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چکیده
پرسش آغازین این پژوهش عبارت است از «زنا متأهیی که همسر خود را از دست میدهنو ،گوونه هویت خود را
بازتعریف میکننو؟» این پژوهش بر پایة رهیافت نظریة دادهبنیاد انجـام شـو .ابـزار گـردآوری اطالعـات مصـاحبة
نیمهساختیافته سیر زنوگی و مشاهوه است .نظریـات گیـونز ،کاسـتیز ،جنکینـز و گیییوـا در بـازتعریف هویـت
بررسی شو .حجم نمونه  21نفر از زنا «همسر از دست داده» است که با نمونهگیری هوفمنو و نظری در دو محیة
افسریه (منطقة 15تهرا ) و عباسآباد (منطقة  6تهرا ) انجام شو .یافتههای پژوهش نشا میدهو که زنا پ از
قرارگرفتن در موقعیت ز همسر از دست داده و ساریکرد دورا سوگواری ،در موقعیـت ز «همسـر از دسـت
داده» قرار میگیرنو .با توجه به دادهها ،سه مقولة هویتی اصیی دربارة این زنا شناسایی شو که عبـارتانـو از.1 :
زنا همسر از دست دادة شاد .2 ،زنا همسر از دست دادة غموین و  .3زنا همسر از دست دادة سرگردا  .زنـا
شاد به زیرمقولههای  .1زنا همسر از دست دادة شاد حمایتطیب .2 ،زنا همسر از دست دادة شاد مسـتقل و .3
زنا همسر از دست دادة شاد مقاوم دستهبنوی میشونو .بازتعریف هویت زنا همسر از دست داده در پن الوـوی
پارادایمی  .1ز فناشوه .2 ،ز حمایتطیب .3 ،ز تنها .4 ،ز مقاوم و  .5ز مستقل قرار مـیگیرنـو .تعمـق در
رونو شکلبنوی هویت جنسیتی زنا همسر از دست داده ،نشا میدهو که بازتعریف هویت آنا تحتتأثیر مناب
اقتصادی فرهنوی و اجتماعی ،روابط خانوادگی ،سن و وجه مادری «زنا همسر از دست داده» است .هـیچیـ از
پن الووی پارادایمی در دو محیه مسیط نبود.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،با شکلگیری تلییرات وسی اجتماعی و فرهنوی ،شـاهو افـزایش گشـمویر
آمار زنا همسر از دست داده هستیم .یافتههای آماری نشا میدهو که درصو زنا «همسر از
دست داده» از 7/4درصو در سال  1389به 9/5درصو در سال  1395رسیوه اسـت .مرکـز آمـار
ایرا «زنا همسر از دست داده» را به دو گروه زنا همسر از دست داده بـر اثـر فـوت و زنـا
همسر از دست داده بر اثر طالق تقسیم میکنو.
معموالز ز بود به معنای قرار گرفتن در موقعیت فرودسـت در سـاختهـای کـال و خـرد
جامعهـ از مویریت سیاسی تا مویریت خانوادهـ است .همچنین ،مجموعـة پرشـماری از عناصـر
فرهنوی شامل قوانین گوناگو  ،سنن رای  ،هنجارها ،باورهـا ،ارزشهـا ،انتظـارات غیررسـمی و
اصول اخالقی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت نابرابر زنا در خانواده و اجتمـاع صـحه
میگذارد و از آ پشتیبانی میکنو [ ،12ص .]116به نظر میرسو که این مشکالت برای زنـا
همسر از دست داده شکل پیچیوهتری داشته باشو ،زیرا زنا غالباز با پایوـاه و موقعیـت مـردا
خانواده (همسر و پور) در جامعه شناخته میشونو .این زنا ممکن است تمایل داشته باشنو یـا
مجبور باشنو که اقتوار مرد دیوری را در صورت فقوا همسر باذیرنـو ،زیـرا ضـعیفپنواشـتن
زنا یکی از اصول بنیادی گفتما مسیط است .یاهراز زنا بوو خانواده و شوهر جایوـاهی در
نظم نمادین نوارنو [ ،10ص.]192
انتظار میرود که زنا همسر از دست داده دو نوع متفـاوت از فشـارهای عـاطفی را تجربـه
کننو .1 :فشارهای احساسی فردی کـه مـیتوانـو شـامل عـواطفی از قبیـل :احسـاس تنهـایی،
افسردگی و نیز سرکوب تمایالت جنسی و اضطرابهای ناشی از برعهوه گرفتن نقشهای متعود
بهطور همزما باشو .2 ،فشارهایی که جامعه به دلیل شرایط جویوـ بوو همسر بود ـ بر آنا
وارد میکنو .زنا همسر از دست داده ناگزیرنو بر ترس از سرپرسـتی زنـوگی بـهتنهـایی غیبـه
کننو و بتواننو مویریت زنوگی را که در گذشته برعهوة همسرانشا بـود برعهـوه گیرنـو [،21
ص .]274زنا در سـنین نوجـوانی و قبـل از ازدواج بـرای تصـمیمگیـریهـای کـال خـانواده
جامعهپذیر نمیشونو و غالباز برای برعهوه گـرفتن نقـشهـای حمایـتگـری و عـاطفی پـرورش
مییابنو .مطالعات دربارة تصمیمگیری در زنوگی زناشویی نشا میدهو که مـردا معمـوالز در
مورد مناب اقتصادی خانواده از قورت برخوردارنو و تصمیم میگیرنو که ادارة امور مالی خانواده
گوونه سازما داده شود [ ،13ص.]426
از مشکالت زنا همسر از دست داده تزلزل اقتصادی است ،زیرا موقعیت زنا در بـازار کـار
به صورتی است که کمتر از مردا میتواننو به درآمو الزم برای تأمین معاش دست یابنـو و در
مشاغل کمدرآموتر فعالانو .مشاغیی که در دسترس زنا است ،با توجه بـه هزینـههـای کـار و
مهوکودک ،بسیاری از مادرا مجرد را به این نتیجه میرسانو که در صورت اشتلال به درآموی
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بیش از مستمری دولتی دست نخواهو یافت [ ،2ص .]268این امر برای زنـا همسـر از دسـت
دادهای که در زما تأهل خانهدار بودهانو شکیی پیچیوهتر پیوا میکنو ،زیرا آنا تجربة کمتری
برای حضور در فضاهای عمومی دارنو.
مادری یکی از عناصر اصیی هویتساز از ی سو و از جمیه گالشهای اصیی زنوگی زنـا از
سوی دیور است .مادربود جنبة مهمی از زنوگی زنا است و زایـش و پـرورش فرزنـو ،محـور
اصیی زنوگی ز در نظر گرفته میشود [ ،2ص .]131اگرگه «مادری» عنصر مرکزی در تعریف
هویت و بخش بزرگی از زنوگی زنا است ،زنا همسر از دسـت داده در عـین برعهـوه داشـتن
نقش مادری ،با موقعیت «ز همسر از دست داده» نیز مواجهانو .انتظار میرود که قرار گـرفتن
در این موقعیت ،آنا را در معرض تجربیات تازهای دربارة «مادری» و نقشهـای مـرتبط بـا آ
قرار دهو.
انتظار میرود که با تلییرات گستردة فرهنوی ،زنا همسر از دست داده هم بـا تجربیـات و
شرایط متفاوتی نسبت به گذشته مواجه شونو .به تعبیر گیونز ،نحوة زنوگی افراد و تلییراتی که
در جریا زنوگی خود تجربه میکننو ،موجب شکلگیری تفسـیرهای جویـو از «خـود» بـرای
انسا میشود .ازاینرو ،انتظار میرود کـه زنـا همسـر از دسـت داده بـا قـرار گـرفتن در ایـن
موقعیت ،به تعبیر و تفسیر جویوی از خود و هویت زنانة خود دسـت یابنـو .زیمـرمن اسـتوالل
میکنو که جنسیت ذاتی شخص نیست ،بیکه در بطن موقعیت و جریا کـنش متقابـل محقـق
میشود ،زیرا هما گونه که طبقة جنسی نوعی ویژگی همیشهجاری برای ی فرد است ،تحقـق
جنسیت نیز ی ویژگی همیشهجاری در موقعیتهای اجتمـاعی اسـت [ ،8ص .]465ازایـنرو،
انتظار میرود که زنا «همسر از دست داده» بـا از دسـت داد همسـر ،بـه تعبیـر جویـوی از
هویت جنسیتی خود دست یابنو .هوف از انجام داد این پژوهش این است کـه دریـابیم زنـا
همسر از دست داده طی گه مکانیسمی در موقعیت جویو قرار میگیرنو و به ثبات مـیرسـنو.
پرسش آغازین این پژوهش این است که زنا متأهیی که همسر خود را (بر اثر فوت یا طالق) از
دست میدهنو ،گوونه هویت خود را فهم و بازتعریف میکننو؟

پیشینة پژوهش
پژوهشهایی که تاکنو دربارة زنا همسر از دست داده انجام شـوه اسـت عمومـاز رویکردهـای
رفاه اقتصادی ،روا شناختی و حقوقی داشته است؛ اما در مواردی بـه هویـت نیـز پرداختـهانـو.
عنایتزاده [ ]10وجود حمایتهای خانوادگی و شبکة ارتباطی قوی را مهمترین عامل برای رف
مشکالت روحی و مادی زنا مطیقه در ساختار جامعه در نظر میگیرد .همتـی و کریمـی []16
میگوینو که جامعه برای زنانی که مطیقه و سرپرست خانوار شوهانـو ،هویـت جویـوی تعریـف
میکنو و در این فراینو خودپنوارة این زنا و هویتشا متزلزل میشود .آقاجانی ،جهـانویری و
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لهساییزاده [ ]1نشا میدهنو که گوونه طالق میتوانـو بـه تحقـق اصـول اخالقـی و هویـت
شخصی مبتنی بر آ منجر شود .مالیینژاد ،کهن و غویریا [ ]15دغوغة اصـیی زنـا بیـوه را
وجود باورهای فرهنوی و اجتماعی نامناسب به زنا بیوه و مشـکالت عـاطفی و جنسـی آ هـا
میداننو که باعث آسیبپذیر شو آنا در سرپرستی خانوار میشـود .رودلـف و جـین سـانگ
[ ]19تفاوت سطو شادی بین مردا و زنا همسر از دست داده را نشا دادهانو .آنا معتقونـو
که برای زنا مسنتر بیوگی میتوانو عامل شکلگیـری نـوعی احسـاس آزادی باشـو .اسـمیت
[ ]20آورده است که از دست داد همسر (در مردا و زنا ) بـرای کسـانی کـه شـبکة ارتبـاط
اجتماعی بیشتری دارنو تأثیرات محوودتری دارد .کار [ ]17این ادعا را که مردا پـ از فـوت
همسرا خود در پی یافتن جایوزینی برای آنا هستنو و زنا پ از فوت شوهرا خـود آنـا
را غیرقابل جایوزینی میداننو و همواره برای آنا سوگواری میکننو ،تأییو نمیکنو .تعمـق در
پژوهشهای پیشین نشا میدهو که اغیب پژوهشهای انجامشوه در مورد زنا همسر از دست
داده با بهرهگیری از روش کمی انجام و پژوهشهای محوودی در این حوزه با روش کیفی انجام
شوه است .همچنین ،اغیب پژوهشهـای ایـن حـوزه رویکردهـای اقتصـادی ،رفـاه اجتمـاعی و
روا شناختی دارنو و کمتر به بحث هویت زنا همسـر از دسـت داده پرداختـهانـو .دو ویژگـی
ذکرشوه این مقاله را متمایز میکنو.

