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چکیده
موضوع این مقاله ازدواج مجدد ساالمددا اسا .دادآ

شاداد .دیادسال ساالمددا ویاول و ازدواج

مجددکردل دروارۀ ازدواج مجدد وا رویکردی تفسیرسرایانه اس .این مطالعاه در شاهر ساقر در کردسا ا
ایرا انجام شدل اس .رویکرد روشی این مطالعه کیفی و از نوع اتدوسرافی اس .وا نمونهسیاری ددفمداد
وا ویس .نفر از زنا و مردا سالمدد ویول/ازدواج مجددکردل مصاحبهدای عمیقی انجام سرف ه اس .م او
مصاحبهدا وا روش تحلیل مح وای کیفی م عارآ تحلیل شدلاند یاف هداای مطالعاه نناا مایددداد کاه
نوعی رویکرد دوسانۀ جدسی ی نسب .وه ازدواج مجدد در میا ساالمددا ز و مارد وجاود دارد ساالمدد
ویول واقیماند دارای دو شکل دوددواس ه و ناچاری اس .ازدواج مجدد نیار دارای دو وعاد ناچااری و
دوددواس ه اس .نا در در دو حال .ناچارند ویول وماندد یا ازدواج کددد ازدواج مجادد ساالمددا واا
موانع م عدد اج ماعی و اق صادی روورو اس ،.وا ایدحال یاف هدا ننا میددد که ازدواج مجادد ییناروانه
نیر در جامعه اتفاق میاف د این دواس ۀ سالمددا  ،در کنااک

واا ارزشداا و ددجارداای داانوادسی و

اج ماعی ،سعی در وازکرد فضایی ورای دود در حوزۀ عمومی دارد یاف هدای این یژود

مایتواناد در

راس ای تدوین سیاس.سذاریدای درد و کال اج ماعی ورای سالمددا مورد اس فادل قرار سیرد
واژگان کلیدی :سالمددا  ،ازدواج مجدد ،سالمددی جمعی ،.ویولسی ،کردس ا
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مقدمه و بیان مسئله
افراد م أدل ،در دورا سالمددی دود طبیع اً دمسر دود را وه یکی از دالیال ماری یاا طاالق از
دس .میدددد ،یعدی ویول میشوند در غیاب دمسر و فرزندا  ،اولاین چیاری کاه واا

موجاه

میشود تدهایی اس .و این تدهایی ورای نا ودو عارضه نیس( .علیکرمای )1331 ،ز و مارد
در دورا ییری تا زمانی که وا دمسر دود زندسی میکددد وه لحاظ روانی و جسمانی و اق صادی
وضعی .وه ری دارند اما وا از دس .داد دمرال دود ،عموماً وارد مسایری مایشاوند کاه در
روزوهروز قدرت سازساری و مقاولهشا کم ر میشود در وسایاری از ماوارد ،ناا واا تجرواهی
ویولسی ور سر دو رادی ازدواج مجدد یا ویولماند قرار میسیرند دو رادی که وسا ه واه زمیداهی
اج ماعی که در
افرای

زندسی میکددد میتواند تعیینکدددۀ زندسی نسب اً کوتال یددۀ نها واشد

نسب .جمعی .سالمدد وه کل جمعی ،.در کدار افارای

امیاد واه زنادسی ،نیااز واه

مراقب.دای دانگی و ورو دانوادسی را در چه وین ر میکدد در راوطه وا مراقب.دای دانوادسی،
وجود دمسر ورای فرد سالمدد از ادمی .وهسرایی وردوردار اس .و در غیاب او وه اح مال زیااد
«وا منکالت تعاملی ،جسمانی و اق صادی وین ری مواجه دوادد شد» (عثمانی )1331 ،در ایان
میا  ،ازدواج مجدد سالمددا امکانی مفید ورای تسهیل زندسی سالمدد و کاسا ن از سای داای
زندسی سالمددی اس ،.موجبات شادی وین ر نها را فرادم می ورد و رفاال جسامانی ،روانای و
عاطفی وین ری را ورای نها وه ارمغا می ورد (ایددریانا2113 ،1؛ کیکولا .ا سلیسار و نیاوتن،2
2111؛ سولدشیدر )1330 ،3وه دمین دلیل ،این موضوع جای وسی تأمل و یژود

علمی اسا.

و الزم اس .در سیاس.سذاریدای دُرد و کال مورد توجه قرار سیرد
مسائل و منکالت یی روی این قنر در ویولسیِ سالمددی وا

مواجه مایشاوند م عادد و

مسئلهزاس .وا این حال ،شادد این دسا یم کاه دایق اقادامی از ساوی نهادداای قاانو ساذار /
سیاس گذار ورای ازدواج مجدد سالمددا ویول صورت نمیسیرد در نچه دس .در سطح اج ماع
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Indriana
2 Kiecolt-Glaser; & Newton
3 Goldscheider
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و تعامالت اج ماعی عرفی صورت میسیرد ازدواج مجدد سالمددا ویول از

میرا ادمی ی کاه

ازدواج افراد جوا ورای نظام سیاسی و اق صادی و اج مااعی دارد ،ورداودار نیسا .و طبیعااً از
یک جدس نیس دد وه دمین دلیل نه تالشی فرددگی و نه حمای ی اق صاادی از ایان قنار انجاام
نمیسیرد نا زاد و ولدی نخواددد داش ،.نیروی کار توانایی نیس دد که دول .و واند واه

داا

دل دوش کدد و مهمتر نکه مسیر یایا زندسیشا را طی میکددد لاذا ایان موضاوع ن وانسا ه
اس .تاکدو نظر دول .و سیاس گذارا را وطور جدی وه دود جل

کدد این در حالی اس .که

دودمراقب .و تدهایی از جمله مباحث مطرح در سالمددی دس دد
در سال  1331نسب .ویولسی در ایرا در میا مردا ساالمدد وااالی  11ساال حادود 11/3
درصد و در میا زنا

سرول  10درصد اس( .مرکار ماار ایارا  1331الا)) واه تبعیا .از

تغییرات اتفاق اف ادل در ساد ار جمعی ی کل کنور ،در میدا مطالعۀ ایان یاژود

نیار ،یعدای

شهرس ا سقر در اس ا کردس ا  ،دمین الگو از جمعی .سالمدد و نسب .ویاولسای وجاود دارد
جمعی .این شهرس ا  221011نفر اسا .نساب .ساالمددی در

 1/3درصاد اسا .نساب.

ویولسی در میا زنا سالمدد واالی  11سال این شهرس ا  11درصد و در میا مردا سالمدد این
سرول سدی وراور وا  13درصد اس( .مرکر مار ایرا 1331 ،ب) وا افرای

حجام ایان وخا

از

جمعی .وا چدین کیفی .زناشویی ،مسلم ًا در زماا حاال و یدادل شاادد واروز مساائل داا
سالمددی ،که در واال وه نها اشارل شد ،دوادیم وود حال وا توجه وه ایدکه مطالعات در ایانواارل
کم ر انجام شدل اس .و شوادد میدانی نیر حاکی از ظهور رو وه رشد مسائلهای واه ناام تدهاایی
سالمددا اس ،.لذا الزم و ضروری اس .که این یدیدل از مدظر دود سالمددا و وه اصطالح واه
شکلی اج ماعمحور مورد وررسی قرار وگیرد تا در وس ر جامعه وضاعی.

مناخو و روشان

شود و ح یاالمکا سیاس.سذاریدا مب دی ور یاف هدای میدانی صورت وگیارد در ایان مطالعاه،
سعی ور
یرس

اس .وا رویکردی تفسیرسرایانه وه موضوع ازدواج مجدد ساالمددا نگریسا ه شاود

این اس .که سالمددا ویول و ازدواج مجددکردل چه تفسیری از ازدواج مجادد در ییاری

دارند ،نظام معدایی موجود ییرامو این کد

اج ماعی را چگونه ارزیاوی میکددد و شرایط وقوع
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و عدم وقوع

را چگونه تنریح میکددد وا فهم این موارد و نگاال از یاایین واه موضاوع ،ایان

امکا وجود دارد وه مسیر وه ری ورای سیاس.سذاریداای اج مااعی مرواوه واه ساالمددا در
سطوح مخ ل) اج ماعی دس .ویاویم

پیشینهی پژوهش
در ایرا تحقیقات زیادی در مورد ازدواج مجدد سالمددا انجام نندل اس .نچه موجود اسا.
وین ر مطالعاتی اس .که وه کیفی .زندسی ساالمددا و اوعااد وهداشا .و ساالم .روانای نهاا
یرداد هاند و در چهارچوب

موضوعات وه مبحث تدهایی و ازدواج مجدد دام اشااراتی شادل

اس .در مطالعۀ نیکدام و تیماوری ( )1011احساا
اس ر

رضاای .از زنادسی و تحلیال یریناانی و

در میا مردا ازدواج مجددکردل و مردا مجرد وررسای شادل اسا .کاه نقا

مجدد را در کاد

این فناردا و افرای

ازدواج

رضای .از زندسی اثباات مایکداد دمچداین ،داروی

کریملااو و دمکااارا ( )1311و علیکرماای ( )1331در مطالعاااتی مخ لاا) کااه وااا رویکاارد
یدیدارشداسانه وه موضوع تدهایی سالمددا یرداد هاند ،در وطن تجروۀ تدهایی وه ویولسی سالمددا
و ازدواج مجدد دم اشارل کردلاند عثمانی ( )1331در مطالعهای که در مورد موانع ازدواج مجدد
سالمددا ویول در شهر ووکا ذروایجا غروی انجام دادل اس ،.وه این ن یجاه رسایدل کاه مواناع
ازدواج سالمددا را میتوا در چهار مقوله جای داد :موانع جسمانی ،ددجاری ،ماالی و تعااملی
ن ایج این یژود

