یشاهای جنسایتی در
معرض آسیب بیشتری هستند« .در طول چند دهه رذشته ،عداد حاواد

طبیعای افازایش یافتاه

اساسی برای دختران در زمان حواد

طبیعی مانناد آماوزک

است ،و عدم دسترسی به خدما

آنها را هدید میکند ،و به این ر یب خطر ازدواج اجباری را افزایش میدهد ارر به کشورهایی
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آب و هوایی نگاق کنیم میبینیم که میزان ازدواج فرزندان

نیز باالست» ( .)irfc,2015
یکی دیگر از شرایع مداخ ه رر در ازدواج اجباری زنان در زمان حواد

طبیعی مردسااالری

حاکم بر جامعه و ابوهای جنسیتی است که زنان بدون حضور مرد را نا وان در مراقبت خاود و
خانوادق میدانند و ضمن اینکه حضور زنان بیوق را باعث شرمساری و آبروریزی خانوادق ق مداد
میکنند و به این دلیل دختران نها و زنان خودسرپرست را م بور به انتخاب یک همسر میکنند
حتی ارر مرد خواستگار زن دیگری داشته باشد ،در زمان بحرانهای طبیعی به دلیل بهم خاوردن
نظم اجتماعی و افزایش حضور افراد غیربومی و مزاحم در منطقه زناان نهاا و م ارد در منطقاه
ربههایی از ای اد مزاحمت را روایت کردند .

نوا  " :چون داداشم نبود پیشمون و بعضی ادمهای کو ه فکر و احمقای دور و بار
خونه مون بود اومدم ارگ خونه اجارق کردم ،کرایش سنگین بود ولای سانگین ار از
آزار و اذیت همسایه هامون نبود .یا شایدم دزد بودن...نمیدونم...نیمه شبها اجار پار
میکردن وخونمون! زنگ زدیم پ یا اومد چند دفعه ولی اخرک مع وم نشد کی باود
و به چه قصدی اینکارو میکرد"
خانم ر "من و کانکا امنیت نداشتم یه مد ی چند نفری منو اذیت میکردند من
شبا که میخوابیدم میامدند آجر را میانداختند روی سق

کانکا ،من نمای ونساتم

کنار عمو و عمه زندری کنم شرایع جوری بود نمیشاد بارم مان م ارد باودم پسار
داشتند من راحت نبودم ،ههههه شبا یه سیم برق میزدم ور 1برق یه سرک میزاشاتم
روی در کانکا ،می رسیدم من شنیدق باودم بعضای زناا را اذیات مایکردناد رفاتم
اینطوری کسی نیاد و"
این زنان ،نیز حت ا یر وضعیت نابسامان زلزله ،ازدواج را مناسب رین استرا ژی مقاب اه باا
احساس ناامنی و نهایی خود در آن زمان ذکر میکنند .معصومه در بخشی از صاحبت هاایش از
پیشنهاد روابع نامشروع مردان متاهل اردوراق میروید و اینکه این موضوع او را اذیت میکرد .
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 1در رویش شهروندان بم ،ور {^{varبه معنای برای ،بر و در است .
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شادی " :ازچادر متنفرم چون عقدم رو وچادر بستم من دلام نمایخواسات االن
شوهر کنم ولی از با رفتند که باید شوهر کنی منم رفتم باشه از طرفی شبا و چادر
با مردای غریبه خوابیدم البته فامیالم بودن اما من بینشاون نهاا باودم صامیم رارفتم
برای اینکه جدا بشیم شوهر کنم برم و چادر خودمون"
ابوهای جنسیتی و مردساالری جامعه ررچه پنهان ولی ا یر رذار است و مای واناد باعاث
افرایش ازدواجهای اجباری زنان در حواد

طبیعی شود .مرد ساالری زنان را موجودا ی میداند

که باید برای حمایت از خانوادق خود را فدا کنند و از خود اختیاری ندارناد .ایان فکار زناان را
کاالیی برای رفع نیازهای اقتصادی میداند و زنان نها و بدون مرد را انسانهایی بیچاارق و بادون
کیه راق صور میکند واین فکر را در میان همه مردم رایج میکند که زنان نها ،راههای ساادقای
برای امین نیازهای جنسی و اقتصادی مردان خانوادق و جامعه هستند .
خانم خ در زمان زلزله همسر مردی مسن شدق:

