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ای در  بازتعریف هویت زنان همسر از دست داده: مطالعه
 آباد شهر تهران های افسریه و عباس محله

 *2، سهیال علیرضانژاد1مژگان بلوری

 چکیده
هویت خود را دهنو، گوونه  زنا  متأهیی که همسر خود را از دست می»این پژوهش عبارت است از  نیآغاز پرسش

 ةمصـاحب گـردآوری اطالعـات    ابـزار  .شـو  انجـام  ادیبن دادهیة نظر افتیره ر پایةب پژوهشاین « ؟کننو بازتعریف می
نظریـات گیـونز، کاسـتیز، جنکینـز و گیییوـا  در بـازتعریف هویـت         .است مشاهوه و یافته سیر زنوگی ساخت مهین

دو محیة  در ینظر و هوفمنو یریگ نمونه با کهاست  «داده دست از همسر»از زنا  نفر  21حجم نمونه  بررسی شو.
 از پ  زنا  که دهو یم نشا  پژوهش یها افتهی. شو انجام (تهرا  6آباد )منطقة  تهرا ( و عباس15افسریه )منطقة 

 همسـر از دسـت  » ز  تیـ موقع در ،یسوگوار دورا  کرد  یسار وهمسر از دست داده  ز  تیموقع در قرارگرفتن
. 1نـو از:  ا بارة این زنا  شناسایی شو که عبـارت  ها، سه مقولة هویتی اصیی در با توجه به داده. رنویگ یم ارقر «داده

. زنـا   سرگردا . زنا  همسر از دست دادة 3 و نیغمو. زنا  همسر از دست دادة 2 شاد،زنا  همسر از دست دادة 
. 3 و مسـتقل  شاد. زنا  همسر از دست دادة 2 طیب، تیحما شاد. زنا  همسر از دست دادة 1 یها مقوله ریز به شاد

الوـوی   پن  درهمسر از دست داده زنا  بازتعریف هویت . شونو می یبنو دسته مقاوم شادزنا  همسر از دست دادة 
تعمـق در  . رنـو یگ یمـ  قرار مستقل ز . 5 و مقاوم ز . 4 ،تنها ز . 3 طیب، تیحما ز . 2 فناشوه، ز . 1 یمیپارادا

مناب   تأثیر تحت دهو که بازتعریف هویت آنا  بنوی هویت جنسیتی زنا  همسر از دست داده، نشا  می رونو شکل
یـ  از   است. هـیچ « زنا  همسر از دست داده»اقتصادی فرهنوی و اجتماعی، روابط خانوادگی، سن و وجه مادری 

 پن  الووی پارادایمی در دو محیه مسیط نبود.
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 مقدمه
گیری تلییرات وسی  اجتماعی و فرهنوی، شـاهو افـزایش گشـمویر     های اخیر، با شکل در سال

همسر از »دهو که درصو زنا   های آماری نشا  می داده هستیم. یافته آمار زنا  همسر از دست 
اسـت. مرکـز آمـار     رسیوه  1395 در سال درصو 5/9به 1389درصو در سال 4/7از « داده  دست
داده بـر اثـر فـوت و زنـا        را به دو گروه زنا  همسر از دست« زنا  همسر از دست داده»ایرا  

 کنو. داده بر اثر طالق تقسیم می  همسر از دست
هـای کـال  و خـرد     بود  به معنای قرار گرفتن در موقعیت فرودسـت در سـاخت   معموالز ز 

است. همچنین، مجموعـة پرشـماری از عناصـر     ـ تا مویریت خانواده ـ از مویریت سیاسی جامعه
هـا، انتظـارات غیررسـمی و     فرهنوی شامل قوانین گوناگو ، سنن رای ، هنجارها، باورهـا، ارزش 

طور مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت نابرابر زنا  در خانواده و اجتمـاع صـحه    اصول اخالقی به
رسو که این مشکالت برای زنـا    [. به نظر می116، ص12نو ]ک گذارد و از آ  پشتیبانی می می

تری داشته باشو، زیرا زنا  غالباز با پایوـاه و موقعیـت مـردا      داده شکل پیچیوه همسر از دست 
 ایـ  باشنو  داشته لیتما است ممکنشونو. این زنا   خانواده )همسر و پور( در جامعه شناخته می

 پنواشـتن  فیضـع  رایـ ز ،رنـو یرا در صورت فقوا  همسر باذ یوریمجبور باشنو که اقتوار مرد د
 در یوـاه یجا بوو  خانواده و شوهر زنا  یاهراز. است مسیط گفتما  یادیبن اصول از یکی زنا 
 [.192، ص10] نوارنو نینماد نظم

را تجربـه  عـاطفی   یدو نوع متفـاوت از فشـارها  داده   که زنا  همسر از دست رود یانتظار م
 ،یی: احسـاس تنهـا  لیـ از قبعـواطفی  شـامل   توانـو  یه مـ کـ  ی فردیاحساس یارهافش. 1: کننو

متعود  های از برعهوه گرفتن نقش یناش یها و اضطراب یجنس التیسرکوب تمای و نیز افسردگ
بر آنا  ـ  ـ بوو  همسر بود  به دلیل شرایط جویوکه جامعه هایی فشار .2، زما  باشو طور هم به

 بـه غی ییتنهـا  بـه  یزنـوگ  یبر ترس از سرپرسـت  رنویناگز از دست داده همسرکنو. زنا   وارد می
، 21] رنـو گی بـود برعهـوه   همسرانشا  برعهوة گذشته در را که زنوگی تیریکننو و بتواننو مو

هـای کـال  خـانواده     گیـری  [. زنا  در سـنین نوجـوانی و قبـل از ازدواج بـرای تصـمیم     274ص
گـری و عـاطفی پـرورش     هـای حمایـت   عهوه گـرفتن نقـش  شونو و غالباز برای بر پذیر نمی جامعه
دهو که مـردا  معمـوالز در    گیری در زنوگی زناشویی نشا  می یابنو. مطالعات دربارة تصمیم می

گیرنو که ادارة امور مالی خانواده  مورد مناب  اقتصادی خانواده از قورت برخوردارنو و تصمیم می
 [.426، ص13گوونه سازما  داده شود ]

کـار   زنا  در بـازار  تیموقعشکالت زنا  همسر از دست داده تزلزل اقتصادی است، زیرا از م
در  و ابنـو یمعاش دست  نیمأت یبه درآمو الزم برا تواننو یاست که کمتر از مردا  م یبه صورت

 کـار و  هـای  نـه یبا توجه بـه هز  ،است زنا  که در دسترس یمشاغیانو.  فعالدرآموتر  مشاغل کم
 یکه در صورت اشتلال به درآمو رسانو یم جهینت نیاز مادرا  مجرد را به ا یاریبس ،مهوکودک
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همسـر از دسـت   زنـا    یامر برا نیا[. 268، ص2] افتیدست نخواهو  یدولت یاز مستمر شیب
 یکمتر ةآنا  تجرب زیرا ،کنو می وایپ تر وهیچیپ یشکی انو دار بوده که در زما  تأهل خانه ای داده
 .دارنو یعموم یضاهاحضور در ف یبرا

از زنـا    یزنوگ یاصی یها گالشو از جمیه  سو  یاز  ساز تیهو یاصی عناصراز  یکی یمادر
محـور   ،و پـرورش فرزنـو   شیـ زا و است زنا  یاز زنوگ یمهم ةجنب بود  مادراست.  ورید یسو
 فیدر تعر یعنصر مرکز «یمادر» اگرگه .[131، ص2] شود یز  در نظر گرفته م یزنوگ یاصی
برعهـوه داشـتن    نیعـ  درهمسر از دسـت داده  زنا   ،زنا  استزنوگی از  یبخش بزرگ و تیهو

قرار گـرفتن  که  رود یم انتظار .نوا مواجهنیز  «داده ز  همسر از دست» تیموقع با ،ینقش مادر
 آ  بـا  مـرتبط  یهـا  نقش و «یمادر» ةبار در یا تازه اتیتجرب معرض در را آنا  ،تیموقع نیدر ا

 هو.قرار د
 و اتیـ هم بـا تجرب داده  از دست  ، زنا  همسریگستردة فرهنو راتییکه با تل رود یم انتظار

که  یراتییافراد و تل ینحوة زنوگ ،ونزیگ ریتعب به  نسبت به گذشته مواجه شونو. یمتفاوت طیشرا
 یبـرا « خـود » از ویـ جو یرهایتفسـ  یریگ شکل موجب کننو، یخود تجربه م یزنوگ ا یدر جر
ایـن  گـرفتن در   داده بـا قـرار   کـه زنـا  همسـر از دسـت      رود یانتظار مرو،  ازاین. شود یمانسا  
زیمـرمن اسـتوالل    .ابنـو یخود دسـت   ةزنان تیخود و هو از یویجوو تفسیر  ریبه تعب ،تیموقع
کنو که جنسیت ذاتی شخص نیست، بیکه در بطن موقعیت و جریا  کـنش متقابـل محقـق     می
جاری برای ی  فرد است، تحقـق   که طبقة جنسی نوعی ویژگی همیشه گونه شود، زیرا هما  می

رو،  [. ازایـن 465، ص8های اجتمـاعی اسـت ]   جاری در موقعیت جنسیت نیز ی  ویژگی همیشه
از  یویـ جو ریـ بـه تعب  ،همسـر از دسـت داد   بـا   «داده همسر از دست»که زنا   رود یم انتظار
اد  این پژوهش این است کـه دریـابیم زنـا     هوف از انجام د .ابنویخود دست  یتیجنس تیهو

 رسـنو.  گیرنو و به ثبات مـی  داده طی گه مکانیسمی در موقعیت جویو قرار می همسر از دست 
زنا  متأهیی که همسر خود را )بر اثر فوت یا طالق( از  است که نیپژوهش ا نیا نیپرسش آغاز
 و؟کنن تعریف می دهنو، گوونه هویت خود را فهم و باز دست می

 پیشینة پژوهش

اسـت عمومـاز رویکردهـای     داده انجام شـوه   هایی که تاکنو  دربارة زنا  همسر از دست  پژوهش
انـو.   است؛ اما در مواردی بـه هویـت نیـز پرداختـه      شناختی و حقوقی داشته رفاه اقتصادی، روا 

امل برای رف  ترین ع های خانوادگی و شبکة ارتباطی قوی را مهم [ وجود حمایت10زاده ] عنایت
[ 16ی ]مـ یکر و یهمتـ  گیرد. مشکالت روحی و مادی زنا  مطیقه در ساختار جامعه در نظر می

ـ انـو، هو  شوه خانوار سرپرستکه مطیقه و  یزنان یجامعه برا گوینو که می  فیـ تعر یویـ جو تی
ی و آقاجانی، جهـانویر  .شود می متزلزل تشا یهو و زنا  نیا ةخودپنوار ینوافر نیا در و کنو می
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توانـو بـه تحقـق اصـول اخالقـی و هویـت        دهنو که گوونه طالق می نشا  می [1زاده ] لهسایی
[ دغوغة اصـیی زنـا  بیـوه را    15نژاد، کهن و غویریا  ] شخصی مبتنی بر آ  منجر شود. مالیی

