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چكیده
جدايی از مناظر گوناگون قابل بررسی استت از نن جمهته در ارتطتاا بتا جنوتیت و تاخه
مردانگی نن است مطالعات مردان بیانگر نن است که مردانگی عنصری برستاخیی و نیازمنتد
نگهدا ت و خانواده مهتم تتري ماتان اکیوتاب و نگهدا تت نن استت هرگونته ترییتر در
مناسطات خانوادگی و يا از هم گووت نن میتواند مردانگی را بهعنوان هويت مردانه به خطر
اندازد بررسی روايت مردانه از جدايی با مشارکت  23مترد دارای دتداقل يت بتار ترربته
ازدواج و جدايی و با اسیفاده از روش تحهیل روايت بیانگر سه مردهته ورود نتا-نرام ،ادامته
خطرخیز و گووت در ترربه جدايی از جانت

متردان استت متردان ترربته جتدايی را در

تشويش معنايی درک کرده و برای اتفاق نن توضیح رو نی ندارند ترییرات هويیی زنان تأثیر
بوزايی در اي تشويش دارد چرا که مردان ديگر ننان را نه بتهعنتوان "ديگتری" ن تنا بهاته
خصی غريطه میيابند که اماان الگیری هويت مردانه/هموری را با مشال مواجه ساخیه
است
کلمات کلیدی :جنویت ،روايت ،مردان ،طالق ،جدايی

 1پوت الایرونیای نويونده رابطsohakhorasani@wrc.ir :
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بیان مسئله
موئهه جدايی و نمار فزاينده و نگرانکننده نن از جنطههای میفاوتی قابلبحث است سازمان نمتار
نوطت ازدواج به طالق را در  ،1395عدد  3.9اعالم کرده است؛ به نن معنا کته بته ازای هتر 3.9
ازدواج ي

طالق به ثطت رسیده است  705هزار واقعه ازدواج در سال  1395ثطت ده است که

در مقايوه با سال پیش از نن  2.8درصد کاهش دا یه و همچنی بیش از  181هزار واقعه طتالق
ثطت ده که نوطت به ستال 10.6 ،1394درصتد افتزايش دا تیه استتعاطالعات نمتاری:1395 ،
 )127از جمهه نثار جدايی تشایل خانوادههای ت سرپرست و ر د خانوادههای زنسرپرست و
فقری است که در سطح جهانی گريطانگیر اي نوع از خانوادههاست مطابق اعالم ستازمان نمتار
در سال 7.2 ، 1395درصد خانوارها يعنی بالغ بر ي میهیون و  753هزار و  960خانوار ت

والد

هویند که از اي میزان  17درصتد سرپرستت مترد و  83درصتد سرپرستت زن دارنتد.ع همتان،
)153

1

پديده جدايی از جهات گوناگون قابلبحث است از نن جمهه میتوان به جنویت و تأثیر اي
ساخیار اجیماعی بر نهاد خانواده از ازدواج تا جدايی ا اره دا ت جنویت بهعنوان ي

واقعیت

اجیماعی امری بیرونی ،عینی و تحمیلکنندهعدورکیم )1395،رايط خود به افرادی است که به
نن ساخیار تعهق میگیرند جنویت و مردانگی به عنوان اخه نوظهوری از نن ،رايط خاصی را
در ازدواج و جدايی مردان رقم میزند تا زمانی نه چندان دور جنویت تنها امل زنان بوده و
مردان خود را میعهق به اي

مفهوم نمیدانویند؛ چنانچه باتهر نیز توضیح میدهد مردان در

تعاريف فهوفی تحت مفهوم جنویت تعريف نمی دندعباتهر)68 :1385 ،و تنها زنان به اي
ساخیار تعهق میگرفیند

مردان در پارادايم مردمحور خود زنان را بهعنوان

"ديگری"2عمیرخو خو و صادقی فوايی )1396 ،و با ترويزهای هويیی و رفیاری تعريف کرده-
اندع Levant& Williams, 2009؛ سیدم  )294 :1386 ،تعريف مردان از زنان ننان را از تعريف
بینیاز کرده و هويیی بهظاهر مویقل و در تطابق کامل با جنس بیولوژی به ننان بخشیده است

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_Salname_95-V3.pdf
.The Other

1
2

جنسیت و جدایی  :روایت مردانه 427

اما بروز تحوالتی در ديگری مردانهعزنان) وضعیت محوری ننان را در عرصه عمومی و
خصوصی دچار ترییراتی کرده است مردان در اي
مواجه هویند که عالوه بر نناه رقی

وضعیت برای نخویی بار با تازهواردانی

موقعیتهای اخیصاصی ننان دهاند ،جايگاه همیشگی

ننان را نیز به پرسش کشیده و خواهان اخیصاص جايگاهی برای خود دهاندع قاسمی ،عرب-
خراسانی و ربانی )1397 ،تأثیر اي تحوالت در عرصه خصوصی نیز نمايان و سط

بروز و

رسوخ نگاه و منظر زنانهعزيمل )103 :1387،در امور تأههی ده و مردان را نیز درگیر خودکرده
استع ناک)25 :1379 ،
اي وضعیت نوظهور را مردان ابیدا بهعنوان ترییری موقت و با امید بازگشت زنان به جايگاه
پیشی خود ناديده گرفیند اما ادامهدار دن اي فرايند و سهمخواهی زنان در امور اخیصاصی
مردان ،جديت اي امر را بر مردان ن اار ساخت ن فیگی زبان زنانه به دلیل کمطود کهمات
مناس

جهت بیان خواست خودعهاردينگ )645 :1388،و ورود نانرام و هیرانی ننان به عرصه-

عمومی ازي طرف و بیمیهی مردان به گفیگو در خصوص اي موائل جديد بر ابهام اي فضا
افزوده است از ننرا که وضعیت جديد در کنار برخی از محدود دنها ،نزادیهايی نیز برای
مردان به همراه دا یه و منفعت دداکثری مردان از دوزه خصوصی و عمومی را به خطر
نیانداخیه است ،تحوالت دوزه زنان همچنان از نظر ننان کم اعیطار و موقیی به نظر میرسد
افزايش نمار جدايیها ،نغازگری زنانه ،بروز رفیارها و واکنشهايی که پیش از اي از سمت
زنان کمیر اتفاق میافیاد ،مردان را دچار دردسرهای جدی ساخیه است :درخواست مهريه و جرم-
انگاری نن ،همراهی مادران با فرزندان پس از طالق و محروم ماندن مردان از مالقات منظم با ننان،
الزام پرداخت مخارج فرزندان ،موائل و مشاالت ازدواج دوم ،ترس از ازدواج و افزايش س
ازدواج مردان به جهت تأثیر بی نوهیع )Amato,2000:15و ايراد فرهنگ طالقع،)Weltzer,2011
برای مردان و جامعه مشاالتی را ايراد کرده است که به کالفی سردرگم میماند عالوه بر اي
موائهی چون گویرش روابط نزاد میان زنان و مردان ،گرايش به ازدواج سپید به دلیل موائل
دقوقی و مالی مردان در ازدواج رسمی و سوت دن بازدارندههای جدايی برای زنان ،افزايش
نمار سقطجنی رسمی و غیررسمی ،کاهش بعد خانوار و فرزند نوری میان زوجی و

از جمهه

موائل مشیرک ازدواج و جدايی میان مردان و زنان است از ننرا که مردان جزئی از فرهنگ
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ازدواج و جدايی هویند ،بررسی روايت ننان از ماجرای جدايی و ن اارسازی منظرگاه ننان نوطت
به ازدواج بهعنوان مقدمه جدايی موضوع مطالعه اي نو یار است

چارچوب مفهومی
موئهه ازدواج و جدايی از منظر مردان رخدادی ختاص استت از نن جهتت کته متردان عرصته
عمومی زندگی را از ا مر زنتدگی خصوصتی جتدا دانوتیه و نن را در دا تیه امتور ختود قترار
میدهندع )Thompson & Walker,1989:850مردان دنیای بیرون از خانه را موضوع اصهی توجه
خود قرار داده و زندگی خانوادگی را بهنوعی پیوست اي زندگی بیرونی میداننتد بترای متردان
زندگی خانوادگی و ازدواج امری با اهمیت استتع )Arendell, 1992امتا اهمیتت نن بته جهتت
اضافه دن ويژگیهای هويیی و ماانی جهت برنوردن نیازهتای ستطح اول زنتدگی چتون نیتاز
جنوی در صورت قانونی و سالمت نن استع ناک )39 :1379 ،ايت نتوع نگتاه بته ختانواده از
منظر زنان کامالً میفاوت است ،چرا که خانواده برای زنان ماان هويتدهی و مهمتري متوقعییی
است که زن را بهعنوان موجود قابل ناسايی از لحاظ اجیمتاعیع در نقتش هموتری و متادری)
معرفی میکند
با وجود اهمیت هويتساز ازدواج برای زنان ،مردان نغازگر ازدواج و تشایل خانواده
هویند اي