"بابام اینا رفتند ازدواج کن ،میرفتن این مردق همه چای دارق مانم زناش شادم
بعدک فهمیدم معتادق ازک طالق ررفتم و بررشتم خونه بابام با پسرم و و حیاطشون
و کانکا زندری میکنم ".
 4-5پدیده ازدواج اجباری
اشتروس و کوربین ) )1998: 130مبدع این مدل پاردایم نظری در حقیقا

کیفای معتقدناد کاه

پدیدق «یک اصطالح است که به پرسش «در این ا چه میرذرد» پاساخ مایدهاد ،در جسات وی
پدیدق ،ما به دنبال الگوهای کراری ا فاقا  ،حواد

یا اقاداما

دهندق آنچه مردم به نهایی یا با دیگران در پاسخ به مشکال

 /عاامال ی هساتیم کاه نشاان

و موقعیتهایی که آنهاا خودشاان

را در آن میبینند ،میرویند یا ان ام میدهند و هر الگویی م موعهای از شرایع خااش خاود را
دارد که مربوط به آن است.
در این پژوهش پدیدق الگوی ازدواج اجباری است که در میاان زناان بام مشااهدق شادق و
رویدادی بودق است که هم در زمان زلزله برای این رروق مشاکل آفارین شادق اسات و هام در
شرایع فع ی از پیامدهای آن به چالش میپردازناد .ازدواج اجبااری ازدواجای اسات کاه بادون
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رضایت دختر یا پسر ان ام شود .در اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان م ل ،ماادق  ،16بخاش 2
آمدق است ،ازدواج نها با موافقت آزاد و کامل از همسران احتمالی نافاذ اسات»

(A. Voulgari,

)« .2013: 5ازدواج برخوردی دراما یک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتمااعی و کشاش
جنسی است به این صور

که جامعه می کوشد اا رواباع غریازی را مهاار کاردق باه آن رناگ

فرهنگ بزند .رذشته از چهار خصا ت ،ار بااط اجتمااعی ،خاال

جنسای پایاپاایی و قارارداد

اجتماعی ،ازدواج ار باطی را میسازد که در مقایسه با دیگر ار باطا

انسانی دارای ماهیتی است

بینظیر » (ب .ساروخانی )1370 ،این نوع ازدواج با شاخص عدم رضایت دختر یاپسار شاناخته
میشود ،پا وقتی هر دو طرف یایک طرف نسبت به عقد ان ام شدق رضایت ق بی یا رضاایت
ظاهری نداشته باشد ،ازدواج از نوع اجباری است .پرداختن به این مفهوم بساتگی باه فرهناگ و
سنتهای هر منطقه نیز دارد ،بطور مثال در یک فرهناگ سانتی پدرسااالر ،ایان ناوع ازدواج باا
انتخاب پدر یا پدربزرگ ا فاق میافتد ورضاایت زوجاین بارای ازدواج دارای اهمیات نباودق و
مفهومی به نام ازدواج اجباری دور از ذهن است و انواع دیگری مانند ازدواج فرمایشی یا نظایم
شدق را شامل میشود و«طبق اعالمیه جهانی حقوق بشر مادق  ،16ازدواج اجباری نقاض آشاکار
استانداردهای بین الم ی حقوق بشر است و از دیدراق حقوق بشر ،ازدواج نها با رضایت آزاد و
کامل همسران متعهد مورد پذیرک است » (.)A. Gill & A. Sunderi, 2012: 25
 5-5اقدامات و تعامالت
1

« اکتیکهای استرا ژیک روزمرق  ،یعنی چگونه اشخاش با موقعیتها ،مشکال

و مسائ ی که باا

آنها مواجه میشوند ،برخورد میکنند .اینها نشان میدهد که مردم یا سازمانها ،دنیای اجتمااعی
یا م تها چه میرویند یا ان ام میدهناد .اقاداما