هـا   وجود باورهای فرهنوی و اجتماعی نامناسب به زنا  بیوه و مشـکالت عـاطفی و جنسـی آ    
شـود. رودلـف و جـین سـانگ      پذیر شو  آنا  در سرپرستی خانوار می باعث آسیبداننو که  می
انو. آنا  معتقونـو   [ تفاوت سطو شادی بین مردا  و زنا  همسر از دست داده را نشا  داده19]

گیـری نـوعی احسـاس آزادی باشـو. اسـمیت       توانو عامل شکل تر بیوگی می که برای زنا  مسن
اد  همسر )در مردا  و زنا ( بـرای کسـانی کـه شـبکة ارتبـاط      [ آورده است که از دست د20]

[ این ادعا را که مردا  پـ  از فـوت   17اجتماعی بیشتری دارنو تأثیرات محوودتری دارد. کار ]
همسرا  خود در پی یافتن جایوزینی برای آنا  هستنو و زنا  پ  از فوت شوهرا  خـود آنـا    

کنو. تعمـق در   کننو، تأییو نمی برای آنا  سوگواری میداننو و همواره  را غیرقابل جایوزینی می
  شوه در مورد زنا  همسر از دست های انجام دهو که اغیب پژوهش های پیشین نشا  می پژوهش

های محوودی در این حوزه با روش کیفی انجام  گیری از روش کمی انجام و پژوهش داده با بهره
رویکردهـای اقتصـادی، رفـاه اجتمـاعی و      هـای ایـن حـوزه    شوه است. همچنین، اغیب پژوهش

انـو. دو ویژگـی    داده پرداختـه  شناختی دارنو و کمتر به بحث هویت زنا  همسـر از دسـت    روا 
 کنو. شوه این مقاله را متمایز می ذکر

 مروری بر چارچوب مفهومی
 یم.بارة مفاهیم ذیل را مرور کن در 1برای فهم مناسب از پرسش آغازین الزم است مبانی نظری

 هویت
تـوا    هویت شخصی را نمـی  ،دانو. به نظر او ای سیال و متلیر می را پویوه« خود»نز گیوآنتونی 

گو  هویت اشیا در طول زما  مانوگار دانست. هویت شخصی مستیزم آگاهی بازانویشانه است. 
و بـه ا  هـایش  نتیجة تواوم کـنش  است که فرد به آ  آگاهی دارد و در هویت از این منظر گیزی

هـای   طور مـواوم و روزمـره ایجـاد کنـو و در فعالیـت      تفویض نشوه است، بیکه فرد بایو آ  را به
یت شخصـی نـوعی خصیصـة    وه نز،. از نظر گیوکنوتأمیی و بازانویشانة خود حفایت و حمایت 

هویـت شخصـی   . فـرد باشـو  یـار  های متمایز نیسـت کـه در اخت   «خود»ای از  با مجموعه متمایز
منزلـة بازتـابی از    است که شخص آ  را مورد تأمل قرار داده و آ  را به «خود»حقیقت هما   در

شو ، هری  از افراد به حسـی از   در جریا  اجتماعی. [82ـ81، ص13] پذیرد اش می نامه زنوگی

                                                           
رو پژوهشور برای اجرای پژوهش، گارگوب نظری یا مفهومی  ت. ازایناین پژوهش به روش کیفی انجام شوه اس. 1

 شونو. شوه به منظور رعایت اصل حساسیت نظری معرفی می را انتخاب نکرده است. مفاهیم مطرح
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به تیقی افراد از اینکه گه کسی هستنو « هویت»رسنو.  هویت و توانایی تفکر و عمل مستقل می
شود. منـاب  اصـیی هویـت هـر فـرد، جنسـیت،        ها معنادار است مربوط می و گه گیزی برای آ 

[. جـورج هربـرت میـو منشـأ     14تمایالت جنسی، مییت یا قومیـت و طبقـة اجتمـاعی اسـت ]    
دانو و رویکرد فردگرایانـه بـه هویـت دارد. از     گیری هویت را بیشتر نف  یا خود انسا  می شکل

یور را به خودش در محیطی اجتماعی و زمینة تجربه نظر میو، فرد تنها وقتی که نورش افراد د
توانو موضـوع شـناخت خـودش شـود. نوـرش       بینو، می و در خالل رفتارهای خود و دیورا  می

 [.88، ص5گیری خودآگاهی است ] دیورا  به فرد در زمینة اجتماعی عامل شکل
نه به هویـت دارد. او  گرایا دانو و رویکردی جم  ریچارد جنکینز هویت را برساختی اجتماعی می

شود(، ی  قضیة معنادار جوا از جهـا    هویت فردی )که در خویشتن جسمانی میکه معتقو است 
فرد و متلیرنو؛ اما خویشـتن کـامالز بـه صـورت اجتمـاعی       به انسانی افراد دیور نیست. افراد منحصر

ت موجود که در طـول آ   پذیری اولیه و بعو از آ  و در تعامال گیرد. در فراینوهای جامعه شکل می
[. او معتقـو  34ــ 33؛ ص6کننـو ]  افراد خود و دیورا  را در سراسر زنوگی تعریف و بازتعریف مـی 

انو )ماننو خـود، انسـانیت، جنسـیت و     هایی که در مراحل اولیة زنوگی شکل گرفته است که هویت
هـا   ا باقی هویتهای نخستینی هستنو که در مقایسه ب تحت شرایطی خویشاونوی و قومیت( هویت
 ناپذیرنو. تر و انعطاف نسبت به تلییر در مراحل بعوی زنوگی مقاوم

هـای اجتمـاعی مختیـف     گیری هویت را ناشی از عضویت فرد در شبکه امانوئل کاستیز شکل
اسـاس یـ  ویژگـی     دانو. کاستیز معتقو است که هویت عبارت است از فراینو معناسازی بـر  می

های فرهنوی که بر منـاب  معنـایی دیوـر اولویـت      ای از ویژگی پیوسته هم فرهنوی یا مجموعة به
گر جمعی ممکن است گنوین هویـت وجـود    شود. برای هر فرد خاص یا برای هر کنش داده می

داشته باشو. اما این کثرت برای خود بازنمایی و کنش اجتماعی سرگشمة تنش و تناقض است، 
انو متمایز  ها نامیوه طور سنتی نقش و مجموعة نقش   بهشناسا زیرا بایو هویت را از آنچه جامعه

هـای   شونو که سـاختة دسـت نهادهـا و سـازما      ها براساس هنجارهایی تعریف می ساخت. نقش
هـای   ها و آرایـش  ها در اثرگذاری بر رفتار مردم، به توافق جامعه هستنو. وز  نسبی هری  از آ 

 [.23، ص11وی دارد ]ها بست موجود بین افراد و نهادها و سازما 

یا هما  « من مفعولی»جوش و  یا هما  خود خود« من فاعیی»اروینگ گافمن به تنش بین 
کنو. نوعی تنش در کار گافمن دربارة آنچه خـود او   های اجتماعی متبیور در خود اشاره می الزام
روشـنی   خوانـو، بـه   مـی « اساسی بین خودهای کامالز انسانی و خودهای اجتماعی شوه رتیملا»

منعک  است. این تنش و کشاکش از تفاوت بین آنچه مردم انجـامش را از مـا انتظـار دارنـو و     
روییم که  شود. ما همواره با این تقاضا روبه خواهیم انجام دهیم ناشی می آنچه ما به میل خود می

یـو بـه خـود راه    عالوه، یاهراز مـا نبایـو ترد   هر آنچه را دیورا  از ما انتظار دارنو انجام دهیم؛ به
منظور حفـظ   ها به انسا « وخیز شویم. ما نبایو دگار افت»گویو:  گونه که گافمن می دهیم. هما 
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کننـو. گـافمن در نتیجـة ایـن      شا  نقش بازی می ای پایوار، برای مخاطبا  اجتماعی خودپنواره
سـری   یـ   عالقه به اجرای نقش، به رفتار نمایشی روی آورد که زنوگی اجتماعی را بـه صـورت  

 [.326، ص8گیرد ] اجراهای نمایشی هماننو ایفای نقش در صحنة نمایش در نظر می

 هویت جنسیتی
تـرین   های فرد از خویشتن و یکی از مقاوم جنکینز معتقو است که جنسیت یکی از اولین تجربه

های فرد در طـول   رسو که هویت جنسیتی بر بسیاری از عمیکردها و کنش هاست. به نظر می آ 
منزلـة    [. بر این اساس، درکی که ز  از جنسیت خـود دارد بـه  37، ص6گذارد ] زنوگی تأثیر می

رود کـه   برساخت اجتماعی بر عمیکرد او در جایواه همسر و مـادر تأثیرگـذار اسـت. انتظـار مـی     
درصورت فقوا  همسر، این درک از خویشتن، که در تربیت کودکی و زنوگی گذشـتة او ریشـه   

عنـوا  ز  فاقـو همسـر     اش بـه  گشمویری بر شناخت او از خود و جایوـاه مـادری  دارد، به نحو 
شناختی، اجتماعی و فرهنوی  های روا  معتقو است که جنسیت به تفاوت تأثیرگذار باشو. گیونز

تـوا  هویـت جنسـیتی را     [. بر همین مبنا، مـی 175، ص13شود ] بین زنا  و مردا  مربوط می
هـا،   ای از نوـرش  یا احساس ز  بود  فرد تیقی کرد که بر مجموعهبازتابی از احساس مرد بود  

 الووهای رفتاری و احساس مردانوی یا زنانوی مبتنی است.