امر عالوه بر پیوست فرهنگی ،موقعیت اجیماعی ننان را بهعنوان نغازکننده و

انیخابگر ثطیت کرده و هنرارهای مورد نظر ننان را برای هموری رواج میدهد مردان در ادامه
محوريت خود در عرصه عمومی ،در سپهر خصوصی نیز محور قرارگرفیه و زن و خانواده نیز در
راسیای خواست و اراده ننان اداره می ودع )Rosenfeld, 2017: 21جوی برنارد نییره محوريت
مردان در ازدواج را با بررسی منفعتهای خانواده برای زنان و مردان سنریده و به تفاوت سهم
اي منفعت ا اره کرده است از نظر برنارد ازدواج در دقیقت دو ازدواج زنانه و مردانه 1و
منفعت نن برای مردان بیش از زنان استع)Bernard,1982:14
اي تقویمبندی به ريشه با اهمیت جنویت در خانواده ا اره داردعناک )102 :1370 ،که بر
اساس نن منظرگاه ،ناخت و منافع میفاوتیع

Eidelson & Epstein, 1982: 715-716; Black,

.His and her marriage
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 )Eastwood, Sprenkle & Smith, 2015: 129را برای زنان و مردان به ارمران مینورد ورود
مفهوم جنو یت به معنای نن است که خص مرد در اي دوزه خود اجراکننده موقعیت نقشی
است که ساخیار جنویت برای او ترويز کرده و انیظار عمهارد مطابق نن را دارد اسییون ناک
مردانگی را در اي تعريف اکیوابی و مردان را در تالش برای تطابق با جعطه مردانگی 1ترويزی
فعال میداندعناک )143 :1379 ،در اي ساخیار مردان در موقعییی تعريف می وند که مطابق
ننچه زيمل فرم تفویری 2مینامدعزيمل ،)103 :1387،نگاه و ناخت خود را از فرم تفویری
زنان برتر میدانند در فضای ازدواج که برگر و کهنر نن را مهمتري موقعیت ناخت نقشی و
فردی معرفی میکنندع )Berger & Kellner,1964:7مردان و گفیمان مردانه بهعنوان گفیمان
غال  ،خانواده و زنان را به کالم درنورده و تعريف میکنند
محوريت مردانه بر اساس ساخیار جنویت در طی تاريخ پايای خانواده مردساالرعکونیز،
 )64 :1387ادامه و سامان زندگی مردان ،زنان و فرزندان را تعیی کرده است مهمتري دلیل
ادامه يافی

اي

صورت از خانواده ،در اخییار دا ی

ذه

زنانه بهعنوان مهمتري

پايگاه

قرارگیری و بازتولید ارزشهای جهان مردساالر است اکنون و در پی تحوالت رخداده در دوزه
زنان عتحصیالت و ا یرال) مردساالری در دال از دست دادن پايگاه اصهی اقیدار خود در ذه
زنانه استعکاسیهز،223 :1385 ،ج  )2گای کارنو رسوخ اي امر را در گفیگوی میان زنان و
مردان و پرسش از امور میصه

و غیرقابل پرسش تا ن پزخانه و خوابگاه زنان و مردان پی

گرفیه و به بیپاسخی مردان در اي خصوص ا اره میکندعکارنو )8 :1397 ،مردان تا پیش از
اي مورد پرسش قرار نگرفیهع )Whitehead,2002:16-17و با هويت مردانه و نقشی خود وارد
خانواده ده و پذيرفیه می دند اما اکنون زنان خود به محل پرسش از مردان تطديل ده و
سامان جنوییی و سهوههمرات

هنراري ع )Connel,1995از پیش موجود را زير سئوال بردهاند

واکنش مردان در اي موقعیت غافهگیرانه و در برابر پرسشهايی که پاسخی برای نن ندارند،
به دو صورت است برخی مردان با ناديده گرفی پرسشهای جديد و خواستهای ترییريافیه
زنان از ننان ،منیظر میمانند تا ماجرا بهخودیخود دل ودع) Amato & Previti, 2003:622؛
امری که امروزه کمیر رخداده و در نغازگری زنانه برای جدايی ،به غافهگیری و ناتوانی مردان از
.Male Box
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فهم اي رخداد منرر ده استع ) Hetherington,2003:322دسیه ديگر مطابق مطالعات بری و
اسینیون در مقابل پرسشهايی که برای نن پاسخی ندا یه يا هويت ننها را به خطر میاندازد،
خشونت را پی میگیرندع)Bray & Stanton,2006:595
به نظر میرسد اگرچه مردان خصیتهای مویقهی معرفی می وند که کمیر نیاز به هويت
ارتطاطی جهت تامیل هويت فردی و اجیماعی خود دارند ،اما در واقع خصیتهای هویند که
زنان را مامل گريزناپذير خود میدانند زنان بهعنوان "ديگری" ،که توسط مردان تعريف
می وند و وابویگی ننان به مردان ،سط

می ود مردان عالوه بر ادواس کمال هويیی ،خانواده

را مطابق معیارهای مردمحور از پیش موجود اداره کرده و نگاه و منظر زنانه را جدی نگیرند اما
بروز ترییرات در ديگری وابویهعزنان) که اکنون دوزههای وابویگی هويیی ،نقشی و اقیصادی
خود رها کرده و به اسیقالل نوطی رسیدهاند ،مردان را دچار بحران هويت کرده
استعGiddens,1992:58؛ گیدنز :177 :1386،سگال  )286 :1388 ،برخورد با زنی که اکنون
برای خود معیار دارد و تمايهی به تعريف خود بر اساس معیارهای از پیش موجود نشان نمیدهد
و بهاه صفات نامیناس

با جنویت زنانه ،چون اسیقالل ،را بروز میدهد ،مردان را در جايابی و

معنايابی در زندگی خانوادگی دچار مشال کرده استع عربخراسانی )1397 ،از اي جهت
است که کانل تأکید دارد فهم موائل مردان بویگی بویار به تحوالت زنانع )Connel,1995و
ورود نگاه و تفویر زنانه از خود و مردان دارد
ورود نگاه تفویری زنانهعزيمل )103 :1387،و تحوالت هويیی ننان در دالی رخ میدهد که
مردان کمیر اعیطاری برای اي تحوالت قائل ده و در سیویم قدرت و گفیمان خود واژگان
مناسطی نیز برای نن ندارند تالش زنان نیز جهت ابداع واژگان جديد ،به جهت مردمحوری
عهوم ،درکیی نهویه دارد که خود مفاهمه میان زنان و مردان را با مشال مواجه ساخیه
استعهاردينگ ) 645 :1388 ،مردان در چنی وضعییی و با کم اقطالی و کم ترییری در قطال اي
ترییراتع ،)Amato & Booth, 1995: 58که به نظر میرسد به امید بازگشت زنان بهصورت و
تصوير پیشی صورت میگیرد ،کمیر عامالن فعالی بوده و بیشیر کنشگرانی هویند که نوطت به
اي موقعیت عاسالعمل نشان میدهند؛ بیش از نناه ابیاار عمل را در دست دا یه با ند اي
موئهه به نغازگری بیسابقه زنان در گووت ازدواجها دام زده و مردان را در موقعیت ابهام
باقی گذارده است بررسی وضعیت مردان در موقعیت ترییر يافیه ازدواج از ننرا اهمیت میيابد
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که اي دوزه از ترییرات تنها از منظر زنان مورد بررسی قرار گرفیه عناک )298 :1379 ،و مردان
دچار غیطت و غفهت پژوهشی در اي

دوزه هویند اي

پژوهش در پی پرکردن خال ء اي

وضعیت کمسابقهعپژوهشی) به تحهیل روايت مردان از ازدواج تا جدايی با هدف رو

ساخی

جنطههای ناپیدای اي واقعه میپردازد

مرور پژوهشی
پژوهشهای ذکر ده در اي بخش کمیر طاهیی با موضع و موضوع مورد بررسی ايت پتژوهش
دارد تحهیل روايت در اي پژوهش به مردههبندی فراينتد رختداد جتدايی بتر دوت

گتزارش

مشارکتکنندگان و اسیخراج تمهای مفهوم و انیزاعی مشتیرکی استت کته متردان را بته تصتمیم
جدايی رسانده است تمرکز اي پژوهش بر متردان ،بعتد جنوتییی نن را برجوتیه کترده استت؛
برخالف پژوهشهايی که بهجای جنویت ،بر واقعه جدايی و فهم مشیرک زنان و متردان تمرکتز
کردهاند پژوهش نزدي

با موضوع نو یار فعهتی در جوتیروی محقتق يافتت نشتد و بنتابراي

گزارش سه پژوهش داضر با در نظر گرفی قرابت موضوعیعجدايی) و رو یعروايت) صورت
گرفیه است

دنیل وينچویر ،ويهیام اسپنور و دنیس باريد1ع )2017در پژوهشی با عنوان " برای اد بودنم
ادواس گناه میکنم :گویره روايی و مديريت عدم تعادل پس از جدايی" به تحهیل روايت از
جدايی و پس از با محوريت عواطف میناقض میپردازد اي پژوهش با بررسی روايت زنان و
مردان از جدايی به مفهوم عدم تعادل و عواطف دوگانه نوطت به اي واقعه و زندگی مشیرک
ا اره دارند اي عواطف که خود برساخیی از ترربه فردی و زمینه ساخیاری و فرهنگی ازدواج
و جدايی است تحت اسیراتژی گفیمانی خاصی به مديريت در مینيد ناتوانی از مديريت
صحیح عواطف دوگانه و عدم تعادل در زمینه جدايی اماان روايت صحیح از جدايی را د وار و
بازيابی خود جديد پس از جدايی با تأخیر همراه میکند