 /عاامال

اساترا ژیک هدفمناد و عمادی

هستند که برای حل مشکل استفادق میشوند و به همین ر یاب پدیادق را نیاز باه ناوعی شاکل
میدهند .روالها اقداما

 /عامال

شیوقهایی هستند برای پاسخ دادن مردم به وقاایع در زنادری

روزمرق و در سازمانها ،قوانین و مقررا
دارند مطالعا

و رویهها را در بر میریرد .هرچند پژوهشاگران مایال

خود را دربر روی راهکارهای پروب ما یک متمرکز کنند ،اما بررسای راهکارهاای

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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روزمرق مهم است ،زیرا اقاداما  /عامال

روزمارق متمایال باه حفا نظام اجتمااعی را نشاان

میدهند .اصطالح "عمل  /عامل "1مفهوم مهمی است چرا که افاراد عریا

و یاا معاانی را باه

موقعیت میدهند» ).)A. Strauss & J. Corbin, 1998: 133-134
دادقهای به دست آمدق از

ارب زنان نشان از ایان دارد کاه راهبردهاایی کاه کنشاگران در

برابر پدیدق ازدواج اجباری در پیش ررفته و ان ام دادق بودند منفعالنه بودق که در نهایات ،نفعای
برای آنها در برنداشته ضمن اینکه وضعیت اقتصاادی و ساالمت روانای شاان نیاز بار انتخااب
راهبردها ا یر داشته است .اولین کنشی که کنشگران باه آن اقادام کاردقاناد ،كمک

گکرفتن از

خانواده بوده است ،بطورمثال زهرا در ابتدا از پدر و مادرک کمک خواسته اسات ،اماا پادر باه
دلیل ف ج بودن و شغل سیگار فروشی و عدم وان امین معاک دو فرزند (پسر و دختر) ارجیح
دادق است که خرج دختر از خانوادق جدا شود ،ضمن اینکه برادر بیشاتر خارج خاناه را مایدادق
است و صمیم ریری با او بودق و مادر نیز با وجود درریری وبحث به دلیال نداشاتن قادر

در

هرم خانوادق نتوانسته کاری بکند .از طرفی زهرا نیز بعاد از مخالفات شادید چنادین باار کتاک
خوردق ا بعد از فشارهای زیاد با شوهرک عقد میکند .ایان موضاوع نشاان مایدهاد کاه فقار
اقتصادی بر صمیم ریری پدر خانوادق ا یر رذار بودق است .
شادی نیز منفعالنه در برابر اجبار خالهاک عکا العمل نشاان دادق اسات او نهاا کااری کاه
میکند التماس کردن و رریه کردن است باا وجاود اینکاه شاادی دانشا و باودق ،اماا باه دلیال
افسردری ناشی از مرگ اعضای خانوادق دچار بی فاو ی شدق و در صمیمریری و مقاومت اا یر
داشته است در نتی ه او نیز ازدواج را قبول کردق است .

شادی" :من هر چی التماسشون کردم نرذیرفتن ،عروسی من بد رین عروسی دنیاا
بود اصال هیچ چیزی رو دوست نداشتم ،مردق متحرکی بودم که اونا برام صمیمریری
میکردن"
کنش دیگر کنشگران این بودق است که این اقدام را به نوعی توجيکه کردناد اا باه آراماش
برسند؛ اینکه بزرگ خانوادق صالح آنها را در این دانسته است ،از طرفی چون مردان خانوادق ناان
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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آور خانوادق بودق و سرپرست و بزرگ خانه محسوب میشدند ،زنان نقشاهای انفعاالی داشاته و
نمی وانستند در برابر خشونت خانگی یا رفتارهای اجباری آنها واکنش فعال داشته باشند و اینکه
ارر ازدواج نمیکردند ،نها و بیسرو سامان میماندند .

