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  ييزناشو يزندگشهر كرمانشاه از تداوم  متأهلروايت زنان 
  2ي، سيده سارا اسد*1احمد غياثوند

  چكيده
دهـه از   كيمشترك زنان ساكن شهر كرمانشاه است كه حداقل  يزندگ ةستيتجارب ز يبررس حاضرپژوهش هدف 
 هدفمنـد  گيري نمونه ةروش پژوهش تحليل روايت و شيو .ندارند ييبه جدا يليو تما گذشتهها  آن مشترك يزندگ
 نشـان  پـنج مرحلـه  تداوم زندگي در قالـب   ةتجرب از نتايج حاصل. نفر مصاحبه به عمل آمد 20نهايت با  و در است
هاي  اضطرار در خانواده نيا .نگرند مي تر به ازدواج دخترانشان نهعجوال يو حت شتريب ةعالقا بها  كه خانوادهدهد  مي

 ريـ مشـترك ز  سـت يز كردن دوم، دختران با ازدواج ةدر مرحل .رديگ مي ريشهخانواده  ياصل ياز كاركردها گسترده
ـ     مـي  مختلـف تجربـه  هـاي   و چـالش هـا   شوهر همراه با اختالف ةسقف را در خانواد كي خـود   ةكننـد كـه بـه نوب

از اوج تضاد و جـدال،  بعد ، سوم ةدر مرحل. به همراه داردرا  ديجد گاهيدر نقش و جا يريپذ شدن و انطباق يتماعاج
 يشـدن بـه معنـا    و مستقل شوهر پدرة از خانوادشدن  تا با جداد شو مي شروع گريهمد رشيو پذ يسازگار تدريج به

و بيشـتر  هـاي   ، دلبسـتگي مشـترك  ةعالقـ  ييدايدر پناه پ تدريج به ،در مراحل بعدي .ابنديمشترك دست  يزندگ
چنانچه رويدادهاي مختلف ثبـات   ،بر اين اساس. كنند مياحساس آرامش  يمشترك، در زندگ ستيز ييافزا مهارت

و تعهد دروني زوجـين در  ها  را در قالب روايتي با دو تاروپود تعهد بيروني خانواده شده زندگي زناشويي زنان مطالعه
تعهد  گر،يد يديو در سطح تجر يو الزام ذهن ينيع تيحما را در قالبها  نظارت خانواده تأثيرتوان  ، مينظر بگيريم

شروع، ساختن، حفظ  يبرا ينيع يو تقال يذهن آوري تابرا در قالب دو مفهوم  ييزناشو يدر زندگ نيزوج يدرون
  .مورد توجه قرار داد ييزناشو يو دوام آوردن در زندگ
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  مقدمه
شناسـان و   اكثـر جامعـه   بـاز مـورد توجـه    رياز دي، مهم اجتماع ينهادهايكي از  منزلة به ،خانواده

سـاخت   ياساسـ هـاي   از جنبـه  يكي تيدر جمع ييزناشو ،همچنين .بوده است شناسان تيجمع
البتـه  . رود مي ازدواج و خانواده در جامعه به شمار تيوضع ياز عوامل مهم بررس يكيو  تيجمع

قـرار   تـأثير را تحت ها  ترين نهادهاي بشري است كه زندگي انسان ازدواج گرچه يكي از ابتدايي«
هنـوز   شود مي زناشويي ةابطداده است، روابط انساني و آنچه دقيقاً منجر به شكست يا موفقيت ر

 .]5[ »گشايي نشده است به طور كامل رمز
هـاي   كـه در دهـه  ، يفرهنگ يها يو به دنبال آن دگرگون يو اجتماع ياقتصادهاي  يدگرگون

 در نوع نگاه افراد به خانواده و انتظـارات  ياساس يراتييتغ وسته،يبه وقوع پ يرانيا ةدر جامع رياخ
در  ييروابـط زناشـو   لتحو ريس رغم ، بهبر اين اساس. آورده است ديپد يياز ازدواج و زناشوها  آن
بـا  اي  ههسـت هاي  گسترده به خانوادههاي  خانوادهتغيير از نظام پدرساالر و  ييرها يبه سو رانيا

، گـرايش جوانـان بـه ازدواج و    دختران و پسـران  يبرا يمساعد زندگ طيدر انتخاب و شرا يآزاد
ـ  .دهد كلي وضعيت مطلوبي را نشان نمي روط ه، بالقوضعيت ط  شـتر يبله، ئيـن مسـ  ه ادر پاسخ ب

 .كرده اسـت بررسي  يفيو ك يكمدر قالب مطالعات طالق را و عوامل آثار  گرفته مطالعات صورت
نسبت طـالق و ازدواج  ، 1395در سال «رسمي بيانگر آن است كه هاي  از اين منظر، برخي يافته

 100طالق در مقابل هـر   9/23 گر،يد عبارت به ،اي ازدواج 2/4 طالق در مقابل كيثبت  به صورت
مختلـف كشـور در سـال    هاي  ازدواج در استان 100نسبت طالق به  ،همچنين .بوده است ازدواج
البتـه شـاخص نسـبت     . ]15[ بـوده اسـت   58/22برابر بـا   1393و در سال  2/10برابر با  1383

، يك سـال بـه تعـداد ازدواج   هاي  محاسبه از طريق تقسيم تعداد طالق دليلبه  ،طالق به ازدواج
تواند ناشي از شدت كاهش تعداد ازدواج در همـان   مي حتي؛ تواند بيانگر افزايش طالق باشد نمي

  .]70، ص1[ سال باشد
نـرخ   ةدر كنار محاسـب  خانواده ليازدواج و تشك ةدو مقول نيتفاوت ب گرفتن نظر دربا 
شـده در منـابع    هنرخ خام طالق و معمول محاسب(همان سال هاي  دواجاز برحسبطالق 
خـانواده   ليبعـد از تشـك  هاي  دوران عقد با طالقهاي  طالقانگيزه و آثار  زاني، م)يرسم

تـوان اسـتدالل نمـود كـه نـرخ       مي ... و )ساله 29تا  25و  24تا  20(جوان هاي  زوج نيب
  .]8[رسد  نمي كننده به نظر ايران چندان نگران ةتفكيكي طالق در جامع

 يانجامـد، تعـداد   مـي  بـه طـالق  هـا   از ازدواج يبرخ كه درحاليدر رويكرد پژوهشي ديگري، 
 يداريـ پا ةيـ ما يچه عوامل نكهيتمركز بر ا. مانند مي يباق داريازدواج هم وجود دارد كه سالم و پا

 جيو تـرو  جـاد يامـر ا توانـد در   مـي  د كـه شـو  مـي  يريآمـدن تصـو   دست به باعثشود،  مي ازدواج
 آمارمركز هاي  ثبات زندگي زناشويي داده ةدربار ].40[ سازنده باشد هدر جامع داريپاهاي  ازدواج

كـه بـا طـالق مواجـه     هـايي   زوجبـين  مشترك  يطول زندگ نيانگيمدهد كه  مي نشان) 1395(
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 يدر زنـدگ  ثبـات  يبـه نـوع   نيزوجـ  ،ياول زندگ لسا 5بعد از . سال است 3/8 رانيدر ااند  شده
 ينـ يشده مربوط به زوج طالق ثبت زانيم نيكمتر، 1393تا  1385از سال . كنند مي دايدست پ

 زانيـ م نيكمتـر  1395و  1394و در سـال   انـد  مشترك داشـته  يسال زندگ 20تا  18است كه 
چه در  گر .دوگذشته بها  مشترك آن يسال از زندگ 29تا  28 است كه ينيطالق مربوط به زوج

 تيرضـا  ةدهنـد  مشترك نشان يازدواج و زندگ ةادام شهيتوان اذعان داشت كه هم مي زمينه نيا
در هـا   هدف اساسي اين پژوهش تحليل وضعيت تداوم زندگي زناشويي خـانواده  ،ستين ييزناشو

با توجه به اينكه آمار طالق در استان كرمانشاه از ميانگين كشوري  ،واقع در. است شهر كرمانشاه
 ةرتبـ در  1393سوم، بعد از استان البرز و تهران و در سـال   ةدر رتب 1383در سال ( تاس باالتر

بـه كشـف    ]29[شناسـان   روان رياخهاي  دهه در ليدل نيبه هم«، )كشورهاي  استان نيهشتم ب
  .]4[» اند خوشبخت توجه نشان داده و بلندمدتهاي  عوامل مؤثر در ازدواج

منـدي   زاي تحقيق، تمركز اين پژوهش با بهره لهئمس ةبا طرح زواياي مختلف جنب ،مجموع در
زندگي مشترك زنان ساكن شهر كرمانشـاه   ةاز روش تحقيق تحليل روايت، بررسي تجارب زيست

 عبـارت   به .و تمايلي به جدايي ندارند گذشتهها  آن است كه حداقل يك دهه از زندگي مشترك
بازسازي تجارب و مختلف موجب  طياو شرها  تيزنان در موقع نيا يگداستان زندشنيدن  ،گريد

هـاي   مصـاحبه  مجمـوع  دنيه نظـم كشـ  ب، نيبنابرا. شود ها مي ة آنزيست ةنيز فهم مشترك تجرب
در عـين   ييزناشـو  ياز ثبات زندگها  آن مشتركهاي  تيروا ميتنظ شوندگان و با مصاحبه ييروا

 كننـد،  مـي  را تبيين و تفسـير طالق وضعيت د كه نشو مي ي محسوبمطالعات ةكنند تكميل اينكه
 يدر داشـتن زنـدگ   نيبه زوجـ و نيز  را نشان دهد افتهي دوام ييزناشو يزندگ يرهايتواند مس مي
  .كمك كند داريپا

  تجربي پژوهش ةپيشين
بيشـتر  ها  پژوهش نيانجام شده، ا و تشكيل خانواده در ارتباط با ازدواج يارياگرچه مطالعات بس

در مـدت   و بلند داريپاهاي  رابطهبر كمتر و در مقابل اند  طالق پرداخته يو كاركرد يعلّ نييبه تب
كـه حالـت    ،خانواده ياز زندگ يبخش مهم يكه بررس يصورت در ؛اند تمركز كردهزندگي مشترك 

مـك ويـر و   . اهميـت بيشـتري دارد  د، كنـ  مـي  را ممكن يياز جدا يريشگيثبات دارد و قدرت پ
دهنـد كـه تفـاوت     مي نشان» ثر بر ثبات ازدواجؤعوامل م«عنوان  بادر پژوهشي ) 2012(ديمكپا 

ثر بـر ثبـات ازدواج از حيـث جـنس،     ؤكنندگان در ادراكشـان از عوامـل مـ    معناداري بين شركت
بيشتر بـه مقولـة    شده متغيرهاي ياد. دينداري، سطح تحصيالت و طول مدت ازدواج وجود ندارد

عمدة استحكام خانواده و منشأ دوام روابـط  هاي  تواند از مالك مي كه همسري اشاره دارد همسان
طبقـة   ،چون تحصـيالت، نـژاد و قوميـت   هايي  ناهمساني همسران در زمينه. زناشويي تلقي شود

شـت زمـان   تواند سرچشمة نزاع و تعارض بين همسران شود و بـا گذ  مي ...اجتماعي و ـ اقتصادي
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آمده، درآمد كم خانواده بيشتر به  دست بههاي  طبق يافته. تقويت كندها  آن ميل به جدايي را در
از اسـتاندارد  هـا   آن را هرچه منابع در دسترس خانواده بيشتر باشد،زي ،انجامد مي ثباتي ازدواج بي

ـ  ساز رضايت بيشـتر افـراد   تري در زندگي برخوردارند و همين زمينه قوي دگي خواهـد بـود   از زن
ثبات ازدواج بـه سـطح درآمـد، نـوع      ةكنند از ديگر عوامل تهديد) 2010(گودمن و گريوز . ]41[

طي بررسي خود روابـط جنسـي   ) 2002(هيتون  .]34[كنند  مي ازدواج و موقعيت باروري اشاره
ي پــيش از ازدواج، تولــد فرزنــد پــيش از ازدواج و نــاهمگوني نــژادي و دينــي را از عوامــل منفــ 

به نقل از هيتون ) 1991(كان و الندن . ]37[ند دا ها مي كنندة ثبات ازدواج در خانواده بيني پيش
ـ  ثباتي ازدواج بر اين باورند كه ارتباط بين رابطة پيش از ازدواج و بي) 2002( ي نيسـت، بلكـه   علّ

