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مصطفی ازکیا  ، 1فاطمه میمندی

2

تاریخ دریافت -2996/9/62 :تاریخ پذیرش2999/2/2 :

«انتظارات از همسر» یکی از عواملی است که نقش مهمی در کیفیت زندگی مشترک و میزاا رضزایت
افراد از زندگی زناشویی دارد .بر این اساس ،مطالعۀ حاضر با رویکردی کیفی و با هدف درک انتظارات
زنا باالی  04سال از همسرانشا صورت گرفته است .در این راستا ،با کاربست روش نظریۀ زمینزهای
و تکنیک مصاحبۀ عمیق نیمهساختار یافته ،به مطالعۀ انتظارات  40ز باالی  04سال ساکن در منطقزۀ 5
شهر تهرا پرداختیم.
تحلیل دادههای این مطالعه و «مدل زمینهای» ارائهشده نشا میدهد که انتظزارات زنزا از همسرانشزا
براساس شرایط زمینهای ،علّی و مداخلهگری چو سزنتگرایزی ،ازدواج بزا زمینزههزای سزنتی ،فشزار
هنجاریز ساختاری ،داشتن حداقل سرمایههای اقتصادیز فرهنگی ،تجربزههزای تزاریخی ،متعزینهزای
زمانی ،مادری بسطیافته ،حاکمیت زندگی پدرسزاالرانه و سزرمایههزای اجتمزاعی درو گروهزی شزکل
میگیرد .همچنین زنا باالی  04سال از راهبردهای متفاوتی همچو گفتوگوی صوری ،تعویق لذت،
پنها کاری ،کنش معطوف به تأیید همسر ،فرمانبرداری حداکثری ،تعامالت مبتنی بر خانوادهمحزوری و
تأکید بر من مفعولی استفاده میکنند .از سویی این تعزامالتی کزه زنزا در پزیش مزیگیرنزد منجزر بزه
پیامدهای متفاوتی در زندگی آنا میشود .براساس این راهبردها ،تحقق انتظزارات حزداقلی از همسزر،
حق انتخاب تفویضشده ،بازتولید نابرابریهای سلسلهمراتبی ،نارضایتی از زندگی و محرومیت نسزبی،
عمده پیامدهای بهدستآمده از این پژوهشاند .یافتههای این پژوهش درمجموع نشزا مزیدهزد زنزا
انتظارات خود از همسرانشا را در جهت «تالش برای بقا« تنظیم میکنند .پدیدۀ تالش برای بقا به این
معناست که سوژه تالش میکند تا انتظارات خزود از همسزر را بزه گونزهای تعریز کنزد تزا زنزدگی
مشترکش با تمام توا و پرداخت هر هاینهای حفظ شود .از این منظر انتظارات از همسر نه برای ارتقزا
و بهبود کیفیت زندگی مشترک و رضایت از زندگی زناشویی بلکه در جهت حفظ داشتههزای حزداقلی
زنا است.

کلیدواژگان
انتظارات از همسر ،تالش برای بقا ،سرمایهها ،زنا باالی  04سال ،نظریۀ زمینهای.
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مقدمه و بیان مسئله
ازدواج بهمنالۀ مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دسزتیابی بزه نیازهزای افزراد همزواره
تأیید شده است .با ازدواج یکی از اساسیترین نهادهزای اجتمزاعی یعنزی خزانواده موجودیزت
مییابد و نیازهای زیستی ،روانی و اجتماعی انسا تأمین میشود .درواقع میتزوا گفزت نهزاد
جامعه بر پایۀ ازدواج قرار گرفتزه اسزت و اسزتواری و اسزتحکام خزانواده بزه ازدواج و رابطزۀ
زناشویی پایدار بستگی دارد.
از سویی در تمامی روابط بینفردی ،چه روابط میا چندین نفر ،چه رابطزۀ دو نفزر بزا هزم
بهمنظور ازدواج ،افراد با انتظارات معینی وارد رابطه میشوند که بر رفتار آ ها به شیوهای مثبت
یا منفی تأثیر میگذارد (مولر و کولین .)4991 ،1انتظارات زناشویی عبارت است از اسزتانداردها
و فرضیههای ذهنی ،چارچوبهای از پیش تعیینشده و باید و نبایدهایی که زوجزین در مزورد
همسر و زندگی زناشویی دارند (خمسه.)4811 ،
در این میا پژوهشهای گوناگو بیانگر آ است که انتظارات زوجین از همسرانشا نقش
مهمی در میاا رضایت آ ها از زندگی زناشویی ،کیفیت زندگی مشترک و میزاا آسزی هزای

خانواده مانند طالق دارد (استینس و لیبی4911 ،2؛ کلی و برگزو  .)4994 ،3از ایزنرو شزناخت
انتظارات زنا از همسرانشا در ابعاد گوناگو میتوانزد مزا را در فهزم گزرایشهزای ذهنزی و
ترجیحات ارتباطی زنا  ،نحوۀ تعامالت درو خانواده ،نحوۀ نگرش آ ها به ازدواج و نیا انواع
آسی های خانواده یاری رساند.
این در حالی است که براساس شواهد و نظر کارشناسا خانواده ،میزاا طزالق عزاطفی در
میا زوجین ایرانی افاایش داشته است و این امر میتواند ناشی از تحققنیافتن انتظارات افزراد
از همسرانشا و درنتیجه کاهش سزط رضزایت از زنزدگی زناشزویی و افزاایش آسزی هزای
ارتباطی در میا زوجین باشد .در این میا زنا بزاالی  04سزال ازجملزه افزرادی هسزتند کزه
کیفیت زندگی زناشویی آ ها عموماً کمتر مزورد توجزه کارشناسزا خزانواده و آسزی شناسزا
اجتماعی قرار دارد.
در این میزا مطالعزۀ نحزوۀ تعزامالت زنزا در خزانواده و انتظزارات آنزا از همسرانشزا
بهخصوص در میا زنا باالی  04سال که سالهزای بیشزتری از ازدواجشزا گذشزته اسزت و

1. Muller & Coughlin
2. Staines and Libby
3. Kelly & Burgoon
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اکنو مادرا جامعۀ ایرانی هستند حائا اهمیت است .این نسل از زنا نسزبت بزه زنزا جزوا
متأهل مشزارکت کمتزری در حزوزۀ اشزتاال و تحصزیالت دارنزد و در میزا آ هزا ازدواج بزا
زمینههای سنتی بیش از نسل جوا مشاهده میشود .از سویی بررسی اکتشافی نحزوۀ تعزامالت
زنا متأهل با همسرانشا در سنین باالی  04سال و شناخت آسی های ارتباطی در میا آ هزا
بهدلیل فقدا یافتههای پژوهشی در این حوزه از اهمیزت بسزاایی برخزوردار اسزت .از ایزنرو
مطالعۀ انتظارات این افراد از همسرانشا در راسزتای بررسزی کیفیزت زنزدگی زناشزویی آ هزا
ضرورتی غیرقابل انکار است؛ حوزهای که تا به امروز جامعهشناسی ایرانی بدا کمتزر پرداختزه
است.
بر این اساس پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سؤاالت زیر در زمینۀ انتظزارات زنزا بزاالی
 04سال از همسرانشا است:

 چه عواملی در شکلگیری انتظارات این زنان از همسرانشان اثرگذار است؟
 انتظارات این زنان از همسرانشان حول چه پدیدۀ مرکزی میگردد و آنها از چه
راهبردهایی در جهت تحقق انتظارات خود از همسرانشان بهره میجویند؟
 انتظارات این زنان از همسرانشان چه پیامدهایی برای آنان به همراه دارد؟

چارچوب مفهومی
با توجه به تفاوتهای فلسفیز پارادایمی دو روش کمّی و کیفی ،در بررسیهای کیفی به جزای
استفاده از چزارچوب نظزری بزرای تزدوین و آزمزو فرضزیات ،از چزارچوب مفهزومی بزرای
استخراج سؤال یا سؤاالت پژوهش استفاده میشود .چارچوب مفهومی مجموعۀ مفاهیم به هزم
مرتبطی است که بر مفاهیم و تمهای عمدۀ مطالعهشده تمرکا دارد و آ ها را در قال

یک نظام

منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند میدهد (ماکسزول1440 ،؛ ریچزی و لزوئیس1445 ،؛
شوت1440 ،؛ به نقل از محمدپور و همکارا  .)4811 :در پژوهش حاضر از رویکرد برساختیز
تفسیری برای تدوین چارچوب مفهومی استفاده شده است .رویکرد تفسیرگرایی معتقزد اسزت
که با توجه به خلّاقبود ماهیت انسا و نیا سیالبود واقعیت اجتمزاعی ،نمزیتزوا مسزیر و
روش خاص برای درک واقعیات و یا ایجاد تاییزر در آ هزا پیشزنهاد کزرد (بلیکزی .)1442 ،از
سویی با توجه به اینکه واقعیات اجتماعی بهمثابۀ امور برسزاختۀ انسزانی فاقزد قزوانین از پزیش
تعیینشده است و دائماً در حال شد هستند ،لذا نمیتوا الگویی جهزا شزمول و عزام بزرای
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واقعیتهای اجتماعی و نیا تاییر و دستکاری در آ ها وضع کرد .این واقعیتهزا نزهتنهزا قابزل
کش

و کنترل نیستند ،بلکه صرفاً میتواننزد درک و تفسزیر شزوند (گلیسزر .)1444 ،همچنزین

براساس این رویکرد ،از آنجا که تفسیر و درک مردم از دنیای پیرامو خود در بسزتر اجتمزاعی
زندگی روزمره شکل میگیرد ،معانی تولیدشده وابسته بزه بسزتر اسزت و در درو آ معنزادار
میشوند .در این پژوهش با استفاده از رویکرد برساختیز تفسیری تالش شزد کزه تعزامالت و
انتظارات زنا باالی  04سال از همسرانشا درک شود.