زهرا با وجود نفرک از شوهر نارهان مایرویاد« :خاب مایدونای خاانوادق ام هام رنااهی
نداشتن ،بهتر از اینکه دختر جوونی و چادر باشه اونم نها »
خانم ر" ازدواجم اجباری نبود ،خب بهم میرفتند نگرانن نهاایی ازدواج کان دیگاه ...چارا
ازدواج نمیکنی ،خوبی منو میخواستن...من هم رفتم باشه و شوهر کردم"
نوا که هنوز از نشانههای افسردری اک رنج میبرد " بخاطر ایان ضاربه ای کاه بعاد زلزلاه
خوردق بودم درسم و زندریم بهم ریخته بود ،اصال امادری ازدواج رو در خودم نمیدیدم و هماه
رو الکی رد میکاردم ،بعادک دیگاه داداشام دیگاه صاداک دراوماد و مانم م باوری یکای از
خواستگارمو انتخاب کردم "
 6-5پیامدها
1

«دنبال کردن پیامدها در نظریه بنیانی مهم است » (م.ازکیاا و ح .ایماانی جااجرمی.)99 :1390 ،
آخرین بخش از مدل پارادایمی اشتروس و کوربین ،اصطالح پیامدها یا عواقب هست که نتی اه
پدیدق و راهبردهای انتخاب شدق در زندری کنشگران میباشد ،نکته قابل ذکر این است که لزوما
همه کنشگران این پیامدها را

ربه نخواهند کرد کاه ایان نیاز باه دلیال فااو هاای فاردی و

اجتماعی افراد و جامعه میباشد« .پیامدها ،مانند شرایع ،خواش ذا ی دارند ،مانند اینکه پیامادها
ممکن است منفرد (معموال نه) و یا به صور

دسته بندی باشند ،ممکن اسات بارای فارد قابال

مشاهدق باشد ،اما برای دیگران نه و یا بالعکا ،آنها ممکن است فوری یا

معی ،بررشت پذیر

یا غیرقابل پیش بینی باشند .ا یر آنها ممکن است محدود و کم باشد ( نها در بخش کوچکی از
زمینه ا یر بگذارد) و یا رستردق رباشند (دنبالهای از رویدادهایی ناروار که باه طاور کامال یاک
زمینه را غییر میدهد) که ما به عنوان یک ح ی گر ،میخواهیم ا حد زیاادی از ایان پیامادها را
در

زیه و ح یل هایمان به دست بیاوریم » (. )1998: 134-135

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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می وان یک نکته را نیز به این مساله اضافه کارد کاه یاک پیاماد میتواناد پدیادق یاک مادل
پاردایمی دیگر باشد که نیاز به بررسی شرایع ع ی ومداخ ه رار جداراناه دارد مانناد اقادام باه
خودکشی در زنان در ف ایع طبیعی که پیامد پدیدق آسیبهاای شاناختی-هی اانی کنشاگران در
ف ایع طبیعی است و دلیل اص ی آن افسردری و اختالل استرس پا از سانحه میباشد ،اما خود
یک پدیدقای است که به عنوان یک الگوی رفتاری در زمان ف ایع طبیعی هم در زناان و هام در
مردان داغدیدق قابل بررسی است .
پدیدق ازدواج اجباری در این حقیق به عنوان یک خشونت خاانگی و راهبردهاای منفعالناه
کنشگران هم زمان ،باعث نارضایتی زناشویی بعاد از ازدواج در آنهاا شادق اسات .در حقیقاا
روانشناسان مراکز مشاورق خانوادق در وضعیتهای غیربحرانی نیز آمدق است که« :ازدواجهایی که
با رضاایت فارد وموافقات خاانوادق صاور

میگیارد ،هام در ساالهای اولیاه ازدواج و هام در

درازمد  ،باسازراری زناشویی بیشتری همراق است» (ع .مظاهری و همکاران )1388 ،در حالیکه
ازدواج اجباری از شاخص رضایت برخوردار نبودق و زنان خود را قربانی یک خشونت اجتماعی
ناشی از ا یرا

زلزله میدانند این نارضایتی زناشویی هم در ار باطا

بین فردی آنها و هام در

رابطه جنسی زن و شوهر ا یر رذار است چرا که زنان احساس خشم پنهاانی در درون داشاته و
خود را قربانی این ماجرا میپنداشتند .