ضـمانت   دارند كـه اي  هشوند صفات شخصيتي ويژ مي افرادي كه در روابط پيش از ازدواج درگير
) 1999(مطالعة فاور، منتـل و اولسـون   . ]35[ دكنن مي رو ثبات زناشويي را در آينده با ابهام روبه

بـه دليـل    ،عـوض  در. به طالق گـرايش دارنـد  ها  سنتي كمتر از ساير زوجهاي  نشان داد كه زوج
ود دونفـرة ازدواج رضـايت كمتـري از خـ    هاي  هاي ارتباطي و حل تعارض به جنبه مهارت فقدان
زنـان در  هـاي   هـا و نگـرش   ارزش شيمايپ«عنوان با اي  همطالعغياثوند در . ]30[ دهند مي نشان

ـ  22منـاطق   يسـال بـه بـاال    15دختران و زنان  آرايبه روش پيمايش  »شهر تهران شـهر   ةگان
مطلـق   تيـ اكثرها،  طبق يافته .ده استكربررسي  را زندگي زناشويي ةدربار) 1396سال (تهران 

. دارنـد  تيرضا اديز يليو خ اديخود در سطح ز ياز زندگ قيتحق ةنمون متأهلزنان ) درصد 73(
ثبـات   تيوضـع  است مشترك قابل مطالعه يزندگ تيكه در قالب رضا يگريدهاي  لفهؤاز م يكي

در شـهر تهـران   هـا   درصد خـانواده  48دهد كه  مي نشان هحاصلهاي  افتهي. مشترك است يزندگ
هـا   درصد خـانواده  كي ،در مقابل. كنند مي يو آرامش زندگ يخوب به گريهمدبا كه اند  دهكراذعان 
كه با همسرشـان اخـتالف   اند  درصد عنوان كرده 37 ،نيهمچن. دندواريام از همسرشان ييبه جدا

بـه   ياجتمـاع  يهنجارهـا  دليـل درصد بـه   5/5كنند؛ گرچه  مي گو حلو با گفتآن را  يدارند، ول
خـود را از تـداوم    يدواريـ ام انـه يم يِدر وجـه نظـر   زيـ درصد ن 5/8حدود . دهند مي ادامه يزندگ
شهر  متأهلزنان  نيمشترك ب يزندگ يداريحفظ و پا ،همچنين .اند اعالم كرده تركمش يزندگ

بـه   اديز يليو خ اديدر حد زها  آن درصد از 94 ه،حاصل يطبق بررس. ددار ياريبس تيتهران اهم
 سـت يشـان مهـم ن  يبرا يكه حفظ زندگ ينسبت كسان. ندديمشتركشان مق يزندگ ةحفظ و ادام

  .]7[ است صددر كيحدود 
ثبـات ازدواج زنـان و    ديـ در تهداي  هنـ يزم يرهـا ينقـش متغ « يپژوهشدر ) 1393( يموسو

 يرهـا يمتغ يبرخـ  يپژوهش با هدف بررس نيا. كرده است يرا بررس »نيشهر قزو متأهلمردان 
 جينتـا  .ه اسـت انجـام شـد   نيشـهر قـزو   متأهلكنندة ثبات ازدواج زنان و مردان  ديتهداي  هنيزم

را نشـان   ياشتغال تفاوت معنـادار  تيوضع وضعيت ثبات ازدواج بر حسبكه  داد پژوهش نشان
، بود دار خانه زنـ  كاريكه در آن مرد ب ،يازدواج گروه يثبات يبهاي  معنا كه نمره نيبه ا.مي دهد
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ـ   شتريب ادهدرآمد كم خانو. بود شتريب بودند كه هر دو زوج شاغل ينسبت به گروه  يثبـات  يبـه ب
 تيقوم ثيكه با همسران خود از ح يمشاهده شد افراد نيهمچن. شود مي منجر ييروابط زناشو

ازدواج  يثبات يدر ب يكمترهاي  داشتند نمره يمتفاوت تيكه قوم يبودند، نسبت به افراد كساني
با همسـر خـود    اجتماعي ـ يقتصادطبقة ا ثيكه از ح يافراد نكهيا يينها تةافي. به دست آوردند

بـا   يكسـان ي گـاه يدر جا ياجتمـاع  ــ  يطبقة اقتصاد ثيكه از ح يتفاوت داشتند نسبت به افراد
  .]17[دند كرازدواج كسب  يثبات يدر ب يشتريبهاي  ند، نمرهشتهمسر خود قرار دا

  مفاهيم حساس نظري
زنـان متأهـل شـهر     ةستيتجارب زپژوهي  روايتبر  يمبندر بحث از چارچوب مفهومي پژوهش، 

و براسـاس آثـار و   اي  گسـترده بـه هسـته   از حالـت  تحول خانواده  ،در قالب لنز نظريكرمانشاه 
مسـير و  » ثبات زندگي زناشـويي «پيامدهاي چنين وضعيتي در قالب مفهومي با عنوان پارادايم 

  .كند بيشتر روشن ميجهت مطالعه را 
از هـم جـدا شـدن     ايـ گرفتن  در قالب طول مدت ازدواج هر زوج بدون طالق ييثبات زناشو

هـر دو   ايـ  نياز زوجـ  يكـ يمطرح است كه  يازدواج زمان يثبات يب ،واقع در]. 39[شود  مي فيتعر
رسـاندن ازدواج   انيـ دهند كـه بـه پا   مي انجام يرفتار اي شندياند مي ييجدا اي قطال ةزوج دربار

پاشـيدگي زناشـويي، گسسـتن     هـم  ثباتي ازدواج همراه مفاهيمي ماننـد از  بي. ]18[دارد  شيگرا
بنابر آنچـه   .]22[ كردن استفاده شده است روابط زناشويي، طالق، كيفيت زناشويي پايين و ترك

و  تيمسـئول  ميمتقابـل و تسـه   تيـ هو تيـ از ماه يشاخصـ  منزلـة  بـه  ييزناشو باتگفته شد، ث
 منزلـة  بـه  ييثبـات زناشـو   ،نيبنـابرا . شـود  مـي  همسران شناختهة گذشت ييزناشو ةتعهدات دور

امـل  عشـود و   مـي  جانبه مطرح دو يدوست از استقالل، اعتماد واي  هو دوام هست شاخص استمرار
و گاتمن  )1988( كيتزپتريف. ]18[رود  مي شمار به ييزناشو يدكامو شا يشادة كنند ينيب شيپ

ازدواج  :كـه عبـارت اسـت از   انـد   كـرده  ييمطالعات خود سه نوع ازدواج باثبات را شناسا براساس
براسـاس  . ياجتنـاب هـاي   و زوج) يتيدوجنسـ ( يدونقشـ هـاي   زوج ،يسنتهاي  ثبات شامل زوج با

هاي  خود را با نقش يسنتهاي  باثبات، زوجهاي  انواع ازدواج دو گاتمن در مور كيتزپتريف ليتحل
 يكننـد و بـرا   مـي  سـازگار  يسـنت  يو سبك زندگ يجنسهاي  را با نقش يزندگو سبك  يجنس
نقـش  (طلبانـه   مساواتهاي  نقش ينقش دو نيزوج. ]33[ند ا قائل يكم تياختالفات اهم تيريمد

 نيزوجـ . كنند و نگـاه آنـان بـه حـل اختالفـات مثبـت اسـت        مي فايرا ا) زمان هم ةمردانه و زنان
 يريـ دهند و از درگ مي را ادامه يمواز ياما زندگ ،را قبول دارند يسنت يجنسهاي  نقش ياجتناب
  .كنند مي زيپره

پـردازد،   هـا مـي   ازدواج يداريـ و ثبـات و پا  ييروابط زناشـو  ةكه به مطالعهايي  هياز نظر يكي
سـپس   ،يدرمـان  تيـ تحول خود ابتدا واقع ريدر س هينظر نيا. گالسر است يدرمان تيواقع ةينظر
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هـاي   بيمشـكالت و آسـ   ،از نظـر گالسـر   .]6[شـد   دهيانتخاب نام ةيگاه نظر كنترل و آن ةينظر
بـه منظـور    يگـر يبـه كنتـرل درآوردن د   يبـرا  نياز زوج كياز تالش هر يناش ييزناشو يزندگ
و رشـد   يرونيكاهش كنترل ب يدرمان تيهدف واقع. ]31[خود است هاي  و خواسته ازهاين يارضا

تعارض زناشويي ناشي از ناهمـاهنگي زن   ،)2000(نظر گالسر  از .است نيدر زوج يكنترل درون
هـاي   واره طـرح هـا،   و شوهر در نوع نيازها و روش ارضاي آن، خودمحوري، اخـتالف در خواسـته  

 شيافـزا  دنز،يـ گ يدر آرا .]32[ والنه به ارتباط زناشـويي و ازدواج اسـت  ئمس رفتاري و رفتار غير
 شـتر يعزم ب ةبلكه نشان به خود ازدواج باشد، قيعم يتينارضا ةهندد نشان رسد نمي طالق به نظر

از آنجـا كـه روابــط    ،نيهمچنــ. كننـده اسـت   ثمـربخش و ارضــا  ةازدواج بــه رابطـ  ليتبـد  يبـرا 
 ةانواع تجرب ةيكل الًعم يخانوادگ يدهد و زندگ مي ليكس را تشك از وجود هر يجزئ يشاونديخو

باشد كـه افـراد   هايي  روابط ممكن است به همان اندازه مملو از تنش نيا رد،يگ مي بر را در يعاطف
 .كنـد  مـي  اضـطراب و گنـاه   قيـ را سرشـار از احسـاس عم  ها  آن اي دكن مي يديامارا دستخوش ن

 مـدرن  ةجامعـ  طيرا خـاص شـرا   »كيرمانتازدواج « ديجد يظهور الگو مل،يبا الهام از ز ،دنزيگ
 »ناب ةرابط« يريگ متأخر، شكل ةتيخصوص مدرن به ،مدرن طيشرا يژگيو دنز،ياز نظر گ .داند مي

است كه صـرفاً براسـاس عشـق و    اي  هرابط ييناب زناشو ةمنظور از رابط. است ييدر روابط زناشو
 يطبقات ،يخانوادگ طيشرا ت،يهمچون قوم گريد ايِ هنيزم يرهايو متغ رديگ مي شكل تيميصم
  .ستندين ليدر آن دخ... و

بر  يمبتن يندهايفرا نييدر تب يمنبع نظر نيتر مناسب منزلة به نيكنش متقابل نماد ةينظر
 يبـرا  يمـدل مناسـب   ،»ييزناشو ميپارادا«مفهوم  يريكارگ هو ب ،ييزناشو همچون ،كنش متقابل

 هـاي  اسـت كـه تعـارض    نيـ ا آن ياساس ةديا. ]5[شود  مي محسوب ييزناشو ياه تعارض نييتب
هـاي   ميچنـد عامـل ثابـت و مشـخص، بلكـه محصـول برخـورد پـارادا         اي كي ةجينه نت ييزناشو
اسـاس   مختلف برهاي  تيافراد در موقع ه،ينظر نيطبق ا. هم است با) متفاوت اي(مخالف  ييزناشو
معنا تعـارض   نيو در ا كنند مي دارند رفتار تيكه از آن موقع يو انتظاراتها  نگرش ،يذهن يمعان
ـ  ) لئاديـ ا( تيـ و انتظـارات فـرد از موقع   يذهنـ  ينمعا نيكه ا دهد مي خر يزمان او در  ةبـا تجرب
كـنش   ةيـ نظر ،ييزناشـو  ةنـ يزم در. ]21[نداشته باشد  يانطباق كاف) تيواقع(شده  ادي تيموقع
نكته اشاره دارد كه هر فرد از رهگذر ارتباط با خانواده، دوستان و فرهنـگ   نيبر ا نينماد لبمتقا

خصوص  فرد در كيكه  ييمعنا ؛كند مي كسب ييخصوص زناشو در يشخص يمعنا كي تر، بزرگ
 ييمربـوط بـه زناشـو   هـاي   تيـ او در موقعهاي  در فهم كنش پروراند مي ييازدواج و روابط زناشو