پیشینۀ تجربی موضوع
در ایرا پژوهش مشخصی در حوزۀ انتظارات از همسر انجام نشده است .اما در سایر کشزورها
پژوهشهایی در این حوزه صورت گرفته است که در ادامه به مرور آ ها میپردازیم.
پژوهشهای گوناگونی بر عوامل مؤثر بر انتظارات زناشویی مطالعه و تمرکا کردهانزد .ایزن

پژوهشها برخی عوامل مانند خانواده مبدأ (رید ،)1448 ،1روند اجتماعیشد (هریس و لزی،2
 ،)1442ساختار فرصتها (هریس و لزی )1442 ،و فرهنز (ریزد )1448 ،را در شزکلگیزری
انتظارات زناشویی مؤثر میدانند.
بیهاتی )4998( 3بر این باور است که کیفیت زندگی زناشویی به پنج عامزل بسزتگی دارد و
زوجینی که پیما زناشویی میبندند ،پیوند خود را با این موارد آغاز مزیکننزد .4 :انتظزارات از

یکدیگر بهعنوا همسر؛  .1انتظارات از ازدواج؛  .8انتظارات از خانوادۀ همسزر؛  .0انتظزارات از
نهاد ازدواج و  .5تصویر یا مفهومی از «شریک زندگی ایدهآل».
او همچنین شکلگیری چنین انتظاراتی را تحتتأثیر زمینههای اجتماعیز فرهنگی مزیدانزد
که افراد در آ زندگی میکنند چراکه ازدواج بر پایۀ قواعد اجتمزاعی ،دینزی و حقزوقی اسزت؛
قواعدی که نحوۀ بروز و ظهور انتظارات زوجین را شکل میدهند.

اسلوسارز )1444( 4در پژوهشی با عنوا «انتظزارات از ازدواج» کزه در لهسزتا انجزام داده
است «دوستی متقابل» و «اعتماد دوطرفه» را دو مقوله از چهل مقولهای میداند کزه افزراد بزدا
اشاره کردهاند.
در این میا  ،یکی از انواع پژوهشهای رایج در حزوزۀ انتظزارات نقشزی زناشزویی ،انجزام
1. Reid
2. Harris & Lee
3. Bhatti
4. Slosarz
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مطالعززات طززولی 1بززر روی جمعیززتهززای گونززاگو و بززهویززژه دانشززجویا اسززت .ازجملززه

معروفترین آ ها میتوا به پژوهش باتکین 2و همکارانش ( )1444اشزاره کزرد کزه از طریزق
شش مطالعه که بهصورت طزولی طزی سزالهزای  4994 ،4910 ،4921 ،4921 ،4914و 4991
انجام دادند ،تفاوتهای انتظارات نقشی دخترا و زنا دانشجو را اندازهگیری کردنزد (آخزرین
نمونۀ آ ها  459نفره بود) .نتایج این پزژوهش نشزا مزیدهزد کزه انتظزارات تسزاویگرایانزه

3

بهتدریج جای انتظارت سنتی 4را گرفته است .آ ها این تفاوت را در هفزت مقولزه (اختیزارات،
امور منال ،نگهداری از کزودک ،ویژگزیهزای شخصزیتی ،مشزارکت اجتمزاعی ،تحصزیالت و
اشتاال) بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بیشترین تفاوت مربوط بزه حزوزۀ اختیزارات
است.

بار و سیمونا )1441( 5نیا در پژوهشی به بررسی انتظزارات ازدواجزی در میزا زوجهزای
آفریقایی آمریکایی پرداختند .آ ها اشاره میکنند کزه انتظزارت یزک فزرد از ازدواج نزهتنهزا از
تجارب شخصی خودش ،بلکه از انتظارات طزرف مقزابلش بزهشزدت تأثیرپزذیر اسزت .نتزایج

پژوهشهایی از این دست بیانگر این نکتۀ مهم است که مباحث مربزوط بزه مسزائل خزانواده و
ازدواج بهشدت تحتتأثیر نگرش اعضای خانواده نسبت به هم قرار دارد.

روش پژوهش

6

با توجه به سؤاالت مورد نظر در این پژوهش روش «نظریۀ زمینهای» یزا «نظریزۀ مبنزایی» را از
میا روشهای کیفی بهمنالۀ روش گردآوری و تحلیل دادهها به کار بستیم.
«نظریۀ مبنایی ،یک روش پژوهش کیفی است که یک سلسله رویههای سیستماتیک را به کار
میگیرد تا نظریهای مبتنی بر استقرا دربارۀ پدیدهای ایجاد کند .یافتههای پژوهش مشتمل بر تنظیم
نظری واقعیت تحت بررسی است نه یک سلسله ارقام یا مجموعهای از مطال

کزه بزه یکزدیگر

وصل شده باشند .از طریق این روش نهتنها مفاهیم و روابط بین آ ها ایجاد میشود ،بلکه آ هزا
بهطور موقتی آزمایش میشوند (استراوس و کوربین .)18 :4815 ،درحقیقت« ،نظریۀ زمینزهای»

1. Longitudinal studies
2. Botkin
3. Egalitarian
4. Traditional
5. Barr & Simons
6. Grounded Theory
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نظریهای است که مستقیماً از دادههایی استخراج شده است که در جریزا پزژوهش بزهصزورت
منظم گرد آمده و تحلیل شدهاند .در این روش ،گردآوری دادههزا ،تحلیزل ،و نظریزۀ نهزایی بزا
یکدیگر در ارتباط تنگاتن اند .در این روش پژوهشگر کار را با نظریهای کزه از قبزل در ذهزن
دارد شروع نمیکند؛ بلکه کار را در عرصۀ واقعیت آغاز میکند و میگذارد تزا نظریزۀ از درو
دادههایی که گردآوری میکند ،پدیدار شود (استراوس و کوربین.)80 :4894 ،
رهیافت «نظریۀ بنیانی» برای نوعی از پژوهش اجتماعی مناس است که به تعامالت انسانی
توجه میکند .از اینرو پژوهش حاضر براسزاس روش کیفزی و رهیافزت نظریزۀ بنیزانی انجزام
گرفته است .از سویی از آنجا که نگرش و تعامالت زنا باالی  04سال ایرانی در زمینزۀ انتظزار
از همسر تا کنو پژوهش جامعزهشزناختی نشزده اسزت .بنزابراین ،پزژوهش حاضزر پژوهشزی
اکتشافی برای بررسی دقیق موضوع و روشنشد ابعاد مختل پدیدۀ مورد بحث ،با استفاده از
روش نظریۀ زمینهای است.

میدان پژوهش و شیوۀ نمونهگیری
میدا مطالعهشده در این پژوهش تمامی زنا باالی  04سال متأهزل سزاکن در منطقزۀ  5شزهر
تهرا است .از سویی برخالف پژوهش کمّی که در آ با استفاده از فنو مختل

نمونزهگیزری

احتمالی ،مواردی انتخاب میشوند که نمایندۀ واقعزی کزل جامعزه باشزند ،در پزژوهش کیفزی،
نمونهها بهطور هدفمند انتخاب میشوند و پژوهشزگر عمزداً بزه انتخزاب محزیطهزا ،افزراد یزا
رخدادهای ویژهای میپردازد که اطالعات مهمی را تأمین میکننزد کزه بزه دسزت آورد آ از
طریق سایر انتخابها میسر نیست و مهمتزرین اصزلی کزه در نظزر گرفتزه مزیشزود ،انتخزاب
محیطها ،زما ها و افرادی است که بتوانند اطالعات مزورد نیزاز بزرای پاسزخ بزه پرسزشهزای
پژوهش را فراهم کنند (ازکیا و ایمانی .)4894:14 ،از اینرو برای انتخاب نمونۀ مزورد نظزر در
این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند 1که سنخیت بیشتری با پزژوهش کیفزی دارد اسزتفاده

شده است (پاتن.)1441 ،2

عالوه بر این ،از نمونهگیری نظری 3نیا برای توسعۀ مقولههای در حال ظهور خود و بزرای
نهایی و سودمندتر کرد آ ها استفاده کردیم .نمونهگیری نظری به شناسایی مرزهای مفهومی و

1. Purposive Sampling
2. Patton
3. Theoretical Sampling

ازكیا و میمندی /انتظارات زنان از همسرانشان :ارائۀ یک نظریۀ ...