مروری بر چارچوب مفهومی

برای فهم مناسب از پرسش آغازین الزم است مبانی نظری 1دربارة مفاهیم ذیل را مرور کنیم.

هویت
آنتونی گیونز «خود» را پویوهای سیال و متلیر میدانو .به نظر او ،هویت شخصی را نمـیتـوا
گو هویت اشیا در طول زما مانوگار دانست .هویت شخصی مستیزم آگاهی بازانویشانه است.
هویت از این منظر گیزی است که فرد به آ آگاهی دارد و درنتیجة تواوم کـنشهـایش بـه او
تفویض نشوه است ،بیکه فرد بایو آ را بهطور مـواوم و روزمـره ایجـاد کنـو و در فعالیـتهـای
تأمیی و بازانویشانة خود حفایت و حمایت کنو .از نظر گیونز ،هویت شخصـی نـوعی خصیصـة
متمایز با مجموعهای از «خود»های متمایز نیسـت کـه در اختیـار فـرد باشـو .هویـت شخصـی
درحقیقت هما «خود» است که شخص آ را مورد تأمل قرار داده و آ را بهمنزلـة بازتـابی از
زنوگینامهاش میپذیرد [ ،13ص81ـ .]82در جریا اجتماعیشو  ،هری از افراد به حسـی از
 .1این پژوهش به روش کیفی انجام شوه است .ازاینرو پژوهشور برای اجرای پژوهش ،گارگوب نظری یا مفهومی
را انتخاب نکرده است .مفاهیم مطرحشوه به منظور رعایت اصل حساسیت نظری معرفی میشونو.
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هویت و توانایی تفکر و عمل مستقل میرسنو« .هویت» به تیقی افراد از اینکه گه کسی هستنو
و گه گیزی برای آ ها معنادار است مربوط میشود .منـاب اصـیی هویـت هـر فـرد ،جنسـیت،
تمایالت جنسی ،مییت یا قومیـت و طبقـة اجتمـاعی اسـت [ .]14جـورج هربـرت میـو منشـأ
شکلگیری هویت را بیشتر نف یا خود انسا میدانو و رویکرد فردگرایانـه بـه هویـت دارد .از
نظر میو ،فرد تنها وقتی که نورش افراد دیور را به خودش در محیطی اجتماعی و زمینة تجربه
و در خالل رفتارهای خود و دیورا میبینو ،میتوانو موضـوع شـناخت خـودش شـود .نوـرش
دیورا به فرد در زمینة اجتماعی عامل شکلگیری خودآگاهی است [ ،5ص.]88
ریچارد جنکینز هویت را برساختی اجتماعی میدانو و رویکردی جم گرایانه به هویـت دارد .او
معتقو است که هویت فردی (که در خویشتن جسمانی میشود) ،ی قضیة معنادار جوا از جهـا
انسانی افراد دیور نیست .افراد منحصربهفرد و متلیرنو؛ اما خویشـتن کـامالز بـه صـورت اجتمـاعی
شکل میگیرد .در فراینوهای جامعهپذیری اولیه و بعو از آ و در تعامالت موجود که در طـول آ
افراد خود و دیورا را در سراسر زنوگی تعریف و بازتعریف مـیکننـو [6؛ ص33ــ .]34او معتقـو
است که هویتهایی که در مراحل اولیة زنوگی شکل گرفتهانو (ماننو خـود ،انسـانیت ،جنسـیت و
تحت شرایطی خویشاونوی و قومیت) هویتهای نخستینی هستنو که در مقایسه با باقی هویتهـا
نسبت به تلییر در مراحل بعوی زنوگی مقاومتر و انعطافناپذیرنو.
امانوئل کاستیز شکلگیری هویت را ناشی از عضویت فرد در شبکههـای اجتمـاعی مختیـف
میدانو .کاستیز معتقو است که هویت عبارت است از فراینو معناسازی بـراسـاس یـ ویژگـی
فرهنوی یا مجموعة بههمپیوستهای از ویژگیهای فرهنوی که بر منـاب معنـایی دیوـر اولویـت
داده میشود .برای هر فرد خاص یا برای هر کنشگر جمعی ممکن است گنوین هویـت وجـود
داشته باشو .اما این کثرت برای خود بازنمایی و کنش اجتماعی سرگشمة تنش و تناقض است،
زیرا بایو هویت را از آنچه جامعهشناسا بهطور سنتی نقش و مجموعة نقشها نامیوهانو متمایز
ساخت .نقشها براساس هنجارهایی تعریف میشونو که سـاختة دسـت نهادهـا و سـازما هـای
جامعه هستنو .وز نسبی هری از آ ها در اثرگذاری بر رفتار مردم ،به توافقها و آرایـشهـای
موجود بین افراد و نهادها و سازما ها بستوی دارد [ ،11ص.]23
اروینگ گافمن به تنش بین «من فاعیی» یا هما خود خودجوش و «من مفعولی» یا هما
الزامهای اجتماعی متبیور در خود اشاره میکنو .نوعی تنش در کار گافمن دربارة آنچه خـود او
«ملایرت اساسی بین خودهای کامالز انسانی و خودهای اجتماعی شوه» مـیخوانـو ،بـهروشـنی
منعک است .این تنش و کشاکش از تفاوت بین آنچه مردم انجـامش را از مـا انتظـار دارنـو و
آنچه ما به میل خود میخواهیم انجام دهیم ناشی میشود .ما همواره با این تقاضا روبهروییم که
هر آنچه را دیورا از ما انتظار دارنو انجام دهیم؛ بهعالوه ،یاهراز مـا نبایـو تردیـو بـه خـود راه
دهیم .هما گونه که گافمن میگویو« :ما نبایو دگار افتوخیز شویم ».انسا ها بهمنظور حفـظ
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خودپنوارهای پایوار ،برای مخاطبا اجتماعیشا نقش بازی میکننـو .گـافمن در نتیجـة ایـن
عالقه به اجرای نقش ،به رفتار نمایشی روی آورد که زنوگی اجتماعی را بـه صـورت یـ سـری
اجراهای نمایشی هماننو ایفای نقش در صحنة نمایش در نظر میگیرد [ ،8ص.]326

هویت جنسیتی
جنکینز معتقو است که جنسیت یکی از اولین تجربههای فرد از خویشتن و یکی از مقاومتـرین
آ هاست .به نظر میرسو که هویت جنسیتی بر بسیاری از عمیکردها و کنشهای فرد در طـول
زنوگی تأثیر میگذارد [ ،6ص .]37بر این اساس ،درکی که ز از جنسیت خـود دارد بـهمنزلـة
برساخت اجتماعی بر عمیکرد او در جایواه همسر و مـادر تأثیرگـذار اسـت .انتظـار مـیرود کـه
درصورت فقوا همسر ،این درک از خویشتن ،که در تربیت کودکی و زنوگی گذشـتة او ریشـه
دارد ،به نحو گشمویری بر شناخت او از خود و جایوـاه مـادریاش بـهعنـوا ز فاقـو همسـر
تأثیرگذار باشو .گیونز معتقو است که جنسیت به تفاوتهای روا شناختی ،اجتماعی و فرهنوی
بین زنا و مردا مربوط میشود [ ،13ص .]175بر همین مبنا ،مـیتـوا هویـت جنسـیتی را
بازتابی از احساس مرد بود یا احساس ز بود فرد تیقی کرد که بر مجموعهای از نوـرشهـا،
الووهای رفتاری و احساس مردانوی یا زنانوی مبتنی است.
گیییوا  1بحث هویت جنسیتی را اینگونه مطرح میکنو که استوالل اخالقی در ز و مرد
اشکال کامالز متفاوتی به خود میگیرد .زنا از آنجا که با پرورش و مراقبت کـودک و نیـز رشـو
اخالقی او سروکار دارنو ،اخالقیات را درک و مسئولیت و مناسبات را تعریف مـیکننـو .مـردا
موعیانو که اخالقیات بیطرفانه تعریف شوه است و انسا را به تفکـر دربـارة حقـوق و قـوانین
وامیدارد [ ،10ص186ـ .]187سیمو دوبوار نواه نسبتاز متفاوتی به شـناخت ز از خـود دارد:
«هما قور که کافی نیست که گفته شود ز ماده است ،او را بـا شـناختی هـم کـه خـودش از
زنانویاش دارد نمیتوا تعریف کرد .ز در بطن اجتماعی که خود عضـو آ اسـت بـر زنـانوی
خود شناخت پیوا میکنو .درونیکرد ناشناخته و تمام زنوگی روانـی حتـی زبـا روا کـاوی،
القاکننوة این نکته است که ماجرای غمانویز انسانی در درو او میگذرد .فرد از طریق گـزینش
خود در خالل زنوگی ،خود را تعریف میکنو .بایو به دنیا روی بیـاوریم تـا بـه سـؤالهـایی کـه
فکرما را مشلول میکنو جواب بوهیم ،7[ ».ص.]94

