
 

 های پس از طالق سیبزن و آ

  *جویی نرگس زرین

 مقدمه 

در  های اخیـر پدیده طالق ازجمله مسائ  مهم اجتمـاعی اسـت کـه طـی سـال
آمـار رو بـه رشـدی داشـته و در ابعـاد روانـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و جامعۀ ما 

های ویرانگری بر افراد، خانواده و اجتماع بـاقی گذاشـته اسـت.  اقتصادی، آسیب
که فرد پس از طـالق تجربـه  اوضاعی راها و  نواده، بررسی آسیباهمیت نهاد خا

کند. بالطبع ترسیم کام  مشکالت پیش روی طالق برای زنان،  میکند، مهم  می
ویژه آنکـه  به ت مؤثر باشد؛تواند در استحکام خانواده و صبر در مقاب  مشکال می

ه تمام افرادی که طالق اگرچکنند.  ای بهتر اقدام به طالق می بسیاری به امید آینده
فردی متعددی مواجـه هسـتند؛  های و گرفتاری ها کنند، با کشمکش را تجربه می
مشکالت روحی و جسمی، بدبینی، ناامیـدی، زنان بیش از مردان از در ای  میان 

ای  . در ادامه به بررسی پـارهبرند رنج میکاهش فرصت ازدواج و مشکالت مالی 
 پردازیم. ی حاص  از ای  پدیده میهای فردی و اجتماع از آسیب

                                                           

 کارشناس ارشد فلسفه اخالق.  *
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 های فردی طالق آسیب

 . مشکالت روحی و جسمی1

روحـی و جسـمی مشـکالت بـرای زنـان،  را طالق آسیب ی تر شاید بتوان مهم
حوالتی که طالق در زندگی شخصـی و خـانوادگی ایجـاد ت ناشی از آن دانست.

ت فکـری و تعارضا ،سالمت روانی ریختگی هم مشکالت جسمانی، بهکند،  می
ذاتـی و  هـای یژگیو بـه اقتضـایزن  .شـود باعـث میدر زنـان را بحران هویـت 

است کـه ی ظریف، شکننده و عاطف ای مرد دارای روحیهدر سنجش با  ،جنسیتی
 وآمـد رفتلج و لجبـازی و  گذشته،زندگی  یزا تشنجهای متعدد و  درگیریدر اثر 

اضـطرابی و درجـاتی از هـای  طبیعـی دچـار حالت صـورت به دادگاه،  در محیط
ناکـامی و بـیش از مـرد احسـاس  مراتب به مطلقهزن  رو ی ازا ؛شود میافسردگی 
   1کند. یشکست م

مبـتال  گیافسـردبـه دو برابـر مـردان  زنـاندر کـ  جهـان، دهـد  نشان میآمارها 
یعنـی از هـر چهـار زن یکـی  درصد؛ 20شیوع افسردگی در زنان نرخ شوند.  می

 هشـت به ی  ،ای  بیمـاری اسـت و ایـ  نسـبت در مـردانواع اناز  یکیمبتال به 
افسردگی از مردان مبتال به اختالل طالق بیشتر رویارویی با پدیده در زنان است. 

رنوشـت سدر  کوتـاهیاحسـاس گنـاه و های عفونی و قلبـی،  بیماری 2.شوند می
ه و خود و فرزندان، خودانتقادی و ارزیابی منفی از عملکرد طالق، هویـت آشـفت

شکست، تغییـر در  احساسافسردگی، ، نگران، اضطراب، خشم، وحشت، اندوه
و  خودکشی جویی، ستیزه بدبینی نسبت به جنس مخالف، ،تنهایی ،سب  زندگی
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روانی طالق در بـی  جسمانی و  برخی از پیامدهای مخدر موادگرایش به الک  و 
فـائق آمـدن دارد و  مدت  طوالنی یطالق، فرآیندذکر است که  شایاِن زنان است. 