زهرا "رابطه زناشویی خراب ...ما ا االن چند بار میخواستیم طالق بگیاریم ،مان
از نظر زناشویی با شوهرم کاری ندارم ،اصال ارضا نمیشم "
بعضی نیز مای ی به رابطه جنسی نداشته و با اجبار همسر آن را ان ام دادقاند .

شادی "برخالف شوهرم که دوست داشت من بخندم شادباشام رابطاه زناشاویی
داشته باشم من همه اینهارورناق میدونستم بعدشم من اصال نمی ونستم"
این احساس خشم و نفر از شوهر اجباری عالوق بر نارضایتی زناشاویی ،باعاث شادق باودق
زنان

ربه خشونت از طرف شوهر یا خانوادق شوهر داشته باشاند .آنهاا باا یکادیگر م ادلاه و

بحث کردق که در نهایت بعضی اوقا

این م ادله به کتک خوردن زن من ر شدق است .
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زهرا " :شوهرم اصال اخالق نداشت از همون اول  ،االن هم اخالق ندارق با هماه
دعوا میکنه ،و همون چادر که بودیم کتک هم مایزد خاب دوساتش نداشاتم اونام
میفهمید ،همسایهها چند بار اومدند به برادرم رفاتن اونام مایرفات هماه شاوهرها
زناشون رو میزنند (می خندد) خودک هم زنش رو میزنه چطو یه بار هام شاوهرم
سرمو زد به درخت یک روز بیهوک بودم"
مصرف و قطع خودسرانه داروهای مسکن و آرامبخش برای رسیدن به آرامش در ایان زناان
ربه شدق است و در بعضی از زنان که ارضای نیازهای عاطفی و جنسی نیاز نداشاته رابطاه باا
مردان دیگر را

ربه کردقاند که باعث افزایش خشونت خانگی شدق است ،ضمن اینکاه بعضای

از مردان نیز به دلیل اینکه بخاطر پول یا دالیل دیگر م بور به ازدواج با زن پیشنهادی بازماندق از
زلزله شدقاند نیز به دلیل نبود عشق ،به خیانت دست زدقاند و این موضوع افسردری و احسااس
خشم زنان را بیشتر کردق و آنها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق دادق است .

زری "من میرم از خونه بیرون برمیگردم شوهرم چون بدایمونه به من شاک دارق
میره رفتی با کسی بعدک به زور پیش من مایخواباه مایراه اینطاوری معایناه ا
میکنم که با کسی بودی یا نه "
خانم ر میروید:

با وجود اینکه دوستش نداشتم ،هیچی براک کم نزاشتم خونه مال خودم بود زنادریم
مال خودم بود شوهرم با یه لباس و پیراهن اومد خونه ماا ،طالیای کاه داشاتم  45می یاون
ومان بود در اختیارک رذاشتم ولی یه آدمی بود دنبال دختر بازی و با زنهای دیگاه رابطاه
داشت منم میدونستم ،یه اینقدرو شیرق ریاک میچسبوندم مایکشایدم اا صابح خودماو
سرررم میکردم که اینا از سرم برق ،اونم پیش زن دیگهای بود"
پا از افشای خیانات « ،همسار آسایبدیادق احسااس خشام باه همسار ،احسااس شارم،
دستراچگی ،از دست دادن احساس هویت ،احساس رناق ،کاهش عاز