نكتـه كـه درك    نيـ كردن ا با برجسته نيكنش متقابل نماد ب،يترت نيبه ا. است تياهم با اريبس
فرهنـگ   كيـ در  ييو زناشو يارتباط ،يدر درك رفتار فرد ياتيح يعنصر ييزناشو يابعاد معنا
. ]5[ كنـد  مـي  فـراهم  »ييزناشـو هاي  ميپارادا«چارچوب ما از  يبرا يو اساس مناسب هياست، پا

گران، ما  كنش يذهن يمعان تيو اهم ييزناشو يندهايفرا يكنش متقابل يژگيبر و ديدرواقع، تأك
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بـه   ،يكـنش متقـابل   كرديكه، متأثر از رو دهد مي وقدر مطالعات خانواده ساي  هرا به سمت حوز
كـنش   ةيـ نظر ةيبر پا ييزناشو ميپارادا كرديرو ،درواقع .پردازد مي ييزناشو يو معانها  دهيبحث ا

 )2007( كـارول  سـون يو ج و) 2006( اسكات هـال  دگاهيدبر و به طور مشخص  نيمتقابل نماد
  .استوار است

، چارچوب مفهومي را بيان كنـد  »افق ازدواج« يكرده با طرح تئور يسع كارولدر اين باره، 
 نيـ كارول با استناد بـه ا . تكوين مي يابدچگونه  ييزناشوزندگي  يريگ شكل نديفرا ايازدواج كه 

ـ     يعبارت به اي كردن افراد در مورد ازدواج يكند كه باورها مي انمدل، اذع  ةنگـرش افـراد بـه مقول
 يبنـد  زمـان «: حال مرتبط به هم سـاخته شـده اسـت    نيع مجزا و در ةسه مقول بياز ترك ازدواج
رابطه و  افتني تيازدواج و رسم يو مورد انتظار برا ايدئال يبند مربوط به زمان يباورها(» ازدواج

 زانيـ خصوص م در يكل يباورها(» ازدواج يبرجستگ«، )يدوران نامزد يبرا ايدئالزمان  مدت زين
 ةكه با وجود آن فـرد خـود را آمـاد    يطيشرا(» ازدواج يآمادگ«و ) كردن ازدواج و ازدواج تياهم

را مـد   ييدارد، هال افـق زناشـو   ديكارول بر افق ازدواج تأك كه درحالي. ]24) [ازدواج تصور كند
بـودن در قالـب    متأهل اي ييفرد در مورد زناشو كي ياو معتقد است كه باورها. دهد مي نظر قرار

مربوط به قدرت، كنتـرل و اقتـدار در خـانواده، از     يباورها( ييزناشو يندهايمقوله شاملِ فراسه 
مربـوط بـه تعهـد در     يباورهـا ( يي، دوام زناشـو ...)اشتغال، كارِ خانه و نواده،خا/ توازن كار ليقب

 ييو كانون زناشو) داد انيپا ييزناشو ةتوان به ازدواج و رابط مي يطيدر چه شرا نكهيو ا ييزناشو
طور كـه   همان. است يقابل بررس) فرد يزندگ تيدر كل ينقش همسر تيو مركز تياهم زانيم(

  .]35[آورند  مي ديمربوط به ازدواج پد يتقارن با باورها ينوع واقع ابعاد در نيشود، ا مي همشاهد
در قالـب   زنـان شـهر كرمانشـاه    ةدر ايـن مطالعـه درصـدد بررسـي تجـارب زيسـت       ،واقع در
هـا   آن به تحليـل كيفـي وضـعيت ثبـات زنـدگي زناشـويي       يمتا بتوان هستيممجزا هايي  داستان

و لنزهـاي  هـا   دهيـ ا برانگيز مطالعه از چارچوب مفهومي يا به تعبيري مفاهيم حساسيت. زيمپرداب
 ييزناشـو  اي، معنـ )2010( و كـارول  يب لوفيو ، افق ازدواج)2007(كارول يي افق زناشونظري 

، بـر ايـن اسـاس   . اسـت ثر أمتـ  )2006( هـال  ييزناشـو  ميو پارادا )2009(ويلوف بي و دوركين 
ثبـات   ةزيست ةتجربداستان : اساسي پژوهش در قالب روش تحقيق كيفي عبارت است از پرسش
  ؟است تيكرمانشاه چگونه قابل روا متأهلزنان بين  ييزناشو يزندگ

  روش تحقيق
 تحليـل  .استفاده شده اسـت » تحليل روايت«با توجه به اهداف تحقيق، از روش  ،در اين پژوهش

اجتمـاعي در قالـب   هـاي   يكي از انواع تحقيق كيفي، به دنبـال بررسـي واقعيـت    نزلةم به ،روايت
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 صيتلخـ هـاي   از روش يكيرا  يتروا ،لياتو هميتا بر تأكيد با، 1البو .اسـت  افـراد  ةتجارب زيست
كـه عمـالً اتفـاق     هاييادخدر لياتو با راتعبا شفاهي لياتو تطبيقسـطة  وا بهگذشته،  اتيتجرب
و  هاستادخداز ر ايمجموعه يا ادخدر نماييزبا يتْروا ،2تبوا نظراز . كنـد  مـي  فيـ تعر اند افتاده

و  نشدا ماندهيزسا ايبر ستا ريساختا يتروا: ستا معتقد نرابر. ]20[ست ا كنشآن  سساا
 لياتوادراك : از ستا رتعبا يتروا قلياحد تعريف ،نتوال نظراز . ]23[ها  ننساا ربتجا
روايت بازگويي اموري اسـت كـه بـه لحـاظ     . اند مرتبط هم به فيدغيرتصا رطو به كه هاييادخدر

امـا   ،و قصـه نزديـك اسـت    گوينده حاضر و ظاهراً به مخاطـب . زماني و مكاني از ما فاصله دارند
يت متن گفتاري يا نوشتاري اسـت كـه حـاكي از يـك     روا«. ]16، ص2[ رخدادها غايب و دورند

، 25[» هـم دارنـد   اقدامات است كـه پيونـد تقـويمي بـا     /از رويدادهااي  هام يا مجموعدرويداد، اق
كسي نقل شده و آغـاز، ميانـه و    يك روايت عبارت است از نوعي داستان كه از سوي هر. ]17ص

 1397شهر كرمانشاه در سال  متأهلزنان  ةكنندگان اين پژوهش كلي مشاركت. ]16[ داردپايان 
شـدن از   بـراي جـدا  اي  هگذشـته و انگيـز  هـا   آن هستند كه حداقل يك دهه از زندگي مشـترك 

تا  گيري نمونههدفمند استفاده شده و عمليات  گيري نمونهاز  ،در اين پژوهش. همسرشان ندارند
 ،دسـت نيامـد   ات جديـدي بـه  حد اشباع نظري، يعني تا جايي كه در جريان مصاحبه هيچ اطالع

تكنيـك  منـدي از   با توجه به بهـره . نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند 20نهايت  ادامه پيدا كرد و در
 ]3[روايتـي   ةيـا مصـاحب   ]10[روايـي   ةمصـاحب به دقيق تر  از ، ها گردآوري داده مصاحبه براي

بــه در فضــايي مناســب  افتــهي ســاخت مــهيمصــاحبة نگــرفتن از  واقــع، كمــك در. شــداســتفاده 
البتـه  . بپردازنـد از زندگي زناشـويي  تجربة خود  فيآزادانه به توص داد تا اجازه كنندگان مشاركت

مصـاحبه در مكـان خـاص     دادن گو و انجـام و ضبط گفت يزنان برا تيرضا از آغاز مصاحبه شيپ
 ،مجموع در. ديجامان به طول  قهيدق 60تا  45 نيزمان هر مصاحبه ب ن،يانگيطور م گرفته شد و به

در بحـث از   نكـه يد اكـر  اديتوان از آن  مي پژوهش حاضر زيبرانگ تيحساس ميمفاه منزلة آنچه به
و عمـدتاً در  اسـت   شان كردتيكه قوم ،يكرمانشاه متأهلزنان  يثبات زندگهاي  داستان يبررس

 يشـروع زنـدگ  هاي  زميفهم مكان ،دنبخش مي خود را تداوم يو گسترده زندگ يسنت ةقالب خانواد
دختـران و پسـران در    ةعشـق و عالقـ   گـاه يخانواده، جا ليتا تشك ييازدواج از آشنا يبند و زمان
كـانون   ،يينظـارت و دوام زناشـو   ينـدها يو فرا يمتـأهل  يزندگ تيمازدواج، معنا و اه يريسرگ

االتي بـود كـه   ؤاهـم سـ  از  ييتا مرز جداها  آن از يريجلوگ ةويخانواده و ش يمشكالت و تضادها
 ليپژوهش در سه سطح به تحل نيا يپژوه تيمختلف در روا يكردهايبه رو تيا عناب. شدطرح م

 هـا  از مصاحبه كي هرابتدا  ،مرحله نيا در: ها داده فيتوص) اول ةمرحل: خته شده استپرداها  داده
» اشـت گشـتالتي  يادد«براي آن  ،ها داستانيك از  هر يبا مرور كل ،بعد .نددش روي كاغذ نگاشته

                                                        
1. Labov 
2. Abbott 
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 يسـع  ،عبـارتي  د؛ بـه شنظيم ت متأهلزنان  ةستيدر حد چند جمله تجارب زاي  هخالصدر قالب 
 ،يزنـان كرمانشـاه   يزندگ تيوضع يطيحم طيزمان و مكان وقوع حوادث در شرا بيبه ترت شد

را هـا   آن ييزناشـو  يثبـات زنـدگ   تيـ واقع تـدريج  بهشود تا بتوان  هيته يكوتاه ةنام يابتدا زندگ
صـورت گرفتـه اسـت تـا در      ها از مصاحبه كي هر ةبار كار در گرو مرور چند نيالبته ا. دكرآشكار 

 نيـ ا. دكـر برجسـته   تـدريج  به يزمان را طبق روند نيهم بتوان تجارب و مضام با مستمر ةسيمقا
  .است زنان مشترك از ابتدا تا حالِ يسرگذشت زندگ ميمرحله حاصل فهم و تنظ

كه محقـق   يو خوانش ندهايو فرا عناصر ةبا پشتوان ،مرحله نيا در: ها داده ليتقل )دوم ةمرحل
كـردن حـوادث و    و مرتـب  يميبـا دادن نظـم تقـو    ،زنان داشت يمتأهل يزندگ ةستياز تجارب ز

 خـط داسـتانِ   تـدريج  بـه تا  شود داستان استخراج يعناصر اساس شدي سع ،گريبا همد دادهايرو
كـه بـدان    ،مرحلـه  نيـ در ا ،واقـع  در .شـود  انيـ نما دهشـ  مطالعـه زنان زناشويي  يزندگ يداريپا
از  يسـر  كيـ تجـارب زنـان در قالـب     يـي رواهاي  عبارت ،شود مي گفته نيز »متن يبند عيتقط«

و شـدند  جـدا   تـدريج  بـه كه مراحـل  اي  هبه گون ؛كنند مي دايشدن پ جدا تيقابل تدريج بهمقاطع 
م وتـدا  داسـتانِ  ،مرحله نيدر ا. رنديداستان به خود بگتا شكل  كردندپيدا  يپرداز مفهوم تيقابل

 ايـ تـوان مقـوالت    مي كه در هر مقطع دش يبند عيتقط يزندگ ةدر قالب پنج مرحل زندگي زنان
گـران،   بـه زمـان، مكـان، كـنش     يبخش نظم نيا ،واقع در. آن در نظر گرفت يرا برا يكل نيمضام
چگونـه و چطـور    نكـه يبـر ا  يمبن پردازد، مي قيهدف تحقة يگو بر پاو گفت و ها طيها، مح تعامل

 يهمچنان به زندگولي ، زنند مي را دامن ييزناشو يتعارض در زندگ ايزنان ثبات  ةستيتجارب ز
 نيـ در ا ،واقـع  در. شود مي را سببها  آن يزندگ يداريو پا رنددا ديبا همسر ام يمتعهد و سازگار

هـر   نيمضـام  ييبـه شناسـا  ، جـدا از هـم   يدهادايدر قالب رو متن يبند عيتقط نيدر ع ،مرحله
: هـا  داده ريتفسـ ) سـوم  ةمرحلـ  .اسـتخراج شـود  ها  مقطع پرداخته شد تا عناصر مشترك داستان