1. Giligan
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بازتعریف هویت

جنکینز تعبیر وا گنپ 1را در بازتعریف هویت میپذیرد .براساس ایـوههـای وا گنـپ ()1965
امروز ی اجماع نسبتاز جاافتاده وجود دارد که انسا ها زنوگی را بـه صـورت گـذارهایی از یـ
هویت به هویتهای دیور ساری میکننو؛ این گذارها کمابیش تشریفاتیانو و ی صورت تقریباز
سهبخشی دارنو .این صورت سهبخشی صرفاز از لحاظ منطقی و موقعیتی بامعناست .این صـورت
میتوانو مبتنی بر ی مجموعة نمادین مربوط به مرگ باشو .درنهایت ادغام در اجتماع با حالت
یا هویت جویو یاهر میشود [ ،6ص .]228امـا گیـونز بـازتعریف هویـت را ایـنگونـه توصـیف
میکنو :بازتابنوگی «خود» مواوم و همهگیر است و در هر لحظه ،یا دستکم در فواصل زمـانی
منظم ،فرد بایو برحسب اتفاقاتی که افتاده است به نوعی بازپرسـی از خـود مبـادرت ورزد [،14
ص112ـ .]114به تعبیر گیونز ،جریا زنوگی متشـکل از یـ رشـته «گـذرگاه»هاسـت .فـرد
قاعوتاز بایو این گذرگاهها را پشت سر بوذارد؛ ولی این عبور لزوماز همـراه بـا آیـینهـای رسـمی
نهادینهشوه نیست .اینگونه نقلوانتقالها باختهایی را دربـردارد (و همچنـین بعضـی بردهـای
بالقوه) .بوینترتیب ،باختها راـ مثالز در مورد طالقـ بایو سوگوارانه پذیرفت .بهخصوص اگر قرار
باشو که تحقق یافتن خویشـتن را در طـول راه همچنـا ادامـه دهـیم [ ،14ص .]117گیـونز
معتقو است که دورا کنونی به دلیل خصیت «بازتابنوگی» بسیار شویو ،فرصتهای بینظیـری
در اختیار افراد میگذارد .در این دوره ،بسیار بیشتر از گذشته به انواع و اقسام اطالعـات دربـارة
جها و یکویور دسترسی داریم .این اطالعـات کمـ مـیکننـو تـا دربـارة عیـل و پیامـوهای
کنشهایما تأمل کنیم ،ولی درعینحال با خطرات مربوط به پیاموهای ناخواستة کنشهایما ،
خطرات ناشی از اعتماد به دانش متخصصانی کـه نمـیشناسـیم و خطـرات ناشـی از تکیـه بـه
عمیکرد نظامهای انتزاعی روبهرو هستیم که در کنترل مستقیم ما نیستنو [ ،6ص374ـ.]375

روش پژوهش
پاسخ به پرسش آغازین ،براساس مول هفتمرحیهای گییزر و اشـتراوس ،از گـردآوری دادههـا و
فراینــو کوگــذاری در نظریــة دادهبنیــاد 2انجــام شــوه اســت [ .]3ابــزار پــژوهش مصــاحبة
نیمهساختیافته سیر زنوگی و مشاهوه بود .مشارکتکننوگا در ایـن پـژوهش شـامل  21ز
همسر از دست داده میشود 3که در دو محیـة افسـریه (منطقـه 15شـهر تهـرا ) و عبـاسآبـاد
1. Van Genp
2. Grounded Theory

 .3دالیل انتخاب این دو منطقه بوین شرح است :الف) با توجه به دادههای آماری سال  1399این دو منطقه جزء
مناطقی بودنو که دارای باالترین آمار زنا فاقو همسر در شهر تهرا هستنو .ب) پژوهشورا در این دو
منطقه ،به دالیل شلیی به «زنا همسر از دست داده» که به مشارکت در پژوهش تمایل داشته باشنو و
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(منطقة  6شهر تهرا ) ساکن بودنو .این پژوهش در آغـاز بـا بهـرهگیـری از روش نمونـهگیـری
هوفمنو آغاز شو و بهتوری با مشخصشو مقوالت و شکلگیری پارادایمهـا بـه نمونـهگیـری
تئوری پرداخته شو .مشارکتکننوگا شامل زنا همسر از دست داده در گـروههـای مختیـف
سنی ،شلیی و تحصییی است .زنا همسر فوت شـوه و مطیقـة مشـارکتکننـوه از نظـر تعـواد
بهطور مساوی در نمونه وارد شونو .شایا ذکر است که مـوت زمـا از دسـت داد همسـر در
بین مشارکتکننوگا از حواقل  1تا حواکثر  30سال بـود .مشخصـات مشـارکتکننـوگا در
جوول 1درج شوه است.
جدول  .1مشخصات 1جمعیتشناختی مشارکتکنندگان پژوهش به ترتیب مصاحبه
شغل

تعداد
فرزند

محل
سکونت

علت
فقدان
همسر

مدت فقدان
همسر (به
سال)

 1فرزنو

عباسآباد

طالق

4

 3فرزنو

افسریه

فوت

30

 2فرزنو

عباسآباد

طالق

10

2فرزنو

عباسآباد

طالق

3

افسریه

فوت

6

طالق

4
5

ردیف

نام

سن

تحصیالت

1

معصومه

39

سیکل

2

بتول

61

ششم
ابتوایی

3

مرجا

46

کارشناسی

4

منیژه

48

دیایم

آرایشور

5

فاطمه

45

ابتوایی

خانهدار

 3فرزنو

6

مریم

39

دیایم

طراح طال و
جواهر

 1فرزنو

افسریه

7

فرشته

35

سیکل

خانهدار

 2فرزنو

افسریه

فوت

8

رقیه

59

ششم
ابتوایی

خانهدار

 5فرزنو

افسریه

فوت

15

9

لیال

40

کارشناسی

خانهدار

 1فرزنو

عباسآباد

طالق

4

10

سارا

37

کارشناسی
ارشو

خانهدار

فاقو
فرزنو

عباسآباد

طالق

8

11

اکرم

70

بیسواد

خانهدار

 4فرزنو

افسریه

فوت

10

پرستار
سالمنو
خومتوزار
مورسه
مال
آموزشواه
آرایشوری

همچنین اطالعات درست و دقیق در اختیار پژوهشگرا قرار دهنو دسترسی داشتنو .ج) همچنین زنا
ساکن در این دو منطقه معموالز از منظر دسترسی به مناب اقتصادی در شرایط متفاوتی قرار دارنو.
 .1برای حفظ حریم خصوصی مشارکتکننوگا  ،کییة اسامی بهکاررفته در جوول مستعار است .در معرفی شلل
نیز تالش شوه است گمنامی حفظ شود.
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مال

آتییه

 2فرزنو

عباسآباد

طالق

7

12

رؤیا

39

کارشناسی

 1فرزنو

عباسآباد

طالق

13

13

الهام

37

کارشناسی

کارمنو

افسریه

طالق

2

14

زهرا

29

دیایم

کارمنو

فاقو
فرزنو

طالق

1

15

اشرف

53

کارشناسی

بازنشسته

 2فرزنو

افسریه

22

16

پروین

60

کارشناسی

بازنشسته

 1فرزنو

عباسآباد

فوت

17

صویقه

44

کارشناسی

خانهدار

فاقو
فرزنو

افسریه

طالق

7

18

ناهیو

42

سیکل

خانهدار

 2فرزنو

افسریه

فوت

1

19

آزاده

40

دانشجوی
دکتری

کارمنو

 1فرزنو

عباسآباد

طالق

10

20

نسرین

35

زیر دیایم

خانهدار

 1فرزنو

افسریه

فوت

12

21

شمیم

40

دانشجوی
دکتری

کارمنو

فاقو
فرزنو

عباسآباد

طالق

11

بنیا شکل گیری مفاهیم ،مقوالت ،پارادایم ها و نهایتاز گزارههای تئوری به دست آموه
در این پژوهش حاصل کوگذاری باز  ،کوگـذاری محـوری و کوگـذاری انتخـابی اسـت [.]4
شایا ذکر است که از کو گذاری باز  675مفهوم به دست آمـو .پـ از تعمـق و تـوقیق در
کوهای باز متواخل و متشابه 100،زیرمقوله استخراج شو .در مرحیة کوگـذاری محـوری از
طریق مقایسة مشابهت هـای معنـایی  37مقولـه شناسـایی شـو .از طبقـه بنـوی و مقایسـة
مقوله ها ،سه مقولة اصیی استخراج شو .در مرحیة بعوی ،فراینو یکاارگه سـازی مقولـه هـای
اصیی انجام شو و به مقولة هسته ای (ایوة اصیی) پژوهش رسیویم کـه شـکل بنـوی هویـت
جنسیتی زنا فاقو همسر بود .نظر به عوامل و زمینه هایی که در زنوگی مشارکت کننـوگا
تأثیرگذار بود ،به الووهـای پـارادایمی پـژوهش دسـت یـافتیم و عوامـل عیـی ،مواخیـه گـر،
زمینه ای و استراتژی ها در پارادایم ها شناسایی شو .با توجه به حجم مفاهیم ،زیر مقوله هـا و
مقوله ها ،امکا ارائة همة آنا ممکن نیست .از این رو نمونـه ای از کوگـذاری کـه بـه تولیـو
مقوله ه ا منجر شو در جوول  2آموه است.
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جدول  .2نمونه کدگذاری باز و محوری
مفهوم

زیر مقوله

مقوله

معرفی خود بهمثابة ز
همسر از دست داده

پذیرش هویت در موقعیت
ز همسر از دست داده

عبور از همسر سابق

پذیرش از دست داد
همسر

مادربود همراه با رشو
خود

اهمیت به خود در کنار
اهمیت به وجه مادری

عوم انکار هویت ز همسر از دست
داده )زنا همسر از دست دادة شاد)
پذیرش موقعیت ز همسر از دست
داده (ز همسر از دست دادة شاد
مستقل /مقاوم)
یهور فردیت در کنار وجه مادری
(ز همسر از دست دادة شاد مقاوم/
مستقل)
یهور فردیت (ز همسر از دست
دادة شاد مستقل /مقاوم)
عوم یهور فردیت (ز همسر از
دست دادة غموین /ز همسر از
دست دادة شاد حمایتطیب)

عوم پنها کرد روابط
جویو
عوم تمایل به ازدواج
مجود برای حمایت از
فرزنو /فرزنوا
عوم تمایل به برقراری
روابط دوستانه با زنا
دیور (بهویژه زنا
متأهل)
برقراری رابطة احساسی
با خانواده جایوزین
رابطة احساسی و جنسی
با همسر پیشین
تمایل به پنها کرد
هویت ز همسر از
دست داده و معرفی
خود بهعنوا دختر
مجرد

عوم انکار تمایالت جنسی
انکار ازدواج مجود با هوف
فواکاری برای فرزنوا
کاهش سطو روابط
اجتماعی

سرمایه اجتماعی محوود (ز همسر
از دست دادة غموین /ز همسر از
دست دادة شاد حمایتطیب)