ننا میددد که وخ

عمدۀ ایان مواناع واه حاوزۀ ددجارداای اج مااعی و

فرزندا ورمیسردد و تغییر این ایدلدای ددجاری از جمله مهمترین چیردایی اس .که واید ورای
تالش شود دروی یورکادکی و عاودسعیدی ( )1332نیار در یژودنای واا عداوا وررسای
عوامل مرتبط وا کیفی .زندسی واوس ه وه سالم .سالمددا شهر تهرا وه این ن یجه رسایدند کاه
وضعی .تأدل سالمددا وا کیفی .ز ندسی مارتبط واا ساالم ی ناا واه ویاژل در اوعااد عملکارد
جسمی ،ایفای نق
یاف هدای این یژود

عاطفی ،درددای ودنی و ساالم .عماومی ارتبااه معدایداری مااری دارد
ویانگر این اس .کاه ساالمددا م أدال در دورا ساالمددی واه واساطهی

داش ن شریک و دمرال و دمپای زندسی ،از سالم .عمومی و کیفی .زندسی مرتبط واا ساالم.
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وه ری وردوردار دس دد قادری و دمکارا ( )1313نیر در مطالعهای تح .عدوا وار ورد میارا
شیوع افسردسی و عوامل فردی مرتبط وا
کرد که ور نق

دمسر در سدین ییری و کاد

در سالمددا کُرد مقیم مدارل در ساال  1313اشاارل
افسردسی سالمدد تأکید دارد

اما در دارج از ایرا مطالعات وین ری در این زمیداه انجاام شادل اسا .یاژود

ساویال 1و

دمکارا ( )2111واعدوا رضای .از وضعی .زناشویی در مردا و زنا ساالمدد ویاول ،عاالول وار
مطالعۀ رضای ،.وه دیدسال نا دروارۀ ازدواج مجدد نیر یرداد ه و دالیل ناتوانی سالمددا ویاول واه
ازدواج مجدد را وررسی میکدد نا سه عامل سن ،رضای .و مسائولی .را دالیال داود در عادم
ازدواج مجدد عدوا کردلاند اما درک من رک نا از ازدواج مجدد عبارت وودناد از :ایفاای نقا
جدسی ی ،نیازدای عاطفی ،تصمیمسیری و لروم ان خاب مجدد شریک زندسی مطالعۀ کیفای ساا و
سونگ )2110( 2ییرامو موقعی ،.تقاضا و موانع ازدواج در میا سالمددا روس ایی ننا دادل کاه
در دو روس ای موردمطالعۀ نا  ،تقاضا ورای ازدواج مجدد در سن ساالمددی واالسا .وااایدحاال،
نرخ واقعی ازدواج مجدد در سالمددا یایین اس .و این ننا ددددۀ مواناع زیاادی کاه در ایان رال
دارنااد وااهطااورکلی ایاان موانااع در سااه طبقااۀ اج ماااعی (افکااار عمااومی) ،فااردی و فرزناادا
دس هوددیشدلاند مطالعهی ایددریانا )2113( 3وا عدوا ازدواج در ییری ننا مایدداد کاه درواارۀ
ازدواج مجدد سالمددی تفاوت جدسی ی وجود دارد یعدی تمایال واه ازدواج مجادد در میاا زناا
کم ر از مردا اس .و مردا وین ر مبحث مراقب ی را ورای ازدواج مجدد داود عداوا کاردلاناد در
حالیکه زنا وحث تدهایی و تأمین نیازدای اق صادی را مطالعۀ یدیدارشداد ی واتسو  ،ول و س ل

0

( )2111در مورد روای .زنا از ازدواج در دورا سالمددی ،ننا ددددۀ توانایی زنا وارای ماذاکرل
در مورد واوس گی م قاول در این راوطۀ جدید اس .از نگال زنا  ،نا احسا

اس قالل را در زماا

مجردی وین ر تجروه کردلاند و از این امر دوشحالاند یکی از دالیل عدم تمایال زناا واه ازدواج
مجدد ،ازدس.نداد زادی و اس قاللشا اس .مطالعۀ سولدشیدر )1330( 1وا موضاوع طاالق و
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Aguila
2 Sun & Song
3 Indriana
4 Watson, Bell & Stelle
5 Goldscheider
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ازدواج مجدد در میاا ساالمددا  ،نناا دادل کاه ازدواج مجادد ساالمددی واه شادت در رواواط
دانوادسی سالمددا اد الل ایجاد میکدد اما وا افرود وار مراقبا.داا و نظاارت ساالم ی ،واعاث
افرای

رفال روانی و کاد

اس ر

میشود مطالعۀ کاچکاا جدیدگس و دیلی )1311( 1نناا دادل

که ازدواج مجدد سالمددا در حال افرای

سالمددا  ،نا در مقایسه

اس .وه دلیل نیازدای دا

وا جوانا چنمانداز م فاوتی نسب .وه ازدواج مجدد دارند از نجاییکه حدود  11۸از افراد ساالمدد
در جامعۀ مورد مطالعۀ نا م علق وه مؤسساتی اج ماعی دمچو کلیسادا دس دد لذا ایان کلیساادا
میتواند نقنی کلیدی در حمای .از ازدواج مجدد سالمددا ایفا کددد و روحانیو نقا

مهمای را

ورای مناورل ازدواج سالمددا و مسائل دانوادسی ور عهدل دارد
مطالعات تجروی موجود وه ما چدد نک ه را میسویدد :ازدواج مجدد ور رفال و کیفی .زنادسی
سالمدد در حوزلدای روانی و جسمانی میتواند تأثیرات مثب ی داش ه واشد؛ سالمددا در شارایط
ویولسی وا وین رین مسائل ،اعم از تعااملی ،جسامانی و مراقب ای مواجاه دسا دد؛ ازدواج مجادد
سالمددا در وسیاری از جوامع وا موانع دا

دود مواجهه اس .وه رغم ادویات یژودنی نسب اً

غدی دارجی دراینوارل ،در ایرا وه غیر از مطالعاۀ عثماانی ( )1331کاه مبحاث ازدواج مجادد
سالمددا را از مدظر سالمددا ویول و فرزندا نا وررسی کردل اس ،.کم ار مطالعاهای واهطاور
دا

وه ازدواج مجدد سالمددا یرداد ه اس .و وین ر در م ن مباحث روانی و وهداش ی واه

موضوع یرداد ه شدل اس .اما مطالعۀ حاضار موضاوع ماذکور را از دیادسال ساالمددا ویاول و
سالمددا ازدواج مجددکردل وررسی میکدد ،لذا از این لحاظ م فاوت از مطالعۀ عثماانی ()1331
اس .و سعی دارد وین ر وه کده موضوع رسوخ کدد و شارایط و جوانا

وقاوع یاا عادم وقاوع

ازدواج مجدد را از دیدسال این دو سرول وکاود

چارچوب مفهومی
انگارلی غال

در این مطالعه تفسیرسراییا ورساد ی اس .تفسیرسرایی وطور عام عبارت اسا.

از «تحلیل سیس ماتیک کد ِ وه لحاظ اج ماعی معدادار از طریق مناددلی تفصیلی مس قیم مردم
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Katschke-Jennings & Healy
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در زمیدهدای طبیعی اس .وه مدظور دس یاوی وه شداد.دا و تفاسیری در مورد ایدکه مردم چگونه
جهااا اج ماااعی دااود را دلااق کااردل و وااه

تااداوم ماایوخناادد » (نیااومن )11 :2111 1و

تفسیرسرایی ورساد ی تلفیق دو رویکارد ورسااد گرایی و تفسایرسرایی اسا .وار اساا

ایان

رویکرد تلفیقی ،افراد عادی از طریق مکانیسمدای زوا در دالل تعامالت روزمرل ،درسیر فرایدد
دلق نظامدای من رک معدایی میشوند معانی دموارل در وس ر رواوط عادی روزمرل ساد ه شدل
و وه تداس

موقعی.دا و وس ردا مورد وازاندینی و وازتعری) قارار مایسیرناد (سیادنر ،1310

داراالمبو

و دولبور  ،2112وه نقل از محمدیور  )330 : 1313تاداوم ،وازتولیاد و وازساازی

مفادیم حسا  ،کدنها و تعامالت مب دی وار نهاا ،در جریاا نچاه سیادنر عاادی شاد (قاوال
یی ویدی و ثاو .در زما ) و مدطقهای شد (در مکا ان ظام یاف ه) مینامد اتفاق میاف د این دو،
محصولِ تعامالت سذش هی عامال و تداوم و وازتولید

از طریق کد داای حاال (و یدادل)

نا اس .کدنگرا وا اس فادل از این مداوع نهادی کد دای دود را ان ظام میوخنادد در واقاع
یویاییدای روزمرلی عامال م کی ور دمین امورات عادی شدل در فرددگ اسا .ناا ضامن
وهرلسیری از ذدایر دان

