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 زندگي و ازدواج از زنانه فهم خانواده؛ و جنسيت تقاطع
 خانوادگي

  3علي رباني خوراسگاني، *2خراساني سميه عرب، 1وحيد قاسمي

  چكيده
 ،حاضـر  تحوالت وضعيت در خانوادگي، زندگي و ازدواج از زنانه معناي، خانواده نهاد و جنسيت ميان ةبررسي رابط

 و سـايه  از خروج ةتجرب حال در زنان كه است آن بيانگر ،است همراه أهليت هاي زندگية فزايند گسست ازهم با كه
 و ازدواجبـار   يـك  حـداقل  ةتهراني باسـابق   نفر از زنان 28حاضر با مشاركت  ةمطالع. خودند از جديد هويتي كشف
ـ  . صورت گرفته است) رويكرد سيستماتيك( بنياد داده روش از استفاده با جدايي اجـد سـه   جـدايي و  ةزنـان باتجرب

ـ   ةتصورات پيش از ازدواج، تجرب: تجربه هستند كه براي اين مطالعه ضروري است  ةزيسته از زندگي تـأهلي و تجرب
 از كـه  اسـت  خـانوادگي  زندگي و ازدواج معناي گيري شكل از گانه بيانگر فرايندي بررسي اين تجربيات سه. جدايي

 همسـرانه و  ةرابطـ  درخواسـت توجـه بيشـتر بـه     با زنان. حكايت دارد جديد هويتي ابعاد و زيست فضاي بازتعريف
 در جنسيتي تك فضاي تغيير سمت به حركت مسير در فرهنگي و اجتماعي ةسرماي افزايش به توجه با و تيصميم
 سـنگين  غفلـت  طـرف،   يـك  از آن ابعـاد  و مختصات بودن ناشناخته دليل به امر اين. ندا عمومي و خصوصي ةعرص

 و زنـان  بـراي  موقعيتي ابهام سبب مشترك زبان نبود دليل به درنهايت و ييرات از طرف ديگرتغ به توجه از مردانه
  .دارد نمود گسسته ازهم اي آشفته هاي زندگي در آن ةنتيج كه است شده مردان

  واژگانكليد
  .معنا ،بنياد داده زنان، جنسيت، ازدواج،
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  مسئله بيان
،  هـا  چون بـازتعريف معنـايي از كـنش    ،)تاريساخ( و عيني) فردي( رخداد برخي تحوالت ذهني
 العمـر  مادام تعهدي آنكه از يشپ ها سبب شده است برخي از ازدواج ،هنجارها و الزامات اجتماعي

موفقيت  انتظار و احتمال آن در كه باشند شبيه به قماري باشد مرد و زن كي ميان زندگي براي
 زندگي به ورود تصميم كه 1هاست جدايي از يا فزاينده آمار آن مثال شاهد. و شكست برابر است

 بـه  تصـميم  حتي و 2ازدواج سن افزايش امر اين ةنتيج. است كرده جدي ترديد دچار را مشترك
 بهداشـت  ةحـوز  در تـأثيراتي  تنهـا  نه امر اين. است 3سالي ميان به نزديك سنين تا ازدواج تأخير
  .داشت خواهد دنبالبه  نيز را ساختاري تغييرات بلكه ،دارد جمعي و فردي

 نهـاد  بـه  ورود داوطلبـان  براي فزاينده هاي نگراني سبب كه ،حاضر وضعيت نيتبي و توصيف
 بحـث  ،جملـه  آن از است؛ بحث قابل گوناگون هاي جنبه از ،است شده خانوادگي زندگي و ازدواج

 جنسـيت . كنـد  مـي  وارد خـانواده  نهـاد  بـه  خـود  بـا  سـاختار  اين كه است مناسباتي و جنسيت
 فراينـد  در مـردان  و زنان. كند مي متفاوتي مسيرهاي وارد تولد بدو از را افراد كه است ساختاري
 مانند مي باقي مسير اين در سالي بزرگ تا و ]163، ص23[ گيرند مي قرار متفاوت شدن اجتماعي

  .]1438، ص31[
ــن در جنســيت ــر اي ــامل تعبي ــل و ش ــاي دو حام ــاوت دني ــان. اســت متف ــردان و زن ــا م  ب

 و زنانـه  دنيـاي  در زنـان . كننـد  مـي  زيسـت  متفاوت دنياي دو در ها آن به منتسب هاي نسيتج
. هـاي مـرتبط بـا آن    مردانه و نقـش  دنيايي نيز در مردان و شوند مي آماده معهود هاي نقش براي

 از متفـاوت  كيفيـت  متفـاوت دو  زمينـة  پـيش  دو بـا  آن از ناشي متفاوت شخصيت دو و جنسيت
 عمـومي  فضـاهاي  در ها جنسيت جداسازي بر تأكيد. كند مي ايجاد مردان و نانز براي را زندگي

 دو جـنس  در مردانگـي  و زنـانگي  وضـعيت  از خبـري  بـي  نوعي و افزوده تفاوت اين شدت بر نيز
  .]231، ص28[ كند مي ايجاد

                                                        
 سـال  در طـالق  واقعـة  597 و هزار 174 و ازدواج مورد 977 و هزار 608 ثبت از احوال، ثبت سازمان سخنگوي .1

 .داد خبر گذشته
http://fararu.com/fa/news/355149 

 ترتيـب  به را 1396 سال در زنان و مردان ازدواج سن ميانگين بهداشت وزارت جمعيت و متسال دفتر مديركل. 2
  . كرد عنوان سال 25 و 27

http://www.radiogoftogoo.ir/ChannelNewsDetailsBaztab/?m=170002&n=154460 
 20 را پسران زدواجا سن عمدة 1395 سال در كشور احوال ثبت سازمان جمعيتي اطالعات و آمار دفتر مديركل. 3

 براي ازدواج حاضر، سن تحوالت تأثير تحت. كرد اعالم سالگي 29 تا 16 را دختران ازدواج سن عمدة و 34 تا
 سال در و درصد 4/10 ،1393 سال در. است رسيده سال 30 باالي به دختران در و سال 35 باالي به پسران
 9/15 ،1394 سال در همچنين. گرفت صورت لسا 35 باالي سنين در پسران ازدواج درصد 6/11، 1394
  .بود سال 30 باالي سنين در دختران ازدواج درصد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/21/1071512 
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. كننـد  مـي  برخـورد  كـديگر ي بـا  خـانوادگي  زندگي و ازدواج فضاي در متفاوت جنس دو اين
 و كننـد  مـي  تعبيـر  را زندگي رخدادهاي و ماجراها خود جنسيت به وابسته خاص زبان با كي هر
 و هـا  تربيـت  با مردان و زنان معتقدند محققان. شمارند مي موجود حقيقت تنها خود نظر از را آن

 وارد كند، مي ايجاد ها نقش و اهداف تنظيم براي را متمايزي كامالً سيستم كه ،متفاوت تجربيات
 زنـدگي  مشـتركي  االذهـاني  بين فضاي در ها جنس كه وجودي با. ]22ص ،35[ شوند مي ازدواج

 از مشـترك  موضـوعات  از متفـاوتي  تعـابير  جنسيتي امكانات و ابزارها تفاوت ةواسط به ،كنند مي
در . ]716ـ715ص ،20[ بود خواهد زندگي در آنان اختالف محل كه گيرد مي صورت آنان جانب

 و مـبهم  توقعـات  و انتظارات ةنتيج در و كديگري از صحيحنا دركضعيت اين فضاي زيست و در و
 بـراي  قضـا  از كـه  شـوند  مـي  ماجرايي از يكديگر، زنان و مردان درگير] 45، ص9[ بينانه غيرواقع
  .اند فرانگرفته را آمادگي و آموزش گونه هيچ نآ مديريت

 سـبب  جـنس  دو تفاوت .ستا مؤثر خانوادگي نيز اختالفات ايجاد و ازدواج بستر در جنسيت
 مـرد  و زن در دار ريشـه  بـاور  ايـن  و ]1441ص ،22[ ازدواج ةدربـار  متفـاوت  هـاي  داستان ايجاد
 بـه  نسـبت  حساسيت كاهش باعث مسئله اين. دارند متفاوتي نيازهاي و ها شخصيت كه شود مي

 نبـدي  .]718، ص20[ شـود  مـي  زناشـويي  مشـكالت  حل در كفايت  عدم و مقابل طرف نيازهاي
 آنـان . دهنـد  مـي  خاتمـه  خـود  ازدواج به متفاوتي شرايط تحت و داليل به مردان و زنان ،ترتيب

 معنـاي  آنـان  بـراي  نيـز  طـالق  فراينـد  بنـابراين  و رنـد دا خانوادگي زندگي از متفاوتي تجربيات
 از جنسـيتي  معناي دريافت پي در حاضر ةمطالع]. 1175ـ1165، ص24[ خواهد داشت متفاوتي
ـ   زنان داراي حداقل يـك  بر تمركز با ازدواج  ةنظريـ  از اسـتفاده  ازدواج و جـدايي و بـا   ةبـار تجرب
بـه  ، مطالعـه  ايـن  در .گرفتـه اسـت   انجـام  1كروبين و اشتراوس سيستماتيك رويكرد و اي زمينه

گيري معناي ازدواج و زندگي خانوادگي پرداخته شـده و در ضـمن آن و بـه جهـت      فرايند شكل
عوامل علي، شرايط ساختاري، زمينه، اسـتراتژي و پيامـدهاي حاصـل از    رسيدن به الگوي نظري 

  . اين فرايند از منظر اين گروه خاص از زنان بررسي شده است

  نظري مرور
 را عميقـي  نسبتاً تغييرات مدرنيته از حاصل تحوالت تأثير تحت جديد دنياي در خانواده وضعيت
 آن قالـب  و محتـوا  ،دارد ريشه ديرپا هاي نتس در همچنان خانواده اساس اگرچه. كند مي تجربه
 عمـودي و جنسـيت   مراتب سلسله مبناي بر خانواده سنتي سيستم در. است شده تغييراتي دچار
 رأس در مـردان  مكاني، دو مراتب سلسله اين در. است بوده تكاليف و ها جايگاه ةكنند تعيين عامل
 جايگاهي سيستم اين در فرزندان. داشتند قرار اولويت و اهميت دوم ةدرج در زنان و قدرت هرم

                                                        
1. Strauss & Corbin 
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 زنـدگي  فعلـي  صـورت  در. ماننـد  مي باقي تشخص بي ازدواج و قانوني سن به رسيدن تا و رندندا
تمايـل دارنـد جايگـاهي برابـر،      افـراد  و رنگ شده كم خانواده در مراتب سلسله جايگاه ،خانوادگي

 خـود  رقيـب  بي مديريتي جايگاه از وضعيت اين در مردان .داشته باشند ،نظر از جنس خود صرف
 مـوارد  اغلـب  در رأي ايـن  اگرچـه . هسـتند  رأي كيـ  صـاحب  آن در كه شوند مي وضعيتي وارد

 تصـميم  و رأي تنهـا  ديگـر  ،اسـت  خانواده ياعضا ديگر از بيشتري قدرت و وزن داراي همچنان
  .بود نخواهد موجود
 جنسـيتي  تقسـيمات  فارغ از راداف، است سنت ةسيطر افول نوعي به كه ،مدرنيته وضعيت در

 ايـن  مردان سرنوشت« سنت وضعيت در. كنند از پيش موجود، مسير زندگي را تعريف و آغاز مي
. باشـند  مشـغول  مـادري  و همسـري  بـا  زنان و شوند بازنشسته تا روند كار سر به كه است بوده

. اسـت  ناميـده  2يساز فردي را آن 1بك اولريش كه شده است تبدلي زندگي دچار نوع اين اكنون
 كه است اجتماعي و سنتي اعتقادي، هاي نظام و پيوندها تغيير در روابط، به معطوف سازي فردي
 اكنون زندگي. ]15ص ،7[» است بوده كننده تعيين جامعه افراد زندگي جزئيات همة در همواره

 آغـاز  و هـا  فرديـت  برآمدن و قطعيت فرورفتن« آن خصوصيت كه دهد مي رخ مدرنيته فضاي در
  .است ]9ص ،4[» ها بنيان تغيير