رابطة عمیق عاطفی با
خانوادة نخستین

بازگشت به دورا تجرد (ز همسر
از دست دادة شاد حمایتطیب)

انکار هویت ز همسر از
دست داده

تعارضات هویتی (ز همسر از دست
دادة سرگردا )

داشتن شلل مناسب

تأثیر اشتلال

داشتن مورک تحصییی
دانشواهی

تحصیالت باال

شرایط اقتصادی مناسب

پایواه اقتصادی نسبتاز
فرادست

شرایط اقتصادی نسبتاز
پایین

پایواه اقتصادی نسبتاز
فرودست

دسترسی به مناب
فرهنوی نسبتاز پایین

مناب فرهنوی نسبتاز
فرودست

اشتلال (ز همسر از دست دادة شاد
مستقل /مقاوم)
سرمایة فرهنوی (ز همسر از دست
دادة شاد مستقل /مقاوم)
سرمایة اقتصادی (ز همسر از دست
دادة شاد مستقل /مقاوم)
سرمایة اقتصادی (ز همسر از دست
دادة شاد حمایتطیب /ز همسر از
دست دادة سرگردا  /ز همسر از
دست دادة غموین)
سرمایة فرهنوی (ز همسر از دست
دادة شاد حمایتطیب /ز همسر از
دست دادة سرگردا  /ز همسر از
دست دادة غموین)

نوع مقوله

استراتژی

عوامل عیّی
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مفهوم

زیر مقوله

تمایل به خانهدار بود و
عوم اشتلال

عوم تمایل به اشتلال

داشتن فرزنو

مادری بهمثابة اولویت
اصیی

داشتن حمایت خانوادة
نخستین

روابط خانوادگی

فوت پور /مادر /هردو و
ارتباط ضعیف با خانوادة
نخستین

عوم وجود ارتباط عاطفی
عمیق با خانوادة نخستین

برخورداری از حمایت
همهجانبة خانوادة
نخستین (خصوصاز پور)

خانواده بهمثابة حامی
همهجانبه (خصوصاز پور)

داشتن شبکة دوستانه
با روابط عمیق

روابط دوستانة عمیق

تجربة برقراری روابط
عاشقانة متناوب و
شکستهای عشقی

روابط متناوب و
شکستهای عاطفی

عوم تمایل به برقراری
روابط دوستانه

روابط دوستانة محوود

عوم انکار هویت مادری
و تیقی مادری به مثابه
قورت
داشتن برنامه ریزی
مشخص برای پیشرفت
آمادگی برای برقراری
روابط جویو نه لزوما
ازدواج
انکار مادری و درگیری
در احساس گناه و
بازگشت به فرزنو

وجه مادری
داشتن گشمانواز آینوه

مقوله

عوماشتلال (ز همسر از دست دادة
سرگردا  /ز همسر از دست دادة
شاد حمایتطیب)
مادری بهمثابة هویت (ز همسر از
دست دادة شاد حمایتطیب /ز
همسر از دست دادة غموین)
برخورداری از حمایت خانواده (ز
همسر از دست دادة شاد مستقل/
حمایتطیب)
گسست روابط با خانوادة نخستین
(سرمایة اجتماعی) (ز همسر از
دست دادة سرگردا  /همسر از دست
دادة غموین)
خانواده (پور) بهمثابة تکیهگاه اصیی
(سرمایة اجتماعی) (ز همسر از
دست دادة شاد حمایتطیب)
شبکة ارتباط دوستانة عمیق (سرمایة
اجتماعی) (ز همسر از دست دادة
شاد مستقل)
روابط عاطفی ناپایوار با مردا (ز
همسر از دست دادة سرگردا )

نوع مقوله

عوامل
زمینهای

عوامل
مواخیهگر

خانواده بهمثابة گزینة اصیی ارتباط
(ز همسر از دست دادة شاد
حمایتطیب)
بازتعریف هویت مادر مجرد و یهور
فردیت (ز همسر از دست دادة شاد
مستقل)
یهور فردیت (ز همسر از دست
دادة شاد مستقل /مقاوم)

عوم انکار تمایالت

یهور فردیت (ز همسر از دست
دادة شاد مستقل)

درگیری در تعارضات
احساس مادری

عوم تثبیت هویت مادرانه (ز
همسر از دست دادة سرگردا )

تمایل به فراموش کرد
همسر پیشین

تمایل به عضویت مجود در
خانوادة نخستین

تمایل به بازگشت به دورا
پیشاازدواج (ز همسر از دست دادة
شاد حمایتطیب)

تمایل به تواوم دورا
انووه و سوگواری برای
از دست داد همسر

تمایل به مانو در شرایط
سوگواری برای فقوا
همسر

بازتعریف هویت در انووه و سوگواری
(ز همسر از دست دادة غموین)

پیامو
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بــرای اطمینــا از صــحت دادههــا و نیــل بــه اعتبــار و پایــایی ،مراجعــههــای مکــرر بــه
مشارکتکننوگا در محل کار و زنوگی انجام و یافتههای نهایی پژوهش با مشـارکتکننـوگا
مطرح شو و صحت یافتهها از طرف آنا مورد تأییو قرار گرفت .همچنـین بـا صـاحبنظـرا و
کارشناسا این حوزه مصاحبههایی برای کسب اطمینا از صحت دادهها به عمـل آمـو .شـایا
ذکر است که اگرگه این پژوهش ادعایی دربارة تعمیم یافتهها نوارد ،تـالش شـوه اسـت تـا بـه
معیارهای انتقالپذیری در روش کیفی نزدیـ شـویم .از آنجـا کـه رعایـت اصـول اخالقـی در
پژوهش برای پژوهش گر ی وییفه است ،در جریا پژوهش تـالش شـو بـه کـوهای اخالقـی
توجه کافی مبذول شود .در انجام داد کییة مصاحبهها ،موافقت مشارکتکننوه در نظر گرفتـه
شو .رضایت آگاهانة مشارکتکننوگا در این پژوهش مونظر قرار گرفت [ .]9افرادی که در این
پژوهش مشارکت کردنو ،از اهواف پژوهش آگاهی داشتنو .پژوهشگر رضـایت آنـا را پـیش از
مشارکت آنا در پژوهش بهدست آورد .همچنین در جریا تحییل دادهها کوشیویم از هرگونـه
دخل و تصرف در یافتههای پژوهش پرهیز شود.

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش نشا میدهو که زنا همسر از دست داده ،به دلیـل تفـاوت در گوـونوی از
دست داد همسر ،موقعیت اجتماعی ،داشتن و نواشتن فرزنو ،روابـط اجتمـاعی ،سـن و غیـره
تفاوتهای زیادی با یکویور دارنو؛ اما وجه اشـتراک همـة آنـا تجربـة خـروج از موقعیـت ز
متأهل ،ساریکرد دورا انووه و سوگواری ناشی از فقوا همسر و قرار گرفتن در موقعیت ز
فاقو همسر است.

ز همسر از دست داده

دورا انووه و
سوگواری

فقوا همسر

ز متأهل

نمودار  .1روند جایگزینشدن زن متأهل در موقعیت زن همسر از دست داده

کوگذاری باز نشا دهنوة سه مقولة اساسی در این پـژوهش بـود .ایـن مقولـههـای هـویتی
عبارتانو از  .1زنا همسر از دست دادة شاد .2 ،زنا همسر از دسـت دادة غموـین و  .3زنـا
همسر از دست دادة سرگردا .
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 .1زنان همسر از دست دادة شاد
این گروه شامل زنا همسر از دست دادهای هستنو که پ از فقوا همسـر و گذرانـو دورا
انووه و سوگواری ناشی از ازدستداد همسر توانستنو در موقعیت جویو خود مستقر شـونو ،از
هویت ز متأهل گذر کننو و برای خود هویت جویوی تعریف کننو .آنا بهطور نسبی از هویت
جویو خود راضیانو .زنا همسر از دست دادة شاد وجوه مشـترکی از قبیـل پـذیرش موقعیـت
جویو بهمثابة «ز همسر از دست داده» و پنهـا نکـرد ویژگـی بـیهمسـری ،برخـورداری از
حمایتهای خانوادة نخستین و برخورداری نسبی اقتصادی دارنو .آنـا بـهرغـم داشـتن وجـوه
مشترکی که در باال به آ ها اشاره شو ،تفاوتهایی هـم بـا یکـویور دارنـو کـه مهـمتـرین ایـن
تفاوتها در موقعیت اقتصادی ،روابط خانوادگی ،سـطو تحصـیالت ،سـاختار فرهنوـی و روابـط
اجتماعی یاهر میشود .زنا شاد را میتوا براساس این تفاوتها در سه گروه «زنا همسـر از
دست دادة شاد حمایتطیب»« ،زنا همسر از دست دادة شاد مستقل» و «زنا همسر از دست
دادة مقاوم» طبقهبنوی کرد.
الف) زنان همسر از دست دادة شاد حمایتطلب
این گروه از زنا شاد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی زنا مستقیی نیستنو .آنا با بهرهگیـری از
حمایتهای همهجانبة اعضای خانواده (اغیب پور و مـادر) ،زنـوگی خـود را مـیگذراننـو .زنـا
حمایتطیب از عوم استقالل ناراضی نیستنو و امکا برخورداری از حمایت خانواده را بـه مثابـة
فرصت تیقی میکننو .زنا همسـر از دسـت دادة شـاد حمایـتطیـب اغیـب در سـطوح پـایین
تحصییی قرار دارنو و مهارت حرفهای خاصی نوارنو .از مشارکتکننوگانی که در این پژوهش در
گروه شاد حمایتطیب قرار گرفتنو فقط ی ز دارای مورک تحصـییی دیـایم بـود و بقیـه تـا
سطو سیکل تحصیل کرده بودنو .هیچی از آنا مهارت حرفهای خاصی نواشـتنو .زنـا شـاد
حمایتطیب اغیب متعیق به طبقات فرودستتر جامعه بودنو .شایا ذکر است که زنا همسر از
دست دادة شاد حمایت طیبی که در این پژوهش بـا آنـا مواجـه شـویم ،عمومـ زا سـاکن محیـة
افسریه بودنو.
تنوع سنی زنا شاد حمایتطیب یکی دیور از ویژگیهای آنا بود .آنا در سنین مختیـف
از  30تا  70ساله قرار داشتنو .برای این گروه از زنا همسر از دست داده ،خانواده گزینة اصـیی
روابط اجتماعی است .مریم در این باره میگویو:
من در هیچ دورهای از زنوگی روابط دوستانه خاصی نواشتم .میخوام بوم که خـانوادة مـن
گزینة اصیی روابط من هستن و من نیازی به ارتباط دیوری نوارم.