و معرف .وین ذددی ی و نیر مداوع نهادی ،کد داا ،تعاامالت و معاانی

نها را وازتولید و یا وازسازی میکددد و یا نظام معدایی جدیدی دلق میکددد در واقع کدناگرا
در حیطهی مدطقهایشد

و محلی شد از ذدایر دان

دود جه .تفسیر وس ر محلای داود

وهرل میسیرند (ترنر  )111-031: 1331سیدنر ور این واور اس .که انساانها «وطاور وازاندیناانه»
رف ار دود و دیگرا را درک و وازنگری میکددد در این فرایدد از دو نوع « سادی سف مانی »2کاه
در وردارندلی ظرفی .دلیل وری یا عقالنیسازی کد

فرد اس.؛ و دیگری « سادی عملی »3که

عبارت اس .از ذدیرلی معرف ی مورد اس فادلی فرد در حین انجام کد

و در موقعی.دایی کاه

وه تفسیر کد دای دیگرا مییردازد (محمدیور  )311 :1313تمامی این توضیحات ما را وه این
نک هی کلیدی میرساند که واید فرددگ را در مطالعهی تفسیریا ورساد ی کامالً مد نظار داشا.
مقوله ودیادین و محوری در این یارادایم فرددگ اس .ور اسا

ایان رویکارد فردداگ نیازمداد

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Neuman
2 Discursive Consciousness
3 Practical Consciousness
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تفسیر و توصی) اس.؛ تفسیری که م ضمن توانایی تنریح و توصای)

چیرداایی اسا .کاه

محقق در محیط تح .مطالعه دیدل وشدیدل اس .این تفسیر از دیدسال سیرتر «توصای) ضاخیم»
نامیدل میشود در وس ر چدین توصی) ضخیمی اس .که تفسیرسرایی وه الیهی یدهانی تفاسایر و
ادراکات جمعی افراد جامعه یی میورد (محمدیور )1311
در راوطه وا ازدواج سالمددی ،وطور دا

نظریهای یاف .نند در نچه دس .یا مارتبط واا

دود سالمددی اس .یا مرتبط وا ازدواج در حال .عادی

وینا ر رویکردداای نظاری درواارۀ

ازدواج در وس ر کال تر نظریات اج ماعی و روا شداد ی وه وحاث ازدواج مجادد یرداد اهاناد
واارای نمونااه نظریااۀ سیسا می دااانوادل و نظریااۀ دلبسا گی (کااالرک و ورن ااانو  ،)1313نظریااۀ
تصمیمسیری دانوادل (ودگس و و کاک  )1333از این سرولاند در حوزۀ نظری ازدواج کم ر واه
ازدواج مجدد سالمددا توجه شدل اس .وه دمین دلیل در این قسم .مسا قیماً ساران نظریاات
اج ماعی سالمددی میرویم که از چنماناداز نهاا مایتاوا موضاوع ازدواج مجادد در سادین
سالمددی را نیر تئوریرل کرد نظریات اج ماعی سالمددی م عددناد و دمگای یاایی در نظریاات
جامعهشداد ی دارند از جملۀ این نظریات اج ماعی سالمددی میتاوا واه نظریاهداای نقا

و

نظریۀ فعالی( .قبل از ددۀ  ،)1311نظریهدای ویتعهدی ،تعالیجویی ساالمددی ،نظریاۀ تاداوم (
نظریهدای نخس ن تحول نظری) ،نظریهدای قناروددی سادی ،نظریاۀ مبادلاۀ اج مااعی ،اق صااد
سیاسی سالمددی ،دیدسال چردۀ زندسی (موسوم وه دیادسالداای نظاری وادیل) ،و نظریاهداای
ورساد گرایی اج ماعی ،سازلسرایای اج مااعی ،دیادسالداای ان قاادی و فمدیسا ی ،نظریاهداای
یس.مدرنیس ی سالمددی (موسوم وه دومین تحول نظری) اشارل کارد در اداماه واه اد صاار واه
نظریاتی که وین رین ارتباه را میتواندد وه موضوع مطالعۀ حاضر داش ه واشادد اشاارل مایشاود
طبق نظر دویما و کایاک:)2111( 1
نظریۀ نق  :یکی از نخس ین تالشدای نظری در این حوزل اس .طبق این نظریه ،افاراد در
طول زندسی نق دای اج ماعی م دوعی را ایفا مایکدداد از

جملاه مایتاوا واه نقا داای

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Hooyman & Kiyak
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دمسری ،مادری و یدری اشارل کرد وخ

عمدۀ نها وار اساا

تحاوالت سادی ساازما ییادا

میکددد در وسیاری از جوامع از م غیر سن وه عدوا معیاری ورای میرا شایس گی و تداس

فارد

ورای ایفای وردی نق دا اس فادل میشود سن نه تدها نق دای ماورد ان ظاار از افاراد را تغییار
میددد ولکه شیوۀ مورد ان ظار اجرای نق

را نیر تغییر میددد

نظریۀ فعالی : .این نظریه وه دنبال یاسخ وه این ساوال اسا .کاه افاراد چگوناه داود را واا
تغییرات مرتبط وا سن از قبیل وازننس گی ،ویماریدای مضمن و از دس .داد نقا داا انطبااق
میدددد سالمددی موفق را تداوم دورا میانسالی میویدد که در

فرد در یای تاداوم نقا داا،

رواوط و یایگال دود در اوادر زندسی اس.
نظریۀ تداوم :ور اسا

این نظریه ،افراد تمایل دارند الگوی ثااو ی از رف ارداا را دمرماا واا

ایدکه سنشا واال میرود کماکا حفظ کددد ،انواع منااوه نقا داایی را کاه از دسا .دادلاناد
جایگرین کددد و شیولدای دا

انطباق وا محیطشا را ادامه دددد وه عباارتی دیگار ،افاراد واا

ییرشد شا وطور ودیادین تغییار نمایکدداد ،ویژسایداای شخصای ی ناا در سرتاسار زنادسی
وررسسالیشا تقریباً وه یک شکل واقی میماند مگر نکه ویماری یاا واقعاۀ داصای

را تغییار

ددد رضای .نا از زندسی م أثر از راوطۀ قوی میا فعالی.دای جاری یا سبک زندسی کداونی
نا وا تجروهدای طول زندسی سذش هشا اس.
نظریۀ مبادله :ور اسا

این نظریه رضای .شخصی تعیینکدددۀ تعادل میا کد دای م قاول ا

دریدهدا و فایدلداا اس .ودلیل جاوهجاییدایی که در ساد ار فرص.دا ،نقا داا و مهاارتداا
توأم وا سالمددی اتفاق می اف د وردی از سالمددا مدااوع کم اری دارناد کاه واه واساطۀ نهاا در
رواوطشا اعمال قدرت کددد و ور این اسا

جایگالشا تدرل ییدا میکدد وا این وجود ،وسیاری

از سالمددا در یی حفاظ رواواطشاا دسا دد و تاالش مایکدداد عاامالنی فعاال در مادیری.
زندسیشا واشدد در مدل مبادلۀ اج ماعی ،قاولی .سازساری فرایددی دوسانه اس :.تأثیرساذاری
ور محیط در مقاول انطباق وا محیط در غیاب مدااوع اق صاادی کاافی وارای ورود واه تعاامالت،
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سالمددا اغل

از داراییدای غیرمادی دمچو اح رام ،تأیید ،عنق ،دارد و سارمایۀ اج مااعی

دود وهرل میسیرند
نظریااۀ ورساااد .اج ماااعی سااالمددی :ورساااد گرایی اج ماااعی یکاای از اجاارای ردیافاا.
یدیدارشداسی وه دان

اس .وه جای یرس

از ایدکه چگوناه عاواملی دمچاو کوداارتداای

سدی ،مراحل زندسی یا نیازدای سیسا می تجاارب فارد در ساالمددی را ساازما دادل و تعیاین
میکدد ،ورساد گرایا اج ماعی مییرسدد چگونه افراد ا چه م خصصاین و چاه افاراد عاادی ا
تبییندا و توجیهات مرتبط وا سن را وه سم ی میکناندد که نها را وه دم روط دادل و در تعامال
وا یکدیگر قرار میدددد رف ار فرد «واقعی ی» را تولید میکدد که وه نووۀ دود وه زندسیدای فارد
ساد ار میوخند وه عبارتی دیگر ،واقعی.دای سن و مفادیم مرتبط وا سان وطاور اج مااعی از
طریق تعامالت وینشخصی ورساد ه میشوند وداوراین ،واقعی .و معداای اج مااعی ییرواود در
طول زما جاوجا میشود و موقعی.داای حیااتی مخ لا) و نقا داای اج مااعی م فااوتی را
مدعکس میکدد که توأم وا ولون فرد اتفاق میاف د (دویما و کایاک )211 -211 :2111
در وحث کدنی دمچو ازدواج مجدد در سن سالمددی ،الزم اس.