. ستها نمودن آن يو انتزاعها  افتهيدادن به  حاصل به دنبال معناهاي  داده لياز تحل يانيپا ةمرحل
شـده از تجـارب    مطـرح هـاي   حاصـل از داسـتان   يشد الگوها و معان يمرحله سع نيدر ا ،واقع در

سـاخت اجتمـاعي   «در قالب مفهوم  يتر كالن ريتفسد و به شو يپرداز هينظر متأهلزنان  يزندگ
  .رسيد »ييزناشو يداريپاواقعيت 

پـذيري، قابليـت اعتمـاد و قابليـت      اعتبـار انتقـال  هاي  اين مطالعه براي تأمين اعتبار از شيوه
معناست كه مطلوبيت بازنمايي ساختار و مفهوم پديـدة   قابليت اعتبار بدين. تأييد بهره برده است

 همـة بـه منظـور رعايـت قابليـت اعتبـار پـژوهش،       . ]94، ص37[مورد نظـر چـه ميـزان اسـت     
هـا   آن يمتأهلكم يك دهه از زندگي  و دستباشد دوامي داشته  زندگي با بايد كنندگان مشاركت

از  هـاي ديگـر   هاي پژوهش بـه محـيط   يافته ي قابليت تعميممعناه پذيري ب انتقال. گذشته باشد
اي كه با ادبيات نظـري و پيشـين تطبيـق و     به گونه ؛عرضه شد ها و توصيفات طريق عرضة داده

گران ديگر نيز بايد بتوانند دربارة امكان انتقـال بـه    ضمن آنكه پژوهش. تأييد نظري داشته باشند
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كه مدافع توافق ميان كدگذاران اسـت،   ،به نظر سيلورمنبا توجه . هاي ديگر قضاوت كنند محيط
گـران، از   گرفته و استخراج واحدهاي معنايي به دست يكـي از پـژوهش   پس از كدگذاري صورت

 ،در اين مطالعه ،واقع در. شده بپردازند ادهيهاي پ گر طرح خواسته شد به كدگذاري متنيهمكار د
 ،در پايان. هاي كدگذاران ديگر تكيه شده است به ثبات پاسخ ،برداري داشتدافزون بر دقت در يا

. ي و مضامين حاصل به عمـل آمـد  يهاي گوناگون، توافق مشتركي ميان واحدهاي معنا در جلسه
. كننـدگان بـود   حاصـل بـا برداشـت مشـاركت    هـاي   ديگر تطبيق يافتههاي  يكي از راه ،همچنين

 دهشـ  نتايج حاصل با برخي از زنان مصـاحبه  ،وريكدگذاري مح ةبعد از رسيدن به مرحل ،واقع در
  .ندكندر ميان گذاشته شد و خواسته شد نظر خود را در ارتباط با آن ابراز 

  
  شوندگان پژوهش مصاحبه يمشخصات فرد .1 جدول

  

  

  

  

  

  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  

  طول مدت ازدواج  شغل  تحصيالت  سن  نام  كد
  سال 10 دار خانه  ديپلم  39  زينب  1
  سال 39 دارخانه سيكل 49 فهيمه 2
  سال 14 دار خانه  سيكل  37  الهام  3
  سال 40 دارخانه ديپلم 56 سيمين 4
  سال 13  دار خانه  سيكل  30  پروانه  5
  سال 10 مهندس ليسانس 34 ليال 6
  سال 10 دارخانه ديپلم 30 سحر 7
  سال 15 دار خانه  فوق ديپلم  34  الله  8
  سال 15 دارخانه ليسانس 34 سميرا 9
  سال 26 دار خانه  ديپلم  44  شهناز  10
  سال 12 كارمند ليسانس 45 مينا 11
  سال 10  دار خانه  ديپلم  37  ناهيد  12
  سال 10  دار خانه  ليسانس  34  راحله  13
  سال 42 دبير ديپلم 61 زهرا 14
  سال 14  دار خانه  ديپلم  31  سمانه  15
  سال 10 كارمند ليسانس 31 مريم 16
  سال 50  دار خانه  ديپلم  72  زهره  17
  سال 10 دارخانه ديپلم 30 فاطمه 18
  سال 11 دارخانه ديپلم 37 ستاره 19
  سال 10  دار خانه  سيكل  45  سهيال  20
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  ها يافته
 ،در ايـن مطالعـه  . افتد مي زمان اتفاق همها  آوري و تحليل داده عمليات جمع ،در مطالعات كيفي

هم، استخراج  باها  مدت مصاحبه مستمر و طوالني ةهر داستان، مقايس ةسعي شده با مرور چندبار
سـري از   روايي تجارب زنان در قالب يكهاي  عبارت تدريج بهها،  يك از داستان عناصر اساسي هر
  .مقاطع جدا شوند

شود، ثبات زندگي زناشويي زنان نمونـة پـژوهش در شـهر     مشاهده مي 2كه در جدول  چنان
پيرنـگ تـوالي حـوادث و    تر،  به تعبيري روشن. خ داده استكرمانشاه در بستر خانوادة گسترده ر

شوهري حكايت  شدن يك دختر از خانوادة گستردة پدري به خانوادة گستردة پدر تجربيات از كنده
دارد؛ پس توصيف و تحليل مسير و دوام زندگي خانوادگي محصول ادراك و انتظاراتي است كـه  

» ثبات زناشـويي «بندي به پارادايم  دارند؛ تا با پاييك از دختران و پسران از زندگي مشترك  هر
گيري  تري را در پيش بگيرند؛ گرچه، در مقابل، زوجيني كه به اين نوع شكل مسير زندگي مداوم

  .كنند هاي زندگي زناشويي ديگري را تجربه مي زندگي زناشويي ملتزم نباشند موقعيت
واقعيـت ثبـات زنـدگي زناشـويي زنـان      گرفتـه،   طبق نتايج حاصل از تحليل روايـت صـورت  

تـوالي ايـن   . اسـت  اساس پنج مرحله قابـل شناسـايي و تحليـل    بر در شهر كرمانشاه دهش مطالعه
بـه ازدواج   هـا   توانـد بيـانگر ايـن باشـد كـه خـانواده       مـي  روايت در پرتو مضامين اصلي و فرعي

از كاركردهـاي اصـلي    دهگسـتر هـاي   ايـن اضـطرار در خـانواده   . نگرند مي تر عجوالنه دخترانشان
زيست مشترك زير يك سـقف را   كردن دوم، دختران با ازدواج ةگيرد؛ در مرحل ريشه ميخانواده 

ـ     مـي  مختلف تجربـه هاي  و چالشها  شوهر همراه با اختالف ةدر خانواد خـود   ةكننـد كـه بـه نوب
از اوج  ،سـوم  ةحلـ در مر. گيرد مي بر پذيري در نقش و جايگاه جديد را در شدن و انطباق اجتماعي

از  شـدن گيـرد تـا بـا جدا    مـي  سازگاري و پذيرش همديگر صـورت  تدريج بهتضاد و جدال قبل، 
تـوان از آن   مـي  رويدادي كـه  ؛دست يابند كشدن به معناي زندگي مشتر و مستقل پدر ةخانواد

ـ  كـر يـاد  » شروع ماه عسل زندگي«عنوان  به مشـترك و   ةپيـدايي عالقـ  تـدريج در پنـاه    هد تـا ب
  .ندكندر زندگي احساس آرامش  افزايي زيست مشترك مهارت

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1398 تابستان، 2، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   204

  زنان از ثبات زندگي زناشويية مراحل، مضامين اصلي و فرعي تجرب .2جدول 

  

  ازدواج يخانواده برا ةعجوالن اقياشت: اول ةمرحل
» براي ازدواج دخترها  خانواده ةاشتياق عجوالن ةغلب«عنوان  بامضمون كلي اين مرحله از زندگي 

تـرجيح تجربـه و مصـلحت     نعنـوا  بافرعي  ةدو مقول ةبرگيرند خود در ةنوب كه به نام گرفته است
  .است خانواده بر عالقه و عشق دختر در ازدواج

اول در  ةدر مرحل كنندگان پايداري و ثبات زندگي زناشويي مشاركت ةتجرب ،در اين پژوهش
  .ودش ميتحليل » خانواده براي ازدواج دختر ةاشتياق عجوالن ةغلب«قالب مضمون 

  
 ةترجيح تجرب( ازدواج يخانواده براة عجوالن اقياشتغلبه  ةمرحلمضامين اصلي و فرعي  .3جدول 

  )دختر ةخانواده بر عالق

  

 مضامين فرعي مضامين اصلي مراحل زندگي
خانواده برايةاشتياق عجوالنةغلب  اول ةمرحل

  ازدواج دختران
  دخترةخانواده بر عالق ةترجيح تجرب

  ياي دخترانه و پسرانهؤسنگين ر ةساي

زيست مشترك زوجين زير يك   دوم ةمرحل
  سقف

 رفته دست پسران از
 تأمين نيازهاي جنسي
 جدال تا مرز جدايي

  سازگاري تضاد زوجين مبناي  سوم ةمرحل
  گري مرد كنترل

 تقالي زوجين براي استقالل
  تمرين ما شدن زوجين

 رسيدن به معناي مشترك  شروع ماه عسل زندگي  چهارم ةمرحل
  حفظ احساس مادري

 احساس آرامش و رضايت از  پنجم ةمرحل
  زندگي

مشترك ةپيدايي عالق
 زنانههاي  كارگيري سياست به

  روابط عاطفي هوشمند

  مفاهيم مقوله  مضمون كلي

اشتياق  ةغلب
عجوالنه 

خانواده براي 
  ازدواج

ترجيح
مصلحت 
خانواده بر 

 دخترةعالق

كافي براي  ةنداشتن تجرب/ زمان كوتاه آشنايي/ ناهمساني سني دختر و پسر
تر  بودن ازدواج دختر بزرگ مرسوم/ تمايل به ازدواج فاميلي /شروع زندگي

 پافشاري خانواده براي ازدواج دختر /توجه به نيازهاي جنسي فرزندان/ خانواده

سنگين  ةساي
  ياي دخترانهؤر

ة عالق /تصور ازدواج برمبناي عشق و عالقه/دخترمجرديهايياؤتصورات و ر
زدواج در سن ا/ عالقگي دوستي قبل از ازدواج علت بي/ هنگام به پسر زود

 نبودن شوهر ايدئال/نامناسب
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در چنـين  . زودي ازدواج كننـد  اشتياق دارند دخترانشـان بـه   گستردههاي  والدين در خانواده
ـ    ا شدن بسترهاي اجتماعي، دختران بيشتر در معرض انتخاب آشـنايي را   ةنـد و زنـان كمتـر تجرب

ارتباط دختـر   كه بيانگر اين استعقد و عروسي نيز تا حدودي  ةبودن مرحل كوتاه ،واقع در. دارند
  .شود مي با جنس مخالف فقط در قالب ازدواج و با عقد شرعي شروع

هرچند من دوست داشتم كه يه آشنايي قبلي باشه و  .طور سنتي ازدواج كرديم ما به
  ).زينب(با عشق ازدواج كنم 

امـا از  ، هاشون موافق بودم ن دوران مجردي خواستگارهاي زيادي داشتم و با بعضيم
گرفتم كه ديگـه   مي من حتي گاهي اوقات تصميم .گرفتن مي طرف خانواده جواب منفي

 ،بنـابراين  .خواسـتن  نمي م خواستم خانواده چون كسي كه من مي ،وقت ازدواج نكنم هيچ
  ).ناهيد( كردن دور شدم يه مدت از ازدواج

خواسـت خـانواده    .انتخاب خودم نبود. م بود پسردايي .هم نسبت فاميلي داشتيم ما با
اون زمان من به پسري كه در همسايگي مـا بـود عالقـه    . بود كه من باهاش ازدواج كنم

  ).سميرا( داشتم
شـدت متعصـب بـودن و شـرايط      چـون خـانوادة مـن بـه     ،مزدي نداشتيمما دوران نا

خواسـتن مـن زودتـر عقـد كـنم و بـاهم        مي دوست نداشتن و ونامزدي دوران نامزدي ر
  ).ناهيد( محرم بشيم

  ساية سنگين رؤياي دخترانه
اي از زنان در اين تحقيق بيان كردند كه در همـان سـال اول ازدواج متوجـه شـدند چقـدر       عده

هـا متفـاوت بـوده و سـعي در پـذيرش واقعيـت موجـود         ياهاي آنؤواقعيت زندگي مشترك با ر
اند به آرامش بيشـتري در زنـدگي دسـت     ها پي برده اند و كساني كه زودتر به اين واقعيت داشته