برای زنا شاد حمایتطیب ،پور بهمثابة تکیهگاه اصیی در زنوگی است .فرشته ارتباط خـود
را با پورش اینگونه توصیف میکنو:
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پورم در تمام زنوگی پشتیبا من بود .زمانی که میخواستیم اعتیاد شوهرم رو ترک بـویم،
پورم حامی من بود .زمانی که میخواستیم با بچهها خونه بویریم و پـول نواشـتیم پـورم بـود؛
حتی زمانی که دخترم میخواست ازدواج کنه هم پورم همة مخارج رو برعهوه گرفت .پورم اگر
هر روز با من تیفنی صحبت نکنه ،نمیشه .ی وقتهایی فکـر مـیکـنم مـن اگـر ایـن پـور رو
نواشتم زنوگی ما گی میشو؟

مادربود یکی دیور از ویژگیهـای زنـا همسـر از دسـت دادة شـاد حمایـتطیـب اسـت.
مشارکتکننوگانی که در این پژوهش در گروه شاد حمایـتطیـب قـرار گرفتنـو ،هموـی دارای
فرزنو بودنو .به نظر می رسو کـه داشـتن فرزنـو یکـی از عوامـل مـوثر بـر شـکلگیـری هویـت
حمایتطیبی بین زنا همسر از دست داده است .زنا شاد حمایتطیب گویی بـه بازگشـت بـه
دورا تجرد و عضویت مجود در خانوادة نخستین تمایل دارنو.
ب) زنان همسر از دست دادة شاد استقاللطلب
گروه دیوری از زنا همسر از دست داده که توانستنو به رضایت و ثبات نسبی پ از جوایی یا
فوت همسر دست یابنو ،زنا شاد استقاللطیب هستنو .این گروه پ از خروج از موقعیـت ز
متأهل و ساری کرد دورا انووه و سوگواری ناشی از فقوا همسر ،معموالز به دلیل در اختیـار
داشتن سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنوی نسبتاز باال به موقعیت پایواری رسیوهانو .آنا
در شرایط جویو اجتماعی توا ادامة زنوگی و گذرا زیست روزمرة خود و فرزنوانشا را دارنو.
این امر موجب نیل به استقالل در زنوگی آنا شوه است .اگرگه زنا مستقل هم در مواردی از
حمایتهای خانواده بهرهمنو میشونو ،آنا در مویریت ،سامانوهی و تصمیمگیـریهـای کـال
زنوگی خود مستقل عمل میکننو .نکتة مهم آ است کـه از بـین مشـارکتکننـوگا در ایـن
پژوهش ،زنا استقاللطیب به لحاظ سنی بیشتر بین زنانی مشاهوه شو که در محـوودة سـنی
 35تا  45سال قرار داشتنو .زنا شاد استقاللطیب اغیب دارای تحصیالت دانشـواهی و شـاغل
هستنو .آنا در مسیر زنوگی خود تمایل به پیشرفت و ارتقا دارنـو .مرجـا  ،کـه دارای مـورک
کارشناسی است ،در این باره میگویو:
من اال ی آموزشواه آرایشـوری دارم؛ امـا تـالش مـیکـنم کـه شـعبات دیوـری از ایـن
آموزشواه تأسی کنم تا بتونم رشو بیشتری داشته باشم.

رؤیا که دارای مورک کارشناسی است ،تمایل خود به پیشرفت را اینگونه توصیف میکنو:
من با اینکه بایو آتییة عکاسی و فییمبرداری رو اداره کنم ،همیشه توی ماشینم جـزوههـای
کنکور کارشناسی ارشوم رو همراه دارم و تا فرصتی پیوا میکنم ،مطالعه میکنم .هوفم اینه که
ادامهتحصیل بوم.

مشارکتکننوگانی که در این پژوهش در گروه زنا شاد استقاللطیب دسـتهبنـوی شـونو،
اغیب بـه طبقـات نسـبت زا فرادسـت جامعـه تعیـق داشـتنو .شـایا ذکـر اسـت کـه زنـا شـاد
استقاللطیبی که در این پژوهش با آنا مواجه شـویم ،اغیـب در منطقـة عبـاسآبـاد سـکونت
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داشتنو .زنا همسر از دست دادة شاد استقاللطیب از حمایت مادی و عاطفی خانوادة نخستین
برخوردارنو .آزاده ،که در حال تحصیل در مقط دکتری است ،میگویو:
[من و بچهم] از حمایت خانواده برخوردار بودیم و این درواق برای من دستمایة مهمی بود؛
برای رسیو به زنوگی که اال از او برخوردارم.

زنا شاد استقاللطیب از روابط دوستانة عمیق و پایـواری برخوردارنـو .آنـا از پشـتیبانی
عاطفی و حمایتی این روابط دوستانه در جریا زنوگی خود بهرهمنونو .رؤیا روابط دوستانة خود
را اینگونه توصیف میکنو:
میتونم بوم من با روابط دوستانهم انرژی مـیگیـرم .دوسـتا قـویمی زیـادی دارم کـه در
لحظات خوشوناخوش زنوگی همراهم هستن.

زنا شاد استقاللطیب هویت مادرانة خود را انکار نمیکننو و برای آینوة خود و فرزنوانشا
گشمانواز تعریفشوهای دارنو .آزاده در این مورد میگویو:
از ی جایی به بعو من خواستم که خودم رو در جامعه با هویت «مادر مجرد» معرفی کـنم
و شایو این هویت برای من استراتژی برای بقا باشه .من کار میکنم .بهتنهایی زنـوگی خـودم و
فرزنوم رو اداره میکنم و برای آینوة خودم و فرزنوم برنامه دارم؛ بوو اینکـه همسـری داشـته
باشم که بخواهم به او در زنوگی متکی باشم.

ج) زنان همسر از دست دادة شاد مقاوم
این گروه از زنا پ از فقوا همسر (بـر اثـر فـوت یـا طـالق) و سـاریشـو دورا انـووه و
سوگواری ،به حوی از ثبات میرسنو که از دورا انووه گذر میکننو و روال زنوگی به سـب و
سیاق جویو در موقعیت ز همسر از دست داده را آغاز مـیکننـو .آنـا در برابـر اصـول مـورد
حمایت و ارزشهای جامعه مقاومتهایی را از خود بروز میدهنو .هرگنـو ایـن مقاومـتهـا در
حوی نیست که آنا را به اصول و قواعو جاری جامعه بیاعتنا نشا دهو .آنا در برخی مـوارد
از این اصول و قواعو پیروی و آ را تأییو میکننو ،ولـی در برخـی از مـوارد بـه ایـن ارزشهـا
بیاعتنا هستنو و خود را میزم به پذیرش آ نمیداننو .زنا شاد مقاوم ایـن واقعیـت را کـه در
جامعه جایواه متفاوتی نسبت به زنا متأهل دارنو پذیرفتهانـو و مـیکوشـنو بـهتنهـایی بـوو
حمایت خانواده و فرد دیوری مسئولیت زنوگی خود و فرزنوا احتمالی خود را به دوش کشنو.
بهدلیل فشارهایی که این زنا برای برعهوه گرفتن مسئولیت خود و فرزنوا متحمل میشـونو،
انتظار میرود که هویت ز مقاوم در آنا شکل بویرد .زنا شـاد مقـاوم ،هویـت ز همسـر از
دست داده را پذیرفته و آ را انکار نمیکننو .شمیم در این باره میگویو:
من هیچوقت در محیط کار و جامعه اینکه مطیقه هستم رو پنها نمیکنم و لزومـی نـواره
که اینکار رو انجام بوم.

زنا شاد مقـاوم اغیـب دارای تحصـیالت دانشـواهی و شـاغل هسـتنو .اشـتلال و پیشـرفت در
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عرصههای اجتماعی برای این زنا از اهمیت ویژهای برخوردار است .موقعیـت شـلیی و پیشـرفت در
عرصههای اجتماعی و اقتصادی مهمترین اولویت زنوگی زنا مقاوم است .پروین در این باره میگویو:
من پ از فوت شوهرم سالها شاغل بودم .ی مرتبه در محیط کارم از مـن انتقـاد نشـو.
ی دقیقه تأخیر نواشتم .تقویرنامههای زیادی دریافت کردم .وقتی شوهرم فوت شو ،هیچگیـز
نواشتم ولی پ از گنو سال خونه و ماشین خریوم و تونسـتم بـه رفـاه نسـبی بـرای خـودم و
فرزنوم دست پیوا کنم.

زنا شاد مقاوم تماییی به دریافت حمایت اقتصادی از خانوادة نخستین نوارنو و در مواردی
تمایل به حمایت عـاطفی و بعضـاز اقتصـادی از خـانوادة نخسـتینـ خصوصـاز خـواهر و بـرادرا
کوگ ترـ دارنو .منیژه در این مورد میگویو:
مادر من شرایط اقتصادی خوبی داره ،ولی من دوست نوارم از او کم بویرم .یعنـی دلـم
نمیخواد سربار زنوگی مادرم باشم .به همین دلیل بهسختی کار میکنم .البته برام سـخته ،امـا
من اینطوری راحتترم.

زنا شاد مقاوم ویژگی مادری خود را انکار نمیکننو ،اما مادری برای آنا هـوف اصـیی در
زنوگی نیست؛ بیکه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهمترین گالش و هوف زنـوگی آنـا اسـت.
این گروه از زنا همسر از دست داده به ازدواج مجود تمایل دارنو و در صورت رابطه با مـردا ،
اغیب این رابطه را با هوف ازدواج برقرار میکننو.