را کدنی اج مااعی و

معدادار در نظر سرف .چرا که در وس ر تعامالت اج ماعی اتفاق میاف اد ،م اأثر از مدااوع نهاادی
م دوع (دانوادل ،دین ،اق صاد ،فرددگ) اس ،.در ارتباه کامل واا ارزشداا و ددجارداای داا
اس .و در حال حاضر وداور شرایط م حول جامعه ،مورد وازاندینی و مذاکرل قرار میسیرد وخ
عمدۀ این کد  ،ماندد در کد

اج ماعی دیگر ،مب دی ور تفاسیر افراد از موقعی.دا اسا .و ایان

امکا وجود دارد که وا تغییر شرایط ،تفسیر از نها و کد دای مق ضی ورای نها نیر تغییار کداد
فهم این تفاسیر از کد

ازدواج مجدد می تواند ناه تدهاا نظاام معداایی مارتبط واا

را در میاا

کدنگرا اصلیاش (یعدی دود سالمددا ویول) شکار میکدد ولکه رادکارداایی را نیار کاه ناا
مع قدند وا مذاکرل ور سر مفاادیم

مایتاوا ارائاه کارد و در وضاعی .کداونی ازدواج مجادد

سالمددا تغییر ایجاد کرد منخو میکدد ورای فهم این تفاسیر و نظام معدایی مرتبط وا  ،واید
وا رویکردی کیفی وه یدیدل نردیک شد واید تفاسیر دود کدنگرا را شدید ،از مدظر نا جوان

ازدواج مجدد سالمندان بیوه :مطالعه کیفی درک و تفسیر سالمندان از 60 ...

یدیدل را کدکاش کرد و وا تحلیل مح وای سف هدای نا  ،نظام معدایی حاکم ور این یدیادل را کاه
شکلددددۀ کد

نا اس .ورجس ه کرد

روش و دادههای تحقیق
کیفی و از نوع اتدوسرافی اس .جامعهی ماری این تحقیق شامل کلیه

روش تحقیق این یژود

سالمددا ز و مرد شهر سقر در اس ا کردس ا میواشدد که ازدواج مجدّد را در سدین سالمددی
داش هاند و یا ددوز ور اثر طالق یا فوت دمسر ویاولاناد نموناۀ ماورد نظار ،واه روش ددفمداد
(محمدیور )321 :1332 ،ان خاب شدند وه سران سالمددا ز و مردی رف یم که ویول واشدد و یاا
در سدین سالمددی مجدداً ازدواج کردل واشدد معیار تعیین حجم نمونه ،اشباع نظاری (سلیسار و
اس راو

 )11 :1311وودل اس .نمونۀ این مطالعه  21ز و مرد (وه تعداد مساوی) ویاول ( 1ز

و  1مرد سالمدد) و ازدواج مجددکردل ( 1ز و  1مرد) را شامل شدل اس .دمۀ نا واالی سان
 11سال وودند الزم وه ذکر اس .که در مصاحبه 13وه اشباع نظری رسیدیم اماا جها .اطمیداا
وین ر ،وه ویژل واه دلیال تداوع نموناه دو سارول جدسای ی ز و مارد و دو سارول ویاول و ازدواج
مجددکردل ،تعداد در سرول را وا انجام مصاحبهای جدید وه حدی وراور رساندیم
جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک مشارکتکنندگان در پژوهش
وضعیت تأهل

تعداد

جنس

سن

مرد

12

مرد

11

م أدل(ازدواج مجددکردل)

مرد

13

م أدل(ازدواج مجددکردل)

1

مرد

11

م أدل(ازدواج مجددکردل)

1

ویسواد

مرد

11

1

ویسواد

ویکار /موجر

مرد

12

1

ویسواد

وازننس ه

م أدل (ازدواج
مجددکردل)

م أدل (ازدواج
مجددکردل)
ویول

سواد

وضعیت فعالیت

1

واسواد

وازننس ه

0

واسواد

وازننس ه

واسواد

وازننس ه
شغل زاد

فرزند
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ادامه جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک مشارکتکنندگان در پژوهش
تعداد

جنس

سن

وضعیت تأهل

مرد

11

ویول

1

مرد

11

ویول

0

واسواد

مرد

10

ویول

1

واسواد

ویکار /موجر

مرد

11

ویول

1

واسواد

وازننس ه

ز

11

م أدل(ازدواج مجددکردل)

3

ویسواد

دانهدار

ز

13

م أدل(ازدواج مجددکردل)

1

ویسواد

دانهدار

ز

11

م أدل(ازدواج مجددکردل)

1

ویسواد

دانهدار

ز

11

م أدل(ازدواج مجددکردل)

1

ویسواد

دانهدار

ز

11

م أدل(ازدواج مجددکردل)

0

واسواد

دانهدار

ز

11

ویول

1

واسواد

دانهدار (مس مریوگیر)

ز

11

ویول

1

ویسواد

ز

13

ویول

0

ویسواد

ز

11

ویول

1

ویسواد

دانهدار (مس مریوگیر)

ز

13

ویول

0

واسواد

دانهدار (وازننس ه)

فرزند

سواد

وضعیت فعالیت

ویسواد

زاد
زاد

دانهدار (کمک فرزندا و نهاددای
حمای ی)
دانهدار (کمک فرزندا و نهاددای
حمای ی)

ورای جمع وری اطالعات ،از مصاحبه نیمهساد اریاف ه و عمیق اس فادل شد مصااحبهداا واا
سواالتی دروارۀ تفسیر سالمددا از ازدواج مجدد در وضعی .سالمددویولسی ،لروم یا عادم لاروم
 ،موانع

و

وه انجام رسیدلاند مصاحبهشوندسا  ،زنا و ماردا ساالمددی وودناد کاه واه

صورت فردی در جلسات مصاحبه شرک .میکردند شماری از نا افارادی وودناد کاه تجرواه
وی

از یک وار ازدواج را داش ه و تجارب زندسی دوی

را وازسو مینمودند

وه مدظور رعای .مالحظات ادالقی ،قبل از شاروع مصااحبه ،شارک.کددادسا از اداداآ و
ادمی .تحقیق سال شدند و وا رضای .سادانه در تحقیق شرک .نمودند از دا وارای شارک.
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در تحقیق و اس فادل از ضبط صوت ورای ضبط مصاحبهدا اجازل سرف ه شد و واه داا اطمیداا
دادل شد که در جه .ادداآ تحقیق مورد اس فادل قرار دواددد سرف .و در اد یار افرادی غیر از
سرول یژود

قرار نمیسیرد

تحلیل دادلدای کیفا ی ارزیااوی غیار عاددی منااددات انجاام سرف اه از طریاق منااددل
منارک ی ،تحلیل مح وا ،مصاحبهدای عمیق ،و فدو دیگر تحقیق کیفی اس( .وبای)103:1333 ،
ورای تحلیل دادلدای سرد وری شدل در این یژود  ،از روش تحلیل مح اوای کیفایِ م عاارآ

1

اس فادل شدل اس .تحلیل مح وای کیفی م عارآ را روشی ورای تفسیر مح وای م و میداندد که
از طریق فرایدد طبقهوددی مدظم مضامین یا الگودای کدسذاری شدل عمال مایکداد و وینا ر در
حوزلدایی وه کار میرود که فاقد یینیدۀ تجروی غدی محلی اس .و تا حادودی جدباۀ اک ناافی
دارد (شه و شانو  )2111 ،2فرایدد تحلیل مح وای م ن مصاحبهدا وا اسا خراج مفاادیم اولیاه از
م ن شروع میشود تعداد مفادیم اولیه از مصاحبهداا واه  110مفهاوم رسایدل اسا .واا ان ظاام
وخنید مفادیم و ادامه کار تحلیل دادلدا طی فر یدد تکرار و حذآ ،تعداد نهاا واه  111ماورد
رسید این تعداد را ورای منخو کرد مقوالت عمدل وایس ی کم نمود و کار کم کرد از طریق
دم یوشی نمود  ،حذآ مقوالت تکراری و الگوسازی انجام دوادد شد وا این اصاول و قواعاد
یردازشی ،تعداد مقوالت اولیه وه عدد  01رسید در مرحلۀ وعدی دمرال وا دق .و ییروی از شیوۀ
ادغام ور اسا

تناوهات و تفاوتدا ،تعداد دردل مقوالت ،وه  13دردلمقولاه رساید و نهای ااً 1

مقوله اصلی از نها اس خراج شد
وه مدظور ارزیاوی اع مادیذیری یژود  ،از سه معیاری که سووا و لیدکلن ( ،1311واه نقال از
محمدیور  ،)111-110 :1332یعدی واوریذیری (درسیری طوالنیمادت واا دادلداا ،زاویاهودادی،
وهرلسیری از روشدای دقیق کار میدانی) ،اطمیدا یذیری (منخوکرد مسایر روشان و ثاوا.
وین دادلدا و کارورد نها ،کد رل اعضاء و تأیید از ساوی افاراد حااذق) ،تأییدیاذیری (ییاروی از
روششداسیدای وکاررف ه در تحقیق ،انجام یادداش.دا و تصامیمات اجرایای در مسایر تحلیال
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 conventional qualitative content analysis
2 Hsieh & Shannon
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دادلدا) اس فادل شدل اس .در این یژود  ،ورای ارتقای سطح واوریاذیری ،محققاا واه کتارات
م و مصاحبه ،یعدی داددا را مطالعه کردلاند دو محققی وود این یژود

دود زمیدۀ زاویاهوداد

را فرادم کرد دمچدین حساسی .زیاد ور روی کیفی .مصاحبهدا از جمله موارد مورد توجاه در
این حیطه وودند ورای ارتقای سطح اطمیدا یذیری ،محققا سعی کردلاند مسایر روشان تکامال
مقوالت را منخو کددد ،کیفی .مقوالت را وا وحث مداوم و منورت وا افراد حااذق در حاوزۀ
سالمددی و یژود