بـوده  زنـدگي   ةزن مجبور به ادام ،در هر دو صورت ،نتيجه در. اند تري داشته يافته و زندگي موفق
شود كـه تصـورش از زنـدگي     متوجه مي وي خود مواجه رؤياسنگين ة زن با ساي ،اينجا در. است

  .زناشويي چقدر متفاوت بوده است
. هاي من بودرؤياكردم بود يا چيزي كه توي  گم اوني كه من تو مجردي فكر مي نمي

  .)ناهيد(ه وقت به حقيقت نپيوند باشه كه هيچ رؤياتونه فقط يه  افكار دوران مجردي مي
 ولـي اصـالً   ،كـردم  مـي  يي فكـر رؤيامن چون سنم پايين بود كه ازدواج كردم خيلي 

قبـل از اينكـه بـري تـوي زنـدگي       .جوري باشـه  كردم اين نمي فكر اصالً .طوري نبود اون
قـدر مشـكل    ناو .شه فراموش مي زچي اما بعدش همه ،كنم شه و چكار مي گي چي مي مي

  ).سحر( كني نمي اون چيزهاي گذشته فكركه ديگه به  دآ توي زندگي پيش مي
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  زيست مشترك زوجين زير يك سقف: دوم ةمرحل
همراه با اشتياق و بالندگي حاصل از داماد يا عروس كردن فرزنـدان،  ها  خانواده ةعجوالن ةبا بدرق

 ؛شـود  مـي  گسـترده شـروع   ةجوان در خانوادهاي  خانوادگي، زندگي زوج ينأمنزلت و شمنزلة  به
هـا، رويـدادها و مضـاميني     تعـارض  ةبرگيرند ه رخدادهاي مضمون اصلي اين مرحله درك نحوي به

  .است جدال تا مرز جدايي و رفته، تأمين نيازهاي جنسي دست شامل پسران از
  

  سقف كي ريز نيمشترك زوج ستيز ةمرحلمضامين اصلي و فرعي . 4جدول 
  مفاهيم مضمون فرعي مضمون اصلي

زيست مشترك 
  سقف زوجين زير يك

  رفته دست پسران از
واسپاري از پدري خود به مادري / اوج وابستگي مادر به پسر

پسر  ةشدن رابط محدود/ شده توسط عروس پسر ربوده /ديگري
  پدريةپسر با خانواد توجهي بي/و مادري

  تأمين نيازهاي جنسي
عصبانيت مرد در برابر رد / ارضاي نيازهاي جنسي فرزندان

ها به روابط  نياز زن/ بودن ارتباط جنسيطرفه  يك/ تقاضا
  مرد جنسي ـ زن عاطفي/ عاطفي

  جدال تا مرز جدايي
شوهر در  مادرةمداخل/ مادرشوهر ةكارهاي خاندادنانجام

هاي  تنش/ خشونت بدني/ مسائل خصوصي و تربيت بچه
  بودن مرد رتيغي/ تنها بيرون نرفتن/ناموسي

  رفته دست ازپسران 
 ؛دشـو  مي كمتر انش ارتباطشان با خانواده ها، پسران با ازدواج و تشكيل خانواده خانوادهدر بيشتر 

بـر ايـن   مـادران   ،در ايـن بـاره  . انتظار بيشتري دارد ،ويژه مادر هو ب ،كه اعضاي خانواده صورتي در
 همـة كننـد پسرانشـان    مـي  و فكـر  بـوده  هبيهود ندا هكشيدها  كه براي آنهايي  باورند كه زحمت

چنـين   .انـد  رفتهها  آن و پسرانشان با ازدواج از دست دكرعواطفشان را خرج همسرشان خواهند 
هر نوع رفتار پسرشان را  دزديدن پسر وعروسشان را به از سوي  يهر نوع رفتاراند  همادراني آماد

ـ مادر ةكه به تعبير زيمل، ورود عروس خانواده به رابطاي  هپديد ؛وفايي تعبير كنند به بي پسـر   ةان
 و پنداشتي از سوي مـادران  مد چنين رفتارپيا. ]13[ ريزد مي هم نفره را به اوضاع گروه دو با مادر
كشاند و مشكالت فراوانـي بـه    مي و به تعارضكند  ميرا پيچيده كردن  محبتپاسخ پسر و  عمالً
  .آورد مي وجود

چون يـك شـخص    ،اوايل زندگي هر مردي هرچند مادرشوهرش دوست داشته باشه
مادرشـوهرم بـه    .گيره مي ور طرف مادرش ،وارده و هنوز اخالق زنش دستش نيومده تازه

امـا  ، كنه كه من چقدر براي پسرهام زحمـت كشـيدم   كنه چون فكر مي من حسادت مي
  .)مهناز(شه  توي زندگياي  هحاال كس ديگ
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  تأمين نيازهاي جنسي
مين نيازهاي زيسـتي  أمشترك عقالنيت طبيعي و تهايي، مبناي شروع زندگي  در چنين خانواده
بلوغ جنسي دختران و پسران،  ةشروع زندگي همراه با دور ،بر اين اساس .است دختران و پسران

  .عمدتاً پاسخ به نياز بقاست
موقع  و جامعه به تأمين بهها  شوندگان بيان كردند كه در عين توجه خانواده در ادامه مصاحبه

. گذاري كمتري به لذت جنسي زنان دارند اي جنسي فرزندان، در عمل ارزشنيازه ةشد و هدايت
ارضـاي   ، زيـرا دشـو  مي يا امر نابهنجار و ثانوي قلمداد ر اين زمينه، اميال جنسي زنان سركوبد

رود كـه   مـي  شود و هميشه از مردان انتظار مي معيارهاي مردانه تأمين برحسبتمايالت جنسي 
ميلي زن، بايد به خواسـت   رغم بي بهو پذير باشند  رود كه كنش مي انتظارآغازگر باشند و از زنان 
سـويه   مندي از لذت رابطـة جنسـي را دو   تعداد اندكي از زنان بهرهچه  گر. همسرشان توجه كنند

بين روابط قدرت و نقش زنـان و  بنابراين . اند اذعان داشته و بتدريج پيرامون آن به تفاهم رسيده 
ها زنـان ميـل جنسـي مـردان را فعـال،       اشت وجود دارد، زيرا در همة مصاحبهامر جنسي دو برد

مبتني بر نياز آني و متقاضي رابطـة جنسـي و در مقابـل ميـل جنسـي زنانـه منفعالنـه و پيـرو         
  .پس تمايالت جنسي بر دو وجه زنانه و مردانه ساخته شده است.است

كمتـر بـه مسـائل جنسـي      زن .بايد پيرو مرد باشـه  ،نظرم هر وقت زن هم نخواده ب
وهري بـه دليـل مسـائل جنسـي پـيش      شـ نظرم بيشتر دعواهاي زن و ه ب .ده اهميت مي

  ).شهناز( دآ مي
كـنم   دارم سعي مي گيري نمونهرم و  كه بيمارستان ميها  من خودم چون گاهي شب

به مرد بگـن و درخواسـت از طـرف زن     وهم نيازشون رها  حتي بايد زن ؛كه جبران كنم
 ).مريم(هم باشه كه مرد هم متوجه بشه كه زن بهش عالقه داره 

  جدال تا مرز جدايي
همسـر را   ةن اين پژوهش بيان كردند كـه اوايـل زنـدگي شـرايط مسـتقل و جـدا از خـانواد       زنا

و مـادر همسـر    دوشـ  مـي در اين مرحله از زندگي زنان، ساختار خانواده دچـار تغييـر   . اند نداشته
هـا   بيشـتر جـدال  ، شـنود  و در اين گفت .گيرد مي شوهر قرارة عنوان مركز ثقل قدرت در خانواد به

دخالـت   ،البتـه در برداشـتي ديگـر   . شوهر بوده اسـت  طور خاص مادر حاصل دخالت ديگران و به
سـن   كـم ن و سروسامان يافتن دختـران  كرد ، نوعي آماده)پنهان(از منظري كاركردي  شوهر مادر

 ديالكتيكي كه تناقض، تـنش، دلسـوزي، فـداكاري را در زنـدگي    اي  هد؛ رابطشو مي نيز محسوب
  .به همراه دارد) وضعيت امور حال و آينده زندگي(» آن لحظه«و » اين لحظه«عروس خانه براي 

شـوهر   ةخـانواد  ةكننـد  به نقش مثبت و حمايت جاي تجربياتشان كنندگان در جاي مشاركت
مالي، كمـك در حـل اخـتالف    هاي  شامل كمكها  كه اين حمايتاند  در زندگي خود اشاره كرده

هـاي   در سـال هـا   تجربه براي اين زنان ثابت كرده بود كه دخالت خـانواده  .بوده است ...زوجين و
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در زنـدگي زوجـين   ها  تدريج ميزان اين دخالت آغازين زندگي بيشتر از هر زمان ديگر است و به
) همسـر  ةخـانواد  مـثالً (هـا   فقط از سوي يكي از خانوادهها  زماني كه دخالت ؛كاهش يافته است

انـد   شروع بـه دخالـت كـرده   ها  بوده، مشكالت كمتري را ايجاد كرده است؛ اما زماني كه خانواده
در . اند خواهان طالق و جدايي زوجين شدهها  تا جايي كه خانوادهاند؛  باعث مشكالت حادي شده

جـدايي  دهند؛  مي ين جدال، زنان در سطح عامليت خود، به داليل مختلف به زندگي خود ادامها
ازدواج فاميلي، احترام  دليلاحساس سرشكستگي زن در برابر خانواده، تحمل زندگي به  ةمنزل به

نداشتن زنـدگي   ها، تصور خانواده، ترس از عواقب طالق، ترس از درگيري بين خانواده ةبه خواست
  .دشو مي تلقي... تر بعد از طالق وبه

انداختنـه و نسـبت بـه     شوهرم خيلي اهل متلك مادر. هم خوب بوديم ما از روز اول با
ـ    90كنه و  هاش بدبينه و خيلي توي مسائل ما دخالت مي عروس ه درصد مشـكالت مـا ب

مثالً من چند تا النگو كه كادوي عقـدم بـود بعـد از    . شوهرمه ةخانوادهاي  خاطر دخالت
رگشـتن بـه   ب... گفت با اجازة كي عوضش كـردي  مادرشوهرم مي ،عروسي عوضش كردم

 كـه طـالق  هـايي   پدري به اسم بيوه خيلي سـخته و تـو فرهنـگ و محـيط مـا زن      ةخان
  .)زينب(دن  از دست مي واجتماعي رهاي  گيرن خيلي از موقعيت مي

  تضاد مبناي سازگاري در زندگي مشترك :سوم ةلمرح
پـذير   گيري روابط اجتماعي مختلف، تضاد امري اجتناب وجود شكل دليلدر زندگي مشترك، به 

. اسـت  يمبتنـ  هـا  و قـدرت زوجـين در خـانواده   هـا   ر نقـش بر ساختاكه عمدتاً  ييتضادهااست؛ 
زن و (و بيرونـي  ) بـين زن و شـوهر  (و تضادهاي درونـي  ها  گرفتن جدال چنانچه با اوج ،بنابراين

يـا بـاالنس شـوهر صـورت     ) پـدر خـانواده  (مديريت آن با بازخواست بزرگان  )ها شوهر با خانواده
آوردن كـاركرد تضـاد، سـازگاري و     دوام ،در مقابـل . دهـد  مي ي را خبرمتأهلپايان زندگي ، نگيرد

رت و مبارزه براي مانـدن و تـالش   توان قد ،در چنين اختالفاتي. آرامش بعد از آن را در پي دارد
  .شود مي كردن زوجين محك زده براي زندگي

  
  مشترك يدر زندگ يسازگار يتضاد مبنا ةمرحلمضامين اصلي و فرعي . 5ول جد

 ميمفاهمضمون فرعياصليمضمون 

تضاد مبناي 
  سازگاري

فرسايش 
 مرد يگر كنترل

 /مرد بودنآمدن زن در برابر آرامكوتاه/طرفهدويگووگفت
اوج كوتاه آمدن / يآشت يمرد برا يگام شيپ/ مرد شدن كن گوش حرف