جودی کوئینگ کالس و والری منیوسو2ع)2003در پژوهشی با عنوان "داسیان چیوت؟ رابطه
میان روايت کامل و سازگاری با گووت رابطه" به بررسی اهمیت روايت در معنابخشی و تعطیر
1

. Daniel Winchester, J. William Spencer & Denise M Baird
2 . Jody Koenig Kellas & Valerie Manusov
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ننچه در رابطه و خاتمه نن اتفاق افیاده است میپردازد اهمیت روايت در اي پژوهش با اعینا به
روايت کامل 1مورد نظر است که در طی نن فرد میتواند در طی نن سازگاری خود را با جدايی
و دلیل ايراد نن باالبرده و برای اقدامات بعدی در زندگی خصی خود تصمیم گیرد اي امر به
اي معناست که افراد در بازتعريف ماجرای از هم گووت رابطه بهنوعی درک جديد از واقعه
جديد میرسند که برای محقق و مشارکتکننده داوی ناات جديد و نوعی ظهور معنايی از
نگاه سوم خص است
هی دی اساالیر ع )1997به بررسی "روايتهای جدايی" پرداخیه است اساالیر معیقد
2

است جدايی فرايندی پیچیده و نیازمند واکاوی اليههای معنايی است اي پژوهش که تنها بر
روايت زنان تمرکز دارد از روايت جدايی جهت ترمیم خصیت نسی ديده اسیفاده می-
کندع )Scalter, 1997:423اساالیر معیقد است بررسی روايت جدايی نن را از مشاهی فردی به
ساخیارهای میانه و کالن اجیماعی مرتطط کرده و معنای فردی و جمعی را کنار ياديگر بررسی
میکندع )Ibid, 425نیايج بیانگر نن است :که زنان در روايت خود از جدايی مشاالت زبانی و
کالمی را ترربه میکنندع)Ibid, 431؛ گذ یهعازدواج) در ذه ننان دضوری زنده دارد؛ به نن
معنا که در صحطت از جدايی و معنای نن ازدواجعگذ یه) در ذه ننها معنابخش جدايیعدال)
است و در نهايت نناه روايت با ترییراتی که در نگاهی فرد ايراد میکند اماان ايراد تصوير
جديد از خود را به فرد میدهدع)Ibid,430

روش پژوهش
پژوهش داضر از نوع پژوهشهای کیفی و به یوه تحهیل روايتت انرتام تده استت روايتت
امل ويژگیهای خاصی است که استیفاده از نن را در تحقیقتات اجیمتاعی مناست

متیستازد

نغاز ،محیوای ادامه يابنتده و نقطته پايتانع

Thompson,

سازماندهی خطی رويدادها امل ي

 )1978و همچنی ماهیت فرايندی روايتع ،)Griffin, 1993اماان بررسی روندهای اجیمتاعی را
فراهم میسازد پديده های اجیماعی از ننرتا کته غیر خصتی و میصتل بته زيربنتا و روبناهتای
تعیی کننده هویند مناس

تحهیل روايت میبا ند تحهیل روايت امی

و از درون است برخالف
1 . Narrative completeness
2
. Shelley Day Sclater
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تحقیقات کمی که اتی
سط

و بیرونی است ظهور ساخیار روايتی و فراينتدی از مطالعته روايتتهتا

می ود اعیطاری ويژه جهت فهم ،درک و بازسازی روايت بر استاس مفتاهیم پنهتان در نن

ايراد ود بیش از نناه نظريات صوری و بیرونی نن را معنا کنند
مونهال 1تحهیل روايت را نوعی از پژوهش کیفی تعريف میکند که مرموعهای از داسیانها
را به عنوان منطع دادههای خود برمیگزيند "اي داسیانها روايیی از ترارب زندگی مردم است
که توسط ننها در مورد خود ان يا بهواسطه ديگران در مورد افرادی ديگر نقل می ود اما
تحقیق روايیی تنها مفاهیمی را که افراد به تراربشان میدهند و يا رو ی را که مردم از طريق نن
قصه زندگی ان را بیان میکنند،کشف نمیکند بهاه اي نایه را رو

میسازد که چگونه زبان

بازگوکننده و بازتابی از دنیای اجیماعی ندمهاست و هويت اجیماعی و خصی ننها را نیز
ال میدهد داسیانها گاه به اهی نگاهانه و اغه
باورهای غال

نه صورت ناخودنگاه مفاهیم ،تعهدات،

و ارزشهای زمانی و ماانی را از محهی که فرد در ننرا زندگی کرده و هويیش

الگرفیه ن اار میسازندعنعمییان ،نوغانی و اصررپور)7 :1394 ،
روش مورداسیفاده اي

یوه پژوهش مصادطه روايی 2و روش تحهیل نن از میان چهار دوزه

تحهیل مضمونی ،تحهیل ساخیاری ،تحهیل ماالمهای و ديداریع ، )Riesman, 2008تحهیل
مضمونی است مضمونها الگوهايی هویند که از ترزيهوتحهیل يافیهها پديدار ده و برای
توصیف ي

پديده به کار میروند و با سئوال پژوهش در ارتطاااند هر مضمونی از چند وادد

يا زيرمرموعه با نام زير مضمون تشایل ده است و هر زير مضمون دربرگیرنده چند مفهوم می
با دع)Braun & Clarke,2006
3

مشارکتکنندگان اي پژوهش به یوه نمونهگیری نظری عسالدنا )1396 ،و با در نظر دا ی
دداکثر تفاوت جهت پر کردن خألهای مفهومی انیخاب دهاند اي مشارکتکنندگان مطهعانی
با ترربه خاص و زيویه از موضوع پژوهش داضر امل  23مرد با ترربه دداقل ي بار ازدواج
و جدايی ،فرزنددار و بدون فرزند ،اغل و غیر اغل ،تحصهیارده و کمیر تحصیهارده ،ترربه
ازدواج مردد و مررد ،روابط غیر ازدواجی و

جهت دربردا ی تمامی مفاهیم ظاهر ونده در

1

.Munhall
.Narrative interview
3
. Theoretical sampling
2
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روند پژوهش هویند

یوه تحهیل يافیههای پژوهش داضرعمضامی ) مطابق روش بروان و

کالرک1ع )2006و با در نظر دا ی همزمانی گردنوری اطالعات و تحهیل امل مرادل زير
است :نَ نايی با می  ،ايراد کدهای اولیه ،جویروی مضامی  ،مرور و تعريف مضامی با اسیفاده
از مفاهیم الدهنده ننها و در نهايت گزارش يافیهها
اي

مطالعه برای تأمی

اعیطار مطنی بر نناه محقق همان چیزی را میبیند که با واقعیت

ترربی منططق است و نیز برای ديگران ن اار است عفهی  )1387 ،از اسیراتژی «کنیرل توسط
مشارکتکنندگان» اسیفاده و به دنطال مطهوبیت بازنمايی مفاهیم و مضامی بهدستنمده از منظر
مشارکتکنندگان بوده است عکرسول )1393 ،پس از اسیخراج مضامی و قرارگیری ننها در
فرايند زمانی وقوع جدايی ،نیايج داصل در اخییار مشارکتکنندگان قرار گرفت و از ننها
ود همچنی

خواسیه د دريافت خود را ابراز نمايند تا وجه اطمینانپذيری اعیطار کیفی تأمی

در راسیای معیار باورپذيری اي پژوهش از اسیراتژی «گفیگو با همیايان» اسیفاده ده است به
نن معنا که در گفتو نود مویمر با افراد صاد نظر و عالقهمند به پژوهش ،تالش د يافیه-
و دواسیتهای

های پژوهش موردبحث قرارگرفیه و نقاا کور پديده موردمطالعه رو

مفهومی برنمده از نن مردداً پیگیری ود جهت افزايش دقت در مویند کردن مطال  ،در کنار
ياددا تبرداری توصیفی عثطت ارتطاطات کالمی و غیرکالمی و تداخالت کالمی و ) ،و ضطط
صدای مشارکتکننده ،از ياددا ت وقفهای برای تصريح و تدقیق و ثطت کهیه دوادث
اسیفاده ده است
جدول مشارکتکنندگان
کد

سن

تحصیالت

شغل

کد

سن

تحصیالت

شغل

1

36

دانشرو کاردانی بیمه

بیمهگذار

13

28

کاردانی ناتمام

کارمند

2

30

دکیرای جامعه ناسی

مدرس

14

34

کاردانی

دکوراتور

3

30

تحصیالت دوزوی

پژوهشگر

15

38

کار ناسار د

دکوراتور

4

30

ديپهم ردی

نظامی

16

55

ديپهم

راننده

5

29

تحصیالت دوزوی

پژوهشگر

17

34

کار ناسی

کارمند

6

30

کار ناس ار د

کارمند

18

32

کار ناسی

خطرنگار

. Braun and Clarke

1
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ادامه جدول مشارکتکنندگان
کد