استوالل اخالقی در ز  و مرد  کنو که گونه مطرح می هویت جنسیتی را این بحث 1گیییوا 
و رشـ قبت کـودک و نیـز   گیرد. زنا  از آنجا که با پرورش و مرا متفاوتی به خود می اشکال کامالز

کننـو. مـردا     تعریف مـی را مسئولیت و مناسبات و  اخالقی او سروکار دارنو، اخالقیات را درک
است و انسا  را به تفکـر دربـارة حقـوق و قـوانین       طرفانه تعریف شوه بی انو که اخالقیات موعی
: دارد خـود  از ت ز ناخشـ به   ینواه نسبتاز متفاوتبوار سیمو  دو .[187ـ186، ص10] دارد وامی
قور که کافی نیست که گفته شود ز  ماده است، او را بـا شـناختی هـم کـه خـودش از       هما »

بـر زنـانوی    ز  در بطن اجتماعی که خود عضـو آ  اسـت  . توا  تعریف کرد نمی اش دارد زنانوی
ی، کـاو  کرد  ناشناخته و تمام زنوگی روانـی حتـی زبـا  روا     کنو. درونی خود شناخت پیوا می

فرد از طریق گـزینش  . گذرد در درو  او می انویز انسانی نکته است که ماجرای غم نایة کننو القا
هـایی کـه    کنو. بایو به دنیا روی بیـاوریم تـا بـه سـؤال     زنوگی، خود را تعریف می خود در خالل

 [.94، ص7« ]کنو جواب بوهیم. فکرما  را مشلول می

                                                           
1. Giligan 
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 بازتعریف هویت
ـ ا براساسپذیرد.  تعریف هویت می را در باز 1جنکینز تعبیر وا  گنپ ( 1965) گنـپ  وا  یهـا  وهی

  یـ  از هاییگـذار  صـورت  بـه  را یزنوگ ها انسا  که دارد وجود جاافتاده نسبتاز اجماع  ی امروز
 بازیصورت تقر  ی و انو یفاتیتشر شیکماب گذارها نیا کننو؛ می یسار ورید های هویت به تیهو
. این صـورت  بامعناست یتیموقع و یاز لحاظ منطق صرفاز یبخش سه صورتاین دارنو.  یبخش سه
ادغام در اجتماع با حالت  تینها در. مربوط به مرگ باشو نیمجموعة نماد  یبر  یمبتن توانو می
گونـه توصـیف    امـا گیـونز بـازتعریف هویـت را ایـن     . [228، ص6شود ] یاهر می ویجو تیهو ای

کم در فواصل زمـانی   در هر لحظه، یا دستاست و  گیر همهو  ممواو «خود»بازتابنوگی کنو:  می
، 14] مبـادرت ورزد  به نوعی بازپرسـی از خـود   است منظم، فرد بایو برحسب اتفاقاتی که افتاده

هاسـت. فـرد   «گـذرگاه »جریا  زنوگی متشـکل از یـ  رشـته    به تعبیر گیونز،  .[114ـ112ص
هـای رسـمی    ینیـ همـراه بـا آ   لی این عبور لزومازو ؛ها را پشت سر بوذارد  هبایو این گذرگا قاعوتاز
بـردارد )و همچنـین بعضـی بردهـای      هایی را در تخها با انتقال و گونه نقل شوه نیست. این نهادینه
خصوص اگر قرار  بایو سوگوارانه پذیرفت. به ـ در مورد طالق مثالزـ  ها را تخباترتیب،  . بوینبالقوه(

گیـونز  . [117، ص14] طـول راه همچنـا  ادامـه دهـیم     تن خویشـتن را در یافباشو که تحقق 
 یریـ نظ یب های و، فرصتیشو اریبس« یتابنوگباز» خصیت لیدل به یکنونمعتقو است که دورا  

دربـارة   اطالعـات  اقسام و انواع به گذشته از شتریب اریبس ،دوره نیا در. گذارد می افراد اریاخت در
 یامـوها یپ و دربـارة عیـل   تـا  کننـو  مـی  کمـ   تاطالعـا  نیا. میدار یدسترس وریکوی و جها 
هایما ،  ناخواستة کنش یاموهایپ به مربوط خطرات با حال عین در کنیم، ولی تأمل ما های کنش

 بـه  هیـ تک از یناشـ  خطـرات  و میشناسـ  ینمـ  کـه  یمتخصصان دانش به اعتماد از یناش خطرات
 [.375ـ374، ص6] ستنوین ما میمستق کنترل در که میهست رو هروب یانتزاع یها نظام عمیکرد

 روش پژوهش
هـا و   ای گییزر و اشـتراوس، از گـردآوری داده   مرحیه ین، براساس مول هفتآغازپرسش به  پاسخ

ــذاری ــو کوگ ــةنظر در فراین ــبن داده ی ــام 2ادی ــوه انج ــت  ش ــزار. [3] اس ــژوهش اب ــاحب پ  ةمص
 ز  21شـامل  پـژوهش   نیـ کننوگا  در ا مشارکت. بود مشاهوه وسیر زنوگی  یافته ساخت مهین

 آبـاد  عبـاس  وتهـرا (   شـهر 15)منطقـه   هیافسـر  ةمحیـ  دو در که 3د شو میداده  همسر از دست 

                                                           
1. Van Genp 
2. Grounded Theory 

این دو منطقه جزء  1399ری سال های آما . دالیل انتخاب این دو منطقه بوین شرح است: الف( با توجه به داده3
مناطقی بودنو که دارای باالترین آمار زنا  فاقو همسر در شهر تهرا  هستنو. ب( پژوهشورا  در این دو 

که به مشارکت در پژوهش تمایل داشته باشنو و « زنا  همسر از دست داده»دالیل شلیی به   منطقه، به
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 یریـ گ نمونـه  روش از گیـری  در آغـاز بـا بهـره    پژوهش. این بودنو( ساکن تهرا  شهر 6 ةق)منط
 یریـ گ نمونـه  بـه  هـا  میدااپار یریگ شکل و مقوالت شو  مشخص با  یتور به وشو  آغاز هوفمنو

مختیـف   یهـا  در گـروه  داده همسر از دستزنا   شامل کننوگا  مشارکت. شو  پرداخته  یتئور
 تعـواد  نظـر  از کننـوه  مشـارکت ة مطیقـ فوت شـوه و   همسر زنا است.  یییتحص ی وشلی ،یسن
شایا  ذکر است که مـوت زمـا  از دسـت داد  همسـر در      .وارد شونونمونه  در یمساو طور به

کننـوگا  در   سال بـود. مشخصـات مشـارکت    30تا حواکثر  1  از حواقل کننوگا بین مشارکت
 درج شوه است. 1 جوول
 

 مصاحبه بیبه ترت پژوهش کنندگان مشارکت یشناخت تیجمع 1مشخصات. 1ل جدو

                                                                                                                                        
گرا  قرار دهنو دسترسی داشتنو. ج( همچنین زنا   همچنین اطالعات درست و دقیق در اختیار پژوهش

 ساکن در این دو منطقه معموالز از منظر دسترسی به مناب  اقتصادی در شرایط متفاوتی قرار دارنو. 

در معرفی شلل  است.مستعار  جوول در رفته کار هب یاسام یةکننوگا ، کی مشارکت یخصوص میحر حفظ یبرا. 1
 حفظ شود.نیز تالش شوه است گمنامی 

مدت فقدان 
همسر )به 

 سال(

 علت
 فقدان 

 همسر

 محل
 سکونت 

تعداد 
 فرزند

 فیرد نام سن التیتحص شغل

 زنوفر 1 آباد عباس طالق 4
پرستار 
 سالمنو

 1 معصومه 39 کلیس

 فرزنو 3 هیافسر فوت 30
خومتوزار 
 مورسه

ششم 
 ییابتوا

 2 بتول 61

 فرزنو 2 آباد عباس طالق 10

مال  
آموزشواه 

 یشوریآرا

 3 مرجا  46 یکارشناس

 4 ژهیمن 48 ایمید شوریآرا فرزنو2 آباد عباس طالق 3

 5 فاطمه 45 ییابتوا دار خانه فرزنو 3 هیافسر فوت 6

 فرزنو 1 هیافسر طالق 4
 طراح طال و
 جواهر

 6 میمر 39 ایمید

 7 فرشته 35 کلیس دار خانه فرزنو 2 هیافسر فوت 5

 دار خانه فرزنو 5 هیافسر فوت 15
ششم 
 ییابتوا

 8 هیرق 59

 9 الیل 40 یکارشناس دار خانه فرزنو 1 آباد عباس طالق 4

 آباد عباس طالق 8
فاقو 
 فرزنو

 ردا خانه
 یکارشناس
 ارشو

 10 سارا 37

 11 اکرم 70 سواد یب دار خانه فرزنو 4 هیافسر فوت 10
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دست آموه  به  یتئور یها گزاره تازیو نها ها میمقوالت، پارادا م،یمفاه یریگ شکل ا یبن                               
[. 4، کوگـذاری محـوری و کوگـذاری انتخـابی اسـت ]     باز یرحاصل کوگذا پژوهش نیدر ا

مفهوم به دست آمـو. پـ  از تعمـق و تـوقیق در      675 گذاری باز از کوشایا  ذکر است که 
زیرمقوله استخراج شو. در مرحیة کوگـذاری محـوری از    100کوهای باز متواخل و متشابه،

بنـوی و مقایسـة    طبقـه  مقولـه شناسـایی شـو. از    37هـای معنـایی    طریق مقایسة مشابهت
هـای   سـازی مقولـه   ها، سه مقولة اصیی استخراج شو. در مرحیة بعوی، فراینو یکاارگه مقوله

بنـوی هویـت    ای )ایوة اصیی( پژوهش رسیویم کـه شـکل   اصیی انجام شو و به مقولة هسته
کننـوگا    هایی که در زنوگی مشارکت جنسیتی زنا  فاقو همسر بود. نظر به عوامل و زمینه

گـر،   تأثیرگذار بود، به الووهـای پـارادایمی پـژوهش دسـت یـافتیم و عوامـل عیـی، مواخیـه        
هـا و   مقوله ها شناسایی شو. با توجه به حجم مفاهیم، زیر ها در پارادایم ای و استراتژی زمینه
ای از کوگـذاری کـه بـه تولیـو      رو نمونـه  این ها، امکا  ارائة همة آنا  ممکن نیست. از مقوله
 آموه است. 2ا منجر شو در جوول ه مقوله
 
 
 
 
 
 

 12 اؤیر 39 یکارشناس  هیآتی  مال  فرزنو 2 آباد عباس طالق 7

 13 الهام 37 یکارشناس کارمنو فرزنو 1 آباد عباس طالق 13

 هیافسر طالق 2
فاقو 
 فرزنو

 14 زهرا 29 ایمید کارمنو

 15 اشرف 53 یکارشناس بازنشسته فرزنو 2 هیافسر طالق 1

 16 نیپرو 60 یکارشناس بازنشسته فرزنو 1 آباد عباس فوت 22

 هیافسر طالق 7
فاقو 
 فرزنو

 17 قهیصو 44 یکارشناس دار خانه

 18 ویناه 42 کلیس دار خانه فرزنو 2 هیافسر فوت 1

 کارمنو فرزنو 1 آباد عباس طالق 10
 یدانشجو
 یدکتر

 19 آزاده 40

 20 نینسر 35 ایمید ریز دار خانه فرزنو 1 هیافسر فوت 12

 آباد عباس طالق 11
فاقو 
 فرزنو

 کارمنو
 یدانشجو

 یکترد
 21 میشم 40
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 ی محورباز و  یکدگذار نمونه .2 جدول