65

تعیین انطباق و تناس مقولههایما کمک مزیکنزد (چارمزاز .)549 :1444 ،1فراینزد ایزن نزوع
نمونهگیری ماهیتی تکراری دارد .به این صورت که محقق یک نمونۀ اولیه را برمیدارد ،دادههزا
را تحلیل میکند و سپس نمونههای بیشتر را برای پاالیش مقولهها و نظریههای در حزال ظهزور

2

خود مجدداً برمیدارد .این فرایند تا زمانی ادامه مییابد که محقق بزه مرحلزۀ «اشزباع دادههزا»
میرسد؛ یعنی مرحلهای که در آ هیچ بینش و ایدۀ جدیدی از گسترش بیشتر نمونهها حاصزل
نمیشزود (محمزدپور( .)04 :4894 ،)1بزر ایزن اسزاس در پزژوهش حاضزر پزس از اتمزام 40
مصاحبه ،اشباع دادهها حاصل آمد.

گردآوری و تجزیۀ تحلیل دادهها
در ایززن پززژوهش در مرحل زۀ گززردآوری دادههززا از تکنیززک مصززاحبۀ کیفززی عمیززق بززه شززیوۀ
«نیمهساختیافته» 3استفاده شد .این نوع مصزاحبه بزا اسزتفاده از «راهنمزای مصزاحبه» صزورت
میگیرد؛ یعنی فهرستی از سؤاالت و موضوعات مکتوبی که باید در یزک تزوالی خزاص دنبزال
شوند (محمدپور(.)414 :4894 ،)4
از سویی در این پژوهش فرایند تحلیل دادهها ،با توجزه بزه اهمیزت آ در رویکزرد نظریزۀ
زمینهای طی سه مرحلۀ کدگذاری صورت پذیرفت .این سه مرحله مطزابق نظریزۀ زمینزهای بزه
شکل .4 :کدگزذاری بزاز .1 ،4کدگزذاری محزوری 5و  .8کدگزذاری انتخزابی 6انجزام پزذیرفت
(استراوس و کوربین.)4991 ،
در این مراحل که بهصورت پیوسته دنبال میشوند ،مصزاحبههزای انجزامشزده بزهصزورت
خطبهخط تحلیل و کدگذاری شده است .در ابتدا و در قال
موجود در مصاحبه یک برچس

مرحلۀ کدگذاری باز ،به هر مفهوم

الصاق شد و براساس ویژگزیهزا و ابعزاد هزر مفهزوم ،تعزداد

زیادی کدهای باز و خام پدیدار شدند .در ادامه و در مرحلۀ کدگذاری محزوری ،هزر تعزداد از
کدهایی که به لحاظ مفهوم و خصایص مرتبط بودند،گردآوری شده و به محوریت یزک مقولزه
سازماندهی شدند .بدین ترتی

پس از فرایند خردکرد مصاحبهها به کزدها و زیرمقولزههزا در

کدگذاری باز ،در این مرحله (کدگذاری محوری) به مرتبطکرد و دستهبندی آ ها حول محور
موضوعات اصلی پرداخته شد.
1. Charmaz
2. Data Saturation
3. Semi-Structured
4. Open Coding
5. Axial Coding
6. Selective Coding
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کدگززذاری گاینشززی نیززا بززا اسززتفاده از انتخززاب مفززاهیم و موضززوعاتی کززه در اسززتخراج
مضمو اصلی پژوهش مؤثر به نظر میرسیدند ،دنبال شد .این مرحله با هدف یکپارچهسازی و
پززاالیش دادههززا ،بززهمنظززور پدیززداری مقولزۀ اصززلی و نظریززه انجززام مززیشززود .در کدگززذاری
گاینشزی تزالش مزیشزود انتخززاب مقولزههزا بزه گونزهای صززورت پزذیرد کزه مقولزۀ اصززلی
استخراجشده ،عمده مفاهیم پدیدآمده در مراحل قبزل را پوشزش دهزد (اسزتراوس و کزوربین،
 .)14 :4991بر این اسزاس در ایزن پزژوهش از میزا  580جمزالت دادهای پاسزخگویا 414 ،
مفهوم و  08مقولۀ فرعی حاصل آمد که درنهایت  11مقولۀ اصلی به همراه یک مقولزۀ مرکزای
از آ ها استخراج شد.
همچنین حین مراحل کدگذاری سهگانه ،اباار تحلیلی پارادایم نیا مطابق آنچه اسزتراوس و
کوربین مدنظر داشتهاند ،استفاده شده است .پارادایم استفادهشده از سزه بخزش شزامل شزرایط،
راهبردها و پیامدها تشکیل شده است (گلیسر 1و استراوس .)4912 ،ایزن پزارادایم سزهگانزه در
تمام مراحل پژوهش از طرح پرسشها تا خلق نظریه ،بهمثابه راهنمایی برای پژوهشگرا عمزل

کرده و سب

سازماندهی بیشتر یافتهها شده است.

یافتههای پژوهش
در این پژوهش انتظارات زنا باالی  04سال از همسرانشزا در ابعزاد گونزاگو بررسزی شزد.
نتایج این پژوهش پنج بعد گوناگو شامل انتظارات ارتباطی ،اقتصادی ،عاطفیز روانزی ،انتظزار
شاخصهای رفتاری و انتظارات زناشویی را در میا زنا آشکار کرد.
بر این اساس ،پس از گردآوری دادهها و تجایه و تحلیل آ ها براساس مراحزل کدگزذاری
سهگانه «نظریۀ بنیانی» در جواب سؤاالت پژوهش ،مدل پارادایمی انتظارات زنا از همسرانشا
حول پدیدۀ مرکای «تالش برای بقا» حاصل آمزد .بزا توجزه بزه تکزرار مکزرر پدیزدۀ «تزالش
بززرای بقززا» در خززالل پاسززخهززای کنشززگرا و در مفززاهیم و مقولززههززای برآمززده از پززژوهش،
این پدیده بهمنالۀ «مقولۀ مرکای» 2برگایده شد .انتخاب این پدیزده دالیزل دیگزری نیزا ماننزد
قدرت جذب سایر مقولهها در خود ،یکپارچگی سایر مقوالت پیرامو آ و برتزری نظزری آ
نسبت به سایر مقولهها دارد .در ادامه مدل زمینهای برآمده از پژوهش حزول ایزن پدیزده ارائزه
میشود.
1. Glaser
2. Core Category
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شرایط علّی
سنتگرایی ازدواج با زمینههای سنتی
فشار هنجاریز ساختاری تجربههای تاریخی
داشتن حداقل سرمایههای اقتصادیز فرهنگی

زمينۀ شرايط مداخلهگر

زنا باالی
 04سال
منطقه 5
شهر تهرا

زمينۀ شرايط مداخلهگر
پدیده
تالش برای بقا

میاا شدت
دورههای
زمانی

متعینهای
زمانی
مادری
بسطیافته
حاکمیت
زندگی
پدرساالرانه

استراتژیهای کنشـ کنش متقابل
(بهار-4894
تابستا
)4891

سرمایههای
اجتماعی
درو گروهی
گفتوگوی صوری تعویق لذت تعامالت مبتنی بر
خانوادهمحوری
پنها کاری کنش معطوف به تأیید همسر فرمانبرداری
حداکثری تأکید بر من مفعولی

پيامدها
تحقق انتظارات حداقلی از همسر حق انتخاب تفویضشده
بازتولید نابرابریهای سلسلهمراتبی نارضایتی از زندگی محرومیت نسبی

شکل .1مدل پارادایمی پدیدۀ «انتظارات زنان باالی  04سال از همسرانشان بهمثابۀ تالش برای بقا»