 .2زنان همسر از دست دادة غمگین
این گروه از زنا به نوعی در نقطة مقابل زنا همسر از دست دادة شاد قرار میگیرنو .این گروه
متشکل از زنانی است که پ از فقوا همسر در شرایط عزاداری و انووه از دست داد همسـر
(براثر طالق یا فوت) باقی مانوهانو .آنا از مرحیـة عـزاداری و انـووه گـذر نکـردهانـو یـا گمـا
میکننو بایو در این مرحیه باقی بماننو .زنا همسر از دسـت دادة غموـین هویـت خـود را در
سوگواری و باقیمانو در انووه ناشی از فقوا همسر یا احساس برجامانوگی تعریف مـیکننـو.
بیثباتی اقتصادیـ اجتماعی ،داشتن فرزنو و مسئولیت سرپرستی فرزنوا هم مـیتوانـو عامـل
مانو در شرایط انووه و سوگواری برای این زنا باشو .زنا غموین اغیب متعیـق بـه ردههـای
سنی باالتر و همسر فوتشوه هستنو .بهلحاظ پایواه اقتصادی بیشتر به طبقات نسبتاز فرودسـت
جامعه تعیق دارنو .ذکر این نکته ضروری است که زنا همسر از دست دادة غموینی که در این
پژوهش با آنا مواجه شویم ،اغیـب سـاکن محیـة افسـریه بودنـو .ایـن زنـا سـطو تحصـییی
پایینتری نسبت به سایر زنا همسر از دست داده داشتنو و اغیـب آنـا در سـطو ابتـوایی یـا
سیکل تحصیل کردهانو .اغیب آنا شاغل نیستنو و در صورت اشتلال در مشاغل سـطو پـایین
خوماتی اشتلال دارنو .مادر بود ویژگی غالب زنا غموین است .آنا اغیب نقش مادر فواکار و
همسر فناشوه را در زنوگی ایفا میکننو .در گفتار آنـا اشـارات زیـادی بـه ازخودگذشـتوی و
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فناشوگی برای فرزنوا شنیوه میشود .بتول در این باره میگویو:
من وقتی شوهرم فوت شو ،فقط  30سال داشتم .تا زمانی کـه شـوهرم زنـوه بـود از هـیچ
کم و از خود گذشتوی در حق شـوهرم کوتـاهی نکـردم .حتـی وقتـی شـوهرم داشـت خونـه
میساخت ،مثل کارگر ساختمانی زیر دستش کار کردم .بعو از فوتش هم دیوه ی لحظه بـرای
خودم زنوگی نکردم؛ همة زنوگیم شو بزرگکرد و به سرانجام رسونو سه تا بچـهم .خالصـه
دیوه خودم زنوگی نکردم.

زنا همسر از دست دادة غموین اغیب ناگزیرنو به نوعی رابطة تحمییی با خانوادة نخسـتین
همسر سابق خود ادامه دهنو .این رابطه اغیب برای حفظ مناف مادی یا معنوی فرزنوا است و
برای آنا ناخوشاینو تیقی میشود .ناهیو اشاره میکنو که ناگزیر است روابط خود را با خـانوادة
همسر سابقش حفظ کنو ،زیرا در غیر این صورت مادر همسرش ممکن اسـت سـهم خـود را از
مستمری پسرش مطالبه کنو؛ و در این صورت ادامة زنوگی برای او و فرزنوانش سـخت خواهـو
شو .زنا غموین اغیب پور یا مادر (یا هر دو آنا ) را از دست دادهانـو .معمـوالز روابـط آنـا بـا
برادرا و خواهرانشا گسیخته است .ازاینرو آنا از حمایت مادی و عاطفی خـانوادة نخسـتین
برخوردار نیستنو .فاطمه در این مورد میگویو:
مادرم وقتی بچه بودم فوت کرد و پورم ازدواج کرد .من ارتباط زیادی با پورم نـوارم ،گـو
از رفتارهای خانمش خوشم نمیآد .خواهر و برادرهام هرکووم سر زنـوگی خودشـو هسـتن و
درگیری خودشو رو دار  .من خییی کم او ها رو میبینم.

یکی دیور از ویژگیهای زنا همسر از دست دادة غموین انکـار ازدواج مجـود اسـت .آنـا
ازدواج مجود را نوعی ییم در حق فرزنوا یا خیانت در حق همسر پیشین تیقی میکننو .آنـا
در این باره میگوینو« :خوا یکی ،شوهر یکی»« ،فرزنوانم گناه دارنو»« ،من نمیتـوانم آ هـا را
سرافکنوه کنم» و «خوا اگر میخواست که من شوهر داشته باشم ،اولی را برایم حفظ میکرد».
زنا غموین روابط اجتماعی خود را بـه حـواقل مـیرسـاننو .آنـا بـهویـژه بـا مـردا ارتبـاط
نمیگیرنو .رقیه میگویو:
من بعو از فوت شوهرم دیوه تو محل فقط برای خریو یا رفتن به مسجو رفتوآمو میکـنم
و سعی میکنم با ملازهدارها کمتر حرف بزنم .تو خیابو سرم رو مینوازم پایین تا با اهل محل
و آشناهای شوهرم مجبور نباشم سالم و عیی کنم.

اغیب زنا غموین میکوشنو ارتباط خود را با زنا متأهلـ حتـی زنـا متأهـل خـانوادهــ
محوود کننو .آنا بر این باورنو که زنا متأهل آنا را تهویـوی بـرای زنـوگی زناشـویی خـود
تیقی میکننو و این امر برای آنا ناخوشاینو است.

 .3زنان همسر از دست دادة سرگردان
این گروه از زنا فاقو همسر را زنانی تشکیل میدهنو کـه بعـو از خـروج از موقعیـت ز متأهـل و
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ساری کرد دورا انووه و سوگواری ،در موقعیت ز فاقو همسر به ثبـات دسـت نیافتـهانـو .آنـا
سرگردانی و بیثباتی ناشی از تلییر موقعیت را تجربه میکننو .زنا سرگردا پ از ساری کـرد
دورا انووه و سوگواری ناشی از فقوا همسر و جایوزینشو در موقعیت ز همسر از دست داده،
هویت جنسیتی متفاوتی از خود بروز میدهنو .آنا ممکن است خود را بهعنوا فـردی کـه هرگـز
ازدواج نکرده است معرفی کننو .همچنین آنا زمانی بهشوت درگیر احسـاس مادرانـه مـیشـونو و
زمانی مادربود را انکار میکننو .زنا همسر از دست دادة سرگردا  ،بسته به مـوقعیتی کـه در آ
قرار میگیرنو ،خود را بازتعریف مـی کننـو و بـه ثبـات در هویـت ز همسـر از دسـت داده دسـت
نیافتهانو .به نظر میرسو که احتمال ورود زنا همسر از دست دادهای کـه هنـوز در سـنین جـوانی
قرار دارنو و از بیهمسری آنا زما زیادی نوذشته است ،به گروه زنا سرگردا بیشتر است .آنـا
عموماز از نظر سنی بین بیست و گنو تـا گهـل و انـوی سـالوی قـرار داشـتنو .آنـا اغیـب درگیـر
تضادهای فکری یا عاطفی با خانوادة نخستین خود بودنو و ارتباط ضعیفی با آنا دارنـو .کـاهش یـا
قط ارتباط با خانوادة نخستین برای زنا همسر از دست دادة سـرگردا بـهمنزلـة دسـتاورد تیقـی
میشود و آنا از این مسئیه احساس انووه و حرما نوارنو .الهام در این باره میگویو:
مادرم وقتی من ی بچهمورسهای بودم از پورم جوا شو و ما رو رها کرد و رفـت .ایـن کـار
مادرم باعث شو که هرکووم از بچههاش ی جوری تو زنوگی ضربه خورد و سرنوشت تاریکی
پیوا کرد  .من اال هم از مادرم متنفرم .گهواهی که میآد خونة من سر بزنـه ،دلـم مـیخـواد
بهش بوم پاشو برو .اینقور ازش متنفرم که نمـیتـونم بیشـتر از نـیم سـاعت رو مبـل خونـهم
تحمیش کنم.

سارا از رابطه با خانوادة خود گنین میگویو:
پورم وقتی بچه بودم فوت شو و مادرم نتونست روابط عاطفی بین خـانواده رو حفـظ کنـه.
مادرم ...نخواست شرایط من رو در نوجوانی درک کنه؛ رفتارهایی میکرد و محوودیتهایی برای
من ایجاد میکرد که من او موق نمیفهمیوم که داره با روح و روا من گه میکنـه .مـا اال
هم خانوادة گرمی باهم نیستیم .برادر من شایو گنو سال ی بار بیاد خونة ما سر بزنـه .مـادرم
هم سالی یکی دوبار .البته من بعو از جواییم به خانوادهم فهمونوم که دیوه آدم مستقیی هستم
و نمیخوام که با او ها باشم.

زنا همسر از دست دادة سرگردا تمایل زیادی به ادامهتحصیل دارنو .به نظـر مـیرسـو کـه
ادامهتحصیل برای آنا نوعی تالش برای دستیابی به ثبات هویتی محسوب میشود .لیال میگویو:
بعو از جوایی در کنکور شرکت کردم .کاری که همیشه دوست داشتم انجام بوم؛ و به دلیل
مشــکالت خــانواده در مجــردی نتونســتم؛ و بعــو از ازدواج هــم همســرم نذاشــت .مــن عاشــق
ادامهتحصیل و رسیو به موقعیت اجتماعی بهتر در سراسر زنوگیم بودم.

زهرا میگویو:
اال قصو دارم درس بخونم و ادامهتحصیل بوم .میخوام اینقور رشو بکنم کـه دیوـه اگـر
روزی ازدواج کردم ،هیچ مردی نتونه بهم زور بوه.
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زنا سرگردا تمایل گنوانی به اشتلال نوارنو و در مواردی هم که شاغل هستنو ،اشـتلال
برای آنا از سر اجبار بوده و امری خوشاینو نیست .سـارا کـه دارای مـورک کارشناسـی ارشـو
است میگویو که اشتلال موجب پیری زودرس او میشود و او به جای اشتلال میتوانو باشـواه
برود و به خودش باردازد .لیال هم میگویو:
اگر شلیی باشه که روحیهم رو بهتر کنه ،شاغلبود رو دوسـت دارم .در غیـر ایـن صـورت،
لزومی نواره که بهخاطر درآمو محوود خودم رو آزار بوم.

زنا همسر از دست دادة سرگردا ازدواج مجود را انکار نمیکننو و در جستوجوی یـافتن
همسر هستنو .خاطرات آنا ممیو از روابط متعود و شکستهـای عـاطفی اسـت کـه تجربیـات
تیخی محسوب میشود .سارا در این باره میگویو:
من بعو از طالقم موتها با ی آدمی ارتباط داشتم که بهش عالقـه داشـتم و ایـن عالقـه
متقابل بود؛ ولی او تابهحال ازدواج نکرده بود و پور و مـادرش خییـی مخالفـت کـرد و مـن
ناراحت شوم .طالق گرفته بودم ،جذام نواشتم که .بعو دیوه خودم کشیوم کنار .موتهـا طـول
کشیو تا بتونم با این مسئیه کناربیام.