 نوع مقوله مقوله زیر مقوله مفهوم
مثابة ز   معرفی خود به

 داده همسر از دست 
پذیرش هویت در موقعیت 

 داده ز  همسر از دست 
عوم انکار هویت ز  همسر از دست 

 زنا  همسر از دست دادة شاد( (داده

 یاستراتژ

 عبور از همسر سابق
داد    پذیرش از دست
 همسر

پذیرش موقعیت ز  همسر از دست 
داده )ز  همسر از دست دادة شاد 

 مستقل/ مقاوم(

بود  همراه با رشو  مادر
 خود

اهمیت به خود در کنار 
 اهمیت به وجه مادری

یهور فردیت در کنار وجه مادری 
)ز  همسر از دست دادة شاد مقاوم/ 

 مستقل(
کرد  روابط  عوم پنها 

یهور فردیت )ز  همسر از دست  عوم انکار تمایالت جنسی جویو
 دادة شاد مستقل/ مقاوم(

عوم تمایل به ازدواج 
مجود برای حمایت از 

 فرزنو/ فرزنوا 

انکار ازدواج مجود با هوف 
 فواکاری برای فرزنوا 

عوم یهور فردیت )ز  همسر از 
دست دادة غموین/ ز  همسر از 

 طیب( ست دادة شاد حمایتد
عوم تمایل به برقراری 
روابط دوستانه با زنا  

ویژه زنا   دیور )به
 متأهل(

کاهش سطو روابط 
 اجتماعی

سرمایه اجتماعی محوود )ز  همسر 
از دست دادة غموین/ ز  همسر از 

 طیب( دست دادة شاد حمایت

برقراری رابطة احساسی 
با خانواده جایوزین 

و جنسی رابطة احساسی 
 با همسر پیشین

رابطة عمیق عاطفی با 
 خانوادة نخستین

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

کرد   تمایل به پنها 
هویت ز  همسر از 
دست داده و معرفی 

عنوا  دختر  خود به
 مجرد

انکار هویت ز  همسر از 
 دست داده 

تعارضات هویتی )ز  همسر از دست 
 ة سرگردا (داد

اشتلال )ز  همسر از دست دادة شاد  تأثیر اشتلال داشتن شلل مناسب
 مستقل/ مقاوم(

 عوامل عیّی

داشتن مورک تحصییی 
سرمایة فرهنوی )ز  همسر از دست  تحصیالت باال دانشواهی

 دادة شاد مستقل/ مقاوم(

پایواه اقتصادی نسبتاز  شرایط اقتصادی مناسب
 فرادست

دی )ز  همسر از دست سرمایة اقتصا
 دادة شاد مستقل/ مقاوم(

شرایط اقتصادی نسبتاز 
 پایین

پایواه اقتصادی نسبتاز 
 فرودست

سرمایة اقتصادی )ز  همسر از دست 
طیب/ ز  همسر از  دادة شاد حمایت

دست دادة سرگردا / ز  همسر از 
 دست دادة غموین(

دسترسی به مناب  
 فرهنوی نسبتاز پایین

ی نسبتاز مناب  فرهنو
 فرودست

سرمایة فرهنوی )ز  همسر از دست 
طیب/ ز  همسر از  دادة شاد حمایت

دست دادة سرگردا / ز  همسر از 
 دست دادة غموین(

    



 151  ...بازتعریف هویت زنان همسر از دست داده

 نوع مقوله مقوله زیر مقوله مفهوم

دار بود  و  تمایل به خانه
 عوم تمایل به اشتلال عوم اشتلال

اشتلال )ز  همسر از دست دادة  عوم
سرگردا / ز  همسر از دست دادة 

 طیب( شاد حمایت

مثابة اولویت  مادری به داشتن فرزنو
 اصیی

مثابة هویت )ز  همسر از  مادری به
طیب/ ز   دست دادة شاد حمایت

 همسر از دست دادة غموین(

داشتن حمایت خانوادة 
 روابط خانوادگی نخستین

برخورداری از حمایت خانواده )ز  
همسر از دست دادة شاد مستقل/ 

 طیب( حمایت

عوامل 
 یا زمینه

فوت پور/ مادر/ هردو و 
ارتباط ضعیف با خانوادة 

 نخستین

عوم وجود ارتباط عاطفی 
 عمیق با خانوادة نخستین

گسست روابط با خانوادة نخستین 
)سرمایة اجتماعی( )ز  همسر از 

دست دادة سرگردا / همسر از دست 
 دادة غموین(

برخورداری از حمایت 
جانبة خانوادة  همه

 ر(نخستین )خصوصاز پو

مثابة حامی  خانواده به
 جانبه )خصوصاز پور( همه

گاه اصیی  مثابة تکیه خانواده )پور( به
)سرمایة اجتماعی( )ز  همسر از 

 طیب( دست دادة شاد حمایت

داشتن شبکة دوستانه 
 روابط دوستانة عمیق با روابط عمیق

شبکة ارتباط دوستانة عمیق )سرمایة 
اجتماعی( )ز  همسر از دست دادة 

 اد مستقل(ش

عوامل 
 گر مواخیه

تجربة برقراری روابط 
عاشقانة متناوب و 

 های عشقی شکست

روابط متناوب و 
 های عاطفی شکست

روابط عاطفی ناپایوار با مردا  )ز  
 همسر از دست دادة سرگردا (

عوم تمایل به برقراری 
 روابط دوستانة محوود روابط دوستانه

باط مثابة گزینة اصیی ارت خانواده به
)ز  همسر از دست دادة شاد 

 طیب( حمایت
عوم انکار هویت مادری 
و تیقی مادری به مثابه 

 قورت
 وجه مادری

بازتعریف هویت مادر مجرد و یهور 
فردیت )ز  همسر از دست دادة شاد 

 مستقل(

 پیامو

داشتن برنامه ریزی 
دست یهور فردیت )ز  همسر از  انواز آینوه داشتن گشم مشخص برای پیشرفت

 دادة شاد مستقل/ مقاوم(
آمادگی برای برقراری 
روابط جویو نه لزوما 

 ازدواج
یهور فردیت )ز  همسر از دست  عوم انکار تمایالت

 دادة شاد مستقل(

انکار مادری و درگیری 
در احساس گناه و 
 بازگشت به فرزنو

درگیری در تعارضات 
 احساس مادری

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

تمایل به فراموش کرد  
 همسر پیشین 

تمایل به عضویت مجود در 
 خانوادة نخستین

تمایل به بازگشت به دورا  
پیشاازدواج )ز  همسر از دست دادة 

 طیب( شاد حمایت
تمایل به تواوم دورا  
انووه و سوگواری برای 
 از دست داد  همسر

تمایل به مانو  در شرایط 
برای فقوا   سوگواری

 همسر

بازتعریف هویت در انووه و سوگواری 
 )ز  همسر از دست دادة غموین(
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ــرا ــا  از ب ــا داده صــحتی اطمین ــه  ه ــایی، مراجع ــار و پای ــه اعتب ــل ب ــه  و نی هــای مکــرر ب
کننـوگا    های نهایی پژوهش با مشـارکت  کننوگا  در محل کار و زنوگی انجام و یافته مشارکت

 و نظـرا   صـاحب بـا   نیهمچنـ ا از طرف آنا  مورد تأییو قرار گرفت. ه مطرح شو و صحت یافته
 ا یشـا و. به عمـل آمـ   ها از صحت داده نا یکسب اطمهایی برای  مصاحبه حوزه نیا کارشناسا 

اسـت تـا بـه      تـالش شـوه   نوارد، ها افتهی میتعمدربارة  ییپژوهش ادعا نیذکر است که اگرگه ا
 در یاخالقـ  اصـول  تیـ رعا کـه  آنجـا  از. میشـو   یـ نزد یفیدر روش ک یریپذ انتقال یارهایمع

بـه کـوهای اخالقـی     شـو  تـالش  پژوهش جریا  است، در فهیوی  ی گر پژوهش یبرا پژوهش
کننوه در نظر گرفتـه   مشارکتوافقت م ،ها مصاحبه یةکیداد  در انجام توجه کافی مبذول شود. 

این که در  یافراد[. 9ار گرفت ]کننوگا  در این پژوهش مونظر قر مشارکت ةآگاهان تیشو. رضا
از  شیآنـا  را پـ   تیگر رضـا  پژوهشی داشتنو. آگاه پژوهشکردنو، از اهواف مشارکت پژوهش 

 هرگونـه  ازیویم کوشها  داده لیتحی ا یجر در نیهمچن. دست آورد به مشارکت آنا  در پژوهش
 .شود زیپره پژوهش یها افتهی در تصرف و دخل

 های پژوهش یافته
 از گوـونوی  در تفـاوت  دلیـل  به همسر از دست داده، دهو که زنا  ی پژوهش نشا  میها یافته
 غیـره  و اجتمـاعی، سـن   فرزنو، روابـط  نواشتن و اجتماعی، داشتن همسر، موقعیت داد  دست
 ز  موقعیـت  از تجربـة خـروج   همـة آنـا    اشـتراک  وجه اما زیادی با یکویور دارنو؛ های تفاوت

 ز  موقعیت در گرفتن قرار و همسر فقوا  از ناشی و سوگواری نووهکرد  دورا  ا متأهل، ساری
 .است همسر فاقو

 شدن زن متأهل در موقعیت زن همسر از دست داده . روند جایگزین1نمودار 
 

هـای هـویتی    بـود. ایـن مقولـه    پـژوهش  این در اساسی مقولة دهنوة سه کوگذاری باز نشا 
. زنـا   3. زنا  همسر از دسـت دادة غموـین و   2شاد،  . زنا  همسر از دست دادة1نو از ا عبارت

 همسر از دست دادة سرگردا .

 فقوا  همسر ز  متأهل
دورا  انووه و 
 سوگواری

 ز  همسر از دست داده
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 . زنان همسر از دست دادة شاد1
دورا   و گذرانـو   فقوا  همسـر  از پ  ای هستنو که شامل زنا  همسر از دست داده گروه این

 شـونو، از  مستقر خود جویو موقعیت در داد  همسر توانستنو سوگواری ناشی از ازدست انووه و
طور نسبی از هویت  تعریف کننو. آنا  به جویوی هویت خود و برای گذر کننو متأهل ز  هویت

انو. زنا  همسر از دست دادة شاد وجوه مشـترکی از قبیـل پـذیرش موقعیـت      جویو خود راضی
همسـری، برخـورداری از    نکـرد  ویژگـی بـی    و پنهـا  « ز  همسر از دست داده»مثابة  جویو به
 وجـوه  داشـتن  رغـم  ای خانوادة نخستین و برخورداری نسبی اقتصادی دارنو. آنـا  بـه  ه حمایت
تـرین ایـن    مهـم  کـه  دارنـو  یکـویور  بـا  هـم  هایی تفاوت شو، اشاره ها آ  به باال در که مشترکی
ها در موقعیت اقتصادی، روابط خانوادگی، سـطو تحصـیالت، سـاختار فرهنوـی و روابـط       تفاوت

زنا  همسـر از  » سه گروه ها در تفاوت این توا  براساس زنا  شاد را میشود.  اجتماعی یاهر می
زنا  همسر از دست »و « زنا  همسر از دست دادة شاد مستقل»، «طیب دست دادة شاد حمایت

 کرد. بنوی طبقه «دادة مقاوم

 طلب الف( زنان همسر از دست دادة شاد حمایت
 از گیـری  بهره با آنا . نیستنو مستقیی زنا  عیو اجتما اقتصادی لحاظ این گروه از زنا  شاد به

 گذراننـو. زنـا    ، زنـوگی خـود را مـی   (مـادر  و پور اغیب)اعضای خانواده  جانبة های همه حمایت
 مثابـة  بـه  خانواده را حمایت از برخورداری امکا  و نیستنو ناراضی استقالل از عوم طیب حمایت
طیـب اغیـب در سـطوح پـایین      د حمایـت زنا  همسـر از دسـت دادة شـا   . کننو می تیقی فرصت

کننوگانی که در این پژوهش در  ای خاصی نوارنو. از مشارکت تحصییی قرار دارنو و مهارت حرفه
طیب قرار گرفتنو فقط ی  ز  دارای مورک تحصـییی دیـایم بـود و بقیـه تـا       گروه شاد حمایت

ی نواشـتنو. زنـا  شـاد    ای خاص ی  از آنا  مهارت حرفه  بودنو. هیچ سطو سیکل تحصیل کرده 
تر جامعه بودنو. شایا  ذکر است که زنا  همسر از  طیب اغیب متعیق به طبقات فرودست حمایت

طیبی که در این پژوهش بـا آنـا  مواجـه شـویم، عمومـاز سـاکن محیـة         دست دادة شاد حمایت
 افسریه بودنو.