62
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شرایط علّی مربوط به پدیدۀ تالش برای بقا
عواملی که موج پیدایش پدیدۀ «تالش برای بقزا» حزول انتظزارات زنزا بزاالی  04سزال از
همسرانشا میشود و راهبردهای آنا را تحتتأثیر قرار میدهد شزامل «ازدواج بزا زمینزههزای
سنتی»« ،سنتگرایی»« ،داشتن حداقل سزرمایههزای اقتصزادیزز فرهنگزی»« ،فشزار هنجزاریزز
ساختاری» و «تجربههای تاریخی» است.
ازدواج با زمینههای سنتی ،الگویی از زندگی مشترک است که نقش سزوژه در شزکلگیزری
ازدواج ناچیا و در طول زندگی مشترک عموماً منفعالنه است .اینگونزه ازدواجهزا معمزوالً در
کل فرایند زندگی مشترک تأثیر گذاشته و انتظارات سوژه از همسر را تحتتأثیر قرار مزیدهزد.
ازجمله ویژگیهای دیگر ازدواجهای سنتی ،عدم تمایل کافی سوژه به ازدواج و پایینبود سن
ازدواج است .سن پایین به هنگام ازدواج عموماً سب میشود زنزا فرصزت ادامزۀ تحصزیل و
ارتقای اجتماعی و اقتصادی را از دست بدهند و درنتیجه از تحصیالت پزایین و آینزدۀ شزالی
نامطمئنتری برخوردار شوند .از اینرو به منابع اقتصادی محدودتری دسترسی یابنزد یزا اینکزه
منبع اقتصادی در طول فرایند زندگیشا تعری نشود.
معصومه  11ساله که  02سال از ازدواجزش مزیگزذرد در ارتبزاط بزا ازدواج سزنتی خزود
اینگونه میگوید:
«وقتی  45ساله بودم ازدواج کردم (ازدواج در سنین پایین) .خونزوادش اومزد و صزحبت
کرد اما من چو بچه بودم نمیخواستم ازدواج کنم (ازدواج اجبزاری) .یعنزی آمزادگی بزرای
ازدواج نداشتم .ولی بهخاطر خونوادم که گفتم اینا تشخیص مید قبزول کزردم (نقزش نزاچیا
سوژه در ازدواج) .سر زندگی خودمو که رفتیم نوع اخالقمو یه مقزدار هماهنز نبزود ولزی
خوب تا اندازهای چو کمسن بودم وفق دادم خودمو (رفتارهای منفعالنه) .بعد با صزبر زیزادم
یه مقدار تونستم زندگی رو جمعوجور کنم (صبر شاخصی برای بقا و حفظ زندگی)».
نقش ناچیا زنا در شکلگیری ازدواج با زمینههزای سزنتی منجزر بزه آ مزیشزود کزه در
تعامالت درو خانواده نیا از جایگاهی پایین و رویکردی منفعالنه برخزوردار شزوند و امکزا
تحقق انتظارات برابرخواهانه را به میاا زیادی از دست بدهند .اینگونزه ازدواجهزا عمومزاً در
فضاهای فرهنگیای شکل میگیرد که گرایش به سنتگرایی در آ بیشتر است .اینگونه فضاها
منجر به تقویت عادتواره 4سنتی در زنا خواهد شد .افراد از طریق عادتوارههزای خزود بزه

 .2عادتواره ( )Habitusرا میتوان نظام و مجموعهای از خوی و خصلتهای نسبتاً ماندگار معرفی كررد
كه بهصورت یک قالب مشترک در بین افرادی كه در معرض تجارب مشترک قرار دارند ،وجرود دارد و
مبنای ادراک ،داوری و عمل آنان میشود (استونز.)994 :2922 ،
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درک جها اجتماعی نایل میشوند و آ را میفهمنزد و ارزشگزذاری مزیکننزد (گرنفزل،42 ،
 .)4811بنابراین ،سنتی یا مدر بود عادتوارههای زنا  ،در ارزشگذاریها و تجارب زیسزتۀ
آنا نقش بساایی ایفا میکند ،چراکه اگر کنشگری از عادتوارۀ سنتی برخوردار باشد ،بسیاری
از گرایشهای ذهنی ،کنشها و رفتارهای او تحتتأثیر این عادتواره خواهزد بزود .از ایزنرو،
سنتگرایی و عادتوارۀ سنتی ،کیفیزت تعزامالت درو خزانواده و بزهخصزوص روابزط میزا
زوجین را تحتتأثیر قرار خواهد داد و درنتیجزه انتظزارات زنزا از همسرانشزا نیزا متزأثر از
عادتوارۀ سنتی آنا خواهد بود.کنشگرانی که گرایشهای سنتی دارند تالش مزیکننزد تزا بزه
آنچه برای پیشینیا ارزش و هنجار محسوب میشده تسلیم شوند و درصدد تحقق ارزشهزای
آ ها در زندگی خود باشند .در این میا موقعیت فروتر زنا در ساختار قزدرت در خزانواده و
عدم امکا تحقق انتظارات برابرخواهانه ازجمله ارزشها و هنجارهایی است که بسزیاری زنزا
از نسل پیشین و سنتهای گذشته پذیرفتزه و در خزالل تعزامالت خزود در خزانواده بازتولیزد
میکنند.
لیال 09 ،ساله میگوید« :اال که اختالفات و دعواهای خونوادگی زیاد شزده مزال اینزه کزه
دخترها جواب شوهراشو رو مید ! هنوز نفهمید که مرد مرده و ز ز  .اگه مرد یزه حرفزی
میزنه ،ز باید حرف مرد رو قبول کنه تا زندگیشو پیش بره».
یکی دیگر از عواملی که بر کیفیت انتظزارات زنزا از همسرانشزا اثرگزذار اسزت ،میزاا
سرمایههای اقتصادی و فرهنگی آنا اسزت .هزرچزه زنزا از میزاا سزرمایههزای اقتصزادی و
فرهنگی باالتری برخوردار شوند ،دسترسی آ ها به منابع کس

قدرت افاو میشود و امکزا

ارتقای سط انتظاراتشا از همسر افاایش مییابد.
سرمایۀ اقتصادی بیتردید یکی از عوامل بسیار اثرگزذار در انتظزارات زنزا از همسرانشزا
است .زنا برای ادامۀ زندگی نیازمند سرپناه و منبع مالی بزرای ادارۀ امزور زندگیشزا هسزتند.
بدو سرمایههای اقتصادی کافی ،پزذیرش تاییزرات زنزدگی و مزدیریت فشزارهای درونزی و
بیرونی برای افراد دشوار است .سرمایههای اقتصادی میتواند هم بهصورت فردی باشزد و هزم
بهصورت خانوادگی .این در حالی است کزه عمزوم کنشزگرا ایزن پزژوهش از نظزر مزالی در
مضیقهاند ،آ ها از خانوادههایی هستند که خود از سرمایههای اقتصادی پزایینی برخوردارنزد .از
اینرو هیچگونه حمایت مالی از سوی خانواده برای آنا امکا پذیر نیست .از سوی دیگر زنزا
پاسخگو در این پژوهش عموماً از سط تحصیالت پایینی برخوردارند و همزین امزر منجزر بزه
کاهش سرمایههای فرهنگی آنا میشود ،بهطوریکه آ ها سرمایۀ فرهنگزی و دانشزی بزیش از
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نسل پیشین خود ندارند .سرمایههای اندک زنا منجر میشود که انتظارات آنا از همسرانشزا
در سطحی حداقلی تنظیم شود تا مانع چالشهای ارتباطی با همسر و درنهایت تالزال خزانواده
شود .در چنین حالتی بقای زندگی مشترک باارزشترین ارماا برای زنا است.
بهجت 10 ،ساله در این باره میگوید:
«بابام که کارگر بود ،مامانم هم از بچگی ما رو فرستاد سر کار .قالیبافی میکردیم ،نذاشزت
درس بخونیم 41 .سالگی شوهرمو داد .کتک میخوردم ...مزوقعی کزه قهزر مزیکزردم مزادرم
میگفت تو سفره خودمو نو نیست ،تو هم اومدی با بچهات .خودمم سواد نداشزتم کزه بزرم
سر کار .مادرم نباید ما رو میفرستاد سر کار تا الاقل  1کالس میخوندیم سواد داشتیم دستمو
میرفت تو جیبمو (داشتن حداقل سرمایههای اقتصادی و فرهنگی)».
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر انتظزارات زنزا بزاالی  04سزال از همسرانشزا  ،تجربزههزای
تاریخی آنا است .این تجربیات شامل تجربیات شخصی افراد و زمینزههزای تزاریخی زنزدگی
آنا است که نقش مهمی در شکلگیری انتظارات زنا از همسرانشا دارد.
نتایج این پژوهش نشا میدهد که تجربههای تاریخیای که کنشگرا در حزوزۀ تعزامالت
خانوادگی دارند عمدتاً برگرفته از تعامالت والدینشزا اسزت .مزواردی کزه عمومزاً مبتنزی بزر
خشونتهای خانوادگی ،سکوت و صبر بوده کزه مزادرا آ هزا در عملکزرد تعزاملی خزود بزا
همسرانشا داشتهاند.
از سویی تجربههای تاریخی به آنا ثابت کرده است اگر بخواهند برخالف میل همسزر بزه
صورت نظری و یا عملی رفتار و یا واکنشی داشته باشند میبایست هاینه پرداخت کنند کزه از
سطوح اولیۀ اختالف مثل مشاجرۀ لفظی ،خشونت فیایکی ،خشونت روانی ،فرستاد بزه خانزۀ
پدری تا باالترین سط آ که طالق است ممکن است رخ دهد .تزاریخ بزه آ هزا ثابزت کزرده
است که رویکرد منفعالنه مادرانشا منجر به حفظ زندگی مشترک و جلوگیری از ایجزاد تزنش
در خانواده میشود ،از اینرو آنا نیا با آغوش بزاز عزادتواره و کزنشهزای مزادرا خزود را
میپذیرند و اجرا میکنند .از اینرو تجربههای تاریخی برای کنشگرا نقش بسزاایی در تعیزین
نحوۀ تعامالت خانوادگی و سط انتظارات آنا از همسرانشا را داراست.
شهناز  01ساله در این باره میگوید:
«اگه کاری رو شوهرم دوست نداشته باشه انجام نمیدم؛ خیلی اوقات خواستهها و انتظاراتم
رو بهش نمیگم ،اگر هم اختالف نظری داشته باشیم سکوت میکنم و کوتاه میآم ،چو جن
و دعوا رو دوست ندارم (بهکارگیری رویکرد منفعالنه) .چو کشیدم ،خونۀ پزدرم بزودم دیزدم
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همهچی داشتن ولی خوب این ناراحتیها بوده ،میبینم لذتی نداره .مزادرم شزاید خیلزی چیزاا
داشت ولی اگر حرفی هم میخواست بانه کتک و کتککاری بود (تأثیرپزذیری از تجربزههزای
تاریخی) اینا رو نمیخوام ،خستهام از اینا .میخوام آرامش داشته باشزم (پرهیزا از هاینزههزای
ناشی از عدم فرمانبری از همسر)».
از سوی دیگر فشارهای هنجاریز ساختاری یکی از علل دیگری اسزت کزه زنزا را بزرآ
میدارد تا زندگی مشترکشا را به هر قیمتی حفظ کنند .هنجارها اصول و قواعد معینی هسزتند
که از مردم انتظار میرود آ ها رعایت کنند .هنجارها نشا دهندۀ «بایدها» و «نبایدها» در زندگی
اجتماعی هستند (گیدنا .)51 ،4829 ،نتایج این پژوهش نشا مزیدهزد کزه فشزار هنجزاریزز
ساختاری در زندگی زنا موج