 9خواهد بود.بر  ، زمانو بازیابی تعادل روحی گذشته برای زنان های آن بر آسیب

 . ناامیدی و ترس از آینده2

هـا  بدون همسر که واقعیت تلخ طـالق بـر زنـدگی آن زناِن ها و مشکالت  سختی
لی متـوای کـه  شود. زنان مطلقه ناامیدی و ترس از آینده میمنجر به افکنده، سایه 

انداز مطلـوبی بـرای زنـدگی  چشـم هسـتند، غالبـاً خرج و زندگی ی  یا دو بچه 
 بـرکـه فراوانـی مشکالت  ،د. از سوی دیگرنزناشویی و کاری فرزندان خود ندار

ایـ  دسـته امید به زندگی در از دست دادن  سر راه ازدواج مجدد قرار دارد، باعث
   2.شود زنان میاز 

خـود  زندگی های هزینهو تأمی   انبار مسئولیت مرد دوش کشیدن عالوه بر بهآنان 
مسک  و اجـاره، بایـد نگـاه تلـخ و فرزندان، با توجه به نبود بازار کار و مشکالت 

بیشتر در معـرض آسـیب بـوده و اغلـب، به همی  دلی   ؛متحم  شوند را جامعه
مشـکالت  یـ به دلدرصد زنان مطلقه   31 3گردند. س میأی و دچار سرخوردگی

های اجتماعی و  واج مجدد، مسائ  اقتصادی )بازار کار و سرپناه(، محدودیتازد
 0دارند. خود و فرزندانشان ۀنسبت به آیند یاحساس نگرانی زیادخانوادگی، 

 . احساس گناه3

آن انـدازه هـم کـه فکـر » مانندسری افکار منفی  با ی گاهی زنان پس از طالق، 
                                                           

نظـام فر،  ؛ سـاالری300ص  ،آسیب شناسی اجتماعی و ستیزه های خانوادگی و طالق، . فرجاد9
 .900، ص خانواده در اسالم

 .961، ص طالق از نگاه اخالق و قانونانارکی،  2.

 .38، ص بعد از جدایی؛ کریستیان، 330- 300، ص ستیز مردان زنفوروارد،  3.
 .28309، کد خبر: 9310فروردی   21، روزنامه شهروند. 0
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آن »، «آن عکـس زیبـای یادگـاری»، «بد نبـود همسر و زندگی مشترکم کردم می
 ای  م  بودم که زندگی را ویران کردم و حـاال یـ  زن مطلقـه»، «دهدیه روز تولّ 

دانم خداونـد دارد مـرا  مـی»، «خوشبختی فرزندم را به خطر انـداختم»، «ام شده
 «ام بـدبخت و بیچـاره»، «از گذشته نـدارد کمی دستآینده هم » ،«دهد کیفر می

ــرز ــود را س ــد و  نش میو... خ ــاه را کنن ــاس گن ــویش احس ــّدت در درون خ ش
ی د که بـه بررسـی رفتارهـانکن احساس طردشدگی سعی میدنبال  به .بخشند می

  و الیق تنبیه نشان دهند. د و خود را مقصر و گناهکارنبپرداز گذشته خود
در اثـر پشـت سـر  کـهزیـاد اسـت  قـدر آناوقات شّدت احساس گنـاه از گاهی 

 تواننـد نه توانایی منطقـی فکـر کـردن دارنـد و نـه می ی فروان،ها گذاردن سختی
زمـانی، ایـ  احساسـات نیرومنـد  ۀاز یـ  دور پـس. دبیان کنناحساس خود را 

ممکـ  طور مثـال مـادران مطلقـه  بـه .انجامـد میو به خشم و افسردگی  شود می
انــواع و او را در  تهیــه کننــدبــرای فرزنــد خــود هــدایای گونــاگون  دائمــاً اســت 
و از هرگونـه  در پـیش بگیرنـد انگارانه سه روش تربیتی غرق کرده و  بازی اسباب

ند تـا نرا سرزنش کپدرش ، اودر حضور  یا دنتنبیه و محدودیت کودک اجتناب کن
مام ایـ  اقـدامات در پاسـخ بـه احسـاس گنـاه ند. تد که مقصر نبودنبفهمان اوبه 

، بلکه باعـث تشـدید دهد نمیمشکالت کودک را تخفیف  تنها نهشدید است که 
 9شود. می نیزرنج کودک 