نفاا و عادم امنیات را

ربه میکند » (آ .امینیها و همکاران ) 1394 ،و سالمت همسر خیانت دیدق آسیب میبیناد ،در
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حالیکه این زنان به دلیل نداشتن حمایت مالی و پشتوانه خانوادری با وجود این آسیب نتوانستند
طالق بگیرند و آن را حمل میکنند .
احساس انزوا 1یکی از بزررترین پیامدهایی است که زنان در معرض هدید ازدواج اجبااری
آن را لما میکنند ،آنها فکر میکنند چون متع اق باه طبقاه پاایین جامعاه هساتند غیار از ایان
سرنوشتی نخواهند داشت .آنها میرویند ارر زلزله نمیشد ،یا پادر و مادرشاان نمای مردناد یاا
وضعیت مالی وسواد خوبی داشتند م بور نبودند با این مرد زندری کنند و این نداشتنها باعاث
شدق است حتی نتوانند طالق بگیرند چون بدبخت ر خواهند شد .
عدادی از این دختران به دلیل ازدواج اجباری با مردان به دلیل عدم حقیق و عادم اجبااری
بودن آزمایشهای اعتیاد ،بعد از ازدواج متوجه اعتیاد شاوهر و خاانوادق شوهرشاان شادند کاه
بعضی از این زنان متاسفانه وسع شوهر یا خانوادق شوهرشان معتاد شدند .

راما « :بعد از ازدواج یک سالی رذشت دیدم مادرک دارق یه جوری شیرق میکشه
میرن ق یون چراغ همینطور خوابیدق دارق شیرق میکشه بعدک دیدم شوهرم میشاینه
هر جایی میکشه من نمیدونساتم معتاادق و ررناه عمارا زناش مایشادم اا اینکاه
سرماخوردم ،مادرشوهرم رفت بیا دو ا دود از اینا بکش خوب میشی ،مانم کشایدم
رفتم به چه مزقای میدق چقدر خوبه »
زری بعد از ازدواج وسع شوهرک معتاد شد او عری

میکند:

« شوهرم کم کتکم نزدق بود  ،معتاد بود اخالق نداشات یاه دفعاه سارمو زد باه
درخت خرما وسع باغچه منم بیهوک شدق بودم ،همسایه بهش رفته بود حداقل  4اا
دود بدق بهش این دارق از بین میبرق ،اینطوری شدکه هار وقات درد داشاتم شاوهرم
میداد من ریاک بکشم ».

 -6بحث و استنباط نظری
زلزله أ یر متفاو ی بر زنان و مردان میراذارد و جنسایت متغیار أ یرراذار و مهمای در آسایب
پذیری فاجعه در مناطق بحران زدق است .این فااو

هام باه دلیال مساائل بیولاوژیکی و هام

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 isolation
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فاو های روانی و اجتماعیِ ناشی از نوع ساختارهای جامعه و نابرابریهای جنسیتی است کاه
در همه جای دنیا وجود دارد .زناان فاجعاه زدق عاالوق بار آسایبهاای جسامانی و اقتصاادی،
مشکال

روحی ،خشونت خانگی ،بیکاری ،افزایش فقر ،اعتیاد ،فکر خودکشی ،کااهش اعتمااد

به نفا ،مهاجر

مردان و راهی چند همسری را

ربه میکنند .

نتایج این پژوهش نشان دادق است که با وقوع یک فاجعه مخرب مانند زلزلاه  1382بام ،کاه
خرابیهای زیادی در پی داشت پدیدق ازدواج حمی ی یا اجباری ا فاق افتادق است ،بنا باه رفتاه
این زنان ،آنها از سوی مردان خانوادق ،خویشاوندان وحتی همسایهها حت فشاار بارای انتخااب
همسر بودقاند .دامنه دالیل این اجبار از نگرانی ناشی از عدم امنیت در مناطق زلزله زدق شروع ا
دالیل اقتصادی یا ار
از فاجعه ،بصور

و میرا

زنان نها ماندق کشیدق شدق است .شکلهای غالاب ازدواج بعاد

ازدواج اجباری و ازدواج شتابزدق میباشد که پا از ح یال مصااحبههاا باه

دلیل پررنگ بودن جبر زنان به پذیرک همسر پیشانهادی ،در پوشاش یاک پدیادق واحاد یعنای
ازدواج اجباری قرار ررفت .زنان طبقههای اقتصادی پایین که قبال از فاجعاه طبیعای باا فقار و
خشونت مواجه بودند ،با چالشهای مضاعفی پا از زلزله مواجه هستند.
از سوی دیگراین رروق از زنان به دلیل کم سوادی و ناآراهی خصصی در خصوش حقوق
اساسی خود رفتارهای مربوط به نقض حقوق خود را به عنوان یک رفتار عادی و اجتناب ناپذیر
دیدقاند که در انتخاب راهبرد در آنها ا یر رذار بودق است .در واقع انفعال زنان در برخاورد باا
این پدیدق که ناشی از وضعیت نابرابری جنسیتی و مردساالری جامعه نشا