کیفی واال وبرند در چهار نمونه ،اس دباهدای صورت سرف ه از مصاحبهداا و

مقوالت ودس .مدل را وا دود منارک.کددادسا در میاا سذاشا یم و از صاح .و ساقم نهاا
اطمیدا حاصل کردیم نهای اً ایدکه ورای ارتقای تأییدیذیری تالش شدل اس .که تماامی مراحال
تحلیل مح وای کیفی م عارآ را وه دووی رعای .نماییم

یافتهها
یاف هدای یژود

در قال

جدول  2ننا دادل شدل اس .این جدول ماتریس مفهاومی حاصال از

تحلیل م و مصاحبهدا را وا روش تحلیل مح وای کیفی م عارآ ننا میددد در ادامه وه توضایح
در کدام از مقوالت و دردلمقوالت یرداد ه و نقل قولدای الزم ورای نها ارائه دوادد شد
جدول  :2ماتریس مفهومی تحلیل محتوای کیفی دادهها
مقوالت اولیه

خرده مقوالت

ناتوانی مردا سالمدد ویول در ادارۀ امورات روزمرل زندسی ،نیاز

نگرش مثبت مردان به

وه دمدم ،میل جدسی ،اع بار وین ر ،موافق وا ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

ناتوانی در رسیدسی وه امورات روزمرل مدرل ،ناتوانی
جسمانی ،وی عالقگی وه ددم .وه مردی ناتوان ر از دود،

نگرش منفی زنان به

داش ن فرزندا دوب ،توا مالی و وی نیازی وه شودر،

ازدواج مجدد

مقوالت اصلی

دوگانگی جنسیتی
نگرشهای سالمندان
به ازدواج مجدد

مخال) ازدواج مجدد سالمدد
نخواس ن قاواالسر ،اولوی .ویوسی ور ازدواج در سالمددی،
تجارب یینین دود/دیگرا

ترجیح بیوگی

سالمندبیوگی
خودخواسته
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ادامه جدول  :2ماتریس مفهومی تحلیل محتوای کیفی دادهها
مقوالت اولیه
دوری از /ویدانمانی فرزندا  ،اولوی .نق

خرده مقوالت
یدری/مادری

ور ازدواج مجدد

مقوالت اصلی

بازدارندههای عاطفی

لروم توا مالی مرد سالمدد ویول ،توقعات مالی زیاد زنا ،

داراییمحوری در

نیاز زنا ویول وه ین وانه مالی

ازدواج مجدد سالمندان
سالمندبیوگی از سر

عدم تحمل نامادری /نایدری ،مخالف .وین ر فرزندا یسر
(عاطفی /اق صادی) ،معضل ارثوری ،وجود موافق.دای

ناچاری

نقشآفرینی فرزندان

نسبی فرزندا
تفسیر شهوانی از ازدواج مجدد ،یذیرش ددجاری ازدواج
مردا  ،قضاوت اطرافیا  ،نارضای ی و محدودی.دای

موانع هنجاری

دویناوندی
ناتوانی در رفع منکالت ،ناامیدی از فرزندا

ناتوانی در ادارۀ مالی

ازدواج مجدد از سر

زندگی (زنان)

ناچاری

تدهایی ،ویولسی و محدودی.دای تعاملی

مشکالت تعاملی

توا مالی مرد سالمدد ،اولوی .در مدی

توان مالی برای ازدواج

حمای .اطرافیا  ،وهبود نگرشدا در مقایسه وا سذش ه،
قضاوت ور مبدای دلقیات فرزندا  ،درک تدهایی و

حمایتهای شبکهای

ازدواج مجدد پیشروانه

منکالت ،اس قالل فکری
لروم ددال .دول ،.تعین حدود شرعی-قانونی-عرفی

ضرورت اقدامات

ازدواج سالمدد

نهادی

نهادیده کرد ازدواج سالمددا (در سطح جامعه و در
سرادای سالمددا ) ،تالش ورای تغییرات ارزشی و ددجاری

نهادینهکردن ازدواج

انتظارات نهادی

مجدد سالمندان در
سطج جامعه

در ادامه وهتفصیل وه ارائۀ یاف هدا مییردازیم محور وحث در وخ

یاف هدا مقوالت اصالی و

دردلمقوالت دس دد ضمن تنریح فضای مفهومی مقوالت مذکور ،سعی داوادیم کارد اوعااد و
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م علقات نها را ذکر کردل و ور اسا

نقل قولدای مس قیم از منارک.کددادسا  ،نهاا را مسا دد

کدیم جه .ممانع .از طوالنیشد م ن ،از یرداد ن مفصال واه مفاادیم اولیاۀ اسا خراج شادل
دودداری میکدیم

 )1دوگانگی جنسیتی نگرشهای سالمندان به ازدواج مجدد
این مقوله ویانگر این اس .که زنا و مردا سالمدد ویول و ازدواج مجددکردل نگرش دوسانهای وه
ازدواج مجدد در سالمددی دارند وه این معدا که زنا ساالمدد ویاول و ح ای ازدواج مجاددکردل
نگادی کامالً م فاوت از مردا نسب .وه موضوع تجدید فراش در سالمددی دارند مردا موافق ی
نسب اً مطلق وا ازدواج مجدد در سالمددی دارند و زنا کامالً ورعکس ،نگادی مدفی وه

دارند و

اسر موافق ی در میا زنا سالمدد دراینوارل دیدل میشود وه دلیل شرایطی اس .که در نظر دارند
نگرش مثبت مردان به ازدواج مجددد :ماردا ساالمدد ویاول و ازدواج مجاددکردل ،ازدواج
مجدد را ورای مردا الزم میداندد در تنریح این ضرورت وه اوعااد مخ لا) زنادسی ماردا در
سالمددی اشارل میکددد از جمله ناتوانی مردا در ادارل امور زندسی روزمرل ،ایدکه نیازمدد کسی

دس دد که «دورد و دوارکی» تهیه کدد و «مدرل را تمیر و مرت

کدد » چو وه قول دودشا این

کاردا دیگر از عهدۀ مرد ور نمی ید یکی از مردا سالمددا ازدواج مجددکردل ایان موضاوع را
ایدگونه ویا میکدد:
حقیق اً مرد یس از سالدا زندسی م أدلی ورای

سخ .اسا .کاه کارداای زناناۀ مدارل

انجام ددد منِ ییر چگونه میتوانم یخ .و یر کدم یا لبا

را

ونویم اصوالً نمیدانام وایزنای

ورای مرد در این سن و سال مثل وال اس .من شخصاً نه فقط ورای داودم ولکاه وارای دماه
مردا ییر ویول ،ازدواج مجدد را توصیه میکدم

اما موضوع دمین ناتوانی در انجام امورات نیس .مهمترین چیر شاید دماا تدهاایی واشاد
نداش ن دمدم از جمله موارد تمایل زیاد مردا وه ازدواج مجدد اس« .دمصحب ».و «دمدم» از
جمله مواردی اس .که مردا وسیار وه

اشارل کردلاند از نظار ناا « ،انساا دار چقادر کاه

فرزندا دووی دم داش ه واشد واز دم نا نمیتواندد دمدم و دمصحب .داووی وارای یدرشاا
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واشدد ،نمیتواندد از تدهایی درت ویاورند » از نظر مردا سالمدد ویول و ازدواج مجددکردل ،م أدل
وود ورای مردا در این جامعه «اع بار وین ری می ورد » «حداقل میتوانی چدد مهمانی واروی »
ولی واقعاً «ودو ز  ،دس .و یای .ورای رف ن وه دانۀ اطرافیا وس ه اس » .تمامی این نمونهداا
در کدار میل جدسی مردا که وسیار یوشیدل وه

اشارل میکردند از جمله مواردی اس .که نا

را جرو موافقا اصلی ازدواج مجدد سالمددا ویول میکدد
نگرش منفی زنان به ازدواج مجدد سالمندان :زنا سالمدد ویول قبل از در چیار ازدواج ز

در سدین سالمددی «عی

و عار» تلقی میکددد نا ور این واورند که در این سن و ساال «دیگار

شودر ورای چه میدوادم » زنا سالمدد ویول عموماً مخال) ازدواج مجادد در سادین ساالمددی
دود دس دد مگر نکه واقعاً وه لحاظ مالی منکل داش ه واشدد اما از دمه مهم ر ،عدم تمایل نا
وا تجروۀ زندسی م أدلی و ددم .کرد وه مردی جدید اسا .یکای از زناا ساالمدد ویاول در
اینوارل میسوید:
وبیدید ،مردی که در این سن وسال میدوادد دووارل ز وگیرد دواقاع دادم کار مایدواداد
ناتوا اس .دمه میدانیم که مرد نمیتواند کار و وار زندسی دودش را رووهرال کداد او اال
ز میدوادد که دودش و مدرل

را ادارل کدد واقعاً ورای زنی مثل من ،که امورات دودم را

دم نمی توانم ادارل کدم ،سخ .اس .که دوواارل دماا رال را کاه یدجاال شصا .ساال وارای
شودرم و وچهدایم در اوج توانایی انجام دادم اال ورای مردی دیگار انجاام ددام تاوان

را

ندارم تدها نی .نها ورای ز سرف ن مجدد ،دما ددم کاری اس .اسر ز جوان ری وگیرناد
شاید و واند وه ر دواس هدای نا را ور وردل کدد ولی واقعاً کسی مثل من نمیتواند