 آمدن با مرد كنار /شوهر از سويييبستن راه جدا/مرد
تقال براي
 استقالل

 ةاستقالل از خانواد/شوهر ةبودن زن در خانوادمعذب/تغيير محل سكونت
  گرفتن آزادي عمل/ آغاز لذت زندگيسر/شوهر

 شدن »ما« تمرين
نشيني از  عقب/راست بودن مرد صادق و رو/شدن زنآمدن و قانعكنار

در برابر  نيزوج يسازگار /مشاركت در مديريت مالي /هاي فردي خواسته
  قطع رابطه با دوستان و اقوام براي دوري از دخالت/گريكدياخالق
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  گري مرد كنترل
زنان بيان  .دارد  هكنند تعيين يمرد نقشبين زن و مادر همسر، هاي  و درگيريها  در كاهش تنش

همسرشـان بـا رفتـار منطقـي نقـش      ، آمـد  مي اتي پيشاختالف شوهر كه با مادري مگاهناند  كرده
آنچـه   ،در اين جـدال . است  را داشتهميانجي داشته و سعي در برقراري تعادل رابطه بين اين دو 

 اسـت؛  شـوهر  شـوهر و پـدر   مـديريت تضـاد از سـوي    شـود  مـي  محسـوب ) باالنس(تعادل  ةنقط
  .بزرگان پيش رودهاي  و پادرميانيها  تا مرز اختالف دتوان مي كه جايي تا

همه توي خانه كار  گفت يعني چي تو اين هايي به شوهرم مي مادرشوهرم يه وقت
مادر مـن، اگـه مـا بخـواهيم بـه آرامـش در       : گفت كني؟ و او در جواب بهش مي مي

شه من دست به سـياه و   نمي. هم كارها رو انجام بديم ازندگي برسيم، بايد دوتايي ب
  ).زهرا(سفيد نزنم 

  تقالي زوجين براي استقالل
ـ شـدن   براي مسـتقل خود را  تالششوهر، تمام  ةزنان پس از چند سال زندگي در خانواد  كـار ه ب

ميـزان   از ،همسـر  ةپس از به دست آوردن استقالل و حفظ فاصله از خـانواد  ،سرانجام .گيرند مي
  .شود مي شان كاسته در قالب دخالت و حمايت در زندگيها  نظارت

شـوهرم دوسـت    مادر .سال اونجا بوديم سه. كرديم شوهرم زندگي مي اوايل پيش مادر
داد و از من توقع داشـت كـل    نمي زدن حرف ةنداشت ما مستقل بشيم، حتي به من اجاز

ايـن شـرايط را تحمـل     ،قـه داشـتم  من چون به شـوهرم عال . انجام بدم وكارهاي خونه ر
  ).هسمان(كردم  مي

  شدن تمرين ما
همسـر فاصـله    ةدر اين برهه از زندگي، زنان با وجـود اينكـه بـه اسـتقالل رسـيدند و از خـانواد      

تداوم زندگي  ةاما وجه مشترك و ماي .در زندگي مشترك تداوم داردهمچنان گرفتند، مشكالت 
فـردي و نيـز   هاي  گيري از انتخاب تمريني كه با فاصله است؛» شدن تمرين احساس ما«زناشويي 

 صيو تشـخ  بيشتر شناختدر اين موقع، . ]32[ گري خود تا ديگري است به تعبير گالسر كنترل
و  باشـند  به زندگي داشته تر عيوس يديد تاكرده است كمك زوجين به  يوجود مشكل در زندگ

احتـرام  ها  آن و به وندديگر بيشتر آگاه شكيهاي جنسيتي و روحيات فردي و خانوادگي  تفاوتاز 
گفتنـد و از   مـي  زنان در اين دوران اظهار داشتند كه مشـكالت خـود را بـه همسرشـان     .ندبگذار

سوء تفـاهم در زنـدگي    شد كه از مي كردند و اين امر باعث مي نارضايتي خود در زندگي صحبت
كننـد مـديريت    مي شدن تمرين ما عنوان يكي از مسائلي كه زوجين به .ندكنپيشگيري  كمشتر

زا بـراي زوجـين    شـايع اسـترس   با توجه به اين واقعيت كه مسائل مالي يكي از منابع. مالي است
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مـالي زنـدگي   هـاي   ها، مشـكالت و درگيـري   همسران براي حل چالش در چنين ارتباطي ،است
  .كنند مي ريزي مشترك خود برنامه

گرفت  مي كه حقوق شوهرم هم، گرفتم مي من كه حقوق .رفتيم مي ما هر دو سر كار
 وخونـه و خـرج خونـه ر    م هر ماه باهاش قسط و اجارهه داد و من من مي و بهر حقوقش

مدت نشـه   وقت قهركردنمون طوالني هم قرار گذاشتيم كه هيچ ما از روز اول با...  دادم مي
تبـديل  بـه يـك عـادت    ، چون اگه قهر طـوالني بشـه   ،ساعت طول نكشه و بيشتر از يك

  ).مريم( شه مي

  يعسل زندگ شروع ماه :چهارم ةمرحل
و  مـت يها در مال كه زوج دشو يماه اول پس از ازدواج اطالق م كيبه  عسل ماه، در دانش عاميانه

در ايـن   .سـت ا در اين دورانعروس و داماد  يو هماهنگ يسازگارو بيشتر بيانگر هستند  يخوش
شـدن و   و دخالت خانواده و نيز تمـرين مـا  ها  گذاشتن حمايتمرحله، زنان و مردان با پشت سر 

در ابتـدا، زن  . ندا شاهد آرامش بيشتري در زندگي تدريج به محور زندگي تجربههاي  كسب مهارت
 ةكنـد و در خـانواد   مي زماني كه ازدواج. پدري نقش دختر را برعهده دارد ةقبل از ازدواج در خان

شـوهر، نقـش    ةشـدن از خـانواد   خانواده را و پس از مسـتقل كند نقش عروس  مي همسر زندگي
گـرفتن زن در پرتـو    شـاهد قـدرت   ،در اين وضعيت .كردن بيشتر هويدا شود بودن و همسري زن

در ايـن مـدت   كه و تسلطي ها  يم؛ شناختهست شوهر مادر نزدآموزي گذشته  همزيستي و تجربه
ـ ، در كنار درگيري شغلي و پيدا كردهبه امور زندگي   ةكاهش توان جسمي مرد خانه، نوعي موازن

فرزندان  بازنان  ،همچنين. همراه دارد بهگيري و مشاركت در امور زندگي  قدرت در قالب تصميم
 يابند؛ واقعيتي كه در زنـدگي  ميروز به نوعي ثبات در زندگي دست  به روز) مادري چندباره(زياد 
  .دكر ياداز آن عنوان شروع ماه عسل زندگي  باتوان  مي

  
  يشروع ماه عسل زندگ ةمرحلمضامين اصلي و فرعي . 6ول جد

 ميمفاه مضمون فرعي اصليمضمون 

شروع ماه عسل 
  يزندگ

رسيدن به معناي 
 مشترك

 از خشنودي /دار شدن تصميم به بچه/ شدن ذهن از جدايي دور
رعايت / حفظ حريم خصوصي خانواده/ محبت شوهر/ زيست مستقل

 امور نزد فرزند

پيدايي احساس 
  مادري

 دليلحفظ زندگي به / داشتن نقش مادراهميت/فداكاري مادرانه
در اولويت قرار گرفتن / اخالق شدن شوهر با تولد فرزند خوش/ بچه

  تربيت بچه/ سرگرمي با بچه/فرزند
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  معناي مشترك رسيدن به
هـا   ايـن ارزش  .كنـد  مـي  داشتن و اهداف و نمادهاي مشترك به ثبات زنـدگي زناشـويي كمـك   

بـر ايـن اسـاس، هـدف زوجـين آرامـش در       . شدن يا هر چيز ديگري باشـد  دار تواند مثالً بچه مي
در زنـدگي   ي رامـوقعيت  آورد و مي ي را در زندگي زنان به وجودتولد فرزند تغييرات. استزندگي 
معتقـد  گـاتمن   .هدد ميسوق و آرامش  تعادلرا به سوي ها  آن زندگي كند كه ايجاد ميزوجين 

شـدن   احترام بيشتري با يكديگر صحبت كننـد احتمـال يكـي    تر و با است هرچه زوجين صادقانه
هـا،   دادن همسـران بـه عاليـق، خواسـته     اهميـت . ]33[ شـود  مي معنا در زندگي مشترك بيشتر

. انـد  يكديگر از عواملي است كه زنان نقش آن را در ايجاد آرامـش مهـم دانسـته    آرايانتظارات و 
كردن همسران با يكديگر در امور مختلف زندگي و توجه به  تبادل نظر و مشورت زنان ،همچنين

  .اند بخش ذكر كرده يكديگر را از عوامل آرامش آراي
مشـكلي  ، هم راسـتگو باشـن   وقتي با. هم صادق باشن توي زندگي زن و شوهر بايد با

اگه صد تومن داشته بـه   .مهم اعتماد داشتيه ب ،يعني از روز اول ،ما از پايه. آد پيش نمي
  ).شهناز(ازش مخفي نكردم  وم چيزي ره ره و منآ گه دروغ دروغ مي من گفته و مي

  فهم احساس مادري
بـا تولـد    گر اين اسـت كـه  بيان كننده در تحقيق گرفته با زنان شركت صورتهاي  تحليل مصاحبه

و حتــي ميـزان عالقــه و وابسـتگي بــه    كـرده فرزنـد ديدگاهشـان بــه زنـدگي زناشــويي تغييـر     
در اينجا همسرشـان عـالوه بـر نقـش شـوهري، نقـش پـدر         .استهمسرانشان نيز افزايش يافته 

، به دليل مهـر مـادري و عشـق بـه فرزنـد      ،زن در اين دوره از زندگي. فرزندشان را برعهده دارد
در گرو فرزنـدآوري و  زنان  ةگان تكميل هويت سه. جايگاه مادري خود را حفظ كند است درصدد

هـا را   زندگي زوج، است زندگي دنياآمدن كودك اگرچه واقعيت خوشايند بهالبته . مادرشدن است
ـ     ، زيرادهد الشعاع خود قرار مي تحت عواطـف و   هشور و شعف پدر و مادر شـدن جـاي خـود را ب

 .دده مي ـ شوهري زناحساسات 

ش هـم كـه    خـاطر بچـه  ه يه مادر ب .زندگي ما بهتر شد ،اولم به دنيا اومدة وقتي بچ
م  خاطر بچهه ب ،ومدا اگه مشكلي هم پيش مي. حفظ كنه وتونه زندگي خودش ر شده مي
  ).ناهيد(ومدم ا كوتاه مي

با اومدن بچه اخالق شوهرم خيلي بهتر شـد و مـا خيلـي كمتـر بـا همديگـه دعـوا        
  .)الله(كنيم  م بحث نمي  پيش بچهكنيم و اصال ً مي
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  رضايت از زندگي زناشوييآرامش و  احساس :پنجم ةمرحل
نـد و عـالوه بـر    ا هزنـدگي را كسـب كـرد    ةزنان در اين مرحله از زندگي تجارب كافي براي ادامـ 

انـد؛   خوبي فـرا گرفتـه   مديريت روابط درون خانواده، مديريت صحيح روابط بيرون از خانواده را به
ر در موفقيت و ثبات خـانواده نقـش بسـزايي    همس ةخود و خانواد ةويژه تنظيم رابطه با خانواد هب

 و اطرافيـان رضـايت زناشـويي بـاالتر    ها  يافتگي و استقالل از خانواده با افزايش سطح تمايز. دارد
واقع كاهش حساسـيت بـه دخالـت اطرافيـان در زنـدگي در كنـار احسـاس تمـرين          در. رود مي

را بيشـتر تجربـه كننـد و    هـم بـودن زيـر يـك سـقف       شود زوجين لذت با مي موجب» شدن ما«
 .رضايت از نحوة گذر زندگي خـود را ابـراز كننـد   زمان با احساس آرامش و تداوم در زندگي،  هم
پنداشت چنين زناني از رضايت از زندگي، توانـايي حفـظ و كنتـرل اوضـاع و مشـكالت       ،واقع در

  .م زندگي زناشويي بينجامدوزندگي بوده تا به تدا
  

  آرامش و رضايت از زندگي زناشويي ةمرحلمضامين اصلي و فرعي  .7ولجد
  مفاهيم مقوله  مقوله