ا  در سنین مختیـف  های آنا  بود. آن طیب یکی دیور از ویژگی تنوع سنی زنا  شاد حمایت
ساله قرار داشتنو. برای این گروه از زنا  همسر از دست داده، خانواده گزینة اصـیی   70تا  30از 

 گویو: روابط اجتماعی است. مریم در این باره می
خوام بوم که خـانوادة مـن    ای از زنوگی روابط دوستانه خاصی نواشتم. می من در هیچ دوره

 و من نیازی به ارتباط دیوری نوارم.گزینة اصیی روابط من هستن 

گاه اصیی در زنوگی است. فرشته ارتباط خـود   مثابة تکیه طیب، پور به برای زنا  شاد حمایت
 کنو: گونه توصیف می را با پورش این
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خواستیم اعتیاد شوهرم رو ترک بـویم،   پورم در تمام زنوگی پشتیبا  من بود. زمانی که می
ها خونه بویریم و پـول نواشـتیم پـورم بـود؛      خواستیم با بچه که میپورم حامی من بود. زمانی 
خواست ازدواج کنه هم پورم همة مخارج رو برعهوه گرفت. پورم اگر  حتی زمانی که دخترم می

کـنم مـن اگـر ایـن پـور رو       هایی فکـر مـی   شه. ی  وقت هر روز با من تیفنی صحبت نکنه، نمی
 شو؟ نواشتم زنوگی ما گی می

طیـب اسـت.    هـای زنـا  همسـر از دسـت دادة شـاد حمایـت       یکی دیور از ویژگی بود  مادر
طیـب قـرار گرفتنـو، هموـی دارای      کننوگانی که در این پژوهش در گروه شاد حمایـت  مشارکت

گیـری هویـت    رسو کـه داشـتن فرزنـو یکـی از عوامـل مـوثر بـر شـکل         فرزنو بودنو. به نظر می
طیب گویی بـه بازگشـت بـه     است. زنا  شاد حمایتطیبی بین زنا  همسر از دست داده  حمایت

 دورا  تجرد و عضویت مجود در خانوادة نخستین تمایل دارنو.

 طلب ب( زنان همسر از دست دادة شاد استقالل
که توانستنو به رضایت و ثبات نسبی پ  از جوایی یا  زنا  همسر از دست داده از دیوری گروه

 ز  موقعیـت  از خروج از پ  طیب هستنو. این گروه لفوت همسر دست یابنو، زنا  شاد استقال
 اختیـار  در همسر، معموالز به دلیل فقوا  از ناشی و سوگواری انووه دورا  کرد  و ساری متأهل
انو. آنا   رسیوه پایواری موقعیت فرهنوی نسبتاز باال به و اقتصادی، اجتماعی های سرمایه داشتن

 دارنو. را و فرزنوانشا  خود روزمرة زیست و گذرا  نوگیز ادامة در شرایط جویو اجتماعی توا 
در زنوگی آنا  شوه است. اگرگه زنا  مستقل هم در مواردی از  استقالل نیل به امر موجب این

هـای کـال     گیـری  شونو، آنا  در مویریت، سامانوهی و تصمیم منو می های خانواده بهره حمایت
کننـوگا  در ایـن    آ  است کـه از بـین مشـارکت    کننو. نکتة مهم زنوگی خود مستقل عمل می

طیب به لحاظ سنی بیشتر بین زنانی مشاهوه شو که در محـوودة سـنی    پژوهش، زنا  استقالل
طیب اغیب دارای تحصیالت دانشـواهی و شـاغل    سال قرار داشتنو. زنا  شاد استقالل 45تا  35

ارنـو. مرجـا ، کـه دارای مـورک     هستنو. آنا  در مسیر زنوگی خود تمایل به پیشرفت و ارتقا د
 گویو: کارشناسی است، در این باره می

کـنم کـه شـعبات دیوـری از ایـن       من اال  ی  آموزشواه آرایشـوری دارم؛ امـا تـالش مـی    
 آموزشواه تأسی  کنم تا بتونم رشو بیشتری داشته باشم.

 کنو: می گونه توصیف رؤیا که دارای مورک کارشناسی است، تمایل خود به پیشرفت را این
هـای   برداری رو اداره کنم، همیشه توی ماشینم جـزوه  من با اینکه بایو آتییة عکاسی و فییم

کنم. هوفم اینه که  کنم، مطالعه می کنکور کارشناسی ارشوم رو همراه دارم و تا فرصتی پیوا می
 تحصیل بوم. ادامه

بنـوی شـونو،    دسـته  طیب کننوگانی که در این پژوهش در گروه زنا  شاد استقالل مشارکت
اغیب بـه طبقـات نسـبتاز فرادسـت جامعـه تعیـق داشـتنو. شـایا  ذکـر اسـت کـه زنـا  شـاد              

آبـاد سـکونت    طیبی که در این پژوهش با آنا  مواجه شـویم، اغیـب در منطقـة عبـاس     استقالل
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طیب از حمایت مادی و عاطفی خانوادة نخستین  داشتنو. زنا  همسر از دست دادة شاد استقالل
 گویو: ردارنو. آزاده، که در حال تحصیل در مقط  دکتری است، میبرخو

واق  برای من دستمایة مهمی بود؛  م[ از حمایت خانواده برخوردار بودیم و این در  ]من و بچه
 برای رسیو  به زنوگی که اال  از او  برخوردارم.

آنـا  از پشـتیبانی   طیب از روابط دوستانة عمیق و پایـواری برخوردارنـو.    زنا  شاد استقالل
منونو. رؤیا روابط دوستانة خود  عاطفی و حمایتی این روابط دوستانه در جریا  زنوگی خود بهره

 کنو: گونه توصیف می را این
گیـرم. دوسـتا  قـویمی زیـادی دارم کـه در       م انرژی مـی   تونم بوم من با روابط دوستانه می

 وناخوش زنوگی همراهم هستن. لحظات خوش

کننو و برای آینوة خود و فرزنوانشا   طیب هویت مادرانة خود را انکار نمی ستقاللزنا  شاد ا
 گویو: ای دارنو. آزاده در این مورد می شوه انواز تعریف گشم

کـنم   معرفی « مادر مجرد»از ی  جایی به بعو من خواستم که خودم رو در جامعه با هویت 
تنهایی زنـوگی خـودم و    کنم. به شه. من کار میو شایو این هویت برای من استراتژی برای بقا با

کنم و برای آینوة خودم و فرزنوم برنامه دارم؛ بوو  اینکـه همسـری داشـته     فرزنوم رو اداره می
 باشم که بخواهم به او  در زنوگی متکی باشم.

 ج( زنان همسر از دست دادة شاد مقاوم
شـو  دورا  انـووه و    ق( و سـاری این گروه از زنا  پ  از فقوا  همسر )بـر اثـر فـوت یـا طـال     

کننو و روال زنوگی به سـب  و   رسنو که از دورا  انووه گذر می سوگواری، به حوی از ثبات می
کننـو. آنـا  در برابـر اصـول مـورد       سیاق جویو در موقعیت ز  همسر از دست داده را آغاز مـی 

هـا در   نـو ایـن مقاومـت   دهنو. هرگ هایی را از خود بروز می های جامعه مقاومت حمایت و ارزش
اعتنا نشا  دهو. آنا  در برخی مـوارد   حوی نیست که آنا  را به اصول و قواعو جاری جامعه بی

هـا   کننو، ولـی در برخـی از مـوارد بـه ایـن ارزش      از این اصول و قواعو پیروی و آ  را تأییو می
ایـن واقعیـت را کـه در     داننو. زنا  شاد مقاوم اعتنا هستنو و خود را میزم به پذیرش آ  نمی بی

تنهـایی بـوو     کوشـنو بـه   انـو و مـی   جامعه جایواه متفاوتی نسبت به زنا  متأهل دارنو پذیرفته
حمایت خانواده و فرد دیوری مسئولیت زنوگی خود و فرزنوا  احتمالی خود را به دوش کشنو. 

شـونو،   متحمل میدلیل فشارهایی که این زنا  برای برعهوه گرفتن مسئولیت خود و فرزنوا   به
رود که هویت ز  مقاوم در آنا  شکل بویرد. زنا  شـاد مقـاوم، هویـت ز  همسـر از      انتظار می

 گویو: کننو. شمیم در این باره می دست داده را پذیرفته و آ  را انکار نمی
کنم و لزومـی نـواره    وقت در محیط کار و جامعه اینکه مطیقه هستم رو پنها  نمی من هیچ

 رو انجام بوم. کار که این

زنا  شاد مقـاوم اغیـب دارای تحصـیالت دانشـواهی و شـاغل هسـتنو. اشـتلال و پیشـرفت در         
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ای برخوردار است. موقعیـت شـلیی و پیشـرفت در     های اجتماعی برای این زنا  از اهمیت ویژه عرصه
 گویو: اره میترین اولویت زنوگی زنا  مقاوم است. پروین در این ب های اجتماعی و اقتصادی مهم عرصه

مرتبه در محیط کارم از مـن انتقـاد نشـو.     ها شاغل بودم. ی   من پ  از فوت شوهرم سال
گیـز   های زیادی دریافت کردم. وقتی شوهرم فوت شو، هیچ ی  دقیقه تأخیر نواشتم. تقویرنامه

نواشتم ولی پ  از گنو سال خونه و ماشین خریوم و تونسـتم بـه رفـاه نسـبی بـرای خـودم و       
 وم دست پیوا کنم.فرزن

زنا  شاد مقاوم تماییی به دریافت حمایت اقتصادی از خانوادة نخستین نوارنو و در مواردی 
خصوصـاز خـواهر و بـرادرا      ـ تمایل به حمایت عـاطفی و بعضـاز اقتصـادی از خـانوادة نخسـتین     

 گویو: ـ دارنو. منیژه در این مورد می تر کوگ 
ولی من دوست نوارم از او  کم  بویرم. یعنـی دلـم    مادر من شرایط اقتصادی خوبی داره،

کنم. البته برام سـخته، امـا    سختی کار می خواد سربار زنوگی مادرم باشم. به همین دلیل به نمی
 ترم. طوری راحت من این

کننو، اما مادری برای آنا  هـوف اصـیی در    زنا  شاد مقاوم ویژگی مادری خود را انکار نمی
ترین گالش و هوف زنـوگی آنـا  اسـت.     شرفت اقتصادی و اجتماعی مهمزنوگی نیست؛ بیکه پی