از جمله موارد دیگر ورای مخالف .زنا سالمدد ویول وا ازدواج مجدد ،این اس .که وه لحااظ
مالی نیازمدد کسی نیس دد و فرزندا دووی دارند کاه از ناا حمایا .عااطفی مایکدداد ناا

مع قدند که وله «اسر واقعاً وه لحاظ مالی ناتوا واشد یا حامی دووی نداش ه واشاد شاودر کارد
ورای

وه ر از در چیری اس» .
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 )2سالمند-بیوهگی خودخواسته
این مقوله ویانگر وضعی ی اس .که در

سالمدد ویول وطور دوددواس ه مایال واه مانادساری در

دما وضعی .ویوسی دس دد و تمایلی وه ازدواج مجدد ندارند ایان امار وینا ر در ماورد زناا
صدق میکدد نرد نا ویولماند در اولوی .قرار دارد وه دمین دلیل ما از

وه ترجیح ویولسای

یاد کردلایم
ترجیح بیوهگی :وردی از زنا مجرد سالمدد وا توجه وه تجروه نادرسدد از ازدواج یینین ،یا
مداس

دانس ن وضعی .فعلی دود ،تجرد را ترجیح میدددد و از ازدواج دوواارل اج دااب مای-

ورزند نا « قاواالسر» نمیدواددد و «ویشودری را ترجیح میدددد » دمانگوناه کاه مناخو
اس .این ارجحی .تجرد در میا زنا سالمدد شایع اسا .یعدای چداین ارجحی ای را در میاا
مردا سالمدد کم ر میتوا یاف .تمامی زنا سالمدد ،اعم از ازدواج مجددکردل و ویاول ،اذعاا
میکددد که اسر وضعی .اق صادی مداسبی داش دد و میتوانس دد نیازدای ماادی داود را وار وردل
کددد درسر ازدواج نمیکردند یا مایل وه

نخواددد وود نخواس ن قاواالسر ودین معدا اس .کاه

یا ز سالمدد داطرلی دووی از ازدواج اول دود ندارد یا اصوالً تمایلی وه ورود مجدد وه رواوط
م عارآ و در وسیاری از موارد ناوراور زنادسی داانوادسی را نادارد از ایدارو ،ازدواج مجادد در
دورا ییری را درسر ورای دود یسددیدل نمیداند یکی از منارک.کدددسا ز ویول در اینواارل
اینسونه میسوید:
زنانی که در مدی داش ه واشدد و فرزندانی داش ه واشدد دیلی منکل اس .که دوواارل ازدواج
کددد زیرا در زندسی زناشویی تبعیضدای فراوانی را میویدیم ولای اال مان مسا قل دسا م
دیق کسی کاری وا من ندارد و دودم تصمیم می سیرم و قا واالسری ندارم

از جمله شرایطی که سالمددا ز را وه ترجیح ویولماند سوق میدداد دماناا اسا قالل ماالی
نهاس .زنانی که یا دود کارمدد وازننس ه دس دد یا مس مریوگیر شاودر م وفاایشاا دسا دد از
جمله افرادی دس دد که ترجیح میدددد ویول واقی وماندد و از ازدواج مجدد سرواز میزندد نهاا واه
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دالیلی دمچو اس قالل مالی دود و عدم نیاز وه شودر اشارل میکددد دمچدین این واقعی .کاه واا
ازدواج مجددشا  ،مس مری نها قطع میشود یکی از منارک.کدددسا ز ویول دراینوارل میسوید:
دمین ویولسی وه نفعم اس .نه دس م را یی

کسی دراز میکدم نه مدا .کسای را مایکنام

حقوق مادیانه دارم دودم قای دودم دس م ز اسر در این سن ازدواج مجدد میکدد وینا ر
وه داطر منکالت مالی و نداش ن در مد اس .وسرنه در این سادین ییاری دم کای حوصالۀ
مدارا وا مرد ییرتر و ناتوان ر از دودش را دارد وهددا زنا نساب اً جاوانی دام کاه واه ییرداا
ازدواج میکددد وه دمین دالیل اس.

یکی از زمیدهدای ترجیح ویولسی یا تجرد ور ازادواج مجدد تجارب یینین نها اسا .افاراد
سالمدد تصمیمات دوی

را ورای ازدواج مجدد ودا ور تجارب دود و دیگرا میسیرند تجارب

نادوشایدد ز /مرد ویول از ازدواج قبلی دود و یا مناددلی سرنوش .کسانی کاه ازدواج مجادد

کردلاند در وسیاری از موارد مانعی ورای اقدام وه ازدواج مجادد دواداد واود «نداشا ن زنادسی
دوب وا شودر قبلی» تجروهای ورای ام دااع از ازدواج مجادد ز ساالمدد شادل اسا« .واا ایان
تجارب تلخ ،تصورمی کدم اسر دووارل ازدواج کدم رام

زندسیام مجدداً از وین می رود و اصالً

طاق .و حوصلهی مرددا را ندارم فکر می کدم که تمام مردا ماندد شودر قبلی من دس دد» (ز
سالمدد ویول) عکس این موضوع دم صادق اس .اسر فرد سالمدد ویول از شودر/ز قبلای داود
زندسی دوشایددی داش ه مسلماً نگرش

وه ازدواج مجدد نیر مثب .دوادد وود این نک اه را در

دیدسال زنانی که ازدواج مجدد کردل وودند میتوا مناددل کرد
عالول ور تجارب شخصی دود فرد ویولی سالمدد ،تجارب دیگر افراد نیر سال مناوق و ساال
مانع ازدواج مجدد سالمددا میشود زمانی که فرد سالمدد قصد ازدواج میکداد دیلای از افاراد

تجارب شخصی دود یا زمو شکس .ازدواج دورا ییری دیگرا را مثاال مایزنداد« :کساانی
دس دد در ازدواج مجدد دود موفقی .چددانی ودس .نیاوردلاند این افراد وه من توصیه میکددد
که دیقسال این کار را انجام نددم» (مرد ویول) تجروهی شکس .دیگرا در ازدواج ییری یا تر
از شکس .و ودترشد وضعی .موجود نیر در ترجیح ویولسی ور ازدواج مجدد ساالمددا ماؤثر
وودل اس .یکی از زنا سالمدد ویول در این وارل اینسونه نظر میددد:
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واقعاً از ازدواج مجدد میترسم چو در اطرافم موارد ودی را میویدم مخصوصااً وارای یاک
فرزندان

ز  ،که چگونه وعد از ازدواج یی

ورسردد؟ مخصوصاً سال که سرنوشا .وردای

زنا ازدواجکردل را دم میویدیم که وارل شدلاند

اما در کدار این سرول از سالمددا که سالمددویوسی را وه دلیل تجارب یینین دود یا دیگارا
و یا وه دلیل حفظ اس قالل ترجیح میدددد ،شادد سرودی از سالمددا دس یم که از سر ناچااری
ویول میماندد
بازدارندههای عاطفی سالمندان :این دردلمقوله ویانگر
که ز یا مرد سالمدد نسب .وه فرزندان
این موارد میتوا وه نگرانی و تر

دس ه از احساسات و عواطفی اسا.

دارد و مانع از اقدام وه ازدواج مجدد مایشاود از جملاه

ز یا مرد سالمدد ویول از دوری از فرزندا یا ویدانما شاد

فرزندا شا یس از ازدواج مجدد دود دارند نا  ،وهویژل زنا سالمدد ویول ،نگرا این موضوعاناد

که یس از ازدواج مجددشا « ،فرزندا دیگر جایی را ندارند که وروند»« ،سرسردا میشوند»« ،دانۀ
نایدری که نمیتواندد ویایدد» وداوراین وه داطر نها دم که شدل ویول واقی میمانداد و ازدواج مجادد
نمیکددد یکی از زنا منارک.کدددۀ ویول دراینوارل ایدگونه میسوید:
«اال که دووارل ازدواج نکردم دد رانم احسا
نق

یدر را دارم دم نق

وییدر و ویورادری ندارند زیرا من دودم دم

مادر و ورادر را » و یا در مواردی میسوید« :تر

نایدری و اذیا.

و زار وچهدا واعث شدل که دمین ویولماند را ترجیح ددم دمین که سایۀ داودم روی سار
وچهدایم اس .یک دنیاس .زندسی در جوری واشه میسذرل»

در میا مردا نیر دمین وضعی .اما وا شدتی کم ر دیدل میشود در میا مردا سالمدد ویول
افرادی دیدل میشود که ویول ماند را تا سروساما سرف ن تمامی فرزندا شا ترجیح مایددداد
یکی از منارک.کدددسا دراین وارل این سونه توضیح میددد:
ترجیح میددم تمامی فکر و ذکرم روی این یک دو وچهام واشه که ددوز دانه دس دد درسا ه
که وررسدد ،اما میدوام نها را سروساما وددم ،وعدش ددا وررسه نمیدوام کسای دیگاهای
ویاد و میل و توجهم از فرزندام را کم وکده یا ایدکه در زندسیما ددال .وکده فعالً یدر وود
ورایم در اولوی ه
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وداوراین عواط) والدسی نسب .وه فرزندا میتواند ،در کدار سایر دالیل و شارایط (واهویاژل
ورای زنا ) ،واعث ویولماند دوددواس ه در میا سالمددا شود

 )3بیوهماندن از سر ناچاری
مقولۀ ویولماند از سرناچاری ویانگر این اس .که سرودی از سالمددا علیرغم تمایل واه ازدواج
مجدد ،وه دلیل مجموعۀ م دوعی از شرایط «ناچارند» ویول واقی وماندد این طبقه در دو سرول زنا
و مردا را شامل میشود از جمله این شرایط و دالیل عبارتدد از :داراییمحوری ازدواج مجادد
سالمددی ،نق