آرامش و رضايت 
  از زندگي زناشويي

 ةپيدايي عالق
  مشترك

 /جنسي ةتوافق رابط /توافق عاطفي /شدن بيشتر به همديگرمندهعالق
ابراز  /مين نيازهاي جنسيأت /طرفه بردن از زندگي جنسي دو لذت

 احساسات

هاي  سياست
  زنانه

كاري در موارد پنهان /بردن به رگ خواب مردپي/بودن با همسرمهربان
كاهش  /همسر ةمديريت رابطه با خانواد /شنيدن زن از شوهر حرف /خاص

  دخالت اطرافيان در زندگي

روابط عاطفي 
  هوشمند

 /توجه بيشتر زن و شوهر به همديگر /كردن زندگيهم سپريلذت با
هاي  حترام به خواستها /كافي ةكسب تجرب /شناخت بيشتر از همديگر

  همديگر

  مشترك ةپيدايي عالق
زناني بودند كه با عالقه به همسرشان ازدواج كردند؛ اما كساني نيـز بودنـد كـه     ،در اين پژوهش

گذشـت  كـه بـا   اند  بيان داشته دهش زنان مصاحبه ،مجموع در. بدون عالقه شروع به زندگي كردند
  .شود مي شوند و اين وابستگي به هم تشديد مي مند هزمان، زن و شوهر بيشتر به هم عالق

نـه  وبعد ديدم شوهرم خيلـي مهرب . م راضي نبودم سال از زندگي چهاراوايل ازدواج تا 
االن بـدون شـوهرم    .مند شـدم  هرفته بهش عالق م رفتهه من .ده هام گوش مي و به حرف

  ).سميرا(نظرم عشق قبل از ازدواج مطرح نيست ه ب. تونم زندگي كنم نمي
هميشه به مـن  . رفته بهتر شدم اما رفته ،بهش نداشتماي  هاوايل ازدواج من هيچ عالق

  ).راحله(دوست دارم  و گه و من اين اخالقش ر گه دوستت دارم و روزي چند بار مي مي
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  زنانههاي  آموختن سياست
اسـت  هايي  مستقيم مهارت نيازمند فراگيري مستقيم يا غيرزنان بيان كردند كه زندگي زناشويي 

 ةايـن سياسـت در زمينـ   . كنند مي ياد» رگ خواب مردانه«يا » سياست زنانه«عنوان  باكه از آن 
  .است مديريت مالي، مديريت ارتباطي، تغيير در رفتار و نگرش خود و ديگران كارساز

هايي كه بـا شـوهرم    من وقت .به نظرم سياست زن اينه كه قلق مردش دستش باشه
هايي حاضر بوده به خاطر من از مادرش  حتي وقت. چي ازش بخوام تونم همه مهربونم مي

  ).سميرا(شه  كنه و بداخالق مي اخالق باشم، اون هم لج مي اما اگه لج كنم و بد. بگذره
جود گفتم، ولي يك اختالف بين همسر و خواهرم به و چي رو به شوهرم مي من قبالً همه

  ).ليال(اومد و من هم االن ناچارم در ارتباط با اون موضوع چيزهايي رو ازش پنهان كنم 

  روابط عاطفي هوشمند
كشـيدن مـدت    محصـول طـول   دهد كه ثبات زندگي زناشويي مي نشان هحاصلهاي  تحليل داده

عبـور   هـم از مشـكالت   كند؛ مگر اينكـه زوجـين بـا    نمي زمان ازدواج است و اين مدت ادامه پيدا
ر خالل عبور از مراحل مختلف دكه هايي  زمينهبا كنند  مي زوجين ياد ،در طول اين مدت .كنند

هيچ زوجي با تشكيل خـانواده  .كنند، آشنا شوند مي مشكالتي را در روابط ايجادزندگي زناشويي 
ايـل  انديشد و به شروع ارتباطي كه پر از تنيدگي، ناكامي و تعارض است تم نمي به گسستگي آن

موجود در زندگي مشتركشان به ترك يكـديگر و  هاي  كه به دليل تعارضهايي  غالب زوج. ندارند
سـاز در پايـداري زنـدگي     شـرايط زمينـه   ازكنند كه با هشياري  مي اند، اظهار جدايي وادار نشده
  .ريزندبو براي زندگي بهتر برنامه كنند اند اوضاع را كنترل  زناشويي توانسته

ـ  ،سالم بود كه ازدواج كـردم  22 .دونستم و نميداري ر هرشوة من طريق كـافي   ةتجرب
چـون مـن    ،كـردم  مي ولي من عصبيش، شوهرم مهربان بود. براي شروع زندگي نداشتم

  ). الهام(مدم او نمي دادم و كوتاه ادامه ميها  خيلي به بحث
خـاطر  گي چرا من به  شه و مي ت بيشتر مي ري تجربه چي جلوتر مي توي زندگي هر
سال توي زندگي تنش داشتيم كه اكثـرش بـه دليـل     6ـ 5ما تا . كردم اطرافيان دعوا مي

 ).شهناز(دادم  هاي اطرافيان بود، ولي به مرور زمان ديگه اهميتي به اين مسائل نمي حرف

  گيري نتيجه
اي  هدهد كـه چنـين پديـد    مي نشانها  در بحث از ثبات زندگي زناشويي زنان در كرمانشاه، يافته

بيشـتر قابـل    ،»نظـام خويشـاوندي گسـترده   «تـر   يا به تعبيري دقيق، گسترده ةدر بستر خانواد
تجـارب و   ،رسـد  مـي  شـناختي مهـم بـه نظـر     تحليل است؛ آنچه در اين تحليل از منظر جامعـه 
هـاي   گسـترده و تـالش و ترغيـب زوج   هـاي   شرايطي است كه در گرو حمايت و نظارت خانواده
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گيرد؛ بـه تعبيـري سـاخت اجتمـاعي واقعيـت       مي مشترك صورتهاي  زندگي تداومبراي  جوان
ذهنيـت و كـنش    ةكيد بر ديالكتيـك عـين و ذهـن و تقابـل دوسـوي     أبا ت ثبات زندگي زناشويي

  .گيرد مي و زوجين صورتها  خانواده
زنان از دوام زنـدگي زناشـويي    ةزيست ةداستان تجرب ةگان طور كه در بحث از توالي پنج همان

 نيـ ا يبـرا اي  هو كارشدمناسب  ةنسخدر اين نظام  ييزناشو يشروع زندگ قتيحق رد ،ن شدهبيا
 يبـزم از زنـدگ   نيبـد  ديـ زود با اي ريد افرادكه اند  شود و آموخته مي ينوع دختران و پسران تلق

رو، در ساحت ذهني، نوعي الزام و حمايت والدين بـراي ازدواج فرزنـدان را شـاهد     اين از .نددونيبپ
كه هايي دارند  استراتژي واقعيت عيني و عامليتي تأثيردختران و پسران تحت  ،از طرفي .هستيم

 پس ساخت اجتماعي واقعيت ازدواج و ثبات آن بـه . چگونه ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند
تـر   ماندن مهـم  از مجردكردن  ازدواج ،در اين پارادايم د؛نز نميدامن دختران و پسران مجردماندن 

هـاي   دهد و بـا نگـاه بـه تـالش     مي رضايت از شروع زندگي بعد از ثبات و دوام زندگي رخ .است
احساس رضايت از زندگي امري پسيني و بعـد از   ،بنابراين. يابد مي گذشته و اميدهاي آينده معنا

  .دشو مي آوردن در زندگي عيان دوام
ازهـاي جنسـي دختـران و پسـران     موقع ني مين بهأت شروع روايت زندگي در چنين پارادايمي

 انسـان  اساسـي  نيـاز  چهـار « ،به تعبير گالسر .بدان پاسخ داد دباي كه قبل از هر امرياست  بوده
رفتارهاي مـا هميشـه در آن    همة .است تفريح و آزادي قدرت، تعلق احساس و عشق بقا، به نياز

يـا چنـد نيـاز از ايـن     زنيم بهترين انتخاب مـا بـراي ارضـاي يـك      مي لحظه كه دست به انتخاب
ولـي يكـديگر را    ،دختر و پسري ممكن است عاشق همـديگر نباشـند   .]65، ص14[» نيازهاست

جنسـي   ةمنـدي هـر دو از رابطـ    نياز به بقـا و بهـره   تأثيراين كار تحت . اند براي زندگي پذيرفته
كه خـوب كنـار   اند  در بحث تئوري انتخاب ياد گرفته ،ويژه زنان به، زوجين ،واقع در. است موقع به

  .كنند مي هم تالش هايشان با بيايند و زوجين براي حل اختالفات و تفاوت
گونه حول دو محور شروع زندگي با عشق و عالقـه يـا    انتخاب دختر در اين موقعيت تعارض

بخشـي بـه عقالنيـت     گيرد كه عمـدتاً بـا اولويـت    مصلحت و عقالنيت ارزشي خانواده صورت مي
طـور ضـمني    دختران بـه  ،در چنين واقعيتي. پذيرد مي اري حاكم بر خانواده راارزشي، نظام هنج

ارتباط با جـنس مخـالف، اهميـت زنـدگي زناشـويي،       ةمرزهاي بست ، زيرااند شرايطي را پذيرفته
زناشويي، تـداوم زناشـويي بـه احسـاس      بندي شروع زندگي، تنظيم تقويمي زماني و مكاني زمان

برجستگي زندگي زناشويي در مقابـل روابـط غريـزي زناشـويي،      دي،وظايف متقابل با رضايت فر
 ،همچنـين . دكنـ  مـي  ي خاص از ازدواج در چنين بستر فرهنگي و اجتماعي را عيـان هامعنا ةهم

 از كننـد  اسـتقبال  عشـق  از آنكه از پيش كهاند  وبيش آموخته دختران و حتي پسران خانواده كم
زمـين   در و به تعويق اندازند تـا كنند عشق رمانتيك را به بعد از ازدواج واگذار  ند؛ا هراس در آن

و  دختـران و پسـران سـعادت   ، بنابراين. دهند ادامه را هنجارهاي حاكم و مصلحت خانواده بازي
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 ،واقـع  در. بيننـد  ، مـي خود و خانواده مكمل اما ،متضاد و متفات آرايشان را در تعادل  خوشبختي
 ،شـوند  يمتـأهل  زنـدگي  درگيـر وقتـي   زوجـين  كـه  شود مي آغاز اينجا از پسران و دختران نظر
بـا اعتمـاد بـه كاريزماتيـك پدرسـاالري و       داسـتان  اين در دختران. شد خواهد راه به رو چيز همه

گرچه در چنين فضايي همـراه بـا    ؛اجتماعي و اقتصادي خانواده اميدوارندهاي  پسران به حمايت
دختـران بـا   . كشند مي سر در را آزاد و و مرد مستقل زن يك يرؤيا سنگين ترديد و تشويق، بار

وارد افقـي از   شـوهر  ةگستردة و پذيرش زندگي در كنار خانواد پذيرش چنين واقعيتي از ازدواج
گرفتـه از   بودن به نقـدهاي صـورت   رغم واقف دختران به ،بر اين اساس. شوند مي زندگي زناشويي

ــتي پير  ــرد فمنيس ــاختار قدرت منظــر رويك ــيتي و س ــابرابري جنس ــون ن ــدتاًام ــين  ؛عم در چن
 كشـيده شـان    زنـدگي خـانوادگي  در  شـوهر  ةپدري به سـلط  ةپدر در خانواد ةسلط هايي خانواده

فرزند براي «دهد اينكه ارزش فرزند به صورت  مي جايي رخ هشود؛اما آنچه در اين مسير و جاب مي
رو،  ايـن  از .اسـت  ه معناي فرزندان در خـدمت خـانواده  بيشتر ب »خانوده براي فرزند«يا » خانواده

خـاواده خـود يـا خـانواده     (ديگـري   ةفرزند در خدمت خـانواد نوعي ، ها ازدواج پسر براي خانواده
از منظر مادران اين مـرز و بـوم بـه     رفته دست ازمراد از پسران ، رو اين شود؛؛ از مي تعبيري) دختر

  .چيند مي تالش مادري را ةزحمات پسر نصيب دختري است كه از راه رسيده و ميو ةمعناي ثمر
درگيري و تضاد عمدتاً كمتر بين زن  ،گسترده و مبتني بر نظام خويشاونديهاي  در خانواده