میریرد و از طرفای

وضعیت اقتصادی آنها در باز ولید خشونت خانگی و جنسیتی مو ر است .نکتاه قابال وجاه در
این مصاحبهها این بود که هیچکدام از این زنان از سیستم حمایتی اجتمااعی و حقاوقی آرااهی
نداشته و استفادق نکردند و این سیستم حمایتی در زمان فاجعاه بام فعاال نباودق اسات .فعااالن
خدما

روانی اجتماعی در منطقه ،به دلیل کم آراهی از این مساله و عدم سرکشای هدفادار باه

خانوادقهای فقیر ر ،نتوانستند با شناسایی رروههای حساس اجتماعی و مشکال

احتمالی بارای

زنان بیوق و م رد در پیشگیری از ای اد این پدیدق کمک کنند ،در حالیکه خشونت ع یه زناان و
دختران می واند از طریق برنامه ریزی و مادیریت زمیناهای کاه مشاارکت ماردان را نیاز شاامل
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میشود ،در زمان فاجعه کاهش یاباد کاه ایان اطالعاا

بایاد از طریاق ماددکاران اجتمااعی و

کارشناسان حقوقی متخصص و م رب که به منطقه اعزام میشوند به زناان منطقاه آماوزک دادق
شود .از سوی دیگر به غیر از پیامدهای منفی فاجعه برای زنان «ف ایع فرصت منحصر به فاردی
برای وسعه فراهم میکنند و بسیار وصیه میشود که بعد از حواد
منظور بهبود کیفیت زندری آنها و همچنین ای اد غییرا

طبیعی ،ظرفیتهای زنان به

مثبت پا از بالیاای طبیعای ارزیاابی

شود .بطور نمونه زنان و دختران منطقه می وانند به مردان در بازسازی خاناههاای آسایب دیادق
کمک کنند ،زنان می وانند بازیگران اص ی در مدیریت فاجعه در جامعه باشند ،باا ایان حاال در
اقداما

پا از فاجعه و وسعه ،باید عوامل اجتماعی فرهنگی آن منطقه مورد وجه قرار ریارد»

( . )S. Sohrabizade, 2017
در نهایت با بررسی دادقهای به دست آمدق از زنان شرکت کنندق مای اوان اینگوناه اساتنباط
کرد که ازدواج اجباری یک راق حل فاوری ناشای از شاتابزدری جامعاه و خاانوادقهاا در دورق
زمانی نزدیک به زلزله ،برای نظم بخشیدن به وضعیت مردان و زنان م ردو بیوق است و زنان باا
وجه به سرمایههای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود ،راهبردهای برخورد باا ایان پدیادق را
انتخاب و اجرایی میکنند که هر چه وضعیت اقتصادی و سرمایههای اجتمااعی آنهاا پاایین ار
باشد بیشتر مورد خشونت جنسیتی قرار ررفته و از پیامدهای منفی ازدواج اجباری رنج میبرند.

 -7پیشنهادات
 طراحی فرم شناسایی رروههای آسیب پذیر بعد از ف ایع با هدف کاهش آسیبهای اجتماعیزنان در سنین مخت

جهت استفادق امدادرران ،مددکاران اجتماعی و روانشناسان حاضار در

منطقه
 انتخاب یک امین یا نمایندق از سوی هر مح ه با حداقل پوشش  10خانوار برای دستیابی سریعبازماندران به خدما

اجتماعی و روانی و انتقال نیازهای این رروق به سازمانهای حامی

 پیگیری فعال مددکار اجتماعی از وضعیت زنان بیوق و م رد در منطقه سرکشی به خانوادقهای فقیر و شناسایی نیازهای آنها و امین نیازهای اولیه زیستی و اقتصادیآنها
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