فریدی فرزندا و موانع ددجاری

داراییمحوری ازدواج مجدد :این دردل مقوله ویانگر این اس .که ازدواج مجدد ساالمددا
ز و مرد کامالً م أثر از شرایط اق صادی و داراییدای مردا سالمدد ویول اس .وه ایان معداا کاه
اسر مرد سالمدد ویول از تمکن مالی وردوردار واشد ،امکا ازدواج مجادد وارای وی زیااد اسا.
وهویژل اسر مرد دارای در مدی ثاو( .از جمله حقوق وازننس گی) و مدارل شخصای واشاد ایان
امکا وین ر اس .مصاحبهدای این یژود
اغل

حاکی از این موضاوعدد کاه ماردا نساب اً م ماول

وا شره وهنام کارد وردای اماوال وارای ز  ،توانسا هاناد ازدواج مجادد کدداد یکای از

منارک.کدددسا مرد اینسونه توضیح میددد:
من وه لحاظ مالی توانایی داش م و دارم دم حقوق وازننس گی دارم دم مقداری مال و دارایی
دم دارم مقداری را وه نام زنم کردم در زما عقد اینا دام از ددادواسا ه قباول کردناد
واقعاً اال اسر این توا مالی را نداش ه واشی نمیتوانی ازدواج مجدد وکدی ویولزنا اماروزی
توقعشا زیاد اس.

اما جدبۀ دیگر این داراییمحوری در توقعات مالی زیاد زنا اس .زنا ویاول چاه ساالمدد و
چه غیرسالمدد ورای ازدواج مجدد وا مردا سالمدد شروه مالی زیادی را میسذارند یا ان ظاارات
م عددی دراینوارل دارند از جمله ایدکه مرد تا حد امکا دارای حقوق ثااو ی واشاد کاه یاس از
مری شودر ،وی صاح

شود در غیر این صورت مثالً «نص) مدرل مسکونی را واه ناام وی

ثب .وکدد » و در وسیاری از موارد شرهشا «سرف ن مهریه از دما او ادای عقاد» اسا .شااید
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ورای مردا سالمدد ویول این دس ه از شرایط مهمترین مانع ور سر ازدواج مجددشا واشد یکی از
سالمددا مرد ازدواج مجدد کردل تجروۀ دودش را ایدگونه ویا میکدد:
من شخصاً در ییری یک وار دیگر ازدواج کردم زنی که سرف م مثل من ییر نبود یک دد ار دام
دارل دوب حقوق وازننس گی دم دارم یس از من این حقوق ورای او دواداد ماناد کاه الب اه
دمین شره اول ورای ازدواجم وود چو اسر حقوقی نداش م ازدواج نمیکرد واا مان اماا تدهاا
این دانه را دارم که قبالً وه نام تدها دد رم کردم منروه وه ایدکه تا روزی زندلام در
کدم حاال وهانه این دانه را دم سرف ه که فعالً زیر وار نرف م و تاازل امکاا واهناام کاردن

زنادسی
دام

نیس .واقعاً اسر این یک ذرل توا مالی را نداش م نمیتوانس م ازدواج مجدد وکدم

دود زنا ویول و ح ی زنا ازدواج مجددکردل وه این نک ه اذعا میکددد کاه تاأمین ماالی از
سوی شودر شره اصلی ازدواج مجددشا اس .در این میا زنانی وود که وه دلیل فقدا مدبع
در مدی منخو ،تمایل داش دد وا مردانی وا در مدی یایدار ازدواج مجدد وکددد از سوی دیگار،
وه دلیل نیاز وه ین وانۀ مالی در صورت مری شودر یا جدایی از وی ،وایس ی تاالش مایکردناد
تضمیندایی مالی از شودر جدید وگیرند یکی از منارک.کدددسا ز سالمدد ازدواجمجددکردل
در اینوارل میسوید:
تر

از شکس .ازدواج دورا ییری یا فوت دمسر و دس .دالی ورسن ن نارد فرزنادا یاا

دانهی تدهایی واعث میشه که من شروطی مالی ورای دواس گارم وگذارم مان داودم ییارم
شودر دم ییر دوب اسر ومیرد یا طالقم وددد ودو ین وانه مالی چگونه زندسی کدم؟ وهددا
میدانم فرزندانم دم دیگر مثل سذش ه ازم حمای .نمیکددد دودمم کاه کااری نادارم یاس
ناچارم وه لحاظ مالی جای یای دودم را محکم کدم »

در این مطالعه وه این نک ه رسیدیم که ساداً زنا از نیاز مردا سالمدد وه ز سوءاس فادل کردل
و سعی میکددد تا حد ممکن شروه مالی ازدواج را زیاد تعیین کدداد اماا دماین شاروه ماالی
سدگین زنا واعث شدل نه فقط دود مرد سالمدد ویول ولکه فرزنادا ناا نیار واه ایان موضاوع
حسا

شوند و وا وه میا مد وحث ارث و میراث ،وا ازدواج مجدد یدر دود مخالفا .کدداد

در ایدجاس .که وه مبحث نق

فریدی فرزندا میرسیم
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نقشآفرینی فرزندان :از جمله عواملی که میتوا در مبحث ازدواج مجدد وهویژل در راوطاه
وا مردا سالمدد مطرح نمود ،وحث ارث و میراثی اس .که قرار اس .در یددل وه دمسار جدیاد
یدر ورسد این مانع در وسیاری از دانوادلدا وا جدیّ .مطارح اسا .واهویاژل در داانوادلداایی
ثروتمدد سادی اوقات دمین دلیل ،زیر یوش

فناردای ددجاری وفاداری و عی

و عار شمرد

ازدواج یدر دود را ننا میددد وهویژل این عامل زمانی وین ر دودنماایی مایکداد کاه کد ارل
اموال یدری در دس .فرزندا واشد و یدر عمالً اد یار چددانی در این راوطه نداش ه واشد عالول
مهمی دارد چرا کاه وار اساا

ور دود ارث ،مهریهی دردواس ی زنا نیر در این میا نق

واید مقداری از اموال یدری وه اسم دمسر جدید ثب .شود و ایان وارای فرزنادا قاوال تحمال
نیس .در اینوارل یکی از منارک.کدددسا مرد که وه لحاظ مالی م مول اس .و چدد وار ازدواج
مجدد داش ه میسوید:
ساداً وه من میسویدد که یدر ،شما نقدر ازدواج کردلای که وروی ما را وردلای ایندا چیری
اس .که وه زوا می ورند اما من میدانم درد نها چیس .نهاا وار ایان واورناد کاه ارث و
میراث دودم را وه ویگانه دادلام

عالول ور موضوع ارث و میراث ،در مواردی نق

فریدای فرزنادا واه لحااظ عااطفی اسا.

موضوع «دید زنی وه جای مادر» از جمله موانعی اس .که فرزندا یی

روی مردا سالمدد ویاول

میسذراند و مانع از ازدواج مجدد دا میشوند فرزندا وا شدت وینا ری چداین ماانعی را جلاو
ازدواج مجدد مادرا ویول سالمدد دود میسذارند این ممانع ،.وین ر و شدیدتر از ساوی فرزنادا
یسر اعمال میشوند که وه دلیل مسائل غیرت و مردانگی و

نمیتواندد وپذیرند که مادرشا وا مرد

دیگری ازدواج وکدد یکی از زنا سالمددی که مجدداً ازدواج کردل در اینوارل میسوید:
«فرزندانم قبول نداش دد سایه مردی دیگر وجر یدرشا ور سر من واشد ایندا وااور فرزنادانم
وود یا میسف دد اصالً در طایفه چدین چیری مرسوم نیس .الب ه یسرانم سخ گیرتر وودند »

نق

فریدی فرزندا میتواند وعد مثب ی دم داش ه واشد و

در موافق.شا وا ازدواج مجدد

والدینشا اس .وحث تأمین مالی و مراقب .از والد/والدۀ سالمدد از جملاه عاواملی اسا .کاه
میتواند موافق .نسبی فرزندا ورای ازدواج نا را وه دنبال داش ه واشد نگرانی مدام فرزندا از
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تدهایی والد/والدۀ دود و سدگیدی مراقب .از نها (که دود نیر وار زندسی داانوادسی داود را وار
دوش دارند) واعث میشود که فرزندا در مواردی وا ازدواج یدر یاا ماادر ویاول داود موافقا.
وکددد اما ،طبق یاف هدای مصاحبهای ما ،این تمایل وین ر ورای ازدواج مجادد یادر ساالمدد ویاول
وودل تا مادر یکی از منارک.کدددسا  ،ز ازدواج مجدد کردل ،در اینوارل میسوید« :دد ارانم واه
شودر دود و ز داداششا  ،جه .مراقب .و یرس اری از من اع ماد نداش دد و وردالآ میل واطدیشاا ،

وا ازدواج من موافق وودند » یکی از مردا سالمدد منارک.کدددل ازدواج مجددکردل دم در اینواارل
میسوید« :یسرانم از

جه .موافق وودند که ویز ماند من وار مسئولی .دا را سدگینتر میکارد و

مدام واید فکر و ذدنشا وه من ییرمرد منغول واشد ،یس چه وه ر که وا ازدواجم موافق .کددد»