الهام نیز میگویو:
من گنوین بار بعو از طالقم شکستهای عاطفی بزرگی رو تحمل کردم ،ولی او ها کمـ
کرد که بزرگ بشم .با یکی ارتباط داشتم که خییی بهش وابسته بـودم ،ولـی او مـن رو رهـا
کرد و رفت .خییی برام گرو تموم شو .با کم مشاور تونستم با این قضیه کنار بیام.

زنا سرگردا اغیب مایلانو خود را با هویت «دختر مجرد» معرفی کننو .آنـا در صـورت
داشتن فرزنو ،درگیر دوگانوی احساسی هستنو .به عبارت دیور ،گاه به انکار هویت مادرانة خود
میپردازنو و سرپرستی فرزنو خود را به همسر واگذار میکننـو و سـا درگیـر حـ گنـاه و
خواها زنوگی مجود با فرزنو میشونو و تصمیم به حمایت از فرزنو خود مـیگیرنـو .الهـام در
این باره میگویو:
من بعو از طـالق موقعیـت نوهـواری از فرزنـوم رو نواشـتم .بایـو کـار مـیکـردم و درس
میخونوم؛ و برای پیشرفت خودم تالش میکردم .دخترم رو دادم به پـورش .مـیدونـم کـه در
کنار پور و نامادریش خییی اذیت شو .اال آوردمش پیش خودم .از هـیچ حمـایتی در حقـش
کوتاهی نمیکنم .میدونم که او موق تو زنوگیش نبودم .اال میخوام خییی باشم.

زنا همسر از دست دادة سرگردا روابط دوستانة گسترده ،اما سطحی و ناپایـواری دارنـو.
روابط دوستانة آنا بیشتر تحتتأثیر روابط عاشقانة آنا است .سارا میگویو:
دوستا زیادی دارم ،اما ی اخالق بوی دارم .بهمحض اینکه با مردی آشنا میشـم ،دیوـه
سراغ دوستام نمیرم؛ و همیشه دوستام از این اخالق من شکایت میکنن.

یکی از ویژگیهای بارز زنا سرگردا تمایل به مهاجرت است .برای زنـا همسـر از دسـت
دادة سرگردا مهاجرت از محل سکونت خانوادة نخستین بهمثابة دستاورد در زنوگی محسـوب
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میشود .مهاجرت از کشور هم برای آنا از اهمیت زیادی برخوردار اسـت .آنـا معمـوالز درپـی
مهاجرت خود و فرزنوانشا از کشورنو .به نظر میرسو مهاجرت از کشور نیز بـرای آنـا نـوعی
تالش برای رسیو به هویت تثبیتشوه باشو.

کدگذاری محوری و معرفی پارادایمها
در هنوام کوگذاری باز روی مصاحبهها 675 ،مفهوم اسـتخراج شـو کـه درنهایـت در  3مقولـة
اصیی دستهبنوی شو .در مرحیة کوگذاری محـوری و بـرای تجزیـهوتحییـل روایـتهـای زنـا
مشارکتکننوه ،مقوالت و یافتههای بهدست آموه بیانور پن الووی پارادایمی هویتی برای زنـا
همسر از دست داده است .این پن الوو در قالب ی طیف یاهر میشود کـه در یـ سـوی آ
الووی پارادایمی «ز فناشوه» با عـوم توانـایی در بـازتعریف هویـت و بـاقیمانـو در انـووه و
سوگواری ناشی از فقوا همسر و در سوی دیور آ «ز مستقل» با توا باال برای رسـیو بـه
ثبات هویتی و بازتعریف هویت «ز همسر از دست داده» جای گرفته است .در بازتعریف هویت
جویو بین این زنا  ،عامییت و دسترسـی بـه منـاب فرهنوـی ،اقتصـادی و اجتمـاعی مشـاهوه
میشود .در تحییل نهایی ،پویوة مرکزی «بازتعریف هویـت ز همسـر از دسـت داده» در نظـر
گرفته شو .اگرگه مقوالت و کوگذاریهای انجامشوه امکا تبیینپذیری پویوههـای دیوـری را
هم فراهم میکرد« ،بازتعریف هویت ز همسر از دست داده» تمام خردهمقوالت پـژوهش را تـا
حو ممکن در خود جای داده است .در ادامه بـه تبیـین الوـوی ایـن مقـوالت در پـارادایمهـای
بهدستآموه میپردازیم.

 .1الگوی پارادیمی زن فناشده
در این الوو «ز همسر از دست داده» هویت خـود را در فناشـوگی بـرای همسـر و فرزنـوا و
ایفای نقش قربانی بازتعریف میکنو .او همچنـا در موقعیـت انـووه و سـوگواری بـرای فقـوا
همسر باقی میمانو .شکلگیری این پارادایم از نظر زمانی ،موت کوتاهی بعـو از فقـوا همسـر
رخ داده و به زما زیادی نیاز نوارد .دسترسینواشتن به مناب اقتصادی موجب میشود کـه ز
فناشوه احساس امنیت کافی از آینوة خود و فرزنوانش نواشته باشو .ز فناشوه بهطور معمـول
دارای فرزنو است و فرزنو برای او مهمترین دستمایة زنوگی محسـوب مـیشـود .ز فنـاشـوه
عموماز کمسواد یا بیسواد است ،به همین دلیل اغیب شاغل نیست یـا در مشـاغل فرودسـت بـا
درآمو پایین فعال است .از جمیه مهمترین عوامیی که زمینهساز شکلگیری الووی پارادایمی ز
فناشوه است ،فوت پور یا مادر (یا هر دوی آنا ) و از دست داد ارتباط بـا خـانوادة نخسـتین،
است .ز فناشوه از حمایت عاطفی یا اقتصادی خـانوادة نخسـتین محـروم اسـت .ایـن ویژگـی
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زمینهساز احساس بـیکسـی و تنهـایی و مانـو در شـرایط انـووه و سـوگواری اسـت .عوامـل
مواخیهگر در این پارادایم ،فوت همسر و اعتقاد به «خوا یکی ،همسر یکی» اسـت .ز فنـاشـوه
همچنا که اعتقاد به وحوانیت خوا دارد ،برای همسر خود هم جایوزینی متصور نیست .در این
الوو ،زنی که هویت خود را در انووه و سوگواری برای همسر فـوتشـوه و ایفـای نقـش قربـانی
بازتعریف میکنو ،از استراتژی فواکاری برای فرزنو و فناشو در او بهـره مـیگیـرد ،زیـرا تنهـا
دستمایة آینوة او همین فرزنو است و با این استراتژی برای آینوة خود به نوعی سرمایهگـذاری
میکنو .او ازدواج مجود را انکار میکنو ،زیرا تیقی او از همسر فقط ی نفـر اسـت .او از روابـط
خود با زنا متأهل میکاهو .با توجه به شرایط مطرحشوه ،مـیتـوا پـیشبینـی کـرد کـه ز
فناشوه در موقعیت انووه و سوگواری باقی میمانـو و هویـت خـود را در فناشـوگی و احسـاس
قربانیبود بازتعریف میکنو .او خود را بهعنوا مادر فواکار فرزنوا میبینو.

 .2الگوی پارادایمی زن حمایتطلب
ز حمایت طیب در موقعیـت ز همسـر از دسـت داده بـه ثبـات رسـیوه و هویـت خـود را در
بازگشت به خانواده و عضویت مجود در خانوادة نخستین بازتعریف میکنو .بازسازی این رابطـه
انوکی زما بر است .ازاینرو ،معموالز نیل به ایـن هویـت در مقایسـه بـا ز فنـاشـوه بـه زمـا
بیشتری نیاز دارد؛ اما این زما طوالنی نیست و معمـوالز در یکـی دو سـال اول پـ از فقـوا
همسر شکلگیری این هویت آغاز میشود .میتوا عوامیی را کـه موجـب شـکلگیـری الوـوی
پارادایمی ز حمایتطیب میشـود ،بـوین شـرح برشـمرد .ز حمایـتطیـب بـه منـاب مـالی
دسترسی نوارد و این امر یکی از دالیل تمایل او به رجعت به خانوادة نخسـتین اسـت .او دارای
فرزنو است ،از تحصیالت باالیی برخوردار نیست و خانهدار است .او به دالیل ذکـرشـوه نیازمنـو
دریافت حمایت کامل است .حضور پور و مادر حمایتکننوه از عوامل زمینهای یهور الوـوی ز
حمایتطیب است .در این الوو ،پور تکیهگاه اصیی در زنوگی است .بهدلیل رف نیازهای عاطفی
از سوی خانوادة نخستین ،این تیپ از ز تماییی به برقراری روابط دوسـتانه نـوارد .او از طریـق
برقراری روابط با خانوادة نخستین ،نیازهای روحی و عاطفی خود را تأمین میکنو .استراتژی ز
حمایتطیب ،عوم تمایل به ازدواج مجود ،به دلیل رف نیازهـای عـاطفی و اقتصـادی از سـوی
خانوادة نخستین است .او رابطة عاطفی عمیقی با خـانوادة نخسـتین دارد کـه رابطـة جـایوزین
رابطة جنسی و احساسی با همسر سابق تیقی میشود .این ز در پی گسترش ارتباط با خانوادة
نخستین است ،زیرا خانوادة نخستین دستمایة اصیی ز حمایتطیب در زنوگی است .براساس
عوامل و استراتژیها میتوا پـیش بینـی کـرد کـه در ایـن الوـو ،ز بـا بازگشـت بـه شـرایط
پیشاازدواج ،همسر پیشین را به فراموشی سارده و با خانوادة همسر ارتباطی نوارد .رابطة عمیق
با والوین (دختربود ) و زنوگی با فرزنوا (مادری) مهمترین ویژگی هویتی این زنا است.