سن

تحصیالت

شغل

کد

سن

تحصیالت

شغل

7

33

کار ناس ارتطاطات

خطرنگار

19

30

در دال تحصیل

نويونده

8

28

کاردانی

کارمند

20

40

لیوانس

نزاد

9

29

کار ناس عمران

نزاد

21

35

کار ناس ار د

گوينده

10

28

تحصیالت دوزوی

پژوهشگر

22

38

ديپهم ردی

نزاد

11

47

ديپهم ردی

کابینتساز

23

34

کار ناس میالی

12

34

کار ناس یمی

کارمند

مدرس

یافتههای پژوهش
روايت مردان از جدايی در اي نو یار و بر استاس مطالعته گفیگوهتای داصتل از مصتادطه بتا
مشارکتکنندگان اي پژوهش در سه مردهه و دو بعد نمايان ده استت مردهته اول ورود نتا-
نرام به زندگی خانوادگی در سطح فردی امل ازدواج بحرانی و در بعد ساخیاری ورود خام بته
زندگی است مردهه دوم روايت مردانه در محیوای زنتدگی ادامته خطرخیتز و در ستطح فتردی
امل مواجه با غیرقابل پیشبینی هتای زنتدگی و در ستطح ستاخیاری تصتادم جنوتیت و نهتاد
خانواده است سومی و نخري مردهه گووت زندگی در سطح فردی امل توقف هموترانگی
و در بعد ساخیاری خروج پرتنش از زندگی خانوادگی است
مرحله اول :ورود نا-آرام
مردان بهواسطه وضعیت زيوت ناخیی و قدرتمندتر بودن غريزه جنوی در موقعییی قرار دارند کته
وضعیت بیولوژي

ننان دلیل بویار با اهمیت و موجهی جهت ورود بته زنتدگی ختانوادگی استت

اي امر که بیشیر نا ی از مرادل زيویی فرد و اخیصاص تنها اماان مشروع پاسخگويی به اي نیتاز
در ازدواج قانونی است ،راهاار جامعه جهت ستامان دادن بته ايت انترژی و استیفاده از نن جهتت
تشويق به تشایل خانواده است نیاز زيویی مردان و بازنمايی نن به صتورت نیتروی مهارنا تدنی،
مخرب و خطرساز و توصیههای دينی به ازدواج زودهنگام مردان و زنان ،سط

می تود ختانواده و

خص فرد با مشاهده اولی نشانههای بهوغ زيویی اقدام به فراهمنوری مقدمات ازدواج کنند ايت
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امر سط ازدواج بحرانی ده و فرد را نه در نمادگی فردی و بهوغ خصییی بهاه بهعنتوان زيوتت
نماده ازدواج وارد زندگی خانوادگی میکند ازدواجی که در نن اولويت با امتر جنوتی استت و در
مرادل بعدی زندگی خانوادگی و زمانی که اي نیاز ديگتر اولويتت متردان بترای زنتدگی نیوتت،
موط

بروز مشاالت فراوانی در زندگی خانوادگی خواهد د:

کد :1م يای ايناه بچه بودم هر از بر تشخیص نمیدادم معیقد بودم ي
ازدواج کنه ي

جوان موهمان و بچه بودم میگفیم چرا بايد ازدواج کنم خ

جوان بايد زود
ندم ي

قوه

جنوی داره از کودکی هم میوجه میشه که يه چیزیهای درونش داره م روراست بودم با
خودم فار میکردم اي

مرض بايد يه جوری تخهیهطشه

اقا دسیشويی داری بايد بری

دسیشويی به خانواده اعالم کرديد که میخواهید ازدواج کنید؟ بهه با دل باز موافقت کردند
دويدن رفییم خواسیگاری و ازدواج کرديم اغل بوديد؟ نه رل دا یم نه سربازی رفیه بودم
عالوه بر نیاز زيویی نیاز به اسیقالل در مرد جوان عامل ديگری جهت تشایل خانواده است در
برخی مردان جوان محدوديتهای خانوادگی دلیل ازدواج اغه

زودهنگام مرد جوان است:

کد :7اونموقع اوال خود ازدواج رو تو اسیقالل از خانواده و ايناه بیونیم از خانواده جدا
با یم و مواله خونه و موانی که می تونیم توش زندگی کنیم مهم بود دداقل تو اون دوران
اينطوری بود میدونوییم اگر ازدواج کنیم میتونیم رادتتر با یم همیشه با هم هوییم توی يه
خونه ولی مثال به بچهدار دن و اينا فار نمیکرديم يا موائل اينطوری ولی مواله خونه و
اسیقالل و ايناه بیشیر با هم با یم توی ازدواج برامون مهم بود
دردالیکه در برخی ديگر دخالت خانواده در معا رتهای نزاد مرد جوان و اصرار ننان به
تشایل خانواده :

کد :1م بویار روی رفیار نادرست خانوادهام اعیراض دا یم روی هوار پو شم خانوادهام
قدرت اخییار از م گرفیه بودند م دوست دا یم محاس دا یه با م اونا میزدن تو سرم که
غهط کردی بايد جی بپو ی اسیرچ تنگ بپو ی بايد ريشهات بزنی منم بچه بودم به ساز اونا
میرقصیدم فار میکردم که بايد بايد ازدواج کنم تو قاموس م خطا جايی ندا ت خانوادهام
نمیذا ت خودم با م میگفیم با هر کس هم ازدواج کنم اينطوری که نیوت ديگه باالخره
ازدواج میکنم از اي دالت درمیام اونطوری میشم که دوست دارم از چاله میخواسیم دربیام
افیادم تو چاه
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و در برخی ديگر تحقیر مرد جوان با هدف ترغی

او به نمايش توانايیهای فردی و نیاز به

محطت:

کد :8م برای ازدواج اولم خیهی تالشها کردم چون خانوادهام میگفی اول بايد بطینم
عرضه داری ي

زن با خودت راه بطری پدر و مادرم  15ساله از هم جدا دن و هر ندمی نیاز

به محطت داره م اي ندا یم دوست دا یم طرف مقابل اي کار بانه بخصوص جنس
مخالف ازدواج دومم هم به خاطر نیاز به محطت بود و بخاطر همی نیونویم درست انیخاب
کنم
یابزدگی در ازدواج بحرانی سط

می ود فرد ورود بیمقدمه به زندگی خانوادگی را

ترربه کند ورود بیمقدمه بهعنوان فرصت کوتاه ن نايی تا ازدواج ،نطود فرصت گفیگو میان
دخیر و پور ،تصمیمگیری بزرگان و دخالت ندادن زن و مرد در امر ازدواج و يا کوتاهی از
تحقیق در مورد همور نينده از جان

مرد و خانواده او جهوه میکند:

کد :12میخوام بگید که در جهوه خواسیگاری در مورد چی صحطت کرديد؟ واال ما
ندا ییم همون ظاهرا نشوییم همه دور هم روز خواسیگاری ما و خانم صحطت دونفره
ندا یید؟ نه ما درخواسیی هم ندا یید که بطینم اي خانم می تونه اصال صحطت کنه؟ واال به
قضاوت خانمهای خانواده اعیماد کرديد؟ تقريطا میشه گفت يعنی اينطوری بگم به هیچ چیزی
اصال فار نمیکرديم پس به چی فار میکرديد؟ واال به انرام وصهت نانه اصال به هیچ
صحطت نرسید فقط امديم بیرون خواهرم پرسید خوبه گفیم خوبه بد نیوت بقیه برنامههاش
خواهر مادرم دا ی

خانم هم درخواسیی ندا ی ؟ نه هیچی هیچ را و روطی ندا ی

به

مادرتون هم چیزی نگفیه بودن؟ نه هیچی
گذر مرد جوان از مردهه ن نايی يا گفیگو با همور نينده را میتوان به توهم اماان ترییر
مناسطات زندگی و همور مربوا دانوت مردان در انديشه نغازگری ازدواج میپندارند توان
ترییر همور نينده و دیی خانواده او را مطابق خواسیه خود دارند بداهت اي امر چنان است که
مردان جوان کمیر نگران ناخت واقعی از همور نينده خود برنمده و به انیخاب خانواده يا دارا
بودن خصوصیات موردنظر خود قناعت میکنند اما پس از ورود به زندگی مشیرک اهمیت ننچه
بهسادگی از کنار نن گذ یهاند خود را در تعارض خواستها و انیظارات زن و مرد ،خانواده و
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دیی فرهنگها نمايان میکند ازدواجهای برون گروهی و خارج از خانواده که بهواسطه
ن نايیهای پیش از ازدواج رخ میدهد در اي امر مؤثر است

کد :17م خیهی چیزها رو سرسری گرفیه بودم ايد چون نیده بودم که دخیر يه خمیره
فالنه تو دسیت درست میشه هر طوری خودت بخوای ال میدی اما اي ديگه لحاظ نارده
بودم که سی سال عمر کرده ديگه يه چیزهايی براش رويه ده ديگه نمیتونم ترییر ون بدم
مهمیر ايناه م روی خانواده ون اصال تحقیق نارده بودم يای از ا یطاهاتم بود که رادت
گذ یم از اي ماجرا معموال روالی که تو خانوادهها هوت اينه که در مقابل خانواده داماد ،عرفی
که تو ايران هوت دخیر يخورده دست و پا ون جمع میکن اما برای م برعاس بود
بعد ساخیاری ورود نا-نرام به زندگی خانوادگی در میان مردان بی تصوری ننان از زنان
است که به ذه خالی خطرناک منرر می ود ذه خالی خطرناک به معنای خالی بودن ظرف
ناخت مردان از زن /هموری است که برای زندگی و رابطه طوالنیمدت انیخاب کردهاند به
نظر میرسد مردان زنان را خمیره خام نماده نقشگیری و ديگری بی داسیانی تصور میکنند که
تاريخ هويیی و زيوت دقیقی ننان با ازدواج با مردان نغاز می ود مردان معیقدند که زنان را
می توان و بايد ال داد و اي کار را بايد مطابق میل ننان صورت گیرد ذه خالی خطرناک
ازننراست که مردان در گفیگوهای مردانه خود کمیر صحطیی از ناخت زنان در غیر از موقعیت
ابژه جنوی دارند:

کد :8میشه به م بگید وقیی در جمع مردها هویید در مورد خانمها چی میگید؟ تا داال
پیش نیامده ما در مورد زندگی و همورامون باهم درف نمیزنیم پس اي تصور که مردها از
زن ها دارند از کرا میاد؟ تصوری نیوت تصوری به اون صورت نیوت ندارن؟ نه تصوری
ندارن
ذه خالی خطرناک و بی تصوری مردان از زنان عالوه بر موقعیت ابژگی زن ،نا ی از
خود-نا ناسی و بی معیاری مردان نیز هوت مردان در کهیت و تمامیت هويیی خود نقش
وهری را نیز در راسیای نقش های اجیماعی و عمومی خود ناخیه و میان فضای خصوصی
و عرصه عمومی تفاوت خاصی قائل نیویند بنابراي

اقیضائات وهری /هموری در ذه

مردان در راسیای مشرهه ننان در عرصه عمومی ال میگیرد عدم الگیری اي اقیضائات
در عدم تناس

رفیار و کالم صريح مردانه و ننچه لطافت زنانه خوانده می ود ،محل بروز
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برخی مشاالت ارتطاطی میان زوجی است خانواده در ادامه دضور مردانه در عرصه عمومی،
در ذه برخی مردان ،در پاسخ به نیاز اسیقالل و نمايش توان مديريت ننان ال گرفیه و
خانواده و اعضا نن را نیز ابزاری جهت اي هدف می سازد اما گاها ورود زنی با سازههای
برای خود ،در تعارض با اي تصوير قرارگرفیه و

مشخص هويیی و درخواست های رو

مولد اخیالف و تنش می ود؛ به همان میزان که اغیشاش درخواست زنانه نیز موط

بحران

در زندگی خانوادگی می ود:

کد :19اعری هوت که میگه هنوزم مثل اون روزا يه عشق نتشی می خوای هنوزم روح
هامون تو جوم جیمز دي می خوای با خیهی از خانمها و نقايون صحطت کردم که موافق بودن
خیهی از خانمها دلشون می خواد طرف هم جیمز دي با ه هم مثل هامون فهوفی با ه م تو
فامیل بویار خانم دارم که بهیري گزينه برای زندگی ان چون همه دغدغه ون اي ها وهر کن
خونه دا یه با

بچه دا یه با

زندگی کن اي زن که خیهی زندگی سادهتری میشه دا ت

فقط نیازهای ططیعیاش رو براورده ک

زندگی پیچیده با زنی که دلش میخواد رؤيا دا یه با ه

انیظارات زيادی دا یه با ه مادی و معنوی دلش توجه می خواد هرت جهانی میخواد مرد
همهف دريف میخواد اآلن میگم خانم که ايد يای از داليهی که ما جدا ديم اي بود که
بهاندازهای که اون ندم بروزی بود برای م  ،ندم در دال رفرش دن بود برای م  ،ايدعم )
براش نطودم
برخی مردان در ورود خام به زندگی خانوادگی و به جهت نمايش اسیقالل و توانمندی خود
و در راسیای ندا ی معیار مشخص به طرد خرد جمعی و انیخاب فردی دست میزنند اي
مردان اغه

باوجود مخالفت خانواده با زنی ازدواج میکنند که بعدها ننها را دچار مشال

خواهد کرد نیاز به خرد جمعی در ازدواج از نن جهت مهم است که ازدواج نهتنها کنار هم
نمدن دو فرد زن و مرد بهاه ازدواج خانواده و فرهنگهاست و الزم است نگاه مرموعهای و
برنوردی از مرموعه خانواده دخیر صورت گیرد نگاه فردی مرد تنها اولويتهای او را تأمی
کرده و نیازهای جدیتر جهت زندگی خانوادگی را مرفول میگذارد در دالیاه برنورد نگاه و
خرد جمعی مولفههای اساسیتر جهت تداوم زندگی مشیرک را فراهم میکند؛ نااتی که اغه
منظر مرد جوان مشیاق ازدواج پنهان میماند

از
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کد :4چهارسالی دوست ديم ايشون خود م اصرار دا ت به ازدواج اصرار از ايشون بود
و ما هم فار کرديم که ايد رايطش دا یه با یم که الطیه انموقع از نظر سنی اگر اونموقع س
االن دا یم که اصال انموقع ازدواج نمیکردم .ولی خ

ديگه د ديگه مطرح کرديم با خانواده-

ها خانواده م مخالف بودند خانواده ايشون مخالفیی ندا یند ديگه ايشون خودش نظر خانواده
منم جه

کرد ما به ايشون عالقه دا یید؟ عالقه که ديد دا ییم ولی بعد از عقد يه سری

رفیارها از ايشون سر زد چون اون زمان هنوز م مهريه نداده بودم و مهريه  300ساه بود ي
مقدار نوطت به دور و بریها وضع مالی ام خوب بود بعد از عقد دس کردم ايشون هدف مالی
بیشیر دا یه تا ايناه هدف زندگی
برخی ديگر از مردان در ترربه ورود خام به زندگی بر خالف گروه پیشی توهیم ترربه
نوهی می وند توصیه و ترويز به ازدواج و هموری که برای مرد انیخاب ده است يا توصیه به
ادامه زندگی که از نظر مرد اماان ان فراهم نیوت سط

چنی

رخدادی است که در میان

مشارکتکنندگان اي پژوهش به نییره مورد انیظار خیم نشده است

کد :9م  ،اي خانم ،سه بار خواسیگاریاش رفیم خ

يعنی سه بار به فاصهه ش هفت ماه

خواسیگاری رفیم بعد از اي سه بار دو بارش م ايشون رد کردم خ
اصراری که از جان

منیها داال به خاطر

خانواده بود باز خواسیگاری میرفیم اي داسیانی د که اسیارت اي رابطه

زده د
کد : 20مادرم به جهت ترربه ازدواج برادر بزرگم که خودش انیخاب کرده بود و خانم بی-
دراب بود خودش رفت خواسیگاری و م در عمل انرام ده قرار داد م از زنم راضی بودم
اما وقیی مشاالت پیش امد همه اش فار میکردم که اگه مادرم نظر منو خواسیه بود میتونویم
با خانم ديگه ای که خودم انیخاب کردم ازدواج کنم و بعد ديگه مشاالت و اخیالفات می د
نییره انیخاب خودم
مرحله دوم :ادامه خطرخیز
ورود نا-نرام به زندگی خانوادگی نثار خود را به محیوای زندگی میأههی پس از ازدواج سترايت
می دهد اگرچه برخی زندگیها در رايط مشابه ادامه میيابنتد کته بررستی ننهتا موضتوع ايت
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نو یار نیوت اما در میان مشارکتکنندگان اي پژوهش سترايت ورود نتا-نرام مشتاالت ديگتر
زندگی خانوادگی را تشديد و تنش داصل از نن را تقويت میکند
ادامه خطرخیر زندگی زنا ويی در بعد فردی به بروز غیرقابل پیشبینیهای زندگی و نحوه

مواجهه مردان با ننها مربوا است در میان مردان اي پژوهش عدم تناس

میزان نیاز جنوی

میان ننان و زنان مشهود بود هموران اي مردان به داليل مخیهف جومی و روانی پاسخگوی
نیاز مردان در کیفیت و میزان مورد نیاز مردان نطودند اي مردان اگرچه تالش دا یند خود را با
رايط وفق دهند اما برای برخی از ننها اي امر سط

اي

مشاالت جدی در اي دوزه ده

است:

کد :14کیفیت روابط زنا ويی ما چطور بود؟ خودش يه مقدار سرد مزاج بود م نه يای
از مشاالمون مشال که نه ،از جان

م يه مقدار زياده خواهی بود اون نه اايیی دا یند؟

اايت که بهه که روی زندگی ما تاثیرگذار با ه؟ نه م می گفیم رابطه دا یه با یم می
گفت نه م که بزور نمیرفیم که ولی همیشه خواسیه از طرف م بود
عدم تناس

میزان نیاز جنوی در برخی مردان ،ناکامی در اي دوزه را به ديگر دوزههای

زندگی سرريز کرده و مناسطات عاطفی میان ننها را برهم زده است در برخی موارد و در
ماانیوم بر عاس ،توری بیمیهی عاطفی به بیمیهی جنوی انرامیده و گرمای زنا ويی زندگی
را تحت تأثیر قرار داده است:

کد :7قطهشع ازدواج) هم رابطه دا ییم و اتفاقا رابطهمون خیهی بهیر بود قطل ازدواج بعد
ازدواج مواله ساس خیهی فاصهه افیاد چون جفتمون هم بیترربه بوديم با وجودی که قطل از
ازدواج بود و راضی بوديم ايشون بعد از ازدواج راضی نطودن چرا؟ عهیش هم اي بود که اوال
م تمايهم کم د نوطت به ايشون به خاطر دعوا ودرگیری م نمیرفیم سمت ايشون نمی-
تونویم روع کنم رابطه هم موفق نطود ايشون راضی نطود ايشون به ارگاسم نمیرسیدن ديگه
کمکم رابطه کم د اول د ي

هفیه بعد ي

ماه بعد ش ماه نمیخوام بگم ماجرای مواله

جنوی ي

ماجرای يعنی يه ماجرای برتری مرد نمی خوامعهم) بگم اصل اي ماجرا اينطور

نیوت ي

رابطه است برتری مرد نوطت به زن نیوت ولی در جامعه ما ذه ما فار ما توی

عرف اي تهقی و بردا ت در ذه ايراد ده که رابطه جنوی رابطهای هوت که برتری مرد
نشون میده وقیی اي در ذه ما بصورت ناخودنگاه ال گرفیه باالخره در نییره وقیی عاس
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اي قضیه بوجود میاد وقیی م ادواس ضعف می کنم و همورم ادواس قدرت در رابطه
جنوی تأثیر منفی داره
برخی ديگر از مردان در پی بروز ناکامی جنوی و مشاالت ديگر نا ی از زندگی میأههی
بهتدريج دوزه جنوی را از اولويت خود خارج کرده و گرانیگاه توجه خود را به ديگر موائهی
که بهتدريج اهمیت نن را در زندگی فهم میکنند سوق میدهند:

کد :1می دونی زندگی مشیرک يعنی چی ازدواج کردن يعنی چی فقط اي نیوت که فقط
زير ي

سقف با یم و رابطه زنا ويی دا یه با یم اگر هزار ايیم با ه  5نيیمش رابطه

زنا ويی ديگه برام رابطهعجنوی) اولويت ندا ت که برای رابطه زنا ويی ازدواج کنم ولی
باالخره نیاز به همدم کوی که درکت کنه زندگی کنه هوت وضعیت رابطه زنا ويی و چیزهای
موخره کمرنگ ده بود و ايناه ارزش اي همه ماافات نداره
موئهه بویار مهم ديگر در دوزه فردی عدم تناس

انرژی عاطفی هموران است مردان در

دوری از قهمرو عاطفه ،در بیتصوری از زنان و خواست همورانه ننها ،در دايره اخالق عدالت
محور خود دچار موقعییی هویند که میتوان نن را خشای عاطفی نامید خشای عاطفی
وضعییی است که مردان توانايی برنوردن نیاز عاطفی همور خود را ندا یه ،نن را به رسمیت
نشناخیه و نوطت به دريافت مخیصات نن دچار سردرگمی هویند:

کد 6م يادم میاد عخانمم گفت) م خیهی با طرفم -با م  -کنار میايم مشروا بر ايناه چه
اهی از م خواسیه بشه بحثی که خیهی وقت بهش فار می کنم منم تو اي قضیه کم تقصیر
نطودم منم میتونویم با ادبیات بهیری مثال تو بحث ظاهرش که صحطت میکرديم يه جور ديگه
از ون بخوام مثال برای ادابی روح و طراوات ون برن با گاه وقت فراغت پر کن ادبیاتم
خوب نطوده ايد م يه مقدار دنیای خانمها را نمی ناخیم و خیهی با دنیای پورها تفاوت
قائل نطودم و مثل يه رفیق رادت بهش می گفیم و اي بازخورد منفی دا ت خیهی جاها م
رعايت ناردم و اي باعث د اخیالفای ما بیشیر بشه

ما پیش از ازدواج درباره خانمها

پرسیديد يا مطالعه ای دا یید؟ نه واقعییش مطالعات میفرقهای دا یم اما بخوام مطالعه کنم نه
اي امر پس از جدايی برای برخی مردان ن اار گشیه و ننان را نوطت به ناخت اي دوزه
فعال کرده است:
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کد : 11اي م يادم نره بگم ما گفیید چه چیزهای بايد ياد بدن م اآلن بعد از  49سال
زندگی يای دو سالی که تو تهگرام بودم کانالهای خوبی هوت در مورد زندگی چی ياد
گرفیید؟ مثالً بهغیراز موائل عجنوی) خیهی مردها رو ترغی

میکنه که بريد منت زنتون

باشید با توجه به ايناه همور ما مقصر صد در صد هم هوت اما ما بريد نازش باشید
دسیهگل بطريد مثالً میگه که برو اصالً کاری بهت ندارم اصالً هم نمیخوامت درصورتیکه اي
نیوت ته دلش يه چیز ديگه است درصورتیکه ما اي چیزها می نفییم میگفییم خ

گفیه برو

ديگه تموم د م اي ها رو قطول دارم اگر اي اتفاقها میافیاد ي کم زندگی از دالت تهخی
کمیر می د ي کمی
بعد ساخیاری ادامه خطرخیر زندگی برای مردان امل مضامی میعددی است نخویی نن
تطديل دن مزايای خانواده به نقاا ضعف برای مردان است مردانی که در پی اسیقالل و نمايش
توانمندی فردی و تامیل هويت مردانگی خود ازدواجکردهاند اکنون همور ،فرزندعان) و خانواده

را ،در مرموعه درخواستهای ننها ،در تعارض با اهداف اولیه خود میيابند ذه خالی از
راهاار مردان که زندگی را تنها در عرصه خود و مطابق خواست خود تعريف کردهاست سط
می ود ننان در مواجهه با مشاالت نوظهور زندگی بهويژه موائل مربوا به زن /هموری که دچار
تحوالتی هويیی و نقشی ده است ،ناتوان از برخورد مناس

با ند مردان ناتوان از نقشگیری و

قرار دادن خود در افق ديگریعهمور) جهت فهم درخواست زن جديد کمیر قادر به فهم زنان بوده
و موج

ايراد مشاالت و سو ءتفاهمهای جدی در زندگی می وند

کد :19اعری هوت که میگه هنوزم مثل اون روزا يه عشق نتشی می خوای هنوزم روح
هامون تو جوم جیمز دي میخوای با خیهی از خانمها و نقايون صحطت کردم که موافق بودن
خیهی از خانم ها دلشون می خواد طرف هم جیمز دي با ه هم مثل هامون فهوفی با ه م تو
فامیل بویار خانم دارم که بهیري گزينه برای زندگی ان چون همه دغدغه ون اي ها وهر
کن خونه دا یه با

بچه دا یه با

زندگی کن اي زن که خیهی زندگی سادهتری میشه

دا ت فقط نیازهای ططیعیاش رو براورده ک

زندگی پیچیده با زنی که دلش می خواد رؤيا

دا یه با ه انیظارات زيادی دا یه با ه مادی و معنوی دلش توجه می خواد هرت جهانی می
خواد مرد همهف دريف میخواد اآلن می گم خانم که ايد يای از داليهی که ما جدا ديم اي
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بود که بهاندازه ای که اون ندم بروزی بود برای م  ،ندم در دال رفرش دن بود برای م ،
ايدعم ) براش نطودم
اي امر سط

ده است مردان معنابخشهای درون خانواده را ناکافی و در پی يافی اي

معنا به خارج از خانواده رجوع کنند ظهور فضای چانهزنی زنان و قدرت يافی ننها در عرصه
عمومی و خصوصی "خانه" را بیش از پیش ،برای مردان ،خالی از معنا میکند مردان در تعريف
زنان بهعنوان ديگری که در کنار ننان و خصوصیات منیو

به ننان خود را توانمند میيافیند

اکنون با خصیت مویقل يا بهظاهر مویقهی مواجه دهاند که وابویگیهای هويت پیشی به
مردان را ندارند مردان در جدا دانوی زندگی از اصل مردانگی اکنون بردو

درخواست زنان،

خود را ناگزير از مشارکت در فضايی میيابند که ادبیات و مهارتهای الزم برای نن را نیاموخیه
و مرجع راهنمايی برای نن نمیيابند

کد  :14ايراد م اي بود که از درف فراری بودم دوست دا یم چاشی برخورد کنم
دوست دا یم بگم و ايشون اجراکنه يا ايشون بگه و م اجرا کنم ايشون دوست دا ت ساعیها
درف بزنیم چون اخر همه درفها به جر و بحث کشیده میشه االن م در محیط کارگاهی کار
میکنم هیمنه بخوای بحث طول بدی به جر و بحث کشیده میشه م خواسیهام میگم طرف دو
دال داره يا انرام میده يا نمیده داال م بخوام بشینم گوش بدم بطینم توجیهش چیه م
اونروری نطودم ايد هنوزم به اي نییره نرسیدم که ا یطاه کردم وقت نذا یم برای درف زدن
کل درفهای زندگی ما در  24ساعت نیم ساعیش بحث تصمیمگیری بود برای زندگی برنامه-
ريزی يعنی جدی بود؛ ما اي کار کردی م دوست ندا یم يا دا یم ولی ايشون همیشه می
گفت م دوست دارم بیشیر درف بزنی بیشیر درف بزنیم با هم م يه اخالق بدی که دارم
درف زور درف الای نمیتونم هضم کنم و زود از کوره در میرم اي اخالق عمومی نقايون
نیوت؟ ايد اينروری بشه تعمیم داد به همه ناقايون ولی بگم اخالق هوت ولی ايراد نیوت
اي