 . کاهش رضایت از زندگی4

بخش مشـکالت  پایان اند، لزوماً  طالق، حّتی برای زنانی که خواهان جدایی بوده
دهـد و در  زندگی مشترک نیست. طالق در واقـع فقـط نـوع مشـک  را تغییـر می
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بعد از طالق با کاهش  موارد پیامدهای منفی بیشتری دارد. اغلب زنان بسیاری از
استانداردهای زندگی از قبی  فقدان حمایـت عـاطفی، کـاهش فرصـت ازدواج، 

های خـانوادگی و  ودیتبیکاری و مشـکالت مسـک ( و محـد) مشکالت مالی
بنابرای  با افت کیفیـت زنـدگی و رضـایت از آن مواجـه  رو هستند؛اجتماعی روب

 9شوند. می

 . دلهره از ازدواج مجدد5

بـرای  نفس اعتمادبـهنداشـت  ، بعـد از طـالقزنـان از مشکالت رایج  دیگریکی 
. زنان پـس از شکست دوباره در ازدواج دوم استو تردید  انتخاب همسر و ترس

و الزم اساسـًا ازدواج دوبـاره  گوینـد از جدایی از همسر و زنـدگی، بـا خـود مـی
 نـدکـه نتوان دنبرسـ ای مرحلـه  بـهمبادا دوبـاره ؟ و از اینکه است یا خیرضروری 

سـؤاالت و  هـا تنهـا بخشـی ازاین نـد، نگـران هسـتند.زندگی مشترک را ادامه ده
را  زدواجخورده در ا شکسـت معمواًل ذهـ  زنـاناست که های فراوانی  نگرانی دل

بـرای ایـ  دسـت از جواب قاطع و مطمـئ  . نداشت  استبه خود مشغول کرده 
هـا بـه وجـود  در درون آن یتـرس بزرگـ هـا، و گنگ و مـبهم مانـدن آن سؤاالت

که بعد از طالق  هایی نفس، او را به فرصت ترس، بدبینی و نبود اعتمادبه .آورد می
زنـانی کـه ناکـامی و شکسـت در  کند. توجه می آید، بی میبرای ازدواج به وجود 
نگرش و احساسات منفـی نسـبت بـه تشـکی   ی به دلاند،  زندگی را تجربه کرده

شــرایط  هرچنــد ؛کننــد پیشــنهاد ازدواج مجــدد را رد می، غالبــًا جدیــدزنــدگی 
شـرایط هماننـد ای  گری مانند مسائ  مربوط به فرزنـدان و عوامـ  زمینـه مداخله

ایـ  مسـئله  ترتیب ای  زند. بهخواستگاران نیز به عدم پذیرش ازدواج مجدد دام  
                                                           

از  پـسسرپرسـتی ؛ خدابخشـی، 963-960، ص تحوالت فرهنگـی در ایـرانگودرزی، و  عبدی  9.
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د فکـر که به ازدواج مجـد ییها طالق گرفتهتواند ظاهری باشد و حتمًا  هرگز نمی
 9کنند. و دلواپسی را در درون خود حس می ای  چنی  نگرانی ،کنند می

 های اجتماعی طالق آسیب

 های ازدواج . کاهش فرصت1

زنــان بســیاری بعــد از طــالق، شــانس زیــادی بــرای داشــت  ازدواجــی موفــق و 
بـه خـاطر  بسا بخش همراه با حق انتخاب آزادانه، ندارنـد. یـ  زن چـه رضایت

همسـر خـود جـدا شـده  کالت و به امید پیوند با فردی بهتر، ازوجود برخی مش
یابـد؛  است، ولی در بیشتر موارد، به موقعیت شایسته و دلخواه خـود دسـت نمی

چراکه جز در مواردی خاص، هر مـردی بـه ازدواج بـا زنـی کـه پـیش از ایـ  در 
. گـاهی دهد خورده و فرزند یا فرزندانی نیز به همراه دارد، ت  نمی زندگی شکست