این گروه از زنا  همسر از دست داده به ازدواج مجود تمایل دارنو و در صورت رابطه با مـردا ،  
 کننو. اغیب این رابطه را با هوف ازدواج برقرار می

 . زنان همسر از دست دادة غمگین2
گیرنو. این گروه  ة مقابل زنا  همسر از دست دادة شاد قرار میزنا  به نوعی در نقط از گروه این

همسـر   داد  از دست و انووه عزاداری شرایط در همسر فقوا  از که پ  است زنانی از متشکل
انـو یـا گمـا      آنا  از مرحیـة عـزاداری و انـووه گـذر نکـرده     . انو مانوه باقی( فوت یا طالق براثر)

 در را خـود  ی بماننو. زنا  همسر از دسـت دادة غموـین هویـت   کننو بایو در این مرحیه باق می
 .کننـو  مـی  همسر یا احساس برجامانوگی تعریف از فقوا  ناشی مانو  در انووه سوگواری و باقی

توانـو عامـل    اجتماعی، داشتن فرزنو و مسئولیت سرپرستی فرزنوا  هم مـی  ـ ثباتی اقتصادی بی
هـای   زنا  غموین اغیب متعیـق بـه رده   این زنا  باشو.مانو  در شرایط انووه و سوگواری برای 

لحاظ پایواه اقتصادی بیشتر به طبقات نسبتاز فرودسـت   شوه هستنو. به سنی باالتر و همسر فوت
جامعه تعیق دارنو. ذکر این نکته ضروری است که زنا  همسر از دست دادة غموینی که در این 

افسـریه بودنـو. ایـن زنـا  سـطو تحصـییی        پژوهش با آنا  مواجه شویم، اغیـب سـاکن محیـة   
داده داشتنو و اغیـب آنـا  در سـطو ابتـوایی یـا       تری نسبت به سایر زنا  همسر از دست  پایین

انو. اغیب آنا  شاغل نیستنو و در صورت اشتلال در مشاغل سـطو پـایین    سیکل تحصیل کرده
نا  اغیب نقش مادر فواکار و خوماتی اشتلال دارنو. مادر بود  ویژگی غالب زنا  غموین است. آ

کننو. در گفتار آنـا  اشـارات زیـادی بـه ازخودگذشـتوی و       همسر فناشوه را در زنوگی ایفا می
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 گویو: شود. بتول در این باره می فناشوگی برای فرزنوا  شنیوه می
سال داشتم. تا زمانی کـه شـوهرم زنـوه بـود از هـیچ       30من وقتی شوهرم فوت شو، فقط 

گذشتوی در حق شـوهرم کوتـاهی نکـردم. حتـی وقتـی شـوهرم داشـت خونـه         کم  و از خود
ساخت، مثل کارگر ساختمانی زیر دستش کار کردم. بعو از فوتش هم دیوه ی  لحظه بـرای   می

م. خالصـه   کرد  و به سرانجام رسونو  سه تا بچـه  م شو بزرگ  خودم زنوگی نکردم؛ همة زنوگی
 دیوه خودم زنوگی نکردم.

دست دادة غموین اغیب ناگزیرنو به نوعی رابطة تحمییی با خانوادة نخسـتین   زنا  همسر از
اغیب برای حفظ مناف  مادی یا معنوی فرزنوا  است و   همسر سابق خود ادامه دهنو. این رابطه

کنو که ناگزیر است روابط خود را با خـانوادة   شود. ناهیو اشاره می برای آنا  ناخوشاینو تیقی می
فظ کنو، زیرا در غیر این صورت مادر همسرش ممکن اسـت سـهم خـود را از    همسر سابقش ح

مستمری پسرش مطالبه کنو؛ و در این صورت ادامة زنوگی برای او و فرزنوانش سـخت خواهـو   
انـو. معمـوالز روابـط آنـا  بـا       شو. زنا  غموین اغیب پور یا مادر )یا هر دو آنا ( را از دست داده

رو آنا  از حمایت مادی و عاطفی خـانوادة نخسـتین    خته است. ازاینبرادرا  و خواهرانشا  گسی
 گویو: برخوردار نیستنو. فاطمه در این مورد می

مادرم وقتی بچه بودم فوت کرد و پورم ازدواج کرد. من ارتباط زیادی با پورم نـوارم، گـو    
هسـتن و   آد. خواهر و برادرهام هرکووم سر زنـوگی خودشـو    از رفتارهای خانمش خوشم نمی

 بینم. ها رو می درگیری خودشو  رو دار . من خییی کم او 

های زنا  همسر از دست دادة غموین انکـار ازدواج مجـود اسـت. آنـا       یکی دیور از ویژگی
کننو. آنـا    ازدواج مجود را نوعی ییم در حق فرزنوا  یا خیانت در حق همسر پیشین تیقی می

هـا را   تـوانم آ   من نمی»، «فرزنوانم گناه دارنو»، «هر یکیخوا یکی، شو»گوینو:  در این باره می
« کرد. خواست که من شوهر داشته باشم، اولی را برایم حفظ می خوا اگر می»و « سرافکنوه کنم

ویـژه بـا مـردا  ارتبـاط      رسـاننو. آنـا  بـه    زنا  غموین روابط اجتماعی خود را بـه حـواقل مـی   
 گویو: گیرنو. رقیه می نمی

کـنم   وآمو می وت شوهرم دیوه تو محل فقط برای خریو یا رفتن به مسجو رفتمن بعو از ف
نوازم پایین تا با اهل محل   دارها کمتر حرف بزنم. تو خیابو  سرم رو می کنم با ملازه و سعی می

 و آشناهای شوهرم مجبور نباشم سالم و عیی  کنم.

ــ   حتـی زنـا  متأهـل خـانواده     ـ کوشنو ارتباط خود را با زنا  متأهل اغیب زنا  غموین می
محوود کننو. آنا  بر این باورنو که زنا  متأهل آنا  را تهویـوی بـرای زنـوگی زناشـویی خـود      

 کننو و این امر برای آنا  ناخوشاینو است. تیقی می

 . زنان همسر از دست دادة سرگردان3
و  متأهـل  ز  موقعیـت  زا خـروج  از بعـو  کـه  دهنو می تشکیل زنانی را همسر فاقو زنا  از گروه این
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 آنـا  . انـو  دسـت نیافتـه   ثبـات  همسر به فاقو ز  موقعیت در و سوگواری، انووه دورا  کرد  ساری
کننو. زنا  سرگردا  پ  از ساری کـرد    می تجربه را موقعیت تلییر از ناشی ثباتی و بی سرگردانی

ت ز  همسر از دست داده، شو  در موقعی دورا  انووه و سوگواری ناشی از فقوا  همسر و جایوزین
عنوا  فـردی کـه هرگـز     دهنو. آنا  ممکن است خود را به هویت جنسیتی متفاوتی از خود بروز می

شـونو و   شوت درگیر احسـاس مادرانـه مـی    ازدواج نکرده است معرفی کننو. همچنین آنا  زمانی به
بسته به مـوقعیتی کـه در آ    کننو. زنا  همسر از دست دادة سرگردا ،  بود  را انکار می زمانی مادر
کننـو و بـه ثبـات در هویـت ز  همسـر از دسـت داده دسـت         گیرنو، خود را بازتعریف مـی  قرار می
ای کـه هنـوز در سـنین جـوانی      رسو که احتمال ورود زنا  همسر از دست داده انو. به نظر می نیافته

نا  سرگردا  بیشتر است. آنـا   همسری آنا  زما  زیادی نوذشته است، به گروه ز قرار دارنو و از بی
آنـا  اغیـب درگیـر     .قـرار داشـتنو   گهـل و انـوی سـالوی    و گنو تـا  بیست بین سنی نظر از عموماز

تضادهای فکری یا عاطفی با خانوادة نخستین خود بودنو و ارتباط ضعیفی با آنا  دارنـو. کـاهش یـا    
منزلـة دسـتاورد تیقـی     گردا  بـه قط  ارتباط با خانوادة نخستین برای زنا  همسر از دست دادة سـر 

 گویو: شود و آنا  از این مسئیه احساس انووه و حرما  نوارنو. الهام در این باره می می
ای بودم از پورم جوا شو و ما رو رها کرد و رفـت. ایـن کـار     مورسه مادرم وقتی من ی  بچه

سرنوشت تاریکی هاش ی  جوری تو زنوگی ضربه خورد  و  مادرم باعث شو که هرکووم از بچه
خـواد   آد خونة من سر بزنـه، دلـم مـی    پیوا کرد . من اال  هم از مادرم متنفرم. گهواهی که می

م  تـونم بیشـتر از نـیم سـاعت رو مبـل خونـه       قور ازش متنفرم که نمـی  بهش بوم پاشو برو. این
 تحمیش کنم.

 گویو: با خانوادة خود گنین می  سارا از رابطه
شو و مادرم نتونست روابط عاطفی بین خـانواده رو حفـظ کنـه.     پورم وقتی بچه بودم فوت

هایی برای  کرد و محوودیت ... نخواست شرایط من رو در نوجوانی درک کنه؛ رفتارهایی می مادرم
کنـه. مـا اال     فهمیوم که داره با روح و روا  من گه می کرد که من او  موق  نمی من ایجاد می

برادر من شایو گنو سال ی  بار بیاد خونة ما سر بزنـه. مـادرم    هم نیستیم. هم خانوادة گرمی با
م فهمونوم که دیوه آدم مستقیی هستم   م به خانواده هم سالی یکی دوبار. البته من بعو از جوایی

 ها باشم. خوام که با او  و نمی

ه رسـو کـ   تحصیل دارنو. به نظـر مـی   زنا  همسر از دست دادة سرگردا  تمایل زیادی به ادامه
 گویو: شود. لیال می تحصیل برای آنا  نوعی تالش برای دستیابی به ثبات هویتی محسوب می ادامه

دلیل  بعو از جوایی در کنکور شرکت کردم. کاری که همیشه دوست داشتم انجام بوم؛ و به 
مشــکالت خــانواده در مجــردی نتونســتم؛ و بعــو از ازدواج هــم همســرم نذاشــت. مــن عاشــق  

 م بودم.  رسیو  به موقعیت اجتماعی بهتر در سراسر زنوگیتحصیل و  ادامه

 گویو: زهرا می
قور رشو بکنم کـه دیوـه اگـر     خوام این تحصیل بوم. می اال  قصو دارم درس بخونم و ادامه

 روزی ازدواج کردم، هیچ مردی نتونه بهم زور بوه.
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غل هستنو، اشـتلال  زنا  سرگردا  تمایل گنوانی به اشتلال نوارنو و در مواردی هم که شا
برای آنا  از سر اجبار بوده و امری خوشاینو نیست. سـارا کـه دارای مـورک کارشناسـی ارشـو      

توانو باشـواه   شود و او به جای اشتلال می گویو که اشتلال موجب پیری زودرس او می است می
 گویو: برود و به خودش باردازد. لیال هم می
بود  رو دوسـت دارم. در غیـر ایـن صـورت،      کنه، شاغلم رو بهتر   اگر شلیی باشه که روحیه

 خاطر درآمو محوود خودم رو آزار بوم. لزومی نواره که به

جوی یـافتن  و کننو و در جست زنا  همسر از دست دادة سرگردا  ازدواج مجود را انکار نمی
هـای عـاطفی اسـت کـه تجربیـات       همسر هستنو. خاطرات آنا  ممیو از روابط متعود و شکست

 گویو: شود. سارا در این باره می یخی محسوب میت
ها با ی  آدمی ارتباط داشتم که بهش عالقـه داشـتم و ایـن عالقـه      من بعو از طالقم موت
حال ازدواج نکرده بود و پور و مـادرش خییـی مخالفـت کـرد  و مـن       متقابل بود؛ ولی او  تابه

هـا طـول    ه خودم کشیوم کنار. موتناراحت شوم. طالق گرفته بودم، جذام نواشتم که. بعو دیو
 کشیو تا بتونم با این مسئیه کناربیام.