 تصـادم  ةحوز زنان، بيشتر و مردان و زنان منظر از خانوادگي زندگي خصوص در 3جديد عصر
 پيگيـري  موانـع  آزادي و برابـر  حقوق گسترش. است فردي هاي آزادي و تيصميم خانواده، بين

 سـنتي  انتظـارات  اسـاس  بـر  زيادي مقدار به  ازدواج. برداشته است ميان از را فردي هاي خواست
 بـراي  قـاطع  تصـميم . اسـت  شـده  تبديل مخاطره جديد اشكال با باز العاده فوق نظامي به اينك
 و طـالق  از پـر  جامعه كي گاه هيچ اين از  پيش« را، زياست متفاوت قبل با اساس از كردن ازدواج

  ].105ص ،21[» است نداشته وجود ازدواج از پر
يـافتن روابـط    شدن نقش و جايگاه زنان در خـانواده و مركزيـت   از داليل اين وضعيت پررنگ

 دار خانـه  دار سبب شـد زنـان   زن خانه ـ آور نان مرد جنسيتي تقسيم. صميمي ميان زوجين است
 عاطفي فضاي ساز گسترش زمينه امر اين. ]42ص ،27[ شوند 4محبت ةفرشت و وقت تمام مادران
تـالش زنـان در ايـن حـوزه بـا      . شـد  همسـرانه  اطاتارتب به و رسوخ آن مادري ةحوزي به ماورا

 .نداشـتند  زنـان  بـا  برابري رفتار صميمانه روابط ةحوز در مردان، زيرا موفقيت همراه نبوده است
 ةوظيفـ  زنـان  كه جايي ؛كرد جوو جست مردان و زنان متفاوت دنياي در توان مي را امر اين دليل
 رسـد  مي نظر به. نيستند قائل خود براي متقابلي ةوظيف مردان اما ،را دارند مردان عاطفي ةتغذي
 ديگري در وضع پيشينة ماند باقي و طرف يك قدمي پيش دليل به مردان و زنان بين تعارض اين

                                                        
1. Ulrich Beck 
2. individualization 
3. new era 
4. angel of consolation 
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ها، تحول  هاي عاطفي در خانواده، عالوه بر افراد و نقش آن تأثير درخواست .]147ص ،24[ باشد
 رابطـه « يـك  بـه  »نهـاد  « يـك  كـه ازدواج را از  نحـوي   در مفهوم خانواده را نيز به همراه دارد؛ به

 شخصي رشد و ناب ةرابط آن بر اساس كه كرد تبديل 2فردي پيوندي به و 1»)دوستانه( همراهي
 بسـتر  در كـه  كند مي معنا 4شخص به نقش از تغيير را روند اين 3)1987( كانيكان .استوار است

  .]841ص ،18[ دهد رخ مي 5فردي يابرازگراي اخالق
 كـه امكـان   بـه نحـوي اسـت    زنان شخصي و خانوادگي زندگي حوزة در افتاده تغييرات اتفاق

 عدم به توان مي آن داليل از. كرده است 6غيرممكن را اي بازگشت به صورت پيشين خانوادة هسته
 اسـاس  بر كه هايي دانست؛ زندگي زندگي از مدل اين داشت نگه براي زنان منفعالنة نقش پذيرش

 امـروز  زنـان . شد مي حفظ و تشكيل مردان شخصيت ذيل خود تعريف و مردان به زنان وابستگي
 دنيـاي  مشـتاق  ديگـر  زنـان  7.است بودن كس هيچ از بهتر بودن كسي همسر دارند عقيده كمتر
 به. كنند مي ترجمه و تعريف سيستم اين از خارج را خود بلكه نيستند، ورود اجازة منتظر و مردان
 منـابع  بـه  دسـتيابي  و فرهنگـي  و اجتمـاعي  متعـدد  هاي مشاركت امكان و هيآگا افزايش دليل

اما  ،]143، ص1[نيستند  شوهران تابع كامل طور به امكانات، كسب و ارث اي كار از ناشي اقتصادي
 بنابراين و كند تضمين را ها آن استقالل كه نيست كافي چنان آن هنوز امكانات اين ديگر طرف از

  .شوند خارج آن از اي بمانند موجود شرايط با زندگي در :است باقي حل  راه دو زنان براي
 ةي معتقد است اگرچـه جامعـ  ارمك آزاد. ايراني نيز شاهديم ةنظير چنين وضعيتي را در جامع

مدرنيتـه در   تابروزاين امر مانع آن نيست كه  ،ايراني در موقعيت گذار از سنت به مدرنيته است
جوامـع مـدرن   ]. 58 ص ،13[ بستري كامالً متفاوت از جوامع مدرن بدانيمايراني را داراي  ةجامع

هـا و جوامـع در حـال گـذار      مدرنيتـه در ميـان آن  / وزن سنت فقطو  يستندنيز خالي از سنت ن
توان در عوامل مشتركي دانست كه سـبب جـدايي در    چنين شباهتي را مية نشان. متفاوت است
آوري مـرد، خشـونت،    ي با تأكيـد بـر ناكـامي نقـش نـان     خيانت، مشكالت اقتصاد: خانواده است
طرفين، مخالفت خانواده با همسر انتخابي، ناتواني در توليدمثل، سـوءظن، عـدم    ةدخالت خانواد
و داشتن همسر دوم، بيكاري مرد، تغيير نگرش در مـورد ازدواج،  ] 612، ص15... [تعهد، اعتياد و

 نكردنتفـاوتي بـه شـرايط يكـديگر، ايفـا      ه زنان، بـي اشتغال و استقالل زنان، نگرش تحقيرآميز ب
  ].133، ص10[ ...و وظايف زناشويي

در سير تحول مشابهي قرار ) مدرن( غربي ةايراني و جامع ةخصوص خانواده در جامع بحث در

                                                        
1. from an institutions to companionship 
2.  individualized marriage 
3. Cancian,1987 
4. from role to self 
5. expressive individualism 
6. irreversibility 
7. Mrs. Somebody is better than Miss. nobody 
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در ايـن  . آور نيـز مؤيـد چنـين برداشـتي اسـت      ه پژوهش صادقي، جمشيديها و لوالك چنان؛ دارد
چـون تـرجيح سـامان سـنتي خـانواده از       ،خـانواده  ةدر حوز شده دگرگونپژوهش نيز بر عناصر 

زيسـت   ةخصوص مسـائل مربـوط بـه حـوز     جانب مردان، تغييرات بنيادي ذهني و عيني زنان در
اشـاره شـده   ... صورت سـنتي آن و  زنان به بازگشت خانواده به نداشتن خصوصي و عمومي، تمايل

، ]72 ص، 1[ هـا و آينـدة خـانوادة ايرانـي     يرات، چـالش تغيارمكي در  آزاد ،به همين ترتيب. است
شناسـي الگوهـاي    جامعـه : هـا و خـانوادة ايرانـي    گفتمانمنش در  سهيال صادقي فسايي و عرفان

، ]149ــ 135و  117 ص، 10[هـاي مدرنيتـه در ايـران در فصـل هشـتم       خانواده، پس از مناقشه
تحـوالت نهـاد خـانواده در    «ربـوط بـه   در بخش م) 1396( زوال پدرساالريراد در  مرحوم قانعي

، »كنـد  هـايي خـانواده را تهديـد مـي     هاي اجتماعي و چـه بحـران   ايران معاصر، خانواده و آسيب
 بـر  اي مقدمـه و ) 1376( طالق؛ پژوهشي در شـناخت واقعيـت و عوامـل آن   ساروخاني در كتاب 

و يكـم و در بررسـي   در خانواده در قـرن بيسـت   ) 1393( ، لبيبي)1389( خانواده شناسي جامعه
ارمكي، سهيال صادقي،  آزاد ( خانواده ةنظر در حوز شناسان ايراني صاحب نظرات شش تن از جامعه

 اجتمـاعي خـانواده   ةگرايي و سـرماي  يگي در مدرنشكربو  )سفيري، باقري، ساروخاني، شكربيگي
آن پرداختـه و   هـاي جنسـيتي در   ايراني و تفاوت ةهمگي بر تأثيرات مدرنيته بر خانواد) 1390(

القول بر پيشتازي زنان در تغييـر ايـن وضـعيت اذعـان دارنـد؛ اگرچـه در سـنجش         همگي متفق
  .دارند نظر اختالفراهكار با يكديگر  ةمديريت و ارائ ةارزشي پيامد حاصل از اين پيشتازي و نحو

تكثـر   تحت تأثير بروزات عيني و ذهني مدرنيته تنوع و ،همچون ديگر جوامع، ايراني ةجامع
هـاي مختلـف زنـدگي، از دسـت رفـتن خودكفـايي اقتصـادي         در عاليق و انتظارها، ايجاد سبك

هاي متنوع، افزايش  هاي فردي، هويت ها، رشد آگاهي جمعي و رسانه وسايل ارتباط خانواده، رشد
عنـوان يكـي از سـه     ايراني بـه  ةخانواد. قرار دارد] 27 ص، 10[ حسابگرانه ةروحي و شك بنيادين

مسـتقيم و يـا    ايرانـي  ةو همچـون جامعـ  ] 1395ارمكـي،   آزاد[اد مهم در كنار ديـن و دولـت   نه
 ايـن   به. گرفته است تحت تأثير اين تحوالت قرار] 115ـ117، ص10[ تر از نهادهاي ديگر عميق
محور بودن نهاد خانواده، تحوالت عيني و  ايراني را نيز در جنس ةتوان وضعيت خانواد مي ،ترتيب

خصوصي و عمـومي،   ةشدن عرص فردي و اجتماعي، آغاز فرايند دوجنسيتي ةنان در عرصذهني ز
دگرديسـي   (روابـط ميـان زنـان و مـردان      ةتغييرات ذهني و مصـاديق عينـي مـرتبط در عرصـ    

و تحوالت ارزشـي  ) 3ناب ةو تولد رابط 2]139، ص21[ جنسي ةشدن رابط ، پالستيكي1صميميت
  .وع فرامادي آن مشاهده كردهاي مادي به ن در حركت از ارزش

                                                        
1. intimacy transition 
2. plastic relationships 

هـاي آميزشـي و كـاهش احتمـال بـارداري       رابطة جنسي از بيماري شدن رابطة جنسي به معناي امنيت پالستيكي
 . ناخواسته است

3. pure relationship 
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  مرور تجربي
  وجود تفاوت ميان زنان و مردان در معناي ازدواج و زندگي خانوادگي. 1

 منظـر  از مـدرن  و سـنتي  ةخـانواد  ةدر مقايسـ ) 1392( آور فسـايي و لـوال   جمشيديها، صـادقي 
  :دگويان زن به تأثير مدرنيته بر نهاد خانواده اشاره دارن جنسيتي در پي توضيح پاسخ

 بـا مـادران  سنتي موقعيت خود را  با اتخاذ مواضع تقريباً ضد ،ويژه زنان جوان زنان، به
هـايي چـون    امـروز را داراي ويژگـي   ةسنتي خود كامالً متفاوت ارزيابي كـرده و خـانواد  

هاي سنتي زن و شـوهر،   شدن هرم قدرت، دگرگوني نقش استقالل، عامليت فردي، افقي
شدن روابط  هاي شخصي، دموكراتيك اده و تأكيد بر خواستهشدن روابط درون خانو فردي

خود را با ساختار سـنتي  ة ها مخالفت صريح و قاطعان آن. ندكن طلبي توصيف مي و آزادي
ـ      پـذيري و گذشـت و    مـرد، سـلطه   ةخانواده مبتنـي بـر پدرسـاالري و حاكميـت ظالمان

ظ دوام و پايـداري  در جهت حف) سوختن و ساختن( ، تحمل اجباري)مادر( ايثارگري زن
عنـوان   ها اعالم نموده و در ادامه بـر عامليـت خـويش بـه     خانواده و توجيهات مذهبي آن

  ].192، ص6[ ورزند فاعل آزاد، خودمختار، انتخابگر و مستقل تأكيد مي
 كشـيدن  چـالش  بـه  ها، نقش در تناقض بروز مسائلي چون« اين در حالي است كه مردان بر