 162زن در توسعه و سیاست ،دورة  ،19شمارة  ،1بهار 1400

 .3الگوی پارادایمی زنِ تنها
ز تنها هویت خود را در انکار موقعیت ز همسـر از دسـت داده بـازتعریف مـیکنـو و درگیـر
تعارضهای هویتی پذیرش موقعیت ز همسر از دست داده است .این ویژگی تقریباز بـهسـرعت
پ از طالق یا فوت مرد آغاز میشود و تواوم مییابو .عوامیی که موجـب شـکلگیـری الوـوی
هویتی ز تنها میشود عبارتانو از :سرمایة اقتصادی و فرهنوی نسبتاز پایین ،عـوم تمایـل بـه
اشتلال و تمایل به ایفای نقش ز خانهدار .عوامل زمینهای یهـور ایـن پـارادایم عبـارتانـو از:
جوانی ،از دست داد یکی از والوین (یا هر دو) و نواشتن شبکة روابط اجتماعی عمیق و پایـوار
دوستانه .ز تنها با انکار هویت ز همسر از دست داده و برای ازدواج مجود ،روابط گسـتردهای
با مردا دارد و از آنا کم های مالی دریافت میکنو .همچنین ،به دلیـل وجـود ایـن روابـط،
معموالز درگیر شکستهای عاطفی است .در این الووی هویتی ،ز همسر از دسـت داده ارتبـاط
خود را با خانوادة نخستین قط میکنو یا آ را به حواقل مـیرسـانو .اسـتراتژیهـای بـه کـار
گرفته شوه در این الوو عبارت است از انکار هویت ز همسر از دست داده ،انکار مادری ،تمایـل
به ادامهتحصیل ،تمایل به ازدواج مجود و عوم ارتباط با زنا دیور .با توجه به زمینههـا ،عوامـل
عیی و استراتژیها ،میتوا پیشبینی کرد که ز تنها ،ناتوا از بـازتعریف هویـت جویـو و در
شرایط عوم ثبات و تزلزل باقی میمانو .او درگیر تعارض دربارة احساسـات مادرانـه اسـت .او در
مواردی به انکار احساسات مادری میپردازد؛ و زمانی هویت خود را با آ تعریف میکنو .تمایـل
به فاصیه گرفتن از محل سکونت خانوادة نخستین ،از ویژگیهای این الووی پارادایمی است.

 .4الگوی پارادایمی زن مستقل
در این الووی پارادایمی ،ز همسر از دست داده در موقعیت جویو بـه ثبـات رسـیوه و از ایـن
موقعیت احساس رضایت میکنو .نیل به این موقعیت زما بر است .رسیو ز بـه ایـن هویـت
فوری نیست و معموالز بین پنچ تا ده سال زما برای تثبیت این هویت مورد نیاز اسـت .عوامـل
شکلدهنوة الووی پارادایمی ز مستقل برخورداری از سرمایة اقتصادی و فرهنوی نسـبتاز بـاال،
داشتن شلل مناسب و دائمی ،برخورداری از تحصیالت باال و داشتن فرزنو است .عامل زمینهای
که موجب شکلگیری الووی ز مستقل میشود ،برخورداری از حمایت خانواده در عین داشتن
استقالل است .ز مستقل روابط عمیق و پایوار دوستانه دارد و توانایی برقراری روابط جویـو را
دارد .ز مستقل عالوه بر اینکه مسئولیت فرزنو خود را برعهوه میگیرد و ویایف مـادری خـود
را انجام میدهو ،برای رشو و ارتقای خود نیز تالش میکنو .او از همسر پیشین خود عبور کرده
است ،اما برای حفظ مناف فرزنو خود با او در ارتباط صیوآمیز است .ز مستقل ،هویت خود را
انکار نمیکنو .او روابط عاشقانة جویو برقرار میکنو؛ اما تالشی برای پنها کرد شـرایط خـود
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نوارد .در این الوو ،ز خود را با هویت «مادر مجرد» تعریـف مـیکنـو .در هویـت ز مسـتقل،
استقالل و فردیت ،یهور و رشو یافته است .او برای آینوة خود گشمانواز پیشـرفت دارد .ازدواج
مجود برای او ی اولویت نیست.

 .5الگوی پارادایمی زن مقاوم
در الووی پـارادایمی ز مقـاوم ،فـرد در موقعیـت ز همسـر از دسـت داده تثبیـت شـوه و از
موقعیت خود احساس رضایت دارد .نیل به این هویت نیز ماننو هویت ز مستقل زما بر است.
عوامل ایجادکننوة الووی پارادای می ز مقـاوم ،روابـط مناسـب بـا خـانوادة نخسـتین ،سـرمایة
فرهنوی نسبتاز باال و جویت ز در پیشرفت شلیی است .زمینة شکلگیری الووی پارادایمی ز
مقاوم اشتلال است .ز مقاوم تماییی به دریافت حمایـت از دیوـرا ـ حتـی والـوینـ نـوارد .او
تمایل زیادی به کسب ثروت دارد و از همسر پیشین عبور کـرده اسـت .او هویـت ز همسـر از
دست داده را انکار نمیکنو .مادربود برای او مهمترین عنصر هویتی نیست .براسـاس عوامـل و
استراتژیها میتوا پیشبینی کرد که ز مقاوم خود را با استقالل اقتصادی و پیشرفت شـلیی
تعریف کنو .ز مقاوم برای خود در آینوه گشمانواز پیشرفت دارد .او آمـادگی برقـراری روابـط
جویو با هوف ازدواج را دارد.
کوگذاری انتخابی حکایت از آ دارد که هیچی از الووهای پـارادایمی مطـرحشـوه کـامالز
مسیط نیست .بین زنا جوا تر در دو منطقـه ،الوـوی پـارادایمی ز تنهـا از تسـیط بیشـتری
برخوردار است .بین زنا مسـنتـر بـهطـور هـمزمـا دو الوـوی پـارادایمی ز فنـاشـوه و ز
حمایتطیب مشاهوه میشود.

جمعبندی و نتیجهگیری
با دقت در الوووارههای این پژوهش ،میتوا گفت که شکلبنوی هویت جنسیتی زنا همسر از
دست داده ،امری فردی و درونی نیست ،بیکه تحتتأثیر موقعیت اجتماعی ز است .هویت ایـن
زنا با توجه به فضای موقعیتی به شکلهای متفاوتی ساما مییابو .در شکلگیری هویت زنا
همسر از دست داده ،عوامل اجتماعی از قبیل امکا دسترسی به منـاب اقتصـادی ،اجتمـاعی و
فرهنوی ،شرایط خانوادة نخستین و نوع رابطه با خانوادة نخستین ،سن ،روابط اجتمـاعی و نیـز
ویژگی مادری آنا تأثیرگذار است .مجموعاز پن الووی پارادایمی هـویتی بـرای زنـا همسـر از
دست داده شناسایی شوه است .در الووی پارادایمی ز فناشوه ،ز همسر از دست داده ،هویت
خود را در وفاداری به همسر از دست رفته و فرزنوا تعریف میکنو .یهور فردیت برای ز فنـا
شوه تحقق نیافته است .ز حمایت طیـب هویـت خـود را در بازگشـت بـه روابـط خـانوادگی و
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حمایتطیبی از خانوادة نخستین تعریف میکنو .ز تنها در بـازتعریف هویـت خـود بـه ثبـات
نرسیوه ،بیکه هویت او مصواق هویت موقعیتی است .فردیت برای ز تنها در حال شـکلگیـری
است .ز مستقل در بازتعریف هویت خود به ثبات رسیوه و خود را بهمثابة مادر مجرد مسـتقل
تعریف میکنو .ز مقاوم هویت خود را در مقاومت و سختکوشی تعریف میکنو .مادری بـرای
او اولویت نیست .فردیت در او یهور یافته است .با گذشـت زمـا بیشـتر از فقـوا همسـر ،در
صورت فراهم بود عوامل عیّـی و زمینـهای ،احتمـال یهـور ز مسـتقل و ز مقـاوم افـزایش
مییابو .در کوتاهموت احتمال یهور الووهای پارادایمی ز فناشوه ،ز تنها و ز حمایتطیـب
بیشتر است .بین زنا جوا تر امکا یهور ز فناشوه کاهش یافته است.
یافتههای پژوهش نشا میدهو که مقولة زنا همسـر از دسـت دادة شـاد بـه یافتـههـای
پژوهشی که به وسییة هوینو ،1صراف و شـهباززاده [ ]18در مـورد زنـا همسـر از دسـت داده
روستاهای استا فارس انجام شوه است شبیه است .نتای پـژوهش عنایـتزاده [ ]10در مـورد
تأثیر حمایت خانوادة نخستین ،رودلف وسانگ جین سانگ [ ]19در مورد احساس آزادی بیوهها
و سارا اسمیت [ ]20در مورد تأثیر روابط اجتماعی در زنـوگی زنـا بیـوه ،بـا یافتـههـای ایـن
پژوهش نزدی است .توقیق در نظریات نشا میدهو که مراحل سهگانهای که جنکینـز بـرای
بازتعریف هویت قائل شوه است در بازتعریف هویت زنـا همسـر از دسـت داده قابـل مشـاهوه
است .همچنین دیوگاه گیونز که بازتعریف هویت را حاصل اتفاقـات و گـذرگاههـا در تجربیـات
روزمرة فرد میدانو ،با یافتههای این پژوهش نزدی است .یافتههـای پـژوهش ،مـوقعیتیبـود
هویت «زنا همسر از دست داده» را تأییو میکنو .هویت مـوقعیتی در زنـا همسـر از دسـت
دادة سرگردا بیشتر از سایر زنا همسر از دست داده قابل مشاهوه است.

پیشنهادها
ـ دسترسینواشتن به مناب اقتصادی برای «زنا همسر از دست داده» مشکالت و بحـرا هـای
ناشی از فقوا همسر را تشویو میکنو .ازاینرو ،برخورداری زنا غیرشاغل از بیمههای مختیف
حمایتی میتوانو طی مرحیة گذار را برای آنا تسهیل کنو .این امر ،بهویژه در مورد زنا همسر
از دست داده ،تنها اهمیت زیادی دارد .همچنین احتماالز اجرای برنامههای توا افزایـی از سـوی
نهادهای مختیف دولتی و غیردولتی مورد استقبال گروهی از این زنا ـ از جمیـه زنـا تنهـا یـا
زنا فناشوهـ قرار گرفته و سطو زنوگی اقتصادی آنا را بهبود میبخشـو .ایـن امـر مـیتوانـو
ویژگی سرگردانی را از گروهی از زنا بردارد.
ـ «زنا همسر از دست داده» مرحیهای از انووه و سوگواری ناشی از فقوا همسر را تحمـل
1. Mary Elaine Hegland
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میکننو .گذر از این دورا برای زنا مطیقه دشوارتر است؛ زیرا آنا حمایت اجتماعی کمتـری
را دریافت میکننو .دسترسیِ این زنا به خومات حمایتی ،گذر از این مرحیه را تسهیل میکنو
و صومات ناشی از آ را کاهش میدهو.
ـ رونو طالق نشا از آ دارد که در سالهای آتی امکا افزایش زنا همسر از دسـت داده
در سنین جوانی افزایش یابو .انجامداد پژوهشهای بیشتر دربارة این گـروه اجتمـاعی امکـا
مواجهة عالمانه با این پویوه را تسهیل میکنو.
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