میشود که آ ها حاضر شوند از حقوق اولیۀ خود بگذرند اما

زندگی مشترکشا را به سمتی حرکت ندهند که مخال ایزن ارزشهزا و یزا سزاختارها باشزد.
بسیاری از زنا پاسخگو در این پژوهش بهدلیل فضای ارزشهزای پیرامونشزا قزادر بزه بیزا
شفاف خواستهها و انتظاراتشا حتی در راستای رفع نیازهای اولیه مانند پوشزاک و یزا وسزایل
بهداشتی خود از همسرشا نبودند .از سویی فشارهای هنجاری در برخی موارد منجر به اجبزار
زنا برای انجام برخی کنشها در زندگی زناشویی میشد .به عنوا مثال فرزندآوری زودهنگام
یکی از کنشهایی است که فشارهای هنجاریز ساختاری زنا را به آ اجبار میکند .از سزویی
وجود بچه خود عاملی است برای تداوم زندگی مشترک و همچنین هویتی است کزه ز را بزه
مادر تبدیل میکند .با توجه به سنتها ،ز زایا از شأنیت باالتری در خانواده برخزوردار اسزت
تا ز نازا .از سوی دیگر فشارهای هنجاریزز سزاختاری مزدام بزه دختزرا در هنگزام ازدواج
یادآوری میکند که با لباس سفید میروی و با کفن برمیگردی ،ایزن مسزئله و فشزار هنجزاری
جامعه نسبت به وضعیت مطلقه سب میشود تا کنشگر با هر هاینهای تزالش کنزد تزا زنزدگی
مشترکش را حفظ کند.
مریم 51 ،ساله در این باره میگوید:
« 45سالم که بود ازدواج کردم .سال اول که گذشت بچهدار نشدم .همه به یزه چشزم بزدی
نگاهم میکرد  .انگار که من نازا هستم .از خدا خواستم ،خدایا بهم بچه بده اما بعدش بکشش
اما اسم نازا رو من نذار».

پدیدۀ ناشی از شرایط علّی
سنتگرایی ،داشتن حداقل سرمایههای اقتصادیز فرهنگزی و فشزارهای هنجزاریزز سزاختاری
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موج

میشود تا دسترسی زنا به منابع بهخصوص اقتصادی در پایینترین سزط خزود قزرار

گیرد .از سویی بهدلیل اینکه شوهرا کنشگرا شال دارند پس منبع اقتصادی دارنزد ،از ایزنرو
زنا که فاقد شال و سرمایههای اقتصادیاند و از خانوادههایی با بنیۀ مالی محدود برخاستهانزد
وابسته به منبع اقتصادی همسرانشا میشوند .زنا برای ادامۀ زندگی به حزداقلهزای زنزدگی
مانند خوراک حداقلی ،پوشاک حداقلی و یک سرپناه نیازمندنزد کزه ایزنهزا از طریزق زنزدگی
مشترک با همسرانشا تأمین میشود .از اینرو کنشگرا انتظاراتی از همسرانشا طل میکنند
که در راستای تالش آ ها برای بقا باشد .تجربههای تاریخی زنا و زمینۀ ازدواج سزنتی آ هزا
نیا شرایط مناسبی را برای بهکارگیری رویکرد منفعالنه،حفظ زندگی مشترک و تالش برای بقزا
فراهم میکند .پدیدۀ تالش برای بقا به این معناست که سوژه تالش میکند تا انتظارات خود از
همسر را به گونهای تنظیم کند که زندگی مشترکش با تمام توا و پرداخت هر هاینهای حفزظ
شود.

زمینهای که در آن راهبردهای مربوط به پدیدۀ تالش برای بقا بسط یافتهاند
زمینۀ این پژوهش در منطقۀ  5شهر تهرا صورت گرفته است و تمزام زنزا متأهزل بزاالی 04
سال ساکن شهر تهرا بودند .این پژوهش در دورۀ زمزانی بزین بهزار  4894تزا تابسزتا 4891
انجام شد .همچنین پدیدۀ «تالش برای بقا» در خالل پاسخهای همۀ مصزاحبهشزوندههزا اشزاره
شده است؛ اما شدت و میاا این پدیده در آ ها با توجه به شدت و میاا سزایر عوامزل علّزی
متفاوت است .از سویی بهکارگیری و توسعۀ راهبردهزای مربزوط بزه پدیزدۀ تزالش بزرای بقزا
بستگی به زمینۀ پدیده دارد .تقریباً تمام کنشگرا بهدلیل فقدا سرمایههای اقتصادی و فرهنگی
تالش داشتند تا زندگی مشترکشا را به هر نحوی حفظ کنند ،اما شدت و میاا تزالش آ هزا
به میاا سرمایههای اقتصادی و فرهنگی خانوادههای آ ها و نیا به میزاا گزرایشهزای سزنتی
خود و خانوادههایشا بستگی دارد .هرچه بنیۀ مالی خانوادۀ پدری کنشگر بیشتر باشزد ،تزالش
او برای بقا کمتر میشود و هرچه بنیۀ خانوادۀ پدری ضعی تر باشد تالش او برای بقا افزاایش
مییابد .در شرایطی که خانوادۀ کنشگر از منابع اقتصادی ضعیفی برخوردار بودند کنشگر حتزی
بهصورت قهر هم به خانۀ پدری نمیرفت چراکزه معتقزد بزود آ هزا هاینزۀ خزوراک خزود را
بهسختی تأمین میکنند و کنشگر برای خانوادهاش سرباری بیش نیست .از سزوی دیگزر هرچزه
گرایشهای سنتی کنشگر و فشار هنجاریز ساختاری بیشتر باشد ،تزالش کنشزگر بزرای حفزظ
زندگی مشترک بیشتر است .ازدواج با زمینههای سنتی نیا در شدت و میاا این پدیده بیتزأثیر
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نیست .تجربههای تاریخی نیا هرچه نابرابرتر و تلختر باشد ،تالش کنشگر را بزرای بقزا افزاو
میکند.