امر سط

می ود در مرموعه محیوای خانواده اماان الگیری ما ايراد نشود و

مشاالت زندگی میأههی به مشاالت زن و مرد تقویم ده و دريم مشیرکی از دغدغههای
خانوادگی ايراد نشود اي امر که الطیه به جهت ورود کمسابقه و هیرانی زنان در صحنه زندگی
نیز رخ می دهد اماان مفاهمه و گفیگو را کاهش داده و فضای مرافعه و عدم تفاهم و گووت
زندگی خانوادگی را فراهم میکند
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مرحله سوم :گسست
گووت زندگی خانوادگی در بعد فردی به توقف هموترانگی مربتوا استت توقتف ارتطاطتات
زنا ويی از جمهه مهمتري نمودهای توقف همورانگی از جان

متردان يتا نشتانهای استت کته

مردان از خیم زندگی زنا ويی به زنان میدهند اقدام به روابط فرازنا ويی از ديگتر نشتانههتای
توقف همورانگی است اي امر که میتواند از جان

هر دوی مردان و زنان صورت گیرد بتا دو

هدف رخ میدهد زنان جهت جه توجه مردان به اي اقدام دست میزنند که بترخالف انیظتار
ننان به عاس العمل منفی مردان منرر ده و زندگی را از هم میگوهد مردان اي پتژوهش امتا
اقدام به روابط فرازنا ويی را با هدف جه توجه زنان ،انیقام و يا نگهدا ت زنتدگی و برطترف
کردن نیاز خود انرام میدهند

کد : 11بعد از مدتی گفیم دست از رفیق بازيت بردار منم می تونم رفیق بگیرم خیهی رادت
گفت توام برو رفیق بگیر گفیم منم میرم رفیق زن می گیرم گفت هر کاری میخوای بانی با
دست از سر کچل م بردار گفیم با ه ده روز نشد اي اتفاق برای م افیاد و پیامی امد و
خوند گفت اي زنیاه کیه؟ گفیم گفیم که رفیق می گیرم م از نظر رعی کاری ندا یم بخاطر
ا یطاه يا درست واقعا به سیوه امده بودم به اينرام رسیده بود ديگه نمیتونویم تحمل کنم منم
اي کار کردم گفت اه پس م میرم طالقم میگیرم گفیم تو که منیظر بودی
کد : 12دو سال بعد از خیانیش ،ياوالش با دعوا ،با قهر بود ما انگار خواهر برادر بوديم و
فقط م مثل کارگردان نشویه بودم نقشه میريخیم که کی رو کرا با ايشون روبرو کنم با کی
رفیق م اي بفهمه دردش بیاد ندمهای مخیهفی رو گزينه کردم مثل ديوانهها ساعتها مینشویم
نقشه میريخیم تا ايناه میوجه دم تو محیط کارش با خانمی رقابت دارن که مررد هوت و
خالصه با خانم دوست دم و بردمش خونه در دالیاه خانمم ناهار منیظرم بود و گفیه بودم
مهمان دارم و اي خانم هم گفیه بودم خانمم رفیه يزد خالصه خانمم گفت يا م باش يا اي
قضیه اينرا تموم ک گفیم بهت گفیه بودم
 :18يه مقدار از طرف ايشون رفیارهايی که میديدم منو ترغی

نمی کرد همه اش دعوا و

درگیری بود میهی به رابطه ندا یم خیهی جاها هم نمیخواسیم بپذيرم که اي قضیه يه جورايی
از تحقیر دن ايناه مردونگیام زير سئوال بره مطرح بشه جايی میترسیدم همه اينها باهم بود
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بعدش که جهوتر رفییم ياوری چیزهای ديگه پیش امد مثال ياوری موائل يای دوبار م
یطنت کردم و ايشون میوجه د نارادت د و درگیری ايراد د
خروج پر تنش از زندگی بعد ساخیاری گووت زندگی خانوادگی از نگاه مردان است
مردان اي مردهه از زندگی را در ابهام و غافهگیری نا ی از مرموعه دوادث زندگی میأههی
در میيابند موقعیت ابهام و غافهگیری داايت از رسیدن مردان به مردهه جدايی ،در جايگاه
ساخیاری دارد موقعیت ابهام وضعییی است که نوخه ها و ترويزات نوهی و هنراری مردان
جهت مديريت خانواده و برخورد با مشاالت نن به نییره مورد نظر نمیرسد مردان در اي
وضعیت زندگی خانوادگی را وضعیت غريطه و نان نايی در مقابل خود میيابند از ننرا که
خانواده برای مردان ماان هويیی مهمی است ،اي وضعیت درگیری هويیی و نقشی برای ننان
ايراد کرده و فشار روانی به همراه خود خواهد دا ت برخی مردان در اي وضعیت به جهت
رهايی از ابهام موقعییی که در نن گرفیار ده اند و راهاارهايی که به بهطود رايط کمای
نارده است ،جدايی را به عنوان راهااری جدی در نظر می نورند جدايی برای مردان اي
پژوهش در صورتهای مینوعی رخ داده است برخی مردان به جهت رهايی از موئولیتهای
دقوقی و مالی مربوا به همور و فرزندان در موقعیت انفعالی تالشهای کمجانی جهت دفظ
زندگی انرام می دهند به بیان ديگر ننان از دوزه زندگی خانوادگی کنار رفیه و نن را به دال
خود رها میکنند:

کد :4بعد چهارسال که خودش ديده بود با چه سخیی و مخالفیی بهم رسیديم و جنگیديم
وقیی اون صحنهها رو ديدم ديگه انرژی ندا یم رودیه ندا یم تو کار میگ رودیه خدمیی
نداره م ديگه رودیهای ندا یم که بخوام میقاعدش کنم يه بار میگفیم میگفت نه ،منم اقدام
بعدیام بر اساس درفی بود که زده بود سعی نمیکردم میقاعدش کنم
و يا به جدايی ترتی

داده ده از جان

زن رضايت میدهند:

کد :6ديگه کوتاه نیامدم دو ماه رابطهها قطع د تا ايناه به نییرهای نرسیديم پیش مشاور
هم رفییم گفییم به درد همديگه نمیخوريم ياماه بعدش تماس گرفیند که بیايد توافقی از هم
جدا بشید ما هريور ماه که عقد بود اسفند ماه رفییم تقاضا داديم دادگاه و فرودي جدا ديم
و يا در اضطراب رهايی خود اقدام به جدايی اقدام میکنند:
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کد :7خانم يه ابزاری دسیش بود م میدونویم مهريه ابزاری هوت م ديدم با اي ابزاری
که دسیش عهیرغم ايناه دق طالق با منه بايد وارد میدونی بشم که معامهه بانم با اي

ي

کاری کنم به طالق توافقی راضی بشه تا م از بحث مهريه رادت بشم م به ناچار مرطورش
کرده با م ايشون ديگه اخرش به م گفت بیا جدا بشیم الطیه اي مقوله ای بود که تو  45روز
اتفاق افیاد يعنی مقدمه چینی د سريالی د که م فیهمنامهاش نو یم ناچارا
برخی مردان اي پژوهش نیز با وجود تالش فراوان برای دفظ زندگی خانوادگی به جدايی
عا قانهای ت میدهند که از نن ناراضی اما ناچار از پذيرش نن هویند:

کد : 19م بعد از عقد واقعا عا ق دم تو دوره ای که بود که بیوت روز پول هیچی
ندا ییم بخوريم هیچی و چقدر اون بیوت روز بیوت روز عا قانه دوست دا ینی بود بعد از
همه ماجراها باور کردم اي زن با تمام وجودش منو میخواد و داريم زندگی میکنیم اون اخر
فار میکردم که اگه امروز جدا نشم باالخره اي اتفاق میافیه دو سال دادگاه رفیهبودم و فار
میکردم اي روند دیما سقوا میکنه چه فايدهای داره وقیی کوی نمیخواد باهات زندگی کنه
م نمیتونم اي ديایاتوری رو دا یه با م
موقعیت
وهله

فرد

ساختار

زيوت نماده ازدواج
ازدواج بحرانی

نیاز به اسیقالل
ورود بی مقدمه
توهم اماان ترییر

ورود نا نرام

ذه خالی خطرناکع بی
تصوری از زنان)
خودنا ناسی و بیمعیاری
ورود خام

طرد خرد جمعی و انیخاب
فردی
ترییر جايگاه اصل و فرع
توهیم ترربه نوهی
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موقعیت

فرد

وهله
عدم تناس

ساختار

میزان نیاز جنویعبروز مشاالت
جومی و جنوی)

غیرقابل پیشبینیها

توری بیمیهی عاطفی به بیمیهی جنوی
ترییر گرانیگاه از امر جنوی به موائل ديگر
عدم تناس

انرژی عاطفی هموران

ادامه خطرخیر

تطديل دن مزايای خانواده به
نقاا ضعف
ترییر در گردنههای دواس
معنابخش
ظهور فضای چانه زنی زنانه

تصادم جنویت و

ناتوانی از نقشگیری

ساخیار

جدا دانوی زندگی از اصل
مردانگی
ال نگرفی ما
ذه خالی از راهاار

خروج پرتنش

توقف همورانگی

عتمايل /اقدام به) روابط فرازنا ويی
موقعیت ابهام
تالشهای کم جان
جدايی ترتی

خروج پر تنش

داده دهع از

سمت زن)
اضطراب رهايیعا ییاق مرد)
جدايی عا قانهع ناراضی اما
ناچار)