» زنـان  سـوي  از همسـري  و مـادري  داري، خانـه  امر فروگذاري و روابط در اختالل مردانه، اقتدار
 .نمـا تلقـي شـود    متنـاقض  يامروزي از جانب مـردان امـر   ةشود خانواد اشاره دارند كه باعث مي

 هـاي  ويژگـي  ميان از گزينش به اقدام و سنت شرايط در ماندن باقي رسد مي نظر به«كه  درحالي
 فـراهم  خـانوادگي  زنـدگي  تـداوم  جهـت  تـري  مطلـوب  و يـدارتر پا شرايط آقايان منظر از مدرن
) مـردان ( آنـان  منظـر  از«در وضـعيتي كـه   . كننـد  زنان از تغييرات مدرن استقبال مي ».كند مي

 ةشـد  تثبيـت  هويـت  و شده منجر خانواده در مردان موقعيت ثباتي بي و تزلزل به جديد وضعيت
ن از اين فرصت براي تشكيل هويت مستقل و زنا ،]191همان، [» است كشيده چالش آنان را به

  .كنند جديد استقبال و استفاده مي
در بررســي معنــاي زنــدگي زناشــويي در ) 1395( مــنش بيگــي، احمــدي و ابراهيمــي شــكر

 ةنتيجـ . انـد  هاي ناموفق به تفاوت ميان تصورات زنـان پـيش و پـس از جـدايي پرداختـه      ازدواج
زنـدگي   ةعنوان شوهر، فلسـف  صورات پيشين از مردان بهآنان بيانگر شكاف عميق ميان ت  پژوهش

  .و ازدواج اشاره دارد
دنياي واقعي كمتر مصداقي براي آن در اند كه  كرده زنان همواره عشقي را تجسم مي

انـد كـه    آنان محبتي را در عمق وجود خويش از شوهر آينده تقاضا داشته. توان يافت مي
شـوندگان   مصـاحبه  .آن نخواهـد بـود   ةبـه عرضـ   شايد در بهترين شرايط نيز مردي قادر

ماهيـت زنـدگي زناشـويي و     ةتنها در مورد شوهر آينده كه حتي دربـار  اند نه اذعان كرده
  ].83، ص8[ اند فهمي يا خأل ذهني مبتال بوده نوعي كج ازدواج نيز به ةفلسف
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  وجود تفاوت در اختالفات دوران زندگي مشترك. 2
خصـوص معيارهـاي    در بررسي طالق عـاطفي بـه نكـاتي در   ) 1389( باستاني، گلزاري و روشني

تصورات و انتظـارات  ة دهند كه نشان ،اين معيارها. زنان در انتخاب همسر اشاره دارند ةتغييريافت
هـاي خـود    با تصوير واقعي مردان در هنگام زندگي خانوادگي تفاوت ،زنان از همسران خود است

  :نويسندگان مقاله معتقدند. كند كل ميرا آشكار كرده و زندگي را دچار مش
تبع آن رابطة همسري مطلوب و مغايرت  هاي همسر مطلوب و به تصور زنان از ويژگي

صميميت براي زنان از اولويت و اهميت   امروز مؤلفة. آن با الگوهاي فرهنگي مردانه است
شامل تعهد، بسيار باالتري نسبت به گذشته برخوردار است و به تعبيري عشق كامل، كه 

رسد  اي يافته است؛ اما به نظر مي صميميت و شور و اشتياق است، براي زنان جايگاه ويژه
. در مقابل الگوهاي فرهنگي مردانه تغيير محسوسي نسبت به گذشته حاصل نشده است

ترتيب، شكاف بين تصور زنان از رابطة همسري مطلوب و الگوهاي فرهنگي مردانه،   اين به 
ار تعارض بين الگوي ذهني مطلوب و الگوي عيني موجود كرده و موجب شده زنان را دچ

  ].17، ص3[رابطة همسري خود را موفق و آرامشگر تلقي نكنند 
 عنـوان  به را خود خواهران و مادر خود زندگي طول در اشاره به نگاه مردان به زنان، كه اغلب

. كنـد  ند، اين مشـكل را تشـديد مـي   ندار همسر عنوان به زن از روشني و شناخت شناسند مي زن
شناسـند؛   نمـي  هـا را  آن با ارتباط ةشيو و دانند نمي انتظارات زنان را و مردان در اين تصور نيازها

  ].17ـ16 ص همان،[ شوند مي مشكل دچار همسر با ارتباط برقراري در ،نتيجه در
د در مقايسه با شون در بررسي خصوصيات زنان فرزندداري كه جدا مي )2009( جين هيلتون

  :مانند معتقد است ديگراني كه باقي مي
گيـرد   و قدرتي كـه بـه هريـك تعلـق مـي     دار آور و زن خانهتأكيد بر دوگانه مرد نان

هـا از ايـن    آن ، زيـرا هاي جنسـيتي پايـدار بمانـد    مردان تمايل دارند نقش. متمركز است
شـتر غيرسـنتي باشـند و    كه زنان تمايـل دارنـد كـه بي    درحالي .برند موقعيت منفعت مي
نقش جنسيتي مردانه به نحو جدي بر ثبات . گردد ثبات مي ثبات يا كم  بنابراين ازدواج بي
خصـوص   كشمكش بيشتري بـا زنـان در   ،تر باشد ها سنتي چه نقش هر. ازدواج تأثير دارد
  ].314، ص25[ برابري وجود دارد

  ساز جدايي وجود تفاوت در علل زمينه. 3
رخ اجتماعي آغازگران طالق بـه تفـاوت زنـان و     در بررسي نيم) 2006( باكستر هويت، وسترن و

  :دنمردان در بحث جدايي اشاره دار
مـردان  . دارنـد   زنان و مردان در تجربـه و درك ازدواج و طـالق بـا يكـديگر تفـاوت     

فراينـد جـدايي   . خبـر و غـافلگير مـاجراي جـدايي هسـتند      احتمال بيشتري طرف بي به
. با آغاز اين فرايند از سمت مـردان تفـاوت دارد   ،شود از سمت زنان آغاز ميكه  ،زناشويي
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كنند، پس از طالق نيز مسـائل   واج ميدكه زنان و مردان منابع متفاوتي را وارد از آنجا از

مـردان و زنـان تجربيـات متفـاوتي از ازدواج و      }كه آنجا از{. كنند متفاوتي را تجربه مي
خصوص تأثير بر آغازكننـدگي   هاي منتهي به طالق در انيسمزندگي خانوادگي دارند، مك

زنان كمتر به دليل ناشادي شخصي بلكه بيشتر . تأثير متفاوتي دارد} نيز{زنان و مردان 
آغـازگر جـدايي   ) ان(اين وضـعيت بـر فرزنـد    ثيرأبه دليل ناشادي و نارضايتي همسر و ت

  .]1175 و 1166، 1165، ص23[ هستند
  .در هنگام جدايي بيشتر شرايط شخص خود را مد نظر دارندكه مردان  حالي در

  شناسي پژوهش روش
ـ  مطالعه پژوهش حاضر ازدواج و جـدايي از حيـات    ةاي كيفي در پي فرايند معنايابي زنان باتجرب
رويكـرد سيسـتماتيك    شـده  اسـتفاده  بنيـاد و رويكـرد   داده ةروش منتخب نظري. خانوادگي است

ـ   ةان مطالعميد. اشتراوس و كوربين است  ةاين پژوهش زنان ساكن شهر تهران هستند كـه تجرب
 بـوده  مصاحبه ها در اين پژوهش گردآوري داده ةشيو. اند بار ازدواج و جدايي را داشته حداقل يك

 ةمصـاحب  بـا  وشـود   مـي  آغـاز  نيافتـه  سـاختار  ةمصاحب در روش سيستماتيك گردآوري از .است
  .]318 و 127، ص34[ كند مي پيدا ادامه يافته ساخت نيمه

 انتخـاب  ةقاعد اساس بر و متوالي گيري نمونه اقسام از نظري انواع از روش اين در گيري نمونه
 خـاص  را گيـري  نمونـه  نـوع  اين) 2008( كوربين و اشتراوس از نقل به محمدپور. است تدريجي

 هـاي  ويژگـي  آن بـا  امتداد در كه متفاوت شرايط بعدي ةدامن واكاوي« باهدف و بنياد داده روش
 نه هستند مفاهيم گيري نمونه اين ةپاي ].41ص ،14[ كند مي تعريف »كند مي تفاوت نيز مفاهيم

 بلكـه  ،نيست تحقيق پايان ةنقط اشباع اما ،يابد مي پايان اشباع با گيري نمونه. ]224 ص ،2[ افراد
 سـراغ  به تواند يم و كرده كامل را مقوله كي هاي خصيصه و ابعاد همة محقق كه است آن انگربي

 ويژگـي  و نظـري  بيـنش  هـاي  داده كـه  شـوند  مي اشباع زماني ها مقوله. ]30[ رودب بعدي ةمقول
 زنـان  ةكليـ  آمـاري  ةجامع پژوهش اين در .]113ص ،34[ نكند آشكار ها مقوله براي را جديدي
 دگانكننـ  مشاركت تعداد. هستند تهران شهر ساكن جدايي و ازدواج بار يك حداقل ةتجرب داراي

كننـدگان و در ميـانگين    مصاحبه با جلـب رضـايت مشـاركت   . است بوده نفر 28 اشباع ةمرحل تا
و مراحل كدگذاري  فايل صوتي به متن تبديل ،پس از انجام مصاحبه. دقيقه انجام شد 60زماني 

  .باز، محوري و گزينشي و يادداشت تحليلي انجام شد
 واقعيـت  بـا  كـه  بينـد  مي را چيزي همان محقق هآنك بر مبني اعتبار تأمين براي مطالعه اين
ــي ــق تجرب ــت منطب ــز و اس ــراي ني ــران ب ــكار ديگ ــت از آش ــتراتژي اس ــرل« اس ــط كنت  توس
 آمـده  دست به مضامين و مفاهيم بازنمايي مطلوبيت دنبال به وكرده  استفاده» كنندگان مشاركت

نهـايي جهـت    كدگـذاري  ةمرحل به رسيدن از پس واقع در .است بوده كنندگان مشاركت منظر از
 از و گرفـت  قـرار  كننـدگان  مشـاركت  اختيـار  در حاصل نتايج قراردادن مفاهيم در الگوي نظري،
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. شـود   تـأمين  كيفـي  اعتبـار  پذيري اطمينان وجه تا ندكن ابراز را خود دريافت شد خواسته ها آن
  اسـتفاده » انهمتايـ  بـا  گوو گفت« استراتژي از پژوهش اين باورپذيري معيار جهت در ،همچنين

 پـژوهش،  بـه  منـد  عالقـه  و نظر صاحب افراد با مستمر وشنود گفت در كه معنا ناي به. است شده
 هـاي  حساسـيت  و روشن شده مطالعهة پديد كور نقاط و بحث مورد پژوهش هاي افتهي شد تالش

 رسـي بر بـه  جـامع  نگـاه  در شد تالش ،ترتيب  اين  به. دوش پيگيري مجدداً آن از برآمده مفهومي
  .شود پرداخته جدايي و ازدواج ةباتجرب زنان منظر از زندگي معناي گيري شكل فرايند

  