. اسـت  شـوهر  ةشوهر يـا ناسـازگاري عـروس بـا خـانواد      و مرد جوان، بلكه حاصل مداخالت مادر
البته . دشو مي فصل و زناشويي بيروني و عمدتاً به كمك مرد خانه حل يها چنين تعارض، بنابراين
 تضـاد،  مكتـب  كالسـيك  پردازان نظريه از پيروي به خانواده شناسي جامعه نظران صاحب از برخي

 معتقدند نـزاع اي  هچه عد گر. ]38 ؛26[ كنند مي تأكيد خانواده ايه تعارض بودن ناپذير اجتناب بر
 معنـا  ايـن  بـه  گيـرد،  مي ريشه ساالري مرد به موسوم ةپديد در يافته سازمان قدرت از حدودي تا

خـانواده در   ةمداخلـ در امـا آنچـه   . ]7، ص11[ است مردانههاي  ارزش و پدر قوانين ةسلط تحت
تجربـه   شوهر بـا  عروس و مادر گرفته از تضاد بين تازه ريشهجدال  دشو مي زندگي زوجين مشاهده

 و زن ناهمـاهنگي  از ناشي زناشويي تعارض: دارد مي كه بيان) 2000( گالسر برخالف نظر. است
هـاي   واره طـرح  هـا،  خواسـته  در اخـتالف  خودمحـوري،  آن، ارضـاي  روش و نيازها نوع در شوهر

  .]32[ است ازدواج و زناشويي ارتباط به والنهئمس غير رفتار و رفتاري
و  و داننـد  مي منفي را آن ذاتاً كه است زناشويي زندگي تعارض است مهم ميان اين در آنچه

 و سـاختن  اساسـي هـاي   پايـه  در مواردي تضاد ولي دهد؛ مي نويد رازوجين  جداييبه نوبه خود 
 توافـق  نظـام  محصـول  زناشـويي  زنـدگي  در جـدايي  يـا  ثبـات  زيـرا ، است صميميت به رسيدن

 را خود مشاجرات دارند، يباثبات زندگي كههايي  زوج ةهم. استه و خانواده زوجين بين سازگاري
. ندارنـد  يكسـان  مفهـومي  مشـاجرات  كـردن  فصـل  و حـل  از و كننـد  نمي فصل و حل روش يك به
 در كـه  دارد وجـود  مسـئله  حـل  متفـاوت  روش سـه  كـه  ايم رسيده نتيجه اين به ما ،حقيقت در
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 براســاس راهـا   ازدواج از ثبـات  بــا ةدسـت  سـه . شــود مـي  گرفتـه  بهــره آن از سـالم هـاي   زنـدگي 
 در مشـاجره  كـه  ازدواجي« ،»جانبه دو رضايت براساس ازدواج«: كنند مي گذاري نام مشاجراتشان

 يـك  رسـد  مـي  نظر به ،بنابراين. »ها تفاوت پذيرش براساس زندگي« ،»است عشق ابراز نوعي آن
ة شـيو  سـه  هـر  در. يابد دوام تواند مي هم كنند نمي حل را مشكالتي زوجين وقتي حتي زندگي

 و گذارنـد  مـي  ميـان  در كامـل  طـور  به هم با را احساساتشان كه دارند مي اظهارها  زوج شده،ذكر
  .]33[ دارند هم با عميقي تفاوت دسته سه هرهاي  زوج نظر اين از اما كنند، مي حل را موضوعات

هماننـد روابـط    داريازدواج پا يدهايكل به بلندمدتهاي  مورد ازدواج ي درمرور مطالعات كم
و ديگـر   ]28[، حـل تعـارض   ]42؛ 41 ؛29[ شدن بـه همسـر و ازدواج   ، متعهديو عاطف يميصم

  .]4[ شده است يمنتهعوامل 
سـويه بـه    گرايانه و يـك  خورد، نگاه مطلق ضعف اساسي كه در تحقيقات گذشته به چشم مي

. شـود  مـي  در بطن جامعه و فرهنگ ساخته معناي زندگي مشترك ، زيراازدواج و زناشويي است
نيـز   انـد  زناشويي پرداخته ياه ن ضعف در مطالعاتي كه با رويكرد فمنيستي به موضوع تعارضاي

عـواملي از قبيـل نـابرابري جنسـيتي در خـانواده، اسـتبداد        ،در اين مطالعـات . شود مشاهده مي
در . شود مهم گسست در زندگي زناشويي عنوان مي عنوان عوامل به...  مردانه، فرهنگ پدرساالر و

بسـا زن   چـه . گيـرد  به زناشويي مورد غفلت قرار مي) در اينجا زن(رويكرد طرف مقابل  ،نيز اينجا
در يك فرهنگ كامالً پدرساالر پرورش يافته و در نظام فكـري او زناشـوييِ مبتنـي بـر نـابرابري      

 ياعضـا  ةعنوان رئيس خانواده كنترل امور را در دسـت دارد و از بقيـ   كه در آن مرد به ،جنسيتي
نـابرابري   وضـعيتي، در چنـين  . تـرين شـكل زناشـويي باشـد     لئاكنـد، ايـد   خانواده محافظت مي

آنچـه  . جنسيتي در خانواده نه عامل تضاد يا فروپاشي، بلكه عامل بقا و تداوم خانواده خواهد بود
تـر،   به عبارت روشـن . بودن زناشويي است همان بحث دوسويه گيرد در اينجا مورد غفلت قرار مي

يا (تواند عامل بروز تعارض در خانواده قلمداد شود كه با نوع نگاه مرد  زماني مي فقطال زن اشتغ
به زنـدگي زناشـويي و انتظـارات وي از همسـر خـويش، كـه در طـي مراحـل         ) هر دوي زوجين
بسـا مـرد    چـه . در تضـاد باشـد  ، اش شـكل گرفتـه اسـت    پذيري در طول زنـدگي  مختلف جامعه

 يكـردن زن در بيـرون از خانـه را عنصـر     و كـار باشـد  غال زن داشته ديدگاهي غيرسنتي به اشت
ضروري در زندگي زناشويي قلمداد كند؛ كه در اين صورت، نه اشـتغال زن، بلكـه عـدم اشـتغال     

  .منجر شودها  آن اوست كه ممكن است به بروز اختالف و تعارض ميان
سـنتي   شـكل  به خانواده رد همسران رابطة كه شود مي تصور چنين نوين نگرش رواقع، د در

ه تشـريح  ك د؛ اما چنانشو مي زنان نارضايتي باعث نتيجه در و استثمارگونه و نابرابر ،)مردساالري(
شاهد چرخش ساختار قدرت در خانواده از مرد به زن  سوم ثبات زندگي زناشويي ةدر مرحل ،دش

 در ه،البتـ . ندشـو  مـي  اوضاع زنـدگي  ةكنند و كنترل ندهگير زنان تصميم ،خواهيم بود؛ به عبارتي
جنسـيتي مناسـب و بهبـود شـهروندي     هـاي   فرصـت  بـه  با توجـه  شود مي تصور اخير،هاي  سال
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افـزايش تحصـيالت و    گيري زيـاد در برابـر مـردان،    استقالل مالي و توان تصميم(جنسيت زنان 
شـاهد  زايش يابد، امـا  رضايت از زندگي زناشويي بين زنان اف) بهبود اشتغال زنان در برابر مردان

افزايش شكست در زندگي زناشويي زوجين باشيم، به نحوي كه عمدتاً تقاضاي جدايي از سـوي  
 ةگسترده بـا خـانواد  هاي  پس واقعيت تضاد يا تداوم زندگي زناشويي در خانواده. ...باشد  زنان مي

تـداوم زنـدگي    توان اذعان داشت كـه در چنـين بسـتري    مي چه البته گر. متفاوت استاي  ههست
كـه  ، و نـوين اي  هبيشـتر هسـت  هـاي   رضايت زناشـويي نيسـت، در خـانواده    ةدهند مشترك نشان

توان شاهد ناپايداري و كاهش كاركردها و ابعـاد   مي بيشتر ،اند اساس رضايت از زندگي بنا شده بر
  .]13[خانواده بود 

ش، احسـاس رضـايت از   رو، در پارادايم ثبات زندگي زناشـويي مـورد بحـث ايـن پـژوه      اين از
 و نويناي  ههستهاي  خالف خانواده د؛ برشو مي بندي زندگي امري پسيني و با گذر زندگي صورت

نمايان باشد، وگرنـه تـداوم و تـالش     دكه رضايت از زندگي پيشيني و حتي در شروع زندگي باي
اسـت برخـي    ممكـن  در پـارادايم ثبـات زناشـويي    ،عبارتي به .براي ساختن زندگي معنايي ندارد

كه  ،نظر گرفتن افق ازدواج ولي با در ،كمي از زندگي مشترك داشته باشند ةزوجين رضايت اولي
همـراه  ...  و مين معيشـت زنـدگي  أمين نياز جنسي، توليد نسل، تأكاركردهاي خانواده مبني بر ت

  .دكن مي آن را تعيين تداومتشكيل و هاي  دارد، پايه
 ،)1395(حاصـل كرسـول   » هاي كيفـي  بخشيدن به يافته چهرة كمي«مجموع، در جهت  در

هـاي   و نيز بسامد) 30تا 1طيف (گرفتن از آراي پنل خبرگان مبني بر تعيين وزن  با كمك ]12[
يك از شرايط و مقوالت براساس نظمي  سهم هر MAXqdافزار  شده از طريق نرم مفاهيم استخراج

  :بر ثبات زندگي زناشويي نمودار ترسيم شد ها زماني و ميزان تأثيرگذاري زوجين و خانواده

  ناپايداري زندگي زناشويي تداوم وهاي  فرايند .1نمودار 
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دختـران و پسـران،   هـاي   به لحـاظ سـاختاري در سـطح خـانواده     ،دشو مي ه مشاهدهك چنان
ــ  : مضـاميني از قبيــل  مين نيـاز جنســي فرزنــد،  أتوجـه بــه تــرجيح خـانواده در ازدواج دختــر، ت

 تأثيركه وزن و است شدن بين زوجين از رخدادهايي  تمرين ما و مرد از سويگري اوضاع  كنترل
در سـطحي ديگـر، از آغـاز ازدواج بـين زوجـين      . دهد مي نهادي خانواده را بر دوام زندگي نشان

؛ ؛رسـند  و دلسـري مـي   ييجـدا حدي كه به مرز تا هستيم ها  شاهد كاهش دوام زندگي تدريج به
شـاهد دوام زنـدگي زناشـويي     تدريج بهها،  از خانوادهها  آن دن زوجين و استقاللش ولي بعد از ما
را بـراي  هـا   آن عامليت تدريج به  گري زوجين تقاطع عملكرد نهادي خانواده با كنش .خواهيم بود

كالن، بيانگر نوعي سطح خانواده، در  تداومرو، تشكيل و  اين از. سازد مي مسير زندگي ميسر ةادام
نهـادي   شـكل  ،هـا  از هنجارهـا و ارزش  ياريبسـ هـاي   است كه در قالـب و الـزام   يمند تساخاز 
 و كـه نظـام عـامليتي   وجـود دارد  دختران و پسران  بين متقابل يهاي كنش ،مقابلدر . گيرند مي

ه كـ  چنـان  ،بـر ايـن اسـاس   . دهـد  مـي  ديالكتيكي شـكل اي  هواقعيت زندگي زناشويي را در رابط
زندگي زناشويي زنان مورد مطالعه را در قالب دو تاروپود تداوم و تعهد رويدادهاي مختلف ثبات 

توان  ، ميزوجين در نظر بگيريم از سويشده  و تداوم تعهد درونيها  يافته از سوي خانواده عينيت
حمايت عيني و الزام ذهني و در سطح تجريدي ديگـر، تعهـد    را در قالبها  نظارت خانواده تأثير

ذهنـي و تقـالي عينـي بـراي      آوري تابندگي زناشويي را در قالب دو مفهوم دروني زوجين در ز
  .آوردن در زندگي زناشويي مورد توجه قرار داد شروع، ساختن، حفظ و دوام

 منابع
تحـوالت ازدواج و خـانواده   « .)1396( يمندگار يلع ؛عباس ،ندوشن يعسكر ؛فاطمهابي، تر ]1[

در  تيجمع تيوضع: جالل، گزارش پژوهشي محمد عباسي شوازي، كننده ، تهيه»رانيدر ا
، كشـور  تيـ جمع يجامع و تخصصـ  تيريمطالعات و مد ةمؤسس، رانيا ياسالم يجمهور
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