شود با فردی که اختالف سـنی زیـادی بـا او دارد یـا از شخصـیت  زن ناگزیر می
اجتماعی و شغلی مناسبی برخوردار نیست، ازدواج کند. هرکدام از ایـ  مسـائ  

 2زا است. نوبۀ خود برای او مشک  به
ازدواج در نداشت  شناخت کافی از طرف مقاب ، تـرس از شکسـت کلی،  طور به

خـانواده، آمادگی نداشـت   ،ت ازدواج اول، نداشت  توان اقتصادیمشکال ی به دل
، تداوم و حفظ استقالل افراد، احتمال طـرد و فرهنگی ذهنیت و نگرش اجتماعی

موانـع و  تـری  مهماز  ،فرزندان و فرهنگ و باورهای عامـه و سـنتی سویشدن از 
تنهـا  شـدهمنتشربراساس آمـار  3.برای ازدواج مجدد استمطلقه مشکالت زنان 

                                                           

طـالق از نگـاه قـانون و ؛ انـارکی، 00، ص هـاي طـالقطالق، علل، پیامدها و بچه. آذر، 9
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 9کنند. درصد زنان سرپرست خانواده پس از طالق، دوباره ازدواج می  90

 . مشکالت معیشتی2

کـه غالبـًا  است از طالقپس  ،تری  مشکالت زنان از مهممسائ  مالی مسک  و 
و مخارج ماهیانۀ نگهداری فرزندان بـه   دنبال پرداخت نشدن کام  مهریه، نفقه به

و بـه  کـردهپوشی  چشم یش، زن از تمام حقوق خوراوانموارد فدر  آید. وجود می
نیـز را   مهریـه ،خواست خود یا فشار اطرافیـان بـرای گـرفت  قیمومیـت فرزنـدان

نداشت  تمک  مـالی از یکسـو و بیکـاری و  ی به دل؛ فلذا پس از طالق بخشد می
بازگشت به خانۀ پدری خود از سوی دیگـر، مجـددًا اسـتقالل خـود را از دسـت 

   2.گیرد فرسا قرار می د و در شرایطی سخت و طاقتده می
در تهران، مهریه خود  گرفته طالقدرصد زنان   38دهد،  نشان می تایج تحقیقاتن

از ناچار  ، بـهدرصد نیز برای گرفت  طـالق  09و  کنند میرا هنگام طالق دریافت ن
 گیرنـد. نمیای  هیچ نفقه گرفته طالقدرصد زنان   81حتی  ؛گذرند میمهریه خود 

حـادتری جلـوه  صـورت بهو فاقـد مهـارت  سـواد کمبرای زنـان مشکالت مالی 
 .کند می

دوران زنـدگی  مربوط به تقسـیم دارایـِی  های شرط ،ذکر است هنگام طالق شایان
شده  ارائهآمار نیز طالق و  های آید. مالحظه پرونده درمیبه اجرا  ندرت به ،مشترک

پس از طالق برای تقسیم مرد زن و  ندرت، به دهد که توسط مراکز معتبر نشان می
ارائـه  ،شرایط تقسـیم امـوال یکی از که ازآنجا .کردنداقدام  هایشان داراییاموال و 

که از سوی شوهر آغاز هایی  طالق دعوی دادخواست از سوی مرد است، درصد
پـس از طـالق  همی  دلی  کمتر زنی توانسـته اسـت به است؛ اندک ،شده است
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کـه شـرط  هـایی ازدواجدر  کنـد.موال زندگی مشترک خـود را دریافـت نیمی از ا
زحمـت اثبـات دارایـی مـرد بـا زن اسـت و بارهـا  قیـد شـده،تقسیم دارایی مرد 

دارایـی شـوهر پـس از ازدواج کـار میـزان و تعیـی   ثابـت کـردنکه  شده گزارش
   9.دشواری است

؛ زیـرا زندگی اسـت ناتهیه مکتأمی  یا زنان مطلقه، پیِش روی از دیگر مشکالت 
های زیـر  بـه داسـتان 2کمتر کسی حاضر است به ی  زن مطلقه اتاق اجاره دهد.