  1كنندگان مشخصات مشاركت
  مدت جدايي مدت ازدواج  شغل تحصيالت تعداد فرزند سن  نام  كد
  3  4  معلم كارشناس ارشد ادبيات 1 35 الهام  1
  4  2  كارمند ديپلم آزاد هنري - 30  الهه  2
  2  4  وكيل كارشناس ارشد حقوق 1 35 زهرا  3
  3  6  دار خانه كارشناس ارشد الهيات - 30  مينا  4
  1  8  خبرنگار كارشناس ارتباطات - 30  پريا  5
  2  10  كارمند ترك دانشگاه - 32 بهارك  6
  3  10  مشاور كارشناس مشاوره - 34 حميده  7
  1  3  خياط سيكل - 23 رقيه  8
  6  2  كارمند كارشناس حسابداري 2 38  رؤيا  9
  12  1  كارمند هتل دكتراي علوم سياسي - 37 زهره  10
  4  8  دار خانه ارشد حقوق 1 35 زينب  11
  2  10  خياط ديپلم 2 28 سعيده  12
  12  10  آزاد ديپلم 2 40  سما  13
  4  8  كارمند كارشناس آزمايشگاه - 35 راضيه  14
  17  2  كارمند دكتراي علوم اجتماعي - 37 نسيم  15
  5  4  دار خانه يپلمد - 30 شيما  16
  2  12  دار خانه كارشناس زبان 1 33  ليال  17
  5  4  دار خانه كارشناس حسابداري - 28 راحله  18
  1  10  كارمند دكتراي علوم اجتماعي 1 33 فهيمه  19
  6  1  آزاد كارشناس زبان - 35 هديه  20
  1  8  كارمند دانشجوي دكترا - 30 فرناز  21
  4  10  معلم كارشناس ادبيات - 40 مرضيه  22
  3  10  كارمند دانشجوي دكترا - 33 فائزه  23
  1  10  دار خانه ديپلم 2 33 مهديه  24
  8  10  دار خانه ديپلم 1 36 نرگس  25
  30  2  دار خانه سيكل 1 54 مبينا  26
  1  10  كارمند ديپلم حسابداريفوق 1 32 فرزانه  27
  2  2  مدرس دكتراي برق - 35 سميه  28

                                                        
  .حفظ حريم شخصي افراد از اسامي مستعار استفاده شده است براي.  1
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  پژوهش هاي يافته
 ازدواج معناي از زنانه فهم باب در پژوهش اين كنندگان مشاركت با گوو گفت از حاصل هاي تهياف

 عمـومي  عرصـة  از زنـان  طوالني هاي زمان طي در 1.است »سايه از خروج« مركزي مفهوم بيانگر
 زنـدگي  اقتصـادي  و اجتمـاعي  فرهنگـي،  سـنتي،  تجويزات تحت و داشته شدند  نگه دور زندگي
آغـاز   گذشـته  از كـه  بـود  راهي دادن ادامه و مسير در گرفتن قرار نوعي زنان براي زندگي. كردند

 به مفهـوم  معنابخش، االذهاني بين فضاي تغييراتي در وقوع. يافت مي ادامه نيز آينده در و شد مي
 خانوادگي زندگي از ديگري معناي و شده مسير اين در تغييراتي سبب خانوادگي، زندگي و ازدواج

 سـاختارها  برابر در فرد است، مشهور مدرنيته به عمدتاً كه تغييرات، اين پي در. است زده  رقم را
 بشر زندگي در كه مناسباتي. زد رقم را خود آن از مناسباتي و افتهي مستقلي هويت و موجوديت

 خواهـد  مـي  آنچه سمت به است رها كرد و بوده موجود پيش از آنچه قيد از را او و نداشته سابقه
 نيز ايجـاد  را مختلفي پيامدهاي و متفاوت ها جنسيت ميان در تغييرات اين تأثير. داد سوق دباش

 شـده  خـتم  موجـود  پيش از هاي موجوديت ساية از خروج به تغييرات اين زنان براي. است كرده
  :است داشته ذيل شرح به تغييراتي خانوادگي زندگي و ازدواج معناي خروج، اين پي در. است

 ،اسـت  جـدايي  و ازدواج مسـير  و معنـا  در كننـده  تعيين عنصر جنسيت اگرچه :علي عوامل
 زدن رقـم  و ازدواج جنس، فهم دو هر جهان زيست در كننده تعيين و مشترك بسيار عوامل برخي
 آن غيـر  در و دهـد  مـي  تغييـر  را هـا  اولويت فقط جنسيت ميان اين در. شود را سبب مي جدايي
  .شمرد جنس دو هر به مربوط را آن توان مي كه اند تكرارشونده حدي در عوامل

                                                        
كردن فرايندهاي كدگذاري بـاز، محـوري و انتخـابي و بررسـي      اين پژوهش پس از مطالعه و طي مركزي ةمقول .1

در انتخاب آن محقق تالش كرد مفهومي انتخاب شود كـه جـامع و شـامل    . ظهور يافت يهاي تحليل يادداشت
خروج از سايه . دست آمده بود هكنندگان ب مفاهيمي باشد كه در طي فرايند پژوهش و از تحليل پاسخ مشاركت

دادن  يي يـا شـكل  جـدا  ةمقدم عنوان معنابخشي به زندگي خود، به جهتبه فرايندي اشاره داشت كه زنان در 
برخـي  . بـه آن اشـاره داشـتند    ،آشـكار  آشكار و غيـر   معناي جديدي از زندگي شخصي و خانوادگي، به صورت

رهـايي از ايـن    به دليـل صورت واضح به وضعيت موجود براي زنان در خانواده اعتراض كرده، جدايي خود را  هب
برخي نيز بدون آنكه آشـكارا  . كردند هوم تصور ميو زندگي بعدي خود را با توجه به اين مف ندا وضعيت دانسته

برخي با . هلي در خانواده اشاره داشتندأبه وضعيت خود اعتراض داشته باشند به عدم تناسب خود با موقعيت ت
ـ  شدن از حجم نقش مادران خود و برخي ديگر نيز به غافلگير ةعنوان عدم تمايل به زندگي به شيو هلي أهاي ت

هويتي جديـد خـارج از    ةرسد كه زنان در حال تجرب مجموع، به نظر مي در. شاره داشتنداهاي آن  و محدوديت
 .اين تغييرات اشاره دارد ةمركزي خروج از سايه به مجموع ةمقول. جنس محور فعلي هستند فرهنگ تك ةساي

زنـان بـه   ورود : بـه شـرح ذيـل بـوده اسـت     با توجه به مراحل كدگذاري سير پديدارآيي مفهوم خروج از سايه 
زدايـي از   ـ جنسـيت  شدن مرزهاي زيست جنسيت ـ بي غيرزنانه هاي ورود امر زنانه به حوزه ـ زنانه هاي غير عرصه

ـ   شدن عرصـه  دوجنسيتي ـ شكست مرزهاي جنسيت ـ جهان مرزهاي زيست شـدن   جنسـيت  ــ بـي   ههـاي مردان
  ).جهان گستري امر زنانه بر زيست سايه(خروج از سايه : هاي مردانه عرصه
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 و ازدواج فهـم  از غيـر  دليلـي  بـه  كـه  شـود  مـي  گفته ازدواج از شرايطي به »بحراني ازدواج«
 بالغي و عاقل انسان معموالً كه ،ازدواج ةآماد فرد رسد مي نظر به. گيرد صورت شخص درخواست

 رقـم  را شـرايطي  آن از غير دليلي هر. كند ازدواج قبول قابل داليلي به باشد قادر ،شود مي فرض
 شـرايط  اين خوردن رقم. شود مي ختم آن ناپذير اجتناب  پيامدهاي و بحراني ازدواج به كه زند مي

 بـه  پـژوهش  ايـن  كننـدگان  مشـاركت  در كـه  آورد مي پديد خانوادگي روابط در متشنج بستري
، زيـرا  اسـت  متنـوع  جـدايي  و واجازد بحرانـي  شرايط ميان ارتباط مسير. است شده ختم جدايي
 ارتبـاط  دارنـده  نگـه  مركـزي  هـاي  هسـته  گيـري  شـكل  و ارتبـاط  اسـاس  در شـرايط  ايـن  وقوع

 قرار به بحراني ازدواج شرايط. است كرده ايجاد خلل و وقفه است، ازدواج ةالزم كه مدت، طوالني
 اصـرار  خـود،  اتاثبـ  مسـابقه،  دور مـديريت،  تـوان  در قـدرت  نمـايش  خانواده، اجبار :است ذيل
 در ازدواج دلسوزي، آشفته، ةخانواد و فقر از رهايي و مالي تأمين خانواده، از فرار مرد، ازحد بيش
 دليلـي  نبـود  ،لجبـازي  وجدان، عذاب ،آشفته ةخانواد از رهايي ترس، سر از ازدواج پايين، سنين
 كيفيـات  درگيـر  كه مدتي يطوالن روابط ويژه به و ،انساني ةرابط .شدن عاشقو  نكردن ازدواج براي

 منطقـي  و مطمـئن  ورود فـرد  آن در كه هستند بستري نيازمند ند،ا عاطفه چون سنجشي سخت
او  و زن نيسـت  پـذيرش  مـورد  كـه  فـردي  بـا  ازدواج بـه  شدن مجبور چون اتفاقاتي. داشته باشد

 و سـتقالل ا كنـد  احسـاس  همواره كه دهد مي قرار شرايطي در را فرد ندارد پيوند اين به تمايلي
 چنـين  در. باشـد  داشـته  ديگر نيـز  توانسته انتخابي او مي داخل نبوده و گيري تصميم در او ةاراد

 نتوانـد  فـرد  باعث آن بود كه مدام خيال پژوهش، اين اين كنندگان مشاركت ميان در و شرايطي
 سـبب  يذهنـ  نداي اين دائمي حضور. كند اقدام شرايط به مديريت و موجود اكتفا هاي داشته به
 شـديدتري  نحـو  بـه  باشـد  ديگر هاي زندگي معمول شايد كه را مشكالتي و مسائل فرد شود مي

 كـه  هايي زوج ميان در اينكه. دهد نشان نامتناسبي هاي العمل عكس ها آن به نسبت و كند تعبير
 اي گونـه  چـه  بـه  شـرايط  دهند مي ادامه زندگي به همچنان و شده ازدواج وارد مشابه شرايط در
 بـه  قـراري  بـي  اين از يآگاه و قرار بي ورود رسد مي نظر به اما ،است جداگانه يبحث نيازمند تاس

  .دهد مي سوق زندگي در جدي ناخوشايندهاي سمت به را افراد ازدواج،
 فرهنـگ  و عـرف  سـنت،  ةحيط در و ساختاري شرايط به بحراني شرايط اين از ديگري ةدست
 خـود  ورود شـرايط  بـودن  بحرانـي  به خانواده نهاد به رودو از پس است ممكن فرد و است وابسته
 بـا  رقابـت  دور در گـرفتن  قـرار  ايـ  ازدواج سـن  بـودن  پـايين  به توان مي شرايط اين از. شود آگاه

 شـرايط  اين. اشاره كرد ازدواج تجويزي سنين از گذشتن همچنين و اند كرده  ازدواج كه ديگراني
 نامتناسب و خانوادگي زندگي مديريت از ناتوان را خود ازدواج به ورود از پس فرد شود مي سبب

هـاي   فرصـت  يـافتن  پايان از ا حسرت ناشيي كفايت عدم احساس. بيابد آن به وابسته هاي نقش با
 ايـ  زندگي براي الزم آرامش خوردن برهم در گفته، پيش در تشديد پيامدهاي دوران مجردي نيز

  .ثر استؤم معمول مشكالت نمايي بزرگ



  511   ...زنانه فهم ه؛خانواد و جنسيت تقاطع

ـ   شرايط از رهايي براي فرد كه گردد بازمي وضعيتي به عوامل اين سوم ةدست  ةنامناسـب خان
 بـراي  الزم ةطمأنينـ  نبـودن  همـراه  جهت به شرايط اين در ازدواج. كند مي اقدام ازدواج به پدري

 شـود  مـي  سـبب  دلسـوز  ظاهر به ديگران طرف از هيجاني فضاي ايجاد و الزم معيارهاي سنجش
ـ  آشـفتگي  ايـ  فقر ةچال از فرد . فروافتـد  دائمـي  نامناسـب  انتخـاب  عميـق  چـاه  بـه  پـدري  ةخان

 بـه  انـد  شـده   انتخاب بيشتر دقت با كه موفقي هاي زندگي تماشاي اي ازدواج كم سن شدن اضافه
 پـي  در را حـد  از  بيش واكنش و نمايي بزرگ در گفته پيش پيامدهاي و ندز مي دامن شرايط اين

  .است كرده  ازدواج ها آن دليل به فرد كه ياهداف تحقق عدم داشت؛ خواهد
  :و كارمندي ساله، دانشجوي دكتر 33 فرناز،

 مثبـت  بچـه  مهـ  مـن  و كـردن  اصـرار  قـدر  ايـن  كـردن  مطرح وقتي .مداو پيش ديگه
 بايـد  ديگـه  .گـه  مـي  اين حديث و منم گناهاش مسئول االن ،كنه گناه اگر كه گفتم مي