موانع هنجاری :اما ویولماند اجباری میتواند ناشی از ددجاردای اج ماعی نیر واشاد یعدای
زنا یا مردا سالمدد ویول وه دلیل فناردای ددجاری وه ناچار ویاول وااقی مایمانداد و اقادام واه
ازدواج مجدد در سالمددی نمیکددد این مقوله وین ر موضعسیری مدفی مردم را نسب .وه ازدواج
مجدد سالمددا ننا میددد عدم مقبولی .ازدواج دورا ساالمددی ،واه ساخرل سارف ن ،عاار
شمرد  ،ناشایس.یدداری و موارد دیگر ،نظر و دیدسال وخنی از اج ماع در مورد این عمل اس.
«عی

شمرد » و «ویوفا دانس ن» از جمله مهمترین عداصر ارزشی و ددجاری اس .کاه موجا

میشود زنا و مردا سالمدد در اقدام وه ازدواج مجدد دچار منکل شوند این مسائله یساددیدل
نیس .و وه ر اس .شخو وقیه عمرش را نرد فرزندان

سپری کدد ازدواج در

سان و ساال

«چیر دووی نیس ».وه قول یکی از منارک.کدددسا ز ویول« :وه من میسف دد دیگر الزم نیس.
ازدواج کدی ،چرا که سدی از تو سذش ه و اال نول و ن یجه داری؛ عی
نول و ن یجهدار دووارل عرو

و عار اس .کاه یاک ز ِ

دانهدا شود » از سوی دیگر «مردم» ازدواج مجدد فرد ساالمدد را،

وهویژل ورای زنا وه عدوا «ویوفایی» تلقی میکددد ورد سرارلداایی دمچاو «یاس ساالداا
زندسی وا شودرش ،دووارل ازدواج کردل» یا « نقدر ویوفا وود که قادر نیس .حداقل تاا ساالگرد
وفات دمسرش صبر کدد» دمگی سرارلدایی دس دد کاه مادام در جریاا ازدواج یاا تمایال واه
ازدواج فرد سالمدد وه سوش میدورد
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 )4ازدواج مجدد از سر ناچاری
منارک.کدددسا ور این واورند که در سالمددی سال «ناچار» وه ازدواج دوادی شاد مناکالت و
مسائلی دامنسیر فرد سالمدد ویول میشود که صرفاً وا وجود دمسر قاول حل اس .ح ای وجاود
فرزندانی که مدام وا وی در ارتباهاند نمیتواند این مسائل را حال کداد واه قاول ناا در ایان
شرایط «اسر ازدواج نکدم چه کدم» دو مضمو در ایان راوطاه واه دسا .مدناد :عجار در ادارۀ
زندسی و محدودی.دای تعاملی
فرد سالمدد تدها قادر وه حل منکالت شخصی دود نیس .حال این مناکالت مرواوه واه
مسائل و امورات روزمرلی دودش واشد یا محدودی.دایی که در تعامالت و رفا.و ماددای
وه دلیل ویولسی ورای وی یی

می ید دمهی ایدها در کدار تدهایی وی را وه سم .این امر ساوق

میدددد وداوراین وردالآ میل واطدی ،ز یا مرد ویوۀ تدها ،دود را ناچار وه ازدواج میداند یکی

از مردا سالمدد ازدواج مجددکردل در اینوارل ،اینسونه اظهار نظر مینمود« :واقعاً تحمل تدهاایی
ورای من غیر ممکن وود ،وه شیولای که واعث انروا و سوشهننیدی مان در
وود » وادمه و تر

مادت  1ماال شادل

از حال و یددل ،عاملی سوقددددل ورای ییدا کرد دمادمی ،وارای ساالمدد

اس .تدهایی مرد وا ز در وعضی از مسائل دم شکل و در وردی موارد جدا از دم واودل اسا.
تر

ز از ورو ،اق ضاء مادی ،تر  ،ویماری و غیرل میواشد ،در حالی که مردا

را رسیدسی

وه احواالت شخصی و نیازدای روزانه چاو دمادم ،شاپری ،وهداشا .مدارل ،شسا.وشاو و

مواردی دیگر میداندد وه قول یکی از منارک.کدددسا مرد ازدواج مجددکردل« :فقاط مایدانام
در ییری و در تدهایی و ویماری ،کسی شاید جر دمسر من را تقبل نخوادد کرد » تامین دریداه-
دای سرسام ور زندسی و نیاز وه حمای.دای مادی ،دریدهدای درما و مراقب.داای مارتبط دو
عامل اصلی از ازدواج ناچاری ورای زنا ویولی سالمدد اس .یکی از زناا ساالمدد  11سااله و
مجدداً ازدواجکردل دروارلی دلیل ازدواج مجدد دود میسوید:
«من یک دد رجوا و یا یک ز جوا نیس م ازدواج من وین ر از سر ناچاری و تدهایی اس .و
اسر جایی ورای زندسی و دریده درما و غیرل داش م امکا نداش .مجدداً ازدواج کدم »
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عالول ور ایندا ،محدودی.دای تعاملی وین ر از نجا ناشی میشود کاه یاس از ویاول شاد ،
وه ویژل وارای ماردا  ،تعاامالت وی واا وخنای وررسای از دوینااوندا دمسار سااوق و ح ای
دویناوندا دود محدود میشود امکا اینکه مثال سااوق در مهماانیداا حضاور یاواد کم ار
میشود وه دمین دلیل مردا ویول وین ر تمایل دارند تجدید فراش کددد

 )5ازدواج مجدد پیشروانه
این مقوله ویانگر وضعی .افراد سالمدد ویولای اس .که وه رغم تمامی مواناع ذکار شادل در وااال
اقدام وه ازدواج مجدد کردلاند ورای مردا دراین وارل تمکن مالی وسیار تعیینکدددل واودل اسا.
اما در کدار  ،مقاوم .و تأکید مرد سالمدد ویول ور ازدواج مجادد ،ییناروانه واود

را نناا

میددد در مورد زنا این یینروانه وود وسیار ورجس هتر اس .چرا که وسایار وینا ر از ماردا
تح .فناردای ددجاری جامعه و دانوادل دس دد مقاوم .در وراور ازدواج نا از سوی فرزندا
وسیار وین ر از مقاوم .در وراور ازدواج یدرا سالمدد ویول اس .از دمینرو زنا سالمددی که وه
رغم تمامی این موانع اقدام وه ازدواج مجدد میکددد ،در این عرصه یینرو قلمداد میشوند ایان
مقوله شامل دو دردلمقولۀ توانایی مالی وه ازدواج و حمای.دای شبکهای اس.
توانایی مالی وه ازدواج :وین ر مردانی که توانس هاند اقدام وه ازدواج مجدد در سالمددی کدداد
نانی دس دد که وه لحاظ مالی از ثباتی نسبی وردوردارند و یا تمکن مالی قاول توجهی دارند در
چدین شرایطی نها توانس هاند در مقاول مخالف.دای فرزنادا شاا وایسا دد یکای از ساالمددا
ازدواج مجددکردل در اینوارل ،اینسونه میسوید:
وخنی از اموالم را در میا فرزندانم تقسیم کردم وه اصطالح ددا شا را وس م وعاد دمسار
مداسبی ییدا کردم اجازۀ ددال .وه فرزندانم ندادم من وودم که تدها وودم من واودم کاه وایاد
چنمان ظار یکی میوودم تا مثالً غذایی ورایم مادل کدد یا دانهام را تمیر کدد یا دمدمم واشاد
دا فقط ادعا داش دد ز سرف ن ورایم از دمه چیر وه ر وود

یکی از زنا سالمدد مجدداً ازدواج کردل ور تصمیم دود ور ازدواج مجدد یس از سروسااما
داد فرزندان

اشارل میکدد:
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من فرزندانم را سر و ساما دادم وعد دیدم شرایط ور وفق مارادم نیسا .تصامیم واه ازدواج
سرف م دیگر تدها ماند در دانه ورایم سخ .وود ناه واه حارآ اطرافیاا و ناه واه حارآ
فرزندا توجهی نکردم دمینه حرآ و حدیث دس.

حمایتهای شبکهای :مدظور از ایان مقولاه ایان اسا .کاه وقاوع ازدواج مجادد در میاا
سالمددا در وسیاری موارد مردو حمای .شبکهدای دویناوندی یا دوس ی اس .ساالمددا از
این مورد وه «درک وضعی .من تدها» یاد میکددد یعدی افرادی در ییرامو نا دس دد که شرایط
دشوار او را درک میکددد و حامی و منوق وی در ازدواج مجدد دس دد ایان نک اه واهویاژل در
مورد مردا سالمدد ویول تدها و زنا سالمدد ویولای که وه لحاظ اق صادی وسیار در مضیقه دسا دد

دیدل میشود وه سف ۀ دودشا  ،کسانی دس دد کاه «شارایط ساالمددی نهاا را واه داووی درک
میکددد و وه ازدواج مجدد تنویقشا میکددد » ایندا دمگی ننا از تغییر تدریجی رویاهداای
ارزشی و ددجاری دارد یکی از منارک.کددادسا ز کاه  12ساال سان دارد و در  11ساالگی
مجدداً ازدواج کردل در اینوارل میسوید:
سرودی از دا که موقعی .من را درک می کردند و منکالت مارا احساا

مای کردناد از

جمله موافقا من ورای امر ازدواج وودند چرا که شادد