 توجه کنید:
سال پیش از همسرم جدا شدم و صاحب ی  فرزنـد  3گوید:  می ساله 00 زنی»

زندگی  گیرندۀ تصمیماینکه م  و فرزندم در آسایش زندگی کنیم و  ی به دل ؛هستم
ای مناسـب  دنبال خانـه بـه ،ر زندگی مـا دخالـت نکنـدخودمان باشیم و کسی د

ای بـرای  خانه رۀانداز اندکی که دارم قادر به اجا دلی  پس اما در ای  میان به ،هستم
   3.«خودم و فرزندم نیستم

ها بـا  سال است از همسرش جدا شـده در تمـام ایـ  سـال 2ساله که  30زنی» 
 محض بـهها  خانه از صـاحبگوید: برخی  مشک  مسک  مواجه بوده است و می

دنبال خانـه اسـت از اجـاره دادن مسـک  بـه او  د زنی بدون همسر بهنبین اینکه می
 0.«کنند خودداری می

 اعتمادی به زنان مطلقه . بدبینی و بی3 

دیگـر »ای اسـت کـه احسـاس  گونه در برخی مواقع رفتار جامعه با زنان مطلقه به
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انـد کـه  گیرد. گویی آنان افـرادی بوده فرامی ها را وجود آن« جایی در جامعه ندارم
هـای خـود بودنـد و از برخـورد بـا واقعیـات  درپی پیروی از تمایالت و خواهش

زنان  9اند. زندگی خودداری کرده و منافع خویش را بر مصالح خانواده ترجیح داده
ن های کنجکاوانه دوستان، اطرافیـا ها، باورهای خرافی و نگاه مطلقه از گزند طعنه

طور مثال، بعضی معتقدند کـه وجـود زن مطلقـه در  و آشنایان در امان نیستند؛ به
 یم  نیست.  اتاق عقد خوش

مذموم بودن پدیده طالق در جامعه و مقصر شـمرده شـدن زن، منجـر بـه تنگـی 
به دالیـ   نزدیکانشانچراکه حتی شود؛  روابط اجتماعی و انزوای زنان مطلقه می

کنند و پس از جدایی از سوی جامعـه  اه از آنان دوری میفرهنگی و باورهای اشتب
هـای حـاکم بـر  ؛ بدی  ترتیب، ارزشگیرند حرمتی قرار می و برخی افراد مورد بی

افزایـد. از سـوی  جامعه بیش از مشخصات فردی بر مشکالت زنـان مطلقـه می
چـارچوب  ای اسـت کـه شخصـیت زن را در گونـه دیگر روحیه جامعه ایرانـی به

بیند؛ لذا با شکست  ای  کـانون، شخصـیت و هویـت خـانوادگی زن  ه میخانواد
 2شود. دستخوش اختالل می
ــی از پژوهش ــا  در برخ ــط و   30ه ــای غل ــه، باوره ــرد جامع ــان مج ــد زن درص

نظرانۀ افراد جامعه نسبت به طالق و زنان بیوه را باعث احساس  های تنگ قضاوت
دانند و ایـ  امـر موجـب  دیگران می بیگانگی، ناامنی و ناراحتی در روابط خود با

بودن کننـد. در تحقیـق  های فامیلی احسـاس معـّذب شود از حضور در جمع می
ها و  درصد زنـان سرپرسـت خـانواده از طعنـه 00شده است  دیگری نیز تصریح

درصــد در معــرض انــواع   66کننــد و حــدود  هــا، احســاس نــاراحتی می متل 
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 9ها و آزارها قرار دارند. نیت سوء
کـرد کـه حتـی خـواهر کـوچکش از  یکی از مراجعـان مرکـز مشـاوره ادعـا می»

داده و  چـون او همسـرش را ازدسـت کنـد؛ با او احسـاس نـاراحتی می وآمد رفت
کنـد وجـود خـواهر  حـس می ،تر هم به شـوهرش اعتمـاد نـدارد خواهر کوچ 

 2.«اش منجر به خیانت همسرش خواهد شد بیوه
های  و از طــرف شــرکت در منــزل اســت خــانمی مطلقــه کــه پرســتار کــودک»