  .كنيم مي ازدواج همين با و هخوبي ةبچ كه مه اين .كني ازدواج بايد هم باالخره
  :كارمندو  ساله 32 بهارك،

 بـرادرم . بـود  اشـتباهم  اولـين  اين و كنم فرار خواستم مي فقط. بود سالم 20 نزديك
 مـن  شـد  باعـث  .كـرد  مي تهديد ور من .كرد مي تهديد مادرم. بودم كرده تنگ رو عرصه
 كـه  بـود  اين گفتم من كه اي جمله اولين .گفتم چي دونيد مي .كنم ازدواج سنتي تقريباً
  .خودمون ةخون بريم كنيم اجاره خونه سريع ببين
  :ساله، ديپلم، خياط و داراي يك فرزند دختر و يك فرزند پسر 28سعيده، 

 .نبـود  خـوب  اصالً مون مالي شرايط .بود كرده مجدد ازدواج .بود شده جدا مادرم من
 خونـدن  درس لحاظ از .ها رو دوش من بود اين بچه ربا. داشت بچه تا دو مجدد ازدواج از

 خيلي كردم مي تحملرو  اون اگر فهميدم بعدها ولي .نبود خوب مالي شرايط بود سخت
  .بود بهتر

  :ساله و خبرنگار 30 پريا،
كردم با ازدواج تمـام مشـكالت    ولي احساس مي ،سنم كم بود براي ازدواج .بچه بودم

 .شــي اي از زنــدگي مـي  نـه وارد يــه فـاز ديگـه   بعــد ديـدم   .شـه  زنـدگي مـن حــل مـي   
اي كه از ازدواج بود بخش اعظمش گـرفتم    شه ولي اون خواسته هات بيشتر مي مسئوليت

داد كه هر چقدر هـم تـالش    زارم ميآولي يه بخش ديگه كه  ،كه آرامش بود و استقالل
  .نتونستم تحمل كنم و آخر سر هم باعث جدايي شد...  كردم
 اختيـار  در قـدرتي  كمتر فرد كه هستند ساختارهايي حكم در عوامل اين :گر مداخله عوامل

 ايـن  در ،دارد سـلبي  سـاختار  هـر  در را اختيـار  از حدودي فرد اگرچه. دارد را آن رد اي استفاده
 در حقيقت در اما .كند بازي ساختار از ناشي قواعد با و محدود اي حيطه در است قادر فقط حوزه
خـاص و   ةنقـش در محـدود   ايفاي ةاجاز فقط فرد ،شرايط اين در. است دهش »واقع« شرايط آن

  .كند ايجاد چشمگيري تغيير شرايط آن در تواند نمي و دارد وابسته به نقش را ةشد تعيين
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 طـي  كـه  ديرپاسـت  نهـادي  خـانواده . دهـد  مي رخ سنت فضاي در خانواده تشكيل و ازدواج
 سنت را نهاد اين مستقل هويت. است كرده ايجاد ار خود خاص قوانين و قواعد گذشته هاي زمان
 كرده ميل سنتي قوانين طرد و مدرنيته سمت به حاضر فضاي اگرچه. است كرده محافظت و تأييد
 ميـان  تصـادم  در كـه  است ترتيب  اين  به. است زنده سنت بستر در همچنان خانواده نهاد است،

 بلع، اين ابزارهاي. است »بلعنده« و غالب نتس نهاد است، اين به ورود داوطلب كه فعالي كنشگر
 نسـل  بـر  را خـود  سيطرة بتواند كه دهد مي قرار شرايطي در را فرد كه است اي جامعه و  خانواده
 مـديريت  و جـوان  عامالن جاي به  گيري تصميم پايين، سنين در ازدواج تجويز. دهد ادامه جديد
 ازدواج شود مي سبب امر اين. است جمله آن از ياقتصاد وابستگي و تجربگي بي توجيه با نوپا زوج
  .شود بدل گيري تصميم از نياز بي و شدني امري به انتخاب و تفكر نيازمند امري از

  :ساله، كارمند 37بهارك، 
 مهـ  اون .ايشـون  هـم  ،داشتم زياد اشتباه بودم خام من هم. كرديم زندگي سال ده 

 اجـازه  خودشون به ها خانواده طرفين ،ديمبو بچه تا دو هر چون. داشت زياد خام حركات
 ور ايـن  بـراي  حتـي  كردن خرج پول براي حتي .دنبِ نظر ،بگيرن تصميم برامون دادن مي
 ةخـانواد  ةاجـاز  بـدون  تونسـتيم  نمـي  ،بـوديم  خريـده  الهيجان خونه ما. رفتنمون ور اون

 دو بايد هميشه وقت هيچ .سال ده اين تو خودم آپارتمان تو نرفتم تنها من اصالً .شوهرم
 سـنمون  .كـرديم  مـي  زياد اشتباه هم ما بوديم بچه ما چون بودن مي من دنبال ماشين تا

 مـا  بـراي  وسـط  زيـاد بيـان   ترهـا  بـزرگ  كـه  شـد  باعـث  اين .نداشتيم تجربه .نبود زياد
  .بكنن زياد تري بزرگ

و  يآگـاه  ازدواج در سـنين جـواني و كـم   . دهد مي رخ »خأل شناخت« در ازدواج ،فضا اين در
 .دهـد  سنت قـرار مـي   اختيار نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده، فرايند ازدواج را در يشناخت كم

 آن از شـناختي  كـه  كنـد  مـي  فضايي وارد را آنان مناسبات و زوج جوان در مراسم نكردن دخالت
 فرد هنذ در موجود پيش از قواعد تزريق: شود مي ايجاد دوگانه هدفي با خالي فضاي اين .ندارند
 جـوان  زوج كفـايتي  بـي  نمـايش  فضاي به خانواده ،فضا اين در. سنت ماندن زنده و متأهل جوان
 عـدد  كـه  فـردي  هـر . شود مي ايجاد» سن« و سنت دخالت جهت مناسبي محمل و شده  تبديل
 را جـوان  زوج زنـدگي  خصوصـي  ةحيطـ  در دخالـت  ةاجـاز  است، جوان زوج از تر بزرگ او سني

 سنگين بار تحميل. است شناخت مضاعف خأل دچار جوان زن ذهن، ميان ينا در. داشت خواهد
 و  محروميــت و خانــه فضــاي داشــتن  نگــه گــرم مســئوليت واگــذاري خــانواده، آبــروي حفــظ

 از. شود خانواده نهاد وارد نابينا نوعي به جوان زن شود مي سبب اقتصادي و حقوقي هاي وابستگي
 امـر  ايـن  مـانع  نيـز  افـراد  مدرن حضور ،است مانده  باقي سنتي همچنان خانواده فضاي كه آنجا

 بـه  عامـل  ايـن  دليـل  به اغلب نيز افراد شخصي هاي انتخاب كه است ترتيب  اين  به. بود نخواهد
  .خورند برمي شكست

  :كارمند ي وساله، دانشجوي دكتر 33 فرناز،
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. نبـود  ام ئلهمسـ  وقـت  هيچ نبود ام مسئله اصالً.  نيست چيزي ديگه ازدواجه گفتم مي

 اهميتـي  هـا  اين از كدوم هيچ كردم مي فكر .فهميدم نمي رو چيزها اين دونستم نمي اصالً
 چـي  نـدارم  دوسـت  اين االن من كردم مي فكر فقط دونم نمي داشت؟ اهميت چي. نداره
 و دآ مـي  وجـود  بـه  ازدواج از بعـد  عشق گفتن مي دانشگاه اه بزرگ ديدم مي بعد .شه مي

 .اعتقـادات  و ديـن  .كـردن  مـي  مون كله تو كه چيزهايي و است ناز مظهر زن كه ها كتاب
 .اجتمـاعي  موقعيت، كار ،باشه مهم پول كردم نمي فكر اصالً كردم مي فكر رمانيآ قدر اين
 كنار مه من كردم مي فكر .بود خوب خودمون زندگي .كردم نمي فكر چيزها اين به اصالً
  .شه مي رستد بعداً داره دوستم كه مه اون مآ مي
  :دار و داراي دو فرزند دختر ساله، ديپلمه، خانه 33مهديه، 

 حـاال  تـا  چـون  نـدارم  خوبي مالي اوضاع من ببين گفت اقتا يتو رفتيم دقيقه پنج
 پـيش  مـن  بعـد . باشـيم  نداشته هيچي ممكنه مون زندگي .بودم نكرده فكر كار به جدي
 موتـور  هيـ  دن مـي  مادرش پدر كه هخون. باشيم داشته چي قرار مگه كردم مي فكر خودم

 امهـ  دوسـت  بين من تقريباً. ..نبود مهم برام اصالً. زندگي خرج كنه مي كار ديگه داره مه
 تجربـه  ببيـنم  كـه  نبـود  كسـي  .كـردم  ازدواج كـه  بـودم  كسي اولين هام دخترخاله بين

 هـم  مـادرم  حتـي  ... هيچـي  نگفـتن  مـن  بـه  هيچي اصالً. كنم مقايسه كه بيارم دست هب
  .كنن ازدواج زود اشهدختر داشت دوست .نگفت چيزي من به وقت هيچ

 كـه  شـود  مي يي»ناپيدا هاي ساخت« با جوان زن برخورد سبب ناشناخته محيط اين به ورود
 انتخـابگري  عصـر  در ويـژه  بـه ، خـأل  ايـن . اسـت  نبوده ها آن حضور متوجه شناخت خأل جهت به

 حقيقـت  كـه  درحالي. شود مي خانواده تشكيل و واجازد ديدن اي مجموعه از ناتواني سبب ،حاضر
 سـنتي  و اجتمـاعي  سياسي، اقتصادي، فرهنگي، بسترهاي ها، خانواده افراد، از اي مجموعه ازدواج
مالقـات   بـراي ازدواج  كه فردي و است عرصه اين انتخابگر تنها كه كند مي حس جوان زن .است

 پيچيـدگي  تناسـب  عدم. شناسد مي خود از او كه از هويتي است مردانه ةنسخ كند مي انتخاب يا
 خـارج  مالقات( مدرن و) تحقيقات( سنتي ابزارهاي و ازدواج براي موردنياز هاي ضرورت شناخت

 در كـه  اسـت  ترتيـب   ايـن   بـه . باشد داشته درستي انتخاب نتواند فرد شود مي سبب) خانواده از
 ناپيـدا  هـاي  يتدمحـدو  مناسـبات،  ناي دو هر شناخت خأل در و ازدواج مدرن و سنتي مناسبات

 مفهـوم  تغييـر . گـذارد  مـي  جـاي  بر رفتن اي ماندن موقعيت در را فرد و دوش مي آشكار تدريج به
  .كند مي كمك موقعيت اين به نيز جبران جويي فرصت پي و اشتباه به  شكست از جدايي

  :ساله، وكيل و داراي يك فرزند پسر 30زهرا، 
 حتماً گفت .بود هم مذهبي مشاور .گفت نكته تا دو كه رفتيم مشاوري ما عقد زمان

 باهـات  گفـت  مـذهبي  مسائل هم كيي .خوريد برمي مشكل به اقتصادي مسائل مورد در
 مشـترك  زنـدگي  تـوي  دونسـتم  نمـي  اصالً اينكه خاطر به نگرفتم جدي .نبوده راست رو

 .باشـم  داشـته  عتوق مقابلم طرف از بايد دونستم نمي .نداشتم مشترك زندگي از تصوري
رو  خـودش  خيلـي  زنـدگي  از بعـد  اما ،نگرفتم جدي. نبود روشن تكليفم خودم با خودم
  .پررنگ خيلي .داد نشون
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  :كارشناس زبان و شغل آزاد ساله، 35هديه، 
 ولي ،بود كه چيزي هر و مهريه و ازدواج براي من ةخانواد هاي مخالفت تمام وجود با
 كردم مي احساس، كردم مي زندگي تنها داشتم بود سال ده، بودم مستقلي آدم من چون
 سـبك  كـردم  مـي  احسـاس  .دونم مي چيز همه خودم كردم مي احساس .دانام آقاي خودم