 گویو: الهام نیز می
ها کمـ    های عاطفی بزرگی رو تحمل کردم، ولی او  من گنوین بار بعو از طالقم شکست

کرد  که بزرگ بشم. با یکی ارتباط داشتم که خییی بهش وابسته بـودم، ولـی او  مـن رو رهـا     
 یی برام گرو  تموم شو. با کم  مشاور تونستم با این قضیه کنار بیام.کرد و رفت. خی

معرفی کننو. آنـا  در صـورت   « دختر مجرد»نو خود را با هویت ا زنا  سرگردا  اغیب مایل
داشتن فرزنو، درگیر دوگانوی احساسی هستنو. به عبارت دیور، گاه به انکار هویت مادرانة خود 

کننـو و سـا  درگیـر حـ  گنـاه و       خود را به همسر واگذار می پردازنو و سرپرستی فرزنو می
گیرنـو. الهـام در    شونو و تصمیم به حمایت از فرزنو خود مـی  خواها  زنوگی مجود با فرزنو می

 گویو: این باره می
کـردم و درس   من بعو از طـالق موقعیـت نوهـواری از فرزنـوم رو نواشـتم. بایـو کـار مـی        

دونـم کـه در    کردم. دخترم رو دادم به پـورش. مـی   م تالش میخونوم؛ و برای پیشرفت خود می
ش خییی اذیت شو. اال  آوردمش پیش خودم. از هـیچ حمـایتی در حقـش     کنار پور و نامادری

 خوام خییی باشم. ش نبودم. اال  می  دونم که او  موق  تو زنوگی کنم. می کوتاهی نمی

ترده، اما سطحی و ناپایـواری دارنـو.   زنا  همسر از دست دادة سرگردا  روابط دوستانة گس
 گویو: تأثیر روابط عاشقانة آنا  است. سارا می روابط دوستانة آنا  بیشتر تحت

شـم، دیوـه    محض اینکه با مردی آشنا می دوستا  زیادی دارم، اما ی  اخالق بوی دارم. به
 کنن. رم؛ و همیشه دوستام از این اخالق من شکایت می سراغ دوستام نمی

های بارز زنا  سرگردا  تمایل به مهاجرت است. برای زنـا  همسـر از دسـت     از ویژگییکی 
مثابة دستاورد در زنوگی محسـوب   دادة سرگردا  مهاجرت از محل سکونت خانوادة نخستین به
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شود. مهاجرت از کشور هم برای آنا  از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. آنـا  معمـوالز درپـی      می
رسو مهاجرت از کشور نیز بـرای آنـا  نـوعی     نشا  از کشورنو. به نظر میمهاجرت خود و فرزنوا

 شوه باشو. تالش برای رسیو  به هویت تثبیت

 ها پارادایم معرفی و محوری کدگذاری
مقولـة   3 درنهایـت در  شـو کـه   اسـتخراج  مفهوم 675ها،  در هنوام کوگذاری باز روی مصاحبه

 هـای زنـا    روایـت  وتحییـل  ری و بـرای تجزیـه  شو. در مرحیة کوگذاری محـو  بنوی دسته اصیی
الووی پارادایمی هویتی برای زنـا    پن  بیانور آموه دست به های و یافته کننوه، مقوالت مشارکت

سـوی آ    شود کـه در یـ    همسر از دست داده است. این پن  الوو در قالب ی  طیف یاهر می
مانـو  در انـووه و    ریف هویـت و بـاقی  با عـوم توانـایی در بـازتع   « شوه ز  فنا»الووی پارادایمی 

با توا  باال برای رسـیو  بـه   « ز  مستقل»سوگواری ناشی از فقوا  همسر و در سوی دیور آ  
جای گرفته است. در بازتعریف هویت « ز  همسر از دست داده»ثبات هویتی و بازتعریف هویت 

و اجتمـاعی مشـاهوه   جویو بین این زنا ، عامییت و دسترسـی بـه منـاب  فرهنوـی، اقتصـادی      
در نظـر  « بازتعریف هویـت ز  همسـر از دسـت داده   »مرکزی  نهایی، پویوة تحییل شود. در می

هـای دیوـری را    پذیری پویوه شوه امکا  تبیین های انجام گه مقوالت و کوگذاری گرفته شو. اگر
را تـا   مقوالت پـژوهش  تمام خرده« بازتعریف هویت ز  همسر از دست داده»کرد،  هم فراهم می

هـای   است. در ادامه بـه تبیـین الوـوی ایـن مقـوالت در پـارادایم       حو ممکن در خود جای داده 
 پردازیم. آموه می دست به

 . الگوی پارادیمی زن فناشده1
هویت خـود را در فناشـوگی بـرای همسـر و فرزنـوا  و      « ز  همسر از دست داده»در این الوو 

همچنـا  در موقعیـت انـووه و سـوگواری بـرای فقـوا        کنو. او  ایفای نقش قربانی بازتعریف می
گیری این پارادایم از نظر زمانی، موت کوتاهی بعـو از فقـوا  همسـر     مانو. شکل همسر باقی می

شود کـه ز    به مناب  اقتصادی موجب می نواشتن رخ داده و به زما  زیادی نیاز نوارد. دسترسی
طور معمـول   نوانش نواشته باشو. ز  فناشوه بهشوه احساس امنیت کافی از آینوة خود و فرز فنا

شـوه   شـود. ز  فنـا   مایة زنوگی محسـوب مـی   ترین دست دارای فرزنو است و فرزنو برای او مهم
سواد است، به همین دلیل اغیب شاغل نیست یـا در مشـاغل فرودسـت بـا      سواد یا بی عموماز کم

گیری الووی پارادایمی ز   ساز شکل نهترین عوامیی که زمی درآمو پایین فعال است. از جمیه مهم
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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گواری اسـت. عوامـل   کسـی و تنهـایی و مانـو  در شـرایط انـووه و سـو       ساز احساس بـی  زمینه
شـوه   اسـت. ز  فنـا  « خوا یکی، همسر یکی»گر در این پارادایم، فوت همسر و اعتقاد به  مواخیه

همچنا  که اعتقاد به وحوانیت خوا دارد، برای همسر خود هم جایوزینی متصور نیست. در این 
ش قربـانی  شـوه و ایفـای نقـ    الوو، زنی که هویت خود را در انووه و سوگواری برای همسر فـوت 

گیـرد، زیـرا تنهـا     کنو، از استراتژی فواکاری برای فرزنو و فناشو  در او بهـره مـی   بازتعریف می
گـذاری   مایة آینوة او همین فرزنو است و با این استراتژی برای آینوة خود به نوعی سرمایه دست
سـت. او از روابـط   کنو، زیرا تیقی او از همسر فقط ی  نفـر ا  کنو. او ازدواج مجود را انکار می می

بینـی کـرد کـه ز      تـوا  پـیش   شوه، مـی  کاهو. با توجه به شرایط مطرح خود با زنا  متأهل می
مانـو و هویـت خـود را در فناشـوگی و احسـاس       فناشوه در موقعیت انووه و سوگواری باقی می

 بینو. عنوا  مادر فواکار فرزنوا  می کنو. او خود را به بود  بازتعریف می قربانی

 طلب زن حمایت الگوی پارادایمی. 2
طیب در موقعیـت ز  همسـر از دسـت داده بـه ثبـات رسـیوه و هویـت خـود را در          ز  حمایت

کنو. بازسازی این رابطـه   بازگشت به خانواده و عضویت مجود در خانوادة نخستین بازتعریف می
شـوه بـه زمـا      فنـا رو، معموالز نیل به ایـن هویـت در مقایسـه بـا ز       بر است. ازاین انوکی زما 

بیشتری نیاز دارد؛ اما این زما  طوالنی نیست و معمـوالز در یکـی دو سـال اول پـ  از فقـوا       
گیـری الوـوی    توا  عوامیی را کـه موجـب شـکل    شود. می گیری این هویت آغاز می همسر شکل

طیـب بـه منـاب  مـالی      شـود، بـوین شـرح برشـمرد. ز  حمایـت      طیب می پارادایمی ز  حمایت
ی نوارد و این امر یکی از دالیل تمایل او به رجعت به خانوادة نخسـتین اسـت. او دارای   دسترس

شـوه نیازمنـو    دار است. او به دالیل ذکـر  فرزنو است، از تحصیالت باالیی برخوردار نیست و خانه
ای یهور الوـوی ز    کننوه از عوامل زمینه دریافت حمایت کامل است. حضور پور و مادر حمایت

دلیل رف  نیازهای عاطفی  گاه اصیی در زنوگی است. به طیب است. در این الوو، پور تکیه حمایت
از سوی خانوادة نخستین، این تیپ از ز  تماییی به برقراری روابط دوسـتانه نـوارد. او از طریـق    

ز    کنو. استراتژی برقراری روابط با خانوادة نخستین، نیازهای روحی و عاطفی خود را تأمین می
طیب، عوم تمایل به ازدواج مجود، به دلیل رف  نیازهـای عـاطفی و اقتصـادی از سـوی      مایتح

خانوادة نخستین است. او رابطة عاطفی عمیقی با خـانوادة نخسـتین دارد کـه رابطـة جـایوزین      
شود. این ز  در پی گسترش ارتباط با خانوادة  رابطة جنسی و احساسی با همسر سابق تیقی می

طیب در زنوگی است. براساس  مایة اصیی ز  حمایت یرا خانوادة نخستین دستنخستین است، ز
بینـی کـرد کـه در ایـن الوـو، ز  بـا بازگشـت بـه شـرایط           توا  پـیش  ها می عوامل و استراتژی

فراموشی سارده و با خانوادة همسر ارتباطی نوارد. رابطة عمیق   پیشاازدواج، همسر پیشین را به
 ترین ویژگی هویتی این زنا  است. و زنوگی با فرزنوا  )مادری( مهمبود (  با والوین )دختر
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 . الگوی پارادایمی زنِ تنها3
کنـو و درگیـر    ز  تنها هویت خود را در انکار موقعیت ز  همسـر از دسـت داده بـازتعریف مـی    

سـرعت   های هویتی پذیرش موقعیت ز  همسر از دست داده است. این ویژگی تقریباز بـه  تعارض
گیـری الوـوی    یابو. عوامیی که موجـب شـکل   شود و تواوم می طالق یا فوت مرد آغاز میپ  از 