 شـود خصوصی برای نگهداری از کودکان و پرستاری از آنان به منازل فرستاده می
مـ  مجبـورم گویـد:  میاو  .ساله، از همسرش جدا شد 3داشت  ی  پسربچه  با

ها بفهمند م  بیـوه  خانم ویژه به ها آنام را از مشتریان شرکت پنهان کنم. اگر  بیوگی
 3.«دنکن دهند و به م  اعتماد نمی شان راه نمی را به خانه هستم، م 

 . سرزنش توسط جامعه4

دوسـتان، اطرافیـان و آشـنایان  با سرزنش و شـماتت خـانواده، گاهی زنان مطلقه
که از اول انتخاب او درست نبـوده  بر سر ای   شوند و با مالمت و بحث مواجه می

اکم بر جامعه با مقصـرانگاری زنـان در فرهنگ ح افزایند. ها می و... بر مشک  آن
 ،کنـد. بـدی  ترتیـب انـزوا و طـرد اجتمـاعی آنـان را فـراهم می ۀامر طالق، زمین

فرهنگ جنسیتی بیش از ذهنیات و احساسات منفی فردی، تعـامالت اجتمـاعی 
هـایی  کند. ای  مسئله خصوصـًا در اجتماعـات و خانواده زنان را دچار چالش می

   .شود تری برخوردارند، بیشتر مشاهده می ای سنتیه واره که از عادت
گرفتــه، باعــث از دســت دادن  افــراط در نکــوهش طــالق و ســرزنش فــرد طالق
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باور نادرسـت  ی به دلگونه افراد  ای  شود. گرفته می ها و اطرافیان فرد طالق دوست
دست کم دچار تنهایی و از  گرفته، کم و نگاه منفی مردم درباره طالق و افراد طالق

های نادرسـت  المث  . فرهنـگ اشـتباه و ضـربشوند یمدادن دوستان و نزدیکان 
گونـه افـراد را در پـی داشـته  گرفته، افزایش سرزنش ای  دربارۀ طالق و زنان طالق

 زند.  های منفی، حد تعادل در روابط را بر هم می است و با ایجاد رفتارها و نگاه
با لباس سـفید »گ ما دارد و مَث  قدیمی دید منفی نسبت به طالق، ریشه در فرهن

ــی ــفید برمی م ــاس س ــا لب ــردم روم و ب ــی می از همی « گ ــا ناش ــس  ج ــود. ح ش
گرایانه نسبت به زنان مطلقه، جـز احسـاس ناامیـدی، سـرخوردگی و از  سرزنش

ایـ  سـرخوردگی سـبب  به حتمنفس ارمغان دیگری ندارد.  دست رفت  اعتمادبه
 9شود. های اجتماعی می فعالیت گیری از نفس و گوشه کاهش عزت

 به داستان زیر توجه کنید:
احساس سرشکستگی اجتمـاعی دارم... ید: گو می باره درای ساله  39ی  خانم »

کنه که انگار طـالق  هست که به یه زن مطلقه طوری نگاه می طوری جامعه اآلن
گ  تو زِن زنـدگی نبـودی، تـو نسـاختی، ُخـب  همش تقصیر اون بوده، بهت می

ر مـاد ینکـها بـاوجودگ  ببـی  دختـرای مـ   خاله، عمـو همـه مـی .ساختی می
و، همسـایه همـه تـو رو مقصـر خاله، عمـ .شوهرشون بد بودن موندن و ساخت 

رم  فقـط مـی اآلنو سرشکستگی اجتماعی باعث شده م   پذیرش عدم .دون می
شـاید  .ام مطلقهدون  م   همکارام اغلب نمی ،هیچ دوستی ندارم ،سر کار و میام

 2.«اونا هم اگه بدون  دیگه با م  دوست نباش 

  . گرایش به ناهنجاری5

بعـد از زنـان،  یرو هـای پـیِش  از چالش نیازهای عاطفی و جنسـی ارضا نشدن
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شناسـان  ه جامعهتری  نیازهای درونی است کـ غریزه جنسی از قوی. طالق است
انــد. آنــان  اد کردهخــانواده قلمــد ارضــای آن را از کارکردهــای اساســی ازدواج و