 معنـايي  بـرام  ماديـات  وقـت  هـيچ . كنـه  مـي  فرق زندگي و همسر و ازدواج براي انتخابم
 فكـر  طـوري  ناو موقـع  اون. نداشت اهميتي برام مهريه گفتم مي مثالً .زندگي تو نداشت

 همـون  خـانواده  يتـو . گـرفتم  كم مهريه مثالً و بود مهم برام خيلي موقع اون .كردم مي
 كسـي  بـه  خودمـه  شخصي زندگي گفتم .شد رو هروب شديدي مخالفت خواستگاري شب

  .هستي تنها آخر روز تا انتخابته گفتن منه ب. نداره ربطي
 موقعيـت « در جـوان  زن قرارگيري ه،خانواد از جديد معناي گيري شكل در ديگر مؤثر ةحلق
ـ  سـبب  عمومي ةعرص به زنان ورود و سنت شدن دار رقيب. است »پرسش  هـايي  موقعيـت  ةتجرب

 در موفقيت به دستيابي و عمومي ةعرص ةتجرب. بود شده دريغ زنان از از اين پيش  كه شده است
 تجـويزي  مراتب لهسلس در ترديد سبب اجتماعي، مراتب سلسله در عمودي تحركات و عرصه اين

 آن از اي تكـه  خواهان زنان ،امر اين پي در. رسيد مي نظر به ناپذير خدشه اين از  پيش تا كه است
 زنـان  ،وضعيت اين پي در. جنس شدند نه و قابليت به امتياز تعلق خواستار و عرصه اين در خود

 خواهـان  و نـد ادد اسـتعفا  خود تجويزي هاي مسئوليت از و طرد را موجود جنسيتي تك وضعيت
 غيرقابـل  طبيعـي  عـالي  امـر  از ازدواج ،وضعيت اين در. شدند خود مورد در گيري تصميم امكان
 مانـدن  به را زنان و شده تبديل تغييرپذير و اجتماعي اي، زمينه امر سمت به تغيير سخت /تغيير

  .كرد ميل بي مردان ةساي در
  :ي يك فرزند پسرمدرس و دارا، ساله، دكتري علوم اجتماعي 33فهيمه، 

 بگـم  و تـر  عقـب  بيام پله كي من. تبصره تا چند با. كردم فكر روش مديد هاي مدت
 اينكه و. اقتدار نه بينن مي قدرت تو رو مردانگي و هست استبدادي ما مردهاي شخصيت

 .تربيتشون تو دارن مشكلي هي شه مي مطرح قواميت بحث وقتي مذهبيهاي  خانواده اگر
 بايـد  باشـه،  قـوام  مـردي  قـراره  اگـر  و تكاليفـه  و حقـوق  مجموعـه  تقوامي معتقدم من

 بـه  تكاليفشـو  ديـم  نمـي  آمـوزش  مـا  .كنـه  تكيـه  بهش زن كه باشه داشته هايي ويژگي
 رو زنـت  توني مي تو آقا كه گيم مي مزايا .ديم مي آموزش بهشون حقوقشو فقط .پسرامون
 ولـي  ،كنـه  تمكـين  هسـت  هـم  رشت باالي اگه توني مي .نره بيرون خونه از كني محدود
 بحـران  حـق  زن كـه  داره ميـانجي  احمـدي  آقاي بحثي هي ... مالي حقوق چقدر تو اينكه
 باشه داشته بحران مديريت قدر اين اينكه و باشه اش زندگي ةاستوان بايد مرد اينكه.. .داره
 رنـگ  مـورد  در تونه مي مرد كه داريم ور اين فقط نداريم .كنه تكيه بهش بتونه زنش كه

 و كنـه  تحميـل  زن بـه  درواقع خودش خواب رگ و اون و اين و بده نظر همسرش موي
 منبعـث  فرهنگ ،نيست نصوص منظورم ديني فرهنگ تو. داره جنسي آزادي هم بعدش

 بـراي  بحرانـي  شـرايط  اگـر  كـه  كـنم  مـي  معنا خودم من براي طور اين رو ها دين اين از
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 زنه كه نباشه مرده ده مي نشون تنشي واكنش مهه از زودتر كه اوني ،افتاد اتفاق زندگي
 تكيـه  خـواد  مي زن ذاتي، هاي ويژگي مردانگي زنانگي گيم مي اگر .كنه تكيه بهش بتونه
 كه كسي به بسپره؟ كي به خواد مي رو اش زندگي سكان كنه؟ تكيه خواد مي كي به .كنه

 و بحـران  مـديريت  از خـارج  قـدر  ايـن  و شـه  مي بلند اش نعره جلوش پيچيه مي موتوري
 تكيـه  خـواد  مـي  اين به .پاشه يم هم از كه كنه مديريت احساساتش تونه نمي كه منطقه

. مردهاسـت  از تـر  قـوي  بحرانش مديريت كه تربيتي ما ةدختران و زنانه تربيت تازه ؟كنه
 شـه  نمي .كنه تكيه پسري چنين به تونه نمي تربيت اين با دختري همچين داري؟ قبول
  .كرد تكيه واقعاً
 از آنـان . شـد  زنانـه  ذهـن  در »گسسـت  و پيوند معنايي چرخش« سبب عوامل اينة مجموع

 ايـن  در زنان. كردند متوقف را خود به ديگران ترجيح و شسته  دست همسر تغيير به ساكن اميد
 اكتسـابي  هويـت  و مـادري  و زنانـه  طبيعـي  هـاي  هويـت  ميان از پيشين اتفاقات پي در و مسير

 تعبيـر  تجديدشـونده  موقعيـت  را همسـري  و هنـد د مـي  تـرجيح  را طبيعي هاي هويت همسري،
 زنـان  از برخـي  در هـاي متعـدد   جدايي و ها آمدن هم كنار عادت ايجاد ةمقدم امر اين. كنند مي
 ايـدئال  تصـوير  به و كردند خالي شانه زندگي حفظ جهت جنسيتي تك تالش از زنان. است شده
  .شدند معترض منفعل پذير نقش زن

  :دار، ديپلمه و داراي يك فرزند پسر ساله، خانه 36س، نرگ
 .كـرد  مـي  تحمـل  درد. بـود  ما اختالفات شاهد بچه كردم مي احساس من ببين خب

 از تـر  مخـرب  خيلي اين كردم مي فكر من. كنن مي مشاجره باهم نفر دو بينه بخواد دائماً
 سـخت  خيلي شايد الدينو وجود عدم عاطفگي بي درد اين. نباشيم ما از كيي كه بود اين
 كـه  بـودم  جوون زن كي هم من. نبود خوب كنن دعوا مدام دائماً نفر دو اينكه اما ،باشه
 جـدا  دوم بار براي نخواستم خودم من. ديگه شه مي سخت خيلي. نداشته اي عاطفه هيچ
 تـا  سـوزيم  مي ما گن مي ها بعضي .ساختنه بحث .ها نيست ساختن و سوختن بحث. بشم

 سـاخته  هم ديگران .بشن ساخته ديگران تا باشم ساخته بايد گم مي من اما ،بشه ساخته
 بـراي  اول ةوهلـ  تـو  مشكالت ةهم با بكنم رشد بشم ساخته من اينكه نيست مهم ،بشن
  .بشم درست خودم اومدم .بدم تغيير رو كسي مدموني كه من .مهمه من

 ها تنش آغاز اتفاق اين اما. تاس گفته پيش عوامل برآيند »زندگي ةعرص به ها جنسيت ورود«
 نبـود  سـبب  به زنان خواه سهم و جدي حضور. شود مي خانوادگي زندگي در متعددي مشكالت و

 ايجاد خواهان زنان. است زده دامن زندگي تفاهمات سوء به زوجين ميان فهم قابل مشترك زبان
قابـل   سختي به اتفاق ينا كم در اين زمينه، ةو تجرب سابقه جهت به اما ،هستند گوو گفت شرايط

 از پـيش  مسـئله  ايـن  كـه  دارنـد  مختلفي تعابير مشترك كلمات از و مردان زنان. است مديريت
 حضـور  در زنـان . است شده هايي دشواري ايجاد سبب آن ةخاتم و تأهلي زندگي طي در ازدواج،
 بـراي  ديگـر  و كننـد  مي نگاه همراه كي عنوان به همسرانشان به خود ةپرخواست و روشن پررنگ،
 دچـار  همسر و زندگي تأهلي انتخاب ،صورت اين در. شوند قائل نمي صرف آوري نان نقش مردان
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 و وضـعيت  نبـوده  روشـن  مـردان  و زنـان  دوي هـر  بـراي  آن وضـعيت  كـه  است شده تغييراتي
  .است زده  رقم را مانندي برزخ

  :ساله، وكيل و داراي يك فرزند پسر 35زهرا، 
 فكـر  اگر .كردم نمي ازدواج كه من واقعاً اصالً بود غير از اين ،نبود جوري اين اگر خب

 جايگـاه  .نداشـتم  مـالي  نيـاز  چـون  .شه نمي برآورده هم) عاطفي(نيازم  اين كه كردم مي
 ايـن هـم   بـود  قرار اگر و نبود اولويت در برام قدر اين اي ديگه نياز هيچ .داشتم اجتماعي
 ازدواج وقـت  هـيچ  بـدم،  سـرويس  بخـوام  قـط ف كـه  باشـم  كسي بود قرار و نشه برآورده

 هستيم ما كه سن اون تو مجرد دختر هي براي آن مي كه مردا اصوالً مردي هيچ. كردم نمي
 .نداشت هم ازدواج از پيش رابطه تجربة كه بود آدمي من همسر .ندارند كه ازدواج تجربة

 محـك  زن كيـ  با رابطه در خودش رو بخواد كه نبوده جوري .نبوده هم دوست كسي با
 كـه  بود اين كردم نگاه كه چيزي ... من اي نداشته شناخت خودش از كه بود جوري .بزنه

 در كـه  چيـزي  اون .جوريـه  چه همديگه با مادرش پدر رابطة ببينم كنم نگاه ش  خانواده
 ضـمن  .هسـت  طـور  همين هنوزم .داره همسرش رو هواي خيلي پدرشوهرم ديدم ظاهر
 .مادرشـوهرمه  نـام  بـه  پدرشوهرم اموال كل .كرده حفظ ش روا سنتي غالب حالت اينكه
 جلوتره نسل كي باباش از اين باالخره گفتم. كنه مي تعريف ازش داره و هواش رو خيلي

  .نداره داره پدرش كه مثبتي رفتارهاي. اصالً گم مي ولي .تره امروزي روزتره به
ها خـارج از   د كه رخداد و بروز آنآن دسته از عوامل هستن اي عوامل زمينه :اي زمينه عوامل

ها مانند عوامل سـاختاري بيرونـي، تحميلـي و عينـي      ثيرگذاري آنأاما ميزان ت ،اختيار فرد است
خصـوص   و بر عملكرد افراد در ردفردي دا ـ اين عوامل بستري كمتر عيني و بيشتر ذهني. نيست

هـا بـا    شود تشخيص آن امل سبب ميانعطاف اين دسته از عو. ثير دارندأازدواج و تشكيل خانواه ت
ها وجـود دارد   اما اين قابليت نيز در آن ،گر همراه باشد دشواري بيشتري نسبت به عوامل مداخله

  .ها قابل كنترل باشد ثير آنأت ها كه از طريق آموزش افراد جهت مواجهه يا مديريت با آن
 ميـان  آيـد  مي نظر به كه نهزمي اين. هست نيز فردي اي زمينه داراي ازدواج چندبعدي بستر

 تحت تواند مي ازدواج. دارد بستگي »ها ريشه ماندگار تأثير« به بسيار باشد مشترك مردان و زنان
 ايـ  پـدر  نبود مرجع، ةخانواد در جدايي وقوع. گيرد شكل افراد ذهن هاي جنبه ترين تاريك تأثير
 و ازدواج تصـوير  در توانـد  يمـ ... و هـا  محروميـت  خشونت، عاطفه، كمبود مراقب، و حساس مادر

 سـبب  تـأهلي  زنـدگي  در نشـده  بـرآورده  سرايت اثر نيازهاي. باشد مؤثر همسر انتخاب همچنين
 بـرآورده  به دنبال باشند متقابل نيازهاي و خانواده مصلحت پي در آنكه از بيش افراد كه شود مي