نو از: سرمایة اقتصادی و فرهنوی نسبتاز پایین، عـوم تمایـل بـه    ا شود عبارت هویتی ز  تنها می
نـو از:  ا ای یهـور ایـن پـارادایم عبـارت     دار. عوامل زمینه اشتلال و تمایل به ایفای نقش ز  خانه

از دست داد  یکی از والوین )یا هر دو( و نواشتن شبکة روابط اجتماعی عمیق و پایـوار  جوانی، 
ای  دوستانه. ز  تنها با انکار هویت ز  همسر از دست داده و برای ازدواج مجود، روابط گسـترده 

دلیـل وجـود ایـن روابـط،      کنو. همچنین، به  های مالی دریافت می با مردا  دارد و از آنا  کم 
های عاطفی است. در این الووی هویتی، ز  همسر از دسـت داده ارتبـاط     درگیر شکستمعموالز

هـای بـه کـار     رسـانو. اسـتراتژی   کنو یا آ  را به حواقل مـی  خود را با خانوادة نخستین قط  می
گرفته شوه در این الوو عبارت است از انکار هویت ز  همسر از دست داده، انکار مادری، تمایـل  

هـا، عوامـل    حصیل، تمایل به ازدواج مجود و عوم ارتباط با زنا  دیور. با توجه به زمینهت به ادامه
بینی کرد که ز  تنها، ناتوا  از بـازتعریف هویـت جویـو و در     توا  پیش ها، می عیی و استراتژی

مانو. او درگیر تعارض دربارة احساسـات مادرانـه اسـت. او در     شرایط عوم ثبات و تزلزل باقی می
کنو. تمایـل   پردازد؛ و زمانی هویت خود را با آ  تعریف می ردی به انکار احساسات مادری میموا

 های این الووی پارادایمی است. به فاصیه گرفتن از محل سکونت خانوادة نخستین، از ویژگی

 . الگوی پارادایمی زن مستقل4
ثبـات رسـیوه و از ایـن    در این الووی پارادایمی، ز  همسر از دست داده در موقعیت جویو بـه  

بر است. رسیو  ز  بـه ایـن هویـت     کنو. نیل به این موقعیت زما  موقعیت احساس رضایت می
فوری نیست و معموالز بین پنچ تا ده سال زما  برای تثبیت این هویت مورد نیاز اسـت. عوامـل   

سـبتاز بـاال،   دهنوة الووی پارادایمی ز  مستقل برخورداری از سرمایة اقتصادی و فرهنوی ن شکل
ای  داشتن شلل مناسب و دائمی، برخورداری از تحصیالت باال و داشتن فرزنو است. عامل زمینه

شود، برخورداری از حمایت خانواده در عین داشتن  گیری الووی ز  مستقل می که موجب شکل
ویـو را  استقالل است. ز  مستقل روابط عمیق و پایوار دوستانه دارد و توانایی برقراری روابط ج

گیرد و ویایف مـادری خـود    دارد. ز  مستقل عالوه بر اینکه مسئولیت فرزنو خود را برعهوه می
کنو. او از همسر پیشین خود عبور کرده  دهو، برای رشو و ارتقای خود نیز تالش می را انجام می

خود را  آمیز است. ز  مستقل، هویت است، اما برای حفظ مناف  فرزنو خود با او در ارتباط صیو
کرد  شـرایط خـود    کنو؛ اما تالشی برای پنها  کنو. او روابط عاشقانة جویو برقرار می انکار نمی
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کنـو. در هویـت ز  مسـتقل،     تعریـف مـی  « مادر مجرد»نوارد. در این الوو، ز  خود را با هویت 
. ازدواج انواز پیشـرفت دارد  استقالل و فردیت، یهور و رشو یافته است. او برای آینوة خود گشم

 مجود برای او ی  اولویت نیست.

 . الگوی پارادایمی زن مقاوم5
در الووی پـارادایمی ز  مقـاوم، فـرد در موقعیـت ز  همسـر از دسـت داده تثبیـت شـوه و از         

بر است.  موقعیت خود احساس رضایت دارد. نیل به این هویت نیز ماننو هویت ز  مستقل زما 
می ز  مقـاوم، روابـط مناسـب بـا خـانوادة نخسـتین، سـرمایة        عوامل ایجادکننوة الووی پارادای

گیری الووی پارادایمی ز   فرهنوی نسبتاز باال و جویت ز  در پیشرفت شلیی است. زمینة شکل
نـوارد. او   ـ حتـی والـوین   ـ مقاوم اشتلال است. ز  مقاوم تماییی به دریافت حمایـت از دیوـرا   

ر پیشین عبور کـرده اسـت. او هویـت ز  همسـر از     تمایل زیادی به کسب ثروت دارد و از همس
ترین عنصر هویتی نیست. براسـاس عوامـل و    بود  برای او مهم کنو. مادر دست داده را انکار نمی

بینی کرد که ز  مقاوم خود را با استقالل اقتصادی و پیشرفت شـلیی   توا  پیش ها می استراتژی
نواز پیشرفت دارد. او آمـادگی برقـراری روابـط    ا تعریف کنو. ز  مقاوم برای خود در آینوه گشم

 جویو با هوف ازدواج را دارد.
شـوه کـامالز    ی  از الووهای پـارادایمی مطـرح   کوگذاری انتخابی حکایت از آ  دارد که هیچ

تر در دو منطقـه، الوـوی پـارادایمی ز  تنهـا از تسـیط بیشـتری        مسیط نیست. بین زنا  جوا 
شـوه و ز    زمـا  دو الوـوی پـارادایمی ز  فنـا     طـور هـم   تـر بـه   برخوردار است. بین زنا  مسـن 

 شود. طیب مشاهوه می حمایت

 گیری بندی و نتیجه جمع
بنوی هویت جنسیتی زنا  همسر از  توا  گفت که شکل های این پژوهش، می با دقت در الووواره

هویت ایـن   تأثیر موقعیت اجتماعی ز  است. داده، امری فردی و درونی نیست، بیکه تحت دست 
گیری هویت زنا   یابو. در شکل های متفاوتی ساما  می زنا  با توجه به فضای موقعیتی به شکل

همسر از دست داده، عوامل اجتماعی از قبیل امکا  دسترسی به منـاب  اقتصـادی، اجتمـاعی و    
نیـز  فرهنوی، شرایط خانوادة نخستین و نوع رابطه با خانوادة نخستین، سن، روابط اجتمـاعی و  

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 

کنو. یهور فردیت برای ز  فنـا   خود را در وفاداری به همسر از دست رفته و فرزنوا  تعریف می
طیـب هویـت خـود را در بازگشـت بـه روابـط خـانوادگی و         است. ز  حمایت وه تحقق نیافته ش
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کنو. ز  تنها در بـازتعریف هویـت خـود بـه ثبـات       طیبی از خانوادة نخستین تعریف می حمایت
گیـری   نرسیوه، بیکه هویت او مصواق هویت موقعیتی است. فردیت برای ز  تنها در حال شـکل  

مثابة مادر مجرد مسـتقل   زتعریف هویت خود به ثبات رسیوه و خود را بهاست. ز  مستقل در با
کنو. مادری بـرای   کوشی تعریف می کنو. ز  مقاوم هویت خود را در مقاومت و سخت تعریف می

او اولویت نیست. فردیت در او یهور یافته است. با گذشـت زمـا  بیشـتر از فقـوا  همسـر، در      
ای، احتمـال یهـور ز  مسـتقل و ز  مقـاوم افـزایش       مینـه صورت فراهم بود  عوامل عیّـی و ز 

طیـب   موت احتمال یهور الووهای پارادایمی ز  فناشوه، ز  تنها و ز  حمایت یابو. در کوتاه می
 شوه کاهش یافته است. تر امکا  یهور ز  فنا بیشتر است. بین زنا  جوا 

هـای   دة شـاد بـه یافتـه   دهو که مقولة زنا  همسـر از دسـت دا   های پژوهش نشا  می یافته
[ در مـورد زنـا  همسـر از دسـت داده     18، صراف و شـهباززاده ] 1پژوهشی که به وسییة هوینو

[ در مـورد  10زاده ] است شبیه است. نتای  پـژوهش عنایـت   روستاهای استا  فارس انجام شوه 
ها  وه[ در مورد احساس آزادی بی19تأثیر حمایت خانوادة نخستین، رودلف وسانگ جین سانگ ]

هـای ایـن    [ در مورد تأثیر روابط اجتماعی در زنـوگی زنـا  بیـوه، بـا یافتـه     20و سارا اسمیت ]
ای که جنکینـز بـرای    گانه دهو که مراحل سه پژوهش نزدی  است. توقیق در نظریات نشا  می

بازتعریف هویت قائل شوه است در بازتعریف هویت زنـا  همسـر از دسـت داده قابـل مشـاهوه      
هـا در تجربیـات    ین دیوگاه گیونز که بازتعریف هویت را حاصل اتفاقـات و گـذرگاه  است. همچن

بـود    هـای پـژوهش، مـوقعیتی    های این پژوهش نزدی  است. یافته دانو، با یافته روزمرة فرد می
کنو. هویت مـوقعیتی در زنـا  همسـر از دسـت      را تأییو می« زنا  همسر از دست داده»هویت 

 سایر زنا  همسر از دست داده قابل مشاهوه است. دادة سرگردا  بیشتر از

 پیشنهادها
هـای   مشکالت و بحـرا  « زنا  همسر از دست داده»به مناب  اقتصادی برای  نواشتن ـ دسترسی

های مختیف  رو، برخورداری زنا  غیرشاغل از بیمه کنو. ازاین ناشی از فقوا  همسر را تشویو می
ویژه در مورد زنا  همسر  برای آنا  تسهیل کنو. این امر، بهتوانو طی مرحیة گذار را  حمایتی می

افزایـی از سـوی    های توا  از دست داده، تنها اهمیت زیادی دارد. همچنین احتماالز اجرای برنامه
ـ از جمیـه زنـا  تنهـا یـا      نهادهای مختیف دولتی و غیردولتی مورد استقبال گروهی از این زنا 

توانـو   بخشـو. ایـن امـر مـی     سطو زنوگی اقتصادی آنا  را بهبود میـ قرار گرفته و  زنا  فناشوه
 ویژگی سرگردانی را از گروهی از زنا  بردارد.

ای از انووه و سوگواری ناشی از فقوا  همسر را تحمـل   مرحیه« زنا  همسر از دست داده»ـ 

                                                           
1. Mary Elaine Hegland 
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ماعی کمتـری  کننو. گذر از این دورا  برای زنا  مطیقه دشوارتر است؛ زیرا آنا  حمایت اجت می
کنو  کننو. دسترسیِ این زنا  به خومات حمایتی، گذر از این مرحیه را تسهیل می را دریافت می

 دهو. و صومات ناشی از آ  را کاهش می
های آتی امکا  افزایش زنا  همسر از دسـت داده   ـ رونو طالق نشا  از آ  دارد که در سال

های بیشتر دربارة این گـروه اجتمـاعی امکـا      داد  پژوهش در سنین جوانی افزایش یابو. انجام
 کنو. مواجهة عالمانه با این پویوه را تسهیل می
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