دهـد.  سوی فساد را اجـازه نمی معتقدند زندگی زناشویی، ارتکاب زنا و گرایش به
زیاد بودن سـ ، حضـور فرزنـد،  ی به دل چنانچهوقتی بنیان خانواده متزلزل شد، 

وی به جـنس  مشکالت اقتصادی، تردید و بدبینی جامعه به زن مطلقه و سوءظ 
زنان مطلقه در اثـر  نگردد،ریق مشروع میسر از طمجدد فرصت ازدواج  مخالف،

 گیرند.  قرار میانحرافات جنسی و فساد اخالقی فشار غریزۀ جنسی در آستانه 
نیازهـای جنسـی را از میـان بـه مشـروع سـاختارمند و  دهی پاسـخطالق امکان 

زمـان مـدت اینان افرادی هستند که رابطه جنسی را بـرای ناگفته پیداست . برد می
ازدواج نکنند، باید به سرکوب مجددًا اند؛ بنابرای  اگر  طوالنی تجربه کردهکوتاه یا 

 بسـا کـه از ایـ  رهگـذر چهدنبال راهی برای ارضای آن باشند  بپردازند یا به غریزه
 نیازهای جنسی خارج از چارچوب خـانواده، یشاهد مواردی نظیر پذیرش ارضا

 خواهیم بود. 
 زنـان مطلقـه، نیـاز مـالی اسـت. احتیاجـاتدلی  دیگر بروز ناهنجاری در بـی  

جدید بـه تـرمیم روحـی و رفـع  ۀطلبد زنان مطلقه با تشکی  خانواد اقتصادی می
مشـکالت درآمـد و سـرمایه مـالی کـم بـا اگـر بـا  .های خود بپردازند نیازمندی

و به وسیله فرد یـا یکـی از نهادهـای حمـایتی د ننرم کن وپنجه دستاقتصادی نیز 
بـه مشـکالتی  ،برای تأمی  مسک  و مایحتاج زنـدگی ار نگیرند،مورد حمایت قر

باشـند،  گرفتـه  برعهـده نیـزاگر حضانت فرزنـدان را  شوند. در ای  میان میدچار 
و متأسـفانه در بعضـی از مـوارد بـرای تـأمی   شـود میتر  سخت مراتب بهاوضاع 

 شگری، دزدی و پخـ سوی انحرافـات جنسـی، تکـدی بهنیازهای اقتصادی خود 
 9شوند. مواد مخدر کشیده می
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 جـرم مرتکـب اگـر اشـان تربیتی و جایگاه ویـژه مادری خطیر نقش ی به دل زنان
 اعـم از دلیلی هر به که مادر زمانی .دارند خانواده در بسیاری منفی اثرات شوند،
 اشکال دچار فرزندان تربیت نداشته باشد، حضور خانه بزهکاری و... در طالق،

زدی یـا د اعتیـاد، بزهکاری چنگال افتادن در ی به دل که مادرانی بسا چه شود. می
بزهکـاری  مهم دالی  از که یکی کنند؛ چنان می تباه را نیز فروشی آیندۀ فرزندان ت 

 بـا بنـابرای  خـانواده اسـت؛ مناسب تربیتـی در بستر نداشت  جوانان و نوجوانان
 تبـاهی و بزهکـاری بـهخـانواده و یـ  نسـ   بلکه زن ی  تنها نه زنان بزهکاری

اعتیـاد زمینـۀ  فروشی و ت  مانند ارتکاب جرایمی با بزهکار زنان شوند. کشیده می
کـاهش  بر عالوه امر ای  و آورند می فراهم را مردان و زنان روابط گسیختگی ازهم
 پـایی  بنیـان خـانواده، شدن سست جوانان، در پذیری مسئولیت و ازدواج به می 

 فسـاد و فحشا شدن راه گشوده تقوا، و ایمان ضعف عه،جام اخالقی سطح آمدن
 9دهد. دیگر را در جامعه گسترش می های از آسیب بسیاری و جامعه در
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