  .ندارند روشني آگاهي ها آن اصلي صورت از خود اغلب كه باشند نيازهايي كردن
 و سـنت  وضـعيت  در كه اتفاقاتي پي در گيرد مي شكل آن بستر در ازدواج كه اجتماعي بعد
 كـه  اسـت  شـده  زنـان  در وضعيتي گيري شكل سبب است گرفته صورت ها آن تصادم و مدرنيته

 فـرد  نآ در كـه  اسـت  وضـعيتي  حالـت  ايـن . كـرد  يـاد  »واژه بـي  كيفيات« نام به آن از توان مي
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. نيسـت  پيشين وضعيت خواهان كه است آگاه اما ،است چيزي چه پي در كه داند نمي درستي به
 مـدامي  تصـميم  بستر در اما ،نيستند خانوادگي زندگي از مادران خود ةنسخ تكرار به مايل زنان
 مردان اغلب كه اعتراضي. نيستند آن از جديدي نيز بندي صورت به قادر زند مي رقم مدرنيته كه
  .است وضعيت اين از ناشي روشن معيار نبود از زنان سرگرداني و دارند زنان وضعيت اين به

 پـي  در كـه  ماجرا اين. است زنان ميان در ازدواج اتفاق جدي بستر »رابطه و عاطفه اصالت«
 گرفتـه  صـورت  زنـان  اقتصـادي  فعاليت شدن محدود و عمومي ةعرص شدن خشن و شدن صنعتي

 و همسـرانه  نقـش  بـر  تأكيـد . اسـت  گرفتـه  قرار توجهمورد  تر جدي نحو به اخير زمان در است
 انسـاني  از روابط باالتري سطح در زنان كه است شده سبب زنانه فداكاري بر اصرار و زن ةمادران
 انتظـار  زنـان  كـه  شده سبب )همسر و فرزندان ( ديگران به داشتن تعلق از حجم اين. گيرند قرار

 ذهني فضاي با نياز اين تناسب عدم اما. شوند يعاطف تأمين خود شوهران سمت از باشند داشته
 نارضـايتي  سـبب  كند، مي برآورده را مشخصي و روشن كاركردهاي كه ،خانواده ساختار و مردانه
 عينـي  امر شدن ذهني به و رفته فراتر زنانه فرد سطح از امر اين. است شده تأهلي زندگي از زنان
به  را ازدواج از زنان خواست و تصوير ظهوري،نو چنين موقعيت در وضعيت اين. است شده منجر

  .است كرده تبديل مردان همچنين و زنان براي نامشخصي موقعيت
  :ساله، شاغل، كارشناس ارشد حقوق و داراي يك فرزند دختر 35 زينب،

 بـه  نسـبت  ،شـده  متفـاوت  ام جامعـه  ام روحيه خودم از من شناخت كه تفاوت اين با
 تحـول  دچار گم نمي خيلي اصولي لحاظ به بنابراين. شده رت كامل و كرده فرق و گذشته
 بـه  اشـرافم  .نيست قياس قابل كه حدي به. شده تر بسيار كامل بسيار مطمئناً ولي ،شدم

 بـا  اي ديگـه  كس هر من نه .منه ديدگاه تأثير تحت حتماً حتماً  نيازها و روحياتم شرايط
 بـاز  ،بـذاره  پـا  زيـر  هاش ديدگاه اگر حتي. بگيره تصميم كنه مي سعي ها ديدگاه به توجه

 خـاطر  بـه  خوشـحالم  االن حتـي  و گيـره  مـي  تأثير صد در صد. داره رو تأثير از حداقلي
 ،ره مـي  بـاال  شـناخت  وقتي .كنه مي سخت شرايطم خب ولي .ام راضي دارم كه ديدگاهي
 زندگي براي بود معيار چهارتا كنيد فرض گذشته كه نسبت به شه مي سخت هم انتخاب
 .بشـي  مشـترك  زنـدگي  وارد اينكـه  براي گيري مي نظر در فاكتور صدتا مثالً االن خوب
 سـالمت  بـه  كـن  نگـاه  كـه  اطـرافم  از بـودم  آموخته عمالً من كه بود چيزي چهارتا اون

 از تعريفـي  حـد  اون .چجوريـه  ادبـش  هسـت  چي كارش نماز مذهبي مسائل به خانواده
 همـون  حتـي  متفاوتـه  االن كـه  داشتم حرمت و ادب از تعريفي .متفاوته االن كه مذهب
 خـودش  براي كرده پيدا بطن هزاران بهش خوام مي االن بگم هم موقع نوا فاكتور چهار

 هـم  شده عوض ها كميت هم. شده پخته و مدهاودر بچگانه و اوليه و صوري حالت اون از
 كـردم  مـي  فكـر  .كردم نمي فكر جذابيت عنوان به چيزي به موقع اون من مثالً. ها كيفيت

 فهميدم بعد كه درحالي؛ بود خواهد جذاب من براي روزي هي ناچار به خوبه كه چيزي هر
  .باشه همه ب شبيه ما يها جهان كه دآ مي وجود به وقتي جذابيت نه

 »تهي گذشته« از را خود دارند تالش زنان ،نامشخص وضعيت اين وقوع پي در :ها استراتژي
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 از پيشـيني  و سـنتي  هـاي  نسـخه  طرد. زنند رقم را خانوادگي يزندگ از جديدي صورت و نندك
 همچنـين  زنـان . افتد مي اتفاق ذهني عامل اين پي در فردي ةنسخ پيگيري براي تالش و ازدواج
 اقـدام  تأهلي زندگي در »عاطفي جويي صرفه« به و محدود را خود عاطفي تكليف و نقش ةگستر
 گـذاري  جاي مطمئن و امن هاي موقعيت در را خود يعاطف ةسرماي كنند مي تالش آنان. كنند مي
 بـه  چنـداني  تمايـل  زنـان . زننـد  مي دست زندگي در صبوري امتياز لغو به مسير اين در و نندك

 بـاال . دهنـد  نمي نشان خانوادگي زندگي رخدادهاي برابر در توان از بيش انعطاف و مداوم سكوت
 شـدن  پذيرفتـه  و اقتصـادي  نسـبي  قاللاسـت  پـي  در زنـان  اجتمـاعي  و اقتصـادي  ةسرماي رفتن

. اسـت  تـأهلي  زنـدگي  از زنـان  خروج و راهكار اين ساز زمينه اجتماعي، سطح در آنان توانمندي
 جانـب  از »صميميت موانع رفع« خواهان خانواده در خود »حضور جنسيتي نمايش « پي در زنان

  .هستند خانوادگي زندگي از بعد اين در آنان مشاركت و مردان
  :فرزند دختر كساله، كارشناس ارشد حقوق، شاغل و داراي ي 35 ،زينب

 چـون  بپرسـم  ها ياالن از اينكه بيشتر. پرسم مي چيزها خيلي اه اين و ها پيرزن از من
. پرسـم  مـي  خيلـي  .نبودم من را اه اون ولي ،كنم درك اي بزنم حدس تونم مي رو ها ياالن
 .داشـته  رضايت خيلي كرده مي جان نوش چايي خاطر به روز هر كه كتكي اصالً بينم مي
 خـوبي  زنـدگي  كـه  اينـه  حقيقت اما. كردن هم زندگي دونسته مي خودش حق هم مرد

 تـو  و همسـايه  قـدر  اين كار سر رفته مي مرده كه صبح .ها بوده خوش هم دلشون. نكردن
 بـوده  خوش دلش وقتي .داشته ظالم شوهر كي رفت مي ادشي اصالً و بچه تا ده و كوچه

 جـدا  اينكـه  ايـ  پسنديد مي بيشتر دلخوشي اون. بوده سبكي مه اون چيه؟ مشكل يگهد
 و نأش در و داري دوست كه طوري اون زندگي روز دو كه خودت سرنوشت سراغ و بشي

 روز هـر  رو بچـه  هيـ  اينكه عين. كنم مي انتخاب رو اين من باشي؟ خوش هست كرامتت
 اگرچـه . نيسـت  بشـر  كرامـت  و نأشـ  در رضايت اون. بشه راضي بدن بستني هي و بزني

 عـدم  گـاهي  و). بـود  مـن  مشـكل  ترين بزرگ( عاطفي توجهي تو زندگي من بي. رضايته
 در زن كرامت حفظ عدم. بندازه تيكه بكنه شوخي هر راحت مثالً. كالم در حرمت حفظ
 كـه  كنـي  سـلكت  لغتـت ة داير در رو هاي واژه يعني .داشت زيادي درد كه رفتار و گفتار
 بشـه  رعايـت  ايـن  حالـت  تـرين  سخت حالت بدترين در. ست واژه بهترين باشي مئنمط

 فـرض  بـه  ،بـده  حـالم  من عنيي مثال. شدم مي شوكه من و نبود اين ولي ،حله چي همه
 اينكـه  ديگـه  كـي ي. بـزنيم  حـرف  هـم  با تونيم مي شده؟ چي عزيزم گه نمي چته؟ گه مي
 اينكـه  حتـي  نه تالشي نه ،شد مي طالق زا حرف وقتي ها توجهي بي اين تمام با ديدم مي

 اينكه. بريم مشاوري پيش اينكه نه. داريم اي بچه ما اينكه اي بذاريم قراري اي چيه حرفت
 عـدم  ايـن  اصـالً .  مرنـدا  مشكلي من برو تنها ،داري الزم اگر برو تنها بري خواي مي اگر

 جالبـه . كرد مي كهشو شدت به ور من خانواده به نسبت عاطفي و روحي مسئوليت تالش
  .نمون موني نمي بمون موني مي .دارم دوست ،خوبم تو با من گه مي هم آخرش كه
آغـاز   و ازدواج حـين  پـيش،  ةمرحل سه در زنان براي گفته پيش عوامل همة برآيند :پيامدها
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 از خـروج  در قراري زنانه و رو به افـزايش  بي آنچه. شود مي خالصه گيري تصميم در تفكر جدايي
. اسـت  بـاره  ايـن  در سـازي  تصـميم  موقعيت حائز آيد، در حقيقت خود، مي نظر به تأهلي گيزند

 در تـأخير « بـه  آگـاهي  نـوعي  ظهور در و گفته پيش مسائل همة به توجه با زنان ازدواج از پيش
  قابـل  زنـان  ازدواج سـن  افـزايش  در تصـميم  ايـن  عيني نمود. زنند مي دست »ازدواج به تصميم
 شـود  مـي  سـبب  رود مي باالتر و باال آن از خروج آمار كه نهادي به ورود در رديدت. است مشاهده

 وننـد  ك صـرف  خـود  اقتصادي توانمندسازي و شخصي هاي خواست پيگيري براي را زماني زنان
 بـه  توانمنـدي  تـرجيح  بـه « ازدواج از پـيش  آنان. شوند ازدواج وارد بيشتري قدرت با آن از  پس

» ااسـتعف  خـود  گري تسهيل موقعيت« از خانوادگي زندگي حين در زنان .دارند اصرار »وابستگي
 حـل  مـردان در  مشـاركت  خواهـان  آنـان . كننـد  نمي ايفا را آسيا زيرين سنگ نقش ديگر و داده

 از ناشـي  موقعيـت  اين. كنند مي خودداري خود مادران ةبه شيو سكوت و صبوري از و ندا مسائل
 ـ فرهنگـي  ةشـد  جنسـيتي تعيـين   ةمحـدود  بـه  نزنـا . اسـت  »زيست فضاي گسترش خواهش«

 حضـور  خواهـان  خـود،  توانمنـدي  اثبـات  و نمـايش  ةواسـط  آنان به. نيستند قانع اجتماعي خود
 نگـارش « مطالبـه، زنـان   ايـن  واسـطة  بـه . ندا خانوادگي زندگي عرصة در تري گسترده و تر پررنگ
 جـنس  كيـ  محور حول ديگر يزندگ ،نگارش اين در. گيرند مي پيش را »رابطه جنسيتي ادبيات