نتیجهگیری
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و داليل بیشیری برای نن می مارند در دالیاه مردان به نوعی طرف غافهگیر اي متاجرا بتوده و
داليل کمیری برای نن دارندع  ) Thompson & Walker,1998پس از خروج از زندگی دمايتت
اجیماعی از زنان ،دیی در صورت منفی و محدود کننده ،ننان را در دايره دمايیی قرار متیدهتد
اما مردان پس از ترربه طالق به جهت نامناس

بودن بروز عواطف خود دچار مشاالتی روانتی

عمیقتری ده که برخی اوقات به خود تخريطی خصییی و جوتمی منرتر متی تود؛ چنانچته
مردان نغاز به اعییاد يا اسیفاده از مشتروبات الاتی متیکنندعصتادقی فوتايی و ايثتاری)1391 ،
والر یاي و بهیای نیز در بررسی تأثیر طالق بر زنان و مردان ا اره دارند مردان در طی پنج سال
پتتتس از طتتتالق مشتتتاالت بیشتتتیری از زنتتتان را ترربتتته خواهنتتتد کتتتردع

&Wallersein

)Blakelee,1989:232-249
گیدنز خانواده را نهادی سنیی در جامعه مدرن ع )Giddens& Pierson,1998:118و ت -
جنس محور میداند که بر اساس منفعت بیشیر ي

جنسع مرد) ساخیار يافیه استعناک:1379 ،

12؛  )Bernard,1982خانواده کارخانه بازتولید جنویت است چنانچه وست و زيمرم نن را
ماان انرام جنویت1ع )West& Zimmerman, 1987و گافم نن را بازنمايش جنویت 2می-
نامندعGoffman, 1977؛ناک )100 :1379 ،خانواده در اي تعريف مهمتري عرصه نمايش و
اکیواب مردانگی استع )Arendell,1992:154ناک به نقل از گیهمور 3سه عنصر مشیرک
مردانگی را پدری برای فرزندان ،تأمی معاش خانواده و دمايت از زن و فرزند می ماردعناک،
 )121 :1379که جايگاه اي

سه مؤلفه در خانواده است بر اي

اکیوابیعمیرزايی )159 :1384 ،و خانواده مهمتري

اساس مردانگی امری

ماان اکیواب و نگهدا ت نن محووب

می ود بديهی است از هم گووت يا ترییر در مناسطات نن مردان را دچار مشال میکند چرا
که " زندگی زنا ويی بطور وسیعی دول تصورات سنیی در مورد وهران سازمان يافیه
است"عناک)26-27 :1379 ،
مردانگی با تعريف خود در تعارض با زنان و کودکان ،همواره نیاز به ننان جهت سنرش
میزان "مرد بودن" داردع )Arendell,1992:151چنانچه گیهمور ا اره دارد سه مؤلفه مردانگی نیز
1
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در ارتطاا ،و در کالمی رو

تر ،در تعارض و با زنان و کودکان تعريف می ود چنانچه زنان

دچار ترییرات هويیی وند و يا همور و فرزندان در طی فرايند گووت خانواده از زندگی
خارج وند ،هويت مردانه میزلزل ده و ننان را دچار بحران خواهد کردعبادانیر)22 :1377 ،
با وجود اهمیت وجود خانواده برای مردان ،صرفنظر از کیفیت ارتطاطات درون خانوادگی
که دغدغه زنان است ،مردان در زمان داضر با مشاالتی جهت نگهدا ت نن مواجه دهاند
مردان ناتوان نقشگیریع در غیر از نقش و عاليق مردانه خود)ع )Arendell, 1992از فهم
ترییرات رخ داده در دوزه ازدواج و زنان ناتوان بوده و بنابراي اماان ماالمه و مفاهمه را برای
خود و هموران د وار میيابند
برگر و کهنر معیقدند ازدواج در عصر جديد موقعیت برخورد دو غريطه است که الزم است
جهت بازتعريف هويیی خود و رسمیت بخشیدن به نن با ياديگر ماالمه کنندع

& Berger

 )Kellner, 1964: 12-13مردان به جهت غهطه گفیمان و رواج نگاه تفویری مردانهعزيمل:1387،
 )103در عرصه عمومی و خصوصی خانواده اماان اي امر را برای خود د وار میيابند زنان
نیز به جهت کمطود کهمات مناس

با فرم تفویری زنانه ،انیقال ترربیات خود را نسان

نیافیهعهاردينگ )645 :1388 ،و بنابراي ماالمه جهت تعريف واقعیت جديد میان مرد و زن
عقیم میماند به اي

طريق است که مردان و زنان در فضای ازدواج و زندگی خانوادگی با

ياديگر غريطه میمانندع)Levinger,1976:21
غريطگی اماان برقراری مطادالت عاطفی میان زوجی را د وار کرده و دواب بانای عاطفی
زوجی 1ع )Hetherington, 2003:322را کمتوان و رابطه میان ننان را سرد میکند اي امر زمینه
جدايی عاطفی و دقوقی زن و مرد را فراهم میسازد چنانچه در اي

پژوهش نیز توقف

همورانگی به اي مفهوم ا اره دا یه و زمینه غريطهسازی يا ادامه نن را میان زوجی رقم زده
است اما ننچه جال توجه به نظر میرسد کمتال ی مردان در دفظ خانواده يا تصحیح روند
معیوب جاری در نن جهت جهوگیری از جدايی است؛ چنانچه نمار باالی جدايی و ر د
خانوادههای زن سرپرست نا ی از طالق مؤيد نن است

2

. Emotional bank accounts
2

در بخش بیان موئهه به اي موضوع ا اره ده است
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از ننرا که ازدواج مراسم عطور به مردانگی رسمی استعناک )21 :1379 ،و با توجه به ايناه
هویه اصهی خصیت مردانه در خانواده تعريف می ودعهمان)121 ،خروج از نن به معنای
اوت در تشایل و نگهدا ت هويت مردانگی و همچنی در مناسطات جنوییی است والز
معیقد است طالق به نوعی باز-انرام جنویت 1استع )Walze,2008:3که افراد پس از ترربه نن
تصمیم میگیرند به نن مناسطات بازگردند يا نن را از طريق تشایل رابطههای جايگزي  ،به نحو
جديد و میفاوتی تعطیر کنند مردان در غافهگیری نا ی از فرايند تدريری از هم گووت زندگی
خانوادگی ،نن را بیشیر نا ی از انیخاب همور ا یطاه يا ناتوانی خصی در مديريت مناسطات
خانواده تعطیر کرده و کمیر تال ی جهت ترییر خود يا بازنگری فرايندی طالق انرام میدهند
غافهگیری مردانه به عنوان بعد فردی ،روايت ننان از جدايی را غافهگیری خصی و نه ترییر
عمیق مناسطات جنوییی میداند وقوع جدايیهای با نغازگری زنانهع بويژه زنانی که اسیقالل
اقیصادی دارند) و پذيرش مردانع

Kalmijn & Poortman,2006:203-204-212; Kalmjin,

)Nijmegen & Poortman, 2004:77; Hewitt , Western & Boxter, 2006: 1167جهت فراهم
دن فرصیی جهت جطران اي مشال صورت میگیرد مرموعه اي فرايند و خصیسازی
جدايی به جای نگاه عمیق و کالنتر ساخیاری سط

می ود موئهه ترییرات زنان از جان

مردان برسیمت ناخیه نشده و در اقدام به ازدواج بعدی ننان موثر نطا د همچنی برخی مردان
مما

است در ناتوانی از فهم جزئیات پنهان اي

ارتطاطات غیررسمی روینورند که عواق

اوت ،از ازدواج خودداری کرده و به

مشخص و ناخو ايندی برای فرد و جامعه در پی

خواهد دا ت
موئهه مردان در ازدواج و در پی نگاه ت بعدی خود به خانواده ،بهعنوان ضمیمه خصییی
ننان و ماانی جهت اکیواب و تامیل هويت مردانگی ،اوت در نن را ناگوارتر و مخربتر از
ترربه زنانه از جدايی قرار میدهد زنان با انیخاب هويتهای ططیعی چون زنانگی و مادری
بیشیر قادر به ترمیم خصییی خود پس از جدايی هویندع

Arab Khorasani& Ghiasvand

 ),2017اما مردان در پی از دست دادن هویه اصهی هويت مردانگی در خانواده دچار مشاالت
بیشیری ده و نسی

بیشیری را میحمل می وند اي پژوهش بهعنوان مقدمهای جهت بررسی

.Re-doing gender
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روايت مردان از جدايی بر اي نظر است که کنیرل و مديريت دوزه ازدواج و جدايی در گرو
ايراد بویر مفاهمه و توانمندسازی افراد اعم از زنان و مردان جهت ماالمه و مفاهمه نیازها و
خواستهای منطقی از نهاد خانواده و ياديگر است در غیر از اي صورت و در پی ترییرات
هويیی زنانه که به تطع خود ترییرات هويیی مردان را در پی دارد ،ن فیگی دوزه ازدواج و
جدايی ادامهدار بوده و بر مشاالت اي دوزه خواهد افزود
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