شرایط مداخلهگر
این شرایط عواملی را در بر میگیرند که بر اتخاذ راهبردهای کنشگرا دخیزلانزد .ایزن مزوارد
شامل «حاکمیت زندگی پدرساالرانه»« ،متعینهای زمانی»« ،مادری بسطیافتزه» و «سزرمایههزای
اجتماعی درو گروهی» است.
شدت «حاکمیت زندگی پدرساالرانه» به میاا استیالی شوهر در زنزدگی مشزترک بسزتگی
دارد ،هرچه این استیال بیشتر باشد انتظارات زنا به پایینترین سط خزود مزیرسزد و تزالش
برای بقا در خالل تعامالت آنا افاایش مییابد .نتایج این پژوهش نشا مزیدهزد کزه هزرچزه
حاکمیت زندگی پدرساالرانه در زندگی زنا از شدت و میاا بیشتری برخوردار باشد ،رفتار و
تعامل کنشگرا با همسرانشا در سط فرمانبرداری بزاالتری قزرار مزیگیزرد .از سزوی دیگزر
شدت و میاا حاکمیت زندگی پدرساالرانه بر روی میاا و شزدت راهبردهزا و تعزامالتی کزه
زنا در راستای تالش برای بقا انجام میدهند نیا مؤثر است.
عفت 50 ،ساله در این باره میگوید:
«جرئت نداشتم رو حرف شوهرم حرف بانم وگرنه اگه حرف میزدم کتککاری و فحزش
بود ،برای همین وقتی که خواستگار از فامیل خودش برای تنها دختر پونادهسالم اومزد جرئزت
نکردم بگم شوهرش ندید؛ چو جفتمو رو از خونه میانداخت بیرو ».
یکی از عوامل دیگری که راهبردهای زنا را تحتتأثیر قرار میدهد «سرمایههای اجتمزاعی
درو گروهی» است .این سرمایهها محدود به شبکههای ارتباطی خویشاوندا است و بزرخالف
سرمایههزای اجتمزاعی بزرو گروهزی اسزت کزه از میزا دوسزتا  ،همکزارا  ،افزراد جدیزد و
غیرخویشاوندا شکل میگیرد.
نتایج این پژوهش نشا میدهد که کنشگرا ایزن پزژوهش صزرفاً تزالش مزیکننزد کزه از
سرمایههای اجتماعی میا خانواده و قوم و خویشا خود بهره ببرند .به همین منظور ارتباطزات
آنا محدود به همین مجموعه بوده که با توجه به تأیید شوهر در امر روابط بیشتر در میا اقوام
شوهر سرمایهگذاری میکردند.
کبری  02ساله میگوید:
«من دوست دارم با خونوادم باشم .یعنی شوهرم هم اجازه نمیده که با غیر خونواده ارتباط
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داشته باشم .از اول جوونیم هم فقط با مادرش اینور و او ور مزیرفزتم (ارتباطزات اجتمزاعی
درو گروهی) .البته خودش هم هیچجا با من نمیاومد میگفت کارم زیاده».
ثریا  52ساله نیا در این زمینه میگوید:
«نه پارک داشتم نه سینما داشتم .فقط محدودۀ حریم خونهام بود ،همینا از همزونی کزه دور
هم بودیم لذت میبردم .من همهچیزام خونوادمزه .دوسزت و رفیزق هزم نمزیخزوام (سزرمایۀ
اجتماعی محدود به خانواده)».
هرچه حلقۀ ارتباطات کنشگر در میا خانواده تن تر باشد ،سزرمایۀ اجتمزاعیاش کمتزر و
درنتیجه کنش معطوف به تأیید همسر و تعامالت مبتنی بر انتظارات حداقلی از شدت و میزاا
بیشتری برخوردار است .محدودشزد زنزا بزه سزرمایههزای اجتمزاعی درو گروهزی ،امکزا
بازاندیشزی آنززا نسززبت بزه کززنشهززا و تعززامالت خانوادگیشزا و همچنززین تاییززر در سززط
انتظاراتشا را به حداقل میرساند .ارتباطات درو گروهی زنا این پژوهش منجر بزه بازتولیزد
وضعیت پیشین و افاایش گرایش آ ها در راستای تالش برای بقا میشود.
«متعینهای زمانی» از دیگر شرایط مداخلهگری است که بر انتظزارات زنزا از همسرانشزا
حول پدیدۀ تالش برای بقا اثرگذار است .مقولۀ متعینهای زمانی مربوط به شاخصهایی اسزت
که در آ ها زما نقش دارد .سن ازدواج ،فاصلۀ خواستگاری تا ازدواج ،فاصلۀ ازدواج تزا تولزد
اولین فرزند و فاصلۀ زمانی بین فرزندآوری ازجمله متعینهای زمانی هستند که بر روابزط بزین
زوجین تأثیر میگذارد .هرچه دورۀ زمانی آشنایی قبل از ازدواج کوتاهتر باشد ،مزدت شزناخت
طرفین کمتر است و زوجین با شناخت کمتری وارد مرحلۀ زندگی مشترکشا میشوند که ایزن
خود موج فرصت کافی نداد برای تلفیق عادتواره با زمینههای متفزاوت بزین ز و شزوهر
خواهد شد .هرچه فاصلۀ زمانی میا شروع زندگی مشترک و تولد اولین فرزنزد بیشزتر باشزد،
زوجین فرصت بیشتری خواهند داشت تا به فضاهای خصوصزی یکزدیگر بهزا دهنزد و وقزت
بیشتری برای گفتوگو و کارهای مشترک بگذارند که این خود موج

اعتمادسازی و افزاایش

تعامالت برابرخواهانه و تحقق انتظارات متقابل خواهد شد .درصورتیکه وقتی زنزا در سزنین
پایین ازدواج کنند ،تجربهای از تعامل با جنس مخال ندارند .معموالً بالفاصزله بعزد از شزروع
زندگی مشترک به فرزندآوری روی میآورند و درنهایت فرصتی برای شزناخت شزاخصهزای
رفتاری ،خواستهها و نیازهای یکدیگر نخواهند داشت .از ایزنرو متعزینهزای زمزانی بزر روی
تکتک کنشهای رفتاری و انتظارات زنا در زندگی مشترک اثرگذار خواهد بود.
آخرین مقولۀ مداخلهگری که بر انتظارات زنا از همسرانشا حول پدیدۀ تالش بزرای بقزا
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اثرگذار است« ،مادری بسطیافته» است .نتایج این پژوهش نشا میدهد که عمزوم زنزا بزاالی
 04سال در این پژوهش با ایفای نقش مادری برای خود هویت اجتماعی میسزازند .از سزویی
آ ها تعلیم و تربیت فرزندا را در کنار آموزش و پرورش خود به عهده دارند و در این میزا ،
پدرا نقشی را یا به عهده نمیگیرند یا مادرا به آنا واگذار نمیکنند .درحقیقت مزادرا هزم
نقش فرزندآوری ،هم مراقبت و هم آمزوزش فرزنزدا را بزه عهزده دارنزد ،از ایزنرو مزادری
بسطیافته به کنشگرا اختصاص یافته است.
معصومه  11ساله در این زمینه میگوید:
« 5تا بچه به دنیا آوردم ،همهرو خودم بارگ کردم .شوهرم از صب تا ش

سر کزار بزود و

وقت نداشت توی تربیت بچهها به من کمک کنه ،همشو از بچگی بزا خزودم بزود  .همزهرو
آماده میکردم تا به مدرسه بر  ،بعد بعدی رو آماده میکردم تا به مدرسه برسن .تزوی مدرسزه
هم خودم میرفتم پیگیر کارهای مدرسشو میشدم .خیلی سخت بود .بینهایت سزخت ولزی
گذشت (مادری بسطیافته)».
از سویی هرچه مزادرا از فرزنزدآوری بیشزتری برخزوردار باشزند و زمزا بیشزتری را بزا
فرزندانشا برای تعلیم و تربیت صرف کنند ،حداقل زما هایی که میتوانند بزا شزوهرا خزود
ارتباط داشته باشند و در جنبههایی به تعامل دوسویه برسزند را از دسزت مزیدهنزد .از ایزنرو
هرچه نقش مادری برای زنا بسط یابد ،پدیدۀ تالش برای بقا با شدت بیشتری رخ خواهد داد.

استراتژیهای کنشـ کنش متقابل مربوط به پدیدۀ تالش برای بقا
زنا در راستای انتظارات خود از همسرانشا حزول پدیزدۀ تزالش بزرای بقزا ،اسزتراتژیهزا و
تعامالت گوناگونی را بهکار میگیرند .این تعامالت تحتتأثیر مجموعه شرایط علّی ،زمینهای و
مداخلهگری است که پیش از این شرح داده شد.
نتایج این پژوهش نشا میدهد که مهمترین و اصلیترین استراتژیهایی که کنشگرا برای
بقا در پیش میگیرند« ،فرما برداری حداکثری» است .زنا در خانۀ پدری یاد گرفتهاند که زنزی
خوب است که حرفشنوی داشته باشد .این ز با حرفشنوی و صبوریاش خانمبزود خزود
را ثابت میکند .کنشگر با توجه به تجربۀ تاریخی میداند که اگر حرفشنوی نداشته باشد ،جزا
تنش برای خود و فرزندانش نتیجهای عایدش نخواهد شد ،از اینرو به نظر خود بهترین راهبرد
را در پیش میگیرد .بهترین گاینه برای او فرما برداری حداکثری است.
در تعامالت انسانی هرگاه مقولۀ فرما برداری حداکثری یک سوی این تعامل باشد مشخصاً
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سوی دیگر تعامل ،فرمانروایی پذیرششده است .فرمانروا قدرت دارد .قبل از توضزی پیرامزو

مقولۀ فرما برداری حداکثری بهتر است به مقولۀ قدرت بپردازیم .بل 1و نیوبی )4929( 2با طرح
مفهوم استدالل احترامآمیا یا دیالکتیک محترمانزه سزعی در نشزا داد اعمزال قزدرت در عزین
پذیرش آ توسط فرد تابع قدرت دارند .از نظر آ ها اقتدار سنتی یعنی بزاور بزه اینکزه مزردا
رئیس خانواده هستند (و کمتر کسی در مورد آ بحث میکند یا مایل به انکار آ است) و حتی
در جوامع توسعهیافته امروزی نیا وجود دارد (مککارتی و ادواردز.)514 ،4894 ،
از سویی رابطۀ قدرت میتواند براساس میاا نیاز یک فرد به فرد دیگزر تعریز

مزیشزود

(اکانر ،4994 ،3هما  .)514 ،در خانوادههای کنشگرا بهدلیل آنکه منابع قدرت در دست مردا
خانواده است و زنا وابستهاند ،از اینرو آنا فرما برداری میکنند .هرچه زنا از منابع کمتر و
مردا از منابع بیشتری برخوردار باشند ،فرمزا بزرداری از شزدت و میزاا بیشزتری برخزوردار
است .فرما برداری حداکثری ازجمله راهبردهایی است که در راستای تالش برای بقا از سزوی
کنشگرا صورت میپذیرد.
زنا پاسخگو در این پژوهش با عباراتی نظیر «چه غلط چزه درسزت صزددرصزد اطاعزت
میکنم»« ،اگر آقا یک چیای بگه منم مخال

باشم کوتاه میآم .باالخره آخرش همزین مزیشزه

اونی که آقا میخواد» به این راهبرد اشاره میکنند.
مینا  52ساله ،در این زمینه میگوید:
«بگم صددرصد سکوت کردم و اطاعت کردم دروغ نگفتم (فرما برداری حداکثری) .مادرم
میگفت با لباس سفید رفتی با کفن باید بیای ،یعنی خونۀ شوهر اگر دیدی دعوائه بایزد تحمزل
کنی .با صبور بودنت ،با خانوم بودنت باید تحمل کنی .خودش هم همینطوری بود .به خودش
هم همینها رو گفته بود  .خوب مادر منم خیلی سکوت میکزرد .مزنم بزرای آبزروم سزکوت
کردم».
نتایج این پژوهش نشا میدهد که زنا پاسخگو برای داشتن زندگی خانوادگی بزه دور از
تنش و خشونت و فراهمکرد آرامش برای خود و فرزندانشا ترجی میدهند با اطاعتکزرد
حداکثریشا  ،فضای موجود خانوادگی را به سمت و سوی دلخزواه هزدایت کننزد .ایزن مقولزه
ضمن مفاهیمی مانند« :اطاعت محض در مجاورت دیگری»« ،درسزتانگزاری فرمزا بزرداری»،
«اطاعت از شوهر بهمثابه اطاعت از خدا»« ،پذیرش میدا عادت فرما برداری»« ،صبر و تحمزل
1. Bell
2. Newby
3. O’Connor
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بهمثابه خانمیت»« ،اطاعت از شوهر بهمثابه یک ارزش»« ،اطاعت از شوهر ارج بزه اطاعزت از
دستورات الهی» پدید آمده است.
از دیگر راهبردهایی که زنا در راستای تالش بزرای بقزا انجزام مزیدهنزد« ،گفزتوگزوی
صوری» است .دمسی ( )4992معتقد است گفزتوگزوی بزین ز و شزوهر حزالتی ظزاهری و
نمادین دارد و میتوا آ را گفتوگوی صوری نامید چزراکزه نزابرابریهزای بزین آ هزا یزک
واقعیت انکارناپذیر است و آ ها هرگا در شرایط برابر گفتوگو نیستند ،اما سعی مزیکننزد بزا
استفاده از گفتوگو از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کننزد یزا کزار یکزدیگر را راه بیندازنزد
(مککارتی ،ادواردز.)012 ،4894 ،
نتایج این پژوهش نشا میدهد که تعامالت و روابط عموم زنا با همسرانشا به شزیوهای
صوری است .چراکه اساس ارتباط برپایۀ نابرابری است و این روابط از هما ابتدا عمیق نشزده
است و نیا فرصتی برای شناخت یکدیگر نداشتهاند؛ نه ازدواج با زمینههای سنتی این اجزازه را
داده است و نه متعینهای زمانی .با توجزه بزه ارتبزاط نزابرابر و سلسزلهمراتبزی میزا زوجزین،
کمهاینهترین ارتباط برای زنا گفتوگوی صوری است.
از سویی از آنجایی که زنا با کسانی غیر از خویشاوندا یا افرادی که شوهر تعیین میکند
ارتباطی ندارند ،پس سط ارتباطی و اطالعاتی آنا بر اثر ارتباطاتشا تاییزر نخواهزد کزرد .از
اینرو راهبرد «کنش معطوف بزه تأییزد همسزر» و «تعزامالت مبتنزی بزر خزانواده» را در پزیش
میگیرند .راهبردهایی که تالش آ ها برای بقا در زندگی مشترک را تقویت میکند.
فاطمه 51 ،ساله در این زمینه میگوید:
«من همیشه به مادر شوهرم محبت میکردم ،بعد بچههام که بارگ شزد مزیگفزتن مامزا
چرا انقدر به این میرسی؟ اینکه از تو به بابا هی بدی میگه! منم میگفتم عی نداره مادر! من
وقتی بهش توجه میکنم باباتو منو ایزنجزوری بیشزتر قبزول داره (کزنش معطزوف بزه تأییزد
همسر)».
«تعویق لذت» راهبرد دیگری است که زنا حول انتظارت خود از همسر بهمنظور بقا پیشزه
میکنند .از این منظر آنا امیدوارند که با تعویق لذت در زندگی با همسرانشا بزاقی بماننزد و
فرزندانشا پس از بارگشد برای آ ها سرمایهای باشند تزا از سزرپناه و خزوراک و پوشزاکی
برخوردار شوند .آ ها از لذت کنونیشا صرفنظر میکنند و لذت آتی را به لذت آنی ترجی
میدهد .از اینرو عموم کنشهای زنا در راستای حفظ زندگی مشترک و منافع کنزونی و آتزی
همسر و فرزندانشا است .منافعی که با تأمین آ ها ،بقای زنا نیا در آینده تضمین میشود.
شهین 09 ،ساله در این زمینه میگوید:
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«نمیخوام خونه به نامم باشه یا اآل مسافرت برم .همزین کزه مزیبیزنم پزول داریزم جمزع
میکنیم ،برای بچههامو خونه میخریم ،برام لذتبخشه ...مال من و شوهرم نداره ،به نزام او
باشه انگار خونواده داره ثروتمند میشه».
«پنها کاری» از دیگر راهبردهایی است که زنا در تعامالت خود بزا همسزر و در راسزتای
حفظ زندگی مشترک و بقا در پیش میگیرند .زنا به دالیل مختل بهدلیل رفتارهایشا تحزت
مؤاخذه و خشونت شوهرانشا قرار میگیرند بنابراین ،بزه پنهزا کزاری و یزا دروغگزویی روی
میآورند .آنا این رویه را از مادرانشا آموختهاند ،درحقیقت عادتوارۀ دروغ و یا پنها کزاری
از نسلهای پیشین به کنشگرا منتقل شده است.
کبری  02ساله در این باره میگوید:
«میدونید هر چیای رو که میترسیدم قزایم مزیکزردم ،از مزادرم یزاد گرفتزه بزودم ،چزو
میدیدم خیلی مسائل رو .مثالً مادرم پولی داشت توی بانک میخواست بذاره ،زمانی میذاشت
که پدرم نباشه توی خونه .یه سری چیاها بود که از مادرم یزاد گرفتزه بزودم .مزنم مزثالً وقتزی
میرفتم بیرو به دروغ میگفتم رفته بودم بزرای دختزرم پفزک بخزرم .بیشزتر چیاهزا رو قزایم
میکردم یا دروغ میگفتم .این طوری بهتر بود ،جن ها و دعوا کمتر بود».
هرچه حاکمیت زندگی پدرساالرانه از شدت و میاا بیشتری برخوردار باشد ،پنهزا کزاری
در میا زنا شدیدتر میشود .از سویی عموم کنشگرا متناس

با تعامالت روزمرهشا نسزبت

به همسر خود منفعالنه برخورد میکنند .درحقیقت آنا منتظرنزد تزا دسزتوری یزا برنامزهای از
همسر دریافت کننزد تزا آ را اجزرا کن نزد .هرچزه گرایشزات فکزری مبتنزی بزر سزنتگرایزی،
سرمایههای اقتصادیز فرهنگی حزداقلی و حاکمیزت زنزدگی پدرسزاالرانه از شزدت و میزاا
بیشتری برخوردار باشد ،تأکید بر «من مفعولی» در میا زنا  ،با شدت بیشتری صورت خواهزد
پذیرفت.
مهین  11ساله میگوید:
«من که خونۀ پدریم هیچی نداشتم ،سواد درست و حسابی هم که ندارم ،اگه بخوام حزرف
بانم حتی بهحق ،از اول جوونیم کتک و کتککاری بود و سرم زیر دست و پزاش ،خزوب چزه
اصراریه که نظر بدم! توی خونه مشاول کار خودمم .باورتو میشه حتی وقتزی مزیخزواد آدم
دعوت کنه از من نظر نمیخواد».
رویکرد انفعزالی عمزوم زنزا در تعزامالت خزانوادگی و عزدم امکزا تحقزق عاملیزت در
تصمیمگیریهای زندگی زناشویی ،منجر به بازتولید «من مفعولی» در میا زنا خواهد شد.
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پیامدها
استراتژیهایی که کنشگرا این پژوهش در قبال پدیدۀ تالش برای بقا بهکارگرفتهانزد ،خواسزته
یا ناخواسته پیامدهایی را برایشا به همراه دارد .این پیامدها شامل «حق انتخاب تفویضشزده»،
«بازتولید نابرابریهای سلسلهمراتبزی»« ،محرومیزت نسزبی»« ،نارضزایتی از زنزدگی» و «تحقزق
انتظارات حداقلی از همسر» است.
حق انتخاب تفویضشده هنگامی رخ میدهد که کنشگر بهدلیل داشتن حداقل سرمایههزای
اقتصادی و فرهنگی ،راهبرد فرما برداری حداکثری و کنش معطوف به تأیید همسر را در پیش
میگیرد .در چنین شرایطی او حق انتخاب خود را خواسته یا ناخواسته بزه شزوهر خزود منتقزل
میکند و شوهر در زما هایی که انتخابی برای زندگی مشترک پیش میآیزد بسزته بزه خواسزت
خود به صورت موردی حق انتخاب را به ز میدهد.
عفت 50 ،ساله میگوید:
«شوهرم گاهی وقتا چیای میخواد بخره نظر منم میپرسه اما این همیشه اتفاق نمزیافتزه...
نظر نهایی نظر خودشه! اگه تمایل داشته باشه نظر منو میپرسه».
بازتولید نابرابریهای سلسلهمراتبی هنگامی رخ میدهد که کنشگر راهبرد کنش معطوف بزه
تأیید همسر را پیشه میکند .در چنین حالتی کنشگر دانسته و یا ندانسته به شوهر اعالم میکنزد
که کنشگر تمزامی عملکزردش در راسزتای رضزایت و تأییزد همسزرش اسزت .درحقیقزت بزا
عملکردش به شوهر میگوید قدرت برتر ،اوست و ز تزابعی بزیش نیسزت .در چنزین حزالتی
زندگی روزمرۀ او انباشتی از بازتولید نابرابریهای سلسلهمراتبی است.
محرومیت نسبی و نارضایتی از زندگی به دنبال راهبزرد فرمزا بزرداری حزداکثری ،تعویزق
لذت و کنش معطوف به تأیید همسر رخ میدهد .در این شرایط کنشگر به بهای داشزتن لزذت
آتی از لذت آنی صرفنظر میکند .در این صورت کنشگر در آینده زندگی مزیکنزد و معمزوالً
لذتی از حال نمیبرد .او زندگی با همسرش را همراه رنج طی مزیکنزد .امزا معتقزد اسزت کزه
زندگی مشترک باید حفظ شود.
زهرا 51 ،ساله میگوید:
«دلم خو ِ .تمام زندگیم رو سوختم و ساختم .اما چی بگم ،باید بهخاطر بچههزا ،بزهخزاطر
خونوادم ،بهخاطر مردم ،زندگی کنم (نارضایتی از زندگی) .بچههام اگه پدر باالی سرشو باشه
بهتر از اینه که بدو او بارگ بشن».
درنهایت ،مجموعه عواملی که تا بدین جا ذکر شد به تحقزق انتظزارات حزداقلی از همسزر
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منجر میشود .انتظاراتی که صرفاً در جهت تالش برای بقای سوژه و زندگی مشترکش صورت
میپذیرد.
مرضیه 55 ،ساله در این زمینه میگوید:
«یه بار به شوهرم گفتم سهم من از زندگی چیه؟ شوهرم برگشت به من گفت همین که یزه
چیای میخوری و یه سق باال سرت داری و یه لبزاس بزرای پوشزید  ،بزرات بسزه! زیزادتم
هست! منم دیدم چیای که ندارم بیخود حرف نانم خودم رو سبک کنم .از او بزه بعزد دیگزه
هیچ درخواستی ازش نکردم (تحقق انتظارات حداقلی)».

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفزی و روش نظریزۀ زمینزهای بزه تحلیزل انتظزارات زنزا از
همسرانشا حول یک مدل نظری زمینهمند پرداخت .بر این اساس ،هستۀ مرکای این پژوهش،
مقولۀ «تالش برای بقا» بود .این مقوله به میاا و شدتهای متفاوتی میا زنا بزاالی  04سزال
در این پژوهش مشاهده شد.
پدیدۀ تالش برای بقا به وضعیتی اشاره میکند که در آ کنشگرا با وجود رضایتنداشتن
از زندگی مشترک و فقدا احساس رضایت نسبت به همسرانشا  ،در تالشاند با هر هاینزهای
زندگی مشترکشا را حفظ کنند .آنا خانواده را رکن اصلی زندگی و فرزندآوری و مادرشزد
را یک هویت میشمارند .این پدیده بر اثر سنتگرایی ،تجربههای تزاریخی ،فشزار هنجزاریزز
ساختاری ،ازدواج با زمینههای سنتی و برخورداری از سرمایههای حداقلی اقتصادیزز فرهنگزی
رخ میدهد ،که شدت و میاا آ با تأثیرات تاییر مداخلزهگرهزایی چزو مزادری بسزطیافتزه،
متعینهای زمانی ،حاکمیت زندگی پدرساالرانه و سرمایههای اجتماعی درو گروهی در نوسزا
است.
از سویی هرچه عوامل علّزی و مداخلزهگزر از شزدت و میزاا بیشزتری برخزوردار باشزد،
راهبردهایی مانند فرما برداری حداکثری ،کنش معطوف به تأیید همسر ،پنها کاری و درنهایت
تالش برای بقا با شدت و میاا بیشتری انجام خواهد شد و نتیجزۀ ایزن فراینزد آ اسزت کزه
بازتولید نابرابریهای سلسلهمراتبی و ارتباط سلسلهمراتبی به همزا نسزبت از شزدت و میزاا
باالتری برخوردار خواهد بود .از اینرو ،زنا باالی  04سزال ایزن پزژوهش ،در طزول زنزدگی
مشترک خود ،با نحوۀ تعامالتشا  ،سط و عمق نابرابریهای سلسزلهمراتبزی را بزا همسرشزا
افاایش داده و تحکیم میکنند.
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نتایج این پژوهش همچنین نشا داد که انتظارات زنا از همسرانشا عموماً حداقلی اسزت
و به گونهای است که رضایت زنا از زندگی زناشویی را تأمین نمیکند .این انتظارات به جای
آنکه در راستای تأمین نیازهای همهجانبۀ زنا باشد در راستای حفظ و بازتولید وضع موجود و
بقای زنا است .این انتظارات حداقلی منجر به کاهش کیفیت زندگی مشترک و افاایش طزالق
عاطفی میشود.
نکتۀ حائا اهمیت در این میا آ است که این پژوهش مانند عمزوم پزژوهشهزای کیفزی،
ادعای تعمیم نتایج خود به جامعۀ آماری را ندارد .خصوصاً که عمدۀ زنا مطالعهشزده در ایزن
پژوهش ،افرادی از طبقات اجتماعیز اقتصادی پایین هستند و از اینرو نتزایج ایزن پزژوهش را
نمیتوا به جامعۀ زنا متأهل باالی  04سال شهر تهرا تعمیم داد.
به نظر میرسد اجرای پژوهشی دیگر بر روی زنا متأهل باالی  04سالی که از سرمایههای
باالتری برخوردارند میتواند در تکمیل این پژوهش و فهم جامعتر از انتظارات زنا بزاالی 04
سال شهر تهرا ما را یاری رساند .از سویی مطالعۀ انتظارات مردا بزاالی  04سزال و مقایسزۀ
نتایج آ با نتایج این پژوهش نیا میتواند در فهم و شناخت تفاوتهای جنسزیتی در انتظزارات
زوجین از یکدیگر در سنین باال ما را یاری رساند.
ازجمله راهکارهای اجرایی و فرهنگیز اجتماعی در سط خرد و کال برای بهبود کیفیزت
زندگی مشترک و تحقق انتظارات زنا از همسرانشا میتوا به زوجدرمانی ،آموزشهای قبزل
و پس از ازدواج در راستای ارتقای مهارتهای ارتباطی زوجین و تالش بزرای افزاایش سزط
برابری ،تعادل و تواز قدرت در خانوادهها اشاره کرد تا بدین وسزیله زنزا انتظزارات خزود از
همسرانشا را بهمنالۀ ابااری برای بهبود کیفیت تعامالت درو خانواده و رضزایت از زنزدگی
به کار برند نه در راستای بازتولید وضع موجود و حفظ داشتههای حداقلی خود.
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