 و عاطفـه  عنصـر  اگرچـه  ،عرصـه  ايـن  در. شود مي )زنـ  مرد( دوجنسيتي بلكه ،گردد نمي )مرد(
 زنـدگي  هـاي جـدي   گيري تصميم در مشاركت، كند مي ايفا مؤثري نقش زنان احساسي خواست
 سنجش سخت ياتكيف بروز اما. دارد نمود نيز... و خانه خريد فرزندان، تعداد آوري، فرزند همانند
قـرار دارد و  ) و مـردان ( زنـان  از خـانواده  نهاد آشكار خواست مقابل در گفته پيش داليل به زنانه

تجربـه   را زنـدگي  »گسست و آغاز ناچيزة فاصل« گونه برزخ موقعيت در زنان كه سبب شده است
  .شوند هايي كه هنوز آغاز نشده تمام مي زندگي: كنند

  :اجتماعي و كارمند ساله، دكتري علوم 37نسيم، 
 بـه  .كـنن  مـي  فرامـوش  راحتي به بندازه خطر بهو ر موقعيتشون كه چيزي هر مردها

 ايـ  كارشـون  كـه  نيسـتن  ايـن  نگـران  اصـالً . ندارنـد  محبـت  از عميقي درك هيچ نظرم
 و مالحظـه  بـي  و كوچـك  و محـدود  موجـودات . رهآ مي ديگري كس سر بر چه حرفشون

 در. قـالبي  خيلـي  هـم  بـه  شبيه خيلي. شن مي تربيت طور اين عنيي. هستن خودخواهي
 ريشـه  محبـت  و عشـق  در هـا  زن مـا . شده تكرار ماجرا اين ديدم كه مردهايي اين تمام
 كيـ  خاصـيت  .ماسـت  خاصـيت  اين. گيريم مي قوت. شيم مي سبز. گستريم مي. ديم مي

 سـطح  از. فهمـن  نمي ور محبت. فهمن نمي ور عشق مردها نظرم به. سالم محبت و عشق
 .خودشـون  از فراتر. بينن مي انساني ور عشق ها زن اما. رن نمي باالتر مردانه و زنانه حد و

 توجـه  محل متعلقاتش ةهم با مقابل طرف وجود كه زماني. بينم مي طور اين من حداقل
 و توجـه  بي. خوان نمي جنگل و باغ و باغچه اما ،خوان مي گلدون اهمرد. باشه تو نگراني و

 و بيـرون  تنها كه بعدي تك موجودات. دونن مي نوخودش حسن همو ر اين و ان تفاوت بي
 يـد أيت بـه  نيـاز  و نـدارن  مسـتقل  شخصيت كه اي وابسته موجودات. مهمه براشون ظاهر
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 سـرزمين  بـه  ورود قـدرت  كـه  ترسـويي  ايهـ  آدم. دارن اهميـت  احسـاس  براي بيروني
 آمـاده  ور خودشـون  ايـن  بـراي . ارنند ور توانش عنيي. ندارن رو انساني روابط ةناشناخت

. فـرد  كيـ  كـردن  خوشـحال  تا تره ساده براشون گرفتن مدرك و درآوردن پول. كنن نمي
 عميقي هاي پرسش چون .خوان نمي ور عميق هاي لذت چون ماجرا اين از برن نمي لذتي

. دارن عمقـي  كـم  هاي زندگي. شن مي راضي ظاهر و سطح به كه اينه. بدن جواب رو بايد
  .ان بصيرت كم عموالًم

  ازدواج از زنانه فهم گيري شكل فرايند پارادايمي نمودار

  گيري نتيجه و بحث
 كه است آن بيانگر دارند را) ها(جدايي و )ها(ازدواج تجربه كه زناني نظر از زندگي معناي بررسي

ـ  سـه  هويت. ندا طبيعي نقش به اكتسابي نقش مفهوم از گذار و تجربه حال در آنان  زنـانگي،  ةگان
 بود، نياز كمال و تماميت احساس براي ها آن ةمجموع به از اين پيش  تا كه ،مادرانگي و همسري
 گـروه  در شـدن  پذيرفتـه  بـراي  ايـن  از  پـيش  تا كه زنان. هستند جايگاهي تغيير حال در اكنون
 ]20ص ،12[ بودنـد  شـرايطي  هـر  در آن داشت نگه و همسري ةتجرب نيازمند االنس بزرگ معتبر
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 عنـوان  بـا  پژوهشـي  در محقق. دهند مي ادامه زندگي به خود فرزند بي/ با و شوند مي جدا اكنون
يافـت كـه     بـه ايـن نكتـه دسـت     ]11[» )1396( بنيـاد  داده پژوهشي جدايي؛ از مادرانه ةتجرب«

هايي كـه   ماندن در زندگي براي باقي ،خصوص انتخاب هويت مادري خالف باور رايج در بر ،مادران
و پس از آن هويـت مادرانـه را انتخـاب    ) هويت زنانه( يابند، اكنون فرد خود را ناخوشايند ميآن 
نقش همسري و منزلت مادري خود را فرامـوش و بـر    »خاموشي موقت« ةآنان در لحظ. كنند مي

 را زنـان فرزنـددار   ذهـن  اين تمركـز و فراينـد آن در   معناي. كنند هويت زنانگي خود تمركز مي
 بـه نفـع  ) همسـري  چـون ( تجديدپـذير  اكتسـابي  هـاي  كاهش ضريب اولويت نقـش  به توان مي

 بـر  را خـود  رايـج،  بـاور  بـرخالف  زنـان . كرد تعبير زنانگي و مادرانگي چون طبيعي هاي موقعيت
  .دهند مي ترجيح است بوده آنان ةعهد بر اين از  پيش تا كه تكاليفي و ها نقش

 ايـن  كننـدگان  مشـاركت . دارد اشـاره  مسئله ينا به تري مبسوط نحو به پژوهش حاضر نتايج
در  ازدواج، از پـيش  تأهلي زندگي دربارة مشتركي تصورات به خود متنوع هاي تجربه در پژوهش

 مسـئلة  كـه  داشـتند  اشـاره  جـدايي  تصـميم  و مادري ـ همسري نقش تجربة و طي دوران تأهل
 مقولـة  در آن بارز نمود. كرد مي نروش از پيش بيش  را )هويت زنانه(خود  انتخاب و افتني اولويت
 و روشـن تكـاليف   سـاية   از خـروج  در زنـان . است »سايه از خروج« پژوهش اين پرتكرار مركزي
 چارچوب فاقد، آن بودن جديد دليل به كه هستند فضايي تجربة در حال موجود پيش از هاي نقش

 زنـان  آن مختصات و ضاف اين. خطاست و آزمايش موقعيت در مشخص بوده و بنابراين ساختار و
 آنان، براي را هايي دشواري نتيجة آن كه در كند مي انتخاب معيارهاي در سرگشتگي دچار را امروز
 روشن از تصويري نيز خود زنان. است كرده  ايجاد خانواده نهاد و )مردان (ازدواج  رخداد ديگر طرف
شناسـند   مـي  تـأهلي  زيسـت  عنـوان  تا كنون بـا   را آنچه كنند مي احساس تنها و ندارند فضا اين
  .ندا ناتوان نيز هستند آن خواهان آنچه بندي صورت از آگاهانه نحو به اما خواهند؛ نمي

 هنجارهاي نهند، گام  موقعيت اين ازدواج به از دلهره احساس عين در تا دارد وامي را زنان آنچه
 عنـوان  بـه  جامعه برابر در نقش ايفاي به را آنان پيشين هاي زمان از همچنان كه است آوري الزام

 و ندا قائل گذشته از بيش اولويتي خود براي آنكه وجود با زنان. كند مي تشويق مسئول ساالن بزرگ
 ساختاري فشار متوجه دهند، مي نشان همسر انتخاب در عامليت و اشتغال تحصيل، ادامة در را آن

 در براي زنانِ تنها جـز  زندگي هاي محدوديت. هستند نيز سالي بزرگ از مرحله اين تجربة جهت
 و تجربة مادري و شدن داشته  دوست و داشتن دوست  به زنان نياز همچنين و شهرها كالن برخي

 بـه  فضـايي  چنـين  در زنـان . بـرد  مـي  خـانوادگي  زنـدگي  تشـكيل  سـمت  به را فرزندآوري آنان
ـ  حـوزة  در آنـان  تغييـرات  دارند انتظار و كنند مي اقدام گيري تصميم  و اجتمـاعي  فـردي  دگيزن
 كنـار  در امـر  ايـن . شـود  شـناخته  رسميت به مردان و جامعه منظر از آن از حاصل هاي سرمايه
 پـي  كنندة خانواده جهت خودشـكوفايي، در  فضاي تسهيل و صميمانه تجربة روابط افتني اهميت

 اين وارد وادگيخان زندگي از تصويري با را زنان فردگرايي، بر مبتني مدرن هاي آموزه فراگير شدن
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تصادم،  اين در. اند شده اشتباه مرتكب آن مورد در يابند درمي آن به ورود از پس كه كند مي نهاد
 زنان كه صميمانه، روابط و فردگرايي از حجم اين برابر در خانواده نهاد آنكه شود مي آشكار آنچه
 بسيار تكاليف در جهت نهاد اين اصوالً و نداده خرج به انعطاف كنند، مي ازدواج به اقدام آن پي در

 و جنسي نياز تأمين اقتصادي، تأمين چون تكاليفي ساختار يافته است؛ جدي و روشن مشخص،
 ها ارزش گيرندة تحويل نسل عنوان به فرزندان پذير كردن جامعه و فرزندآوري عمومي، اخالق حفظ

 .كنـد  مـي  پر »مسير در تصميمي« را روشن تكاليف اين ميان خالي فضاي. موجود هنجارهاي و
 و شود مي تلقي زندگي تشكيل دليل و مقدمه عنوان به صميميت كه امروزين هاي زندگي برخالف

 احساسـات  از حوزه اين ذاتي خاصيت كه عواطف، گيري آرام كه دارد همراه به را ماجرا اين خطر
  .كند سرديدل و ترديد دچار خود تصميم به نسبت را زندگي فرد حقيقت برآمدن و است،

 صـورت   بـه  را زنـان  منظـر  از خـانوادگي  زندگي و ازدواج معنايي وضعيت توان مي ،درنهايت
 در ازدواج در شخصـي  رشـد  و صـميمانه  روابط و عاطفه افتني اهميت: كرد بيان ذيل هاي گزاره
 دورو مـالي؛  نيازهـاي  تـأمين  توانايي و مردان به اقتصادي وابستگي از رهايي امكان اي رهايي پي

 اساس كه خانواده نهاد در موجود پيش از جنسيتي هاي نقش و تقسيمات گرفتن ناديده و فردي
 بـا  خـانواده  نهـاد  تناسب عدم و تعارض كند؛ مي تعريف مربوط تكاليف و و شوهري  زن در را آن

 فردي و نقشي هويتي، تغييرات نشناختن رسميت به و غفلت زنان؛ انتظارات و تصورات تقاضاها،
 ايـن . همسـري  و تـأهلي  فضـاي  در مردانـه  و زنانه دنياي تصادم نهايت در و مردان جانب از زنان

 گسسـت  هـم  از به گوو گفت راهكارهاي و مسئله حل مديريت از زوجين ناتواني جهت به تصادم
 داليـل  را حـوزه  ايـن  در مـردان  بـه  نسبت زنان بيشتر عامليت. شود مي ختم تأهلي هاي زندگي
 پـژوهش  اين ،درنهايت. كند مي توجيه حقوقي و اجتماعي ذهني، تغييرات صخصو در گفته پيش

 ديگـر  پـژوهش  دو ةمقدمـ  را نوشتار اين و ندارد پيشين هاي پژوهش سياق و سبك به راهكاري
 زنـدگي  در موجـود  هـاي  دشـواري  معنـايي  موزاييـك  بتوانـد  ها آن از حاصل ةافتي كه شمارد مي

 تغييرات نشناختن رسميت به در مردان مواجهه معنايي ةلعمطا نخست. كند تبيين را خانوادگي
 و الزامـات  گيـري  ناديـده  و عاطفـه  محوريت با نوظهور تصورات معنايي ةمطالع دوم و زنان ةحوز

  .زنان جانب از ازدواج انگاشتن بعدي تك از ناشي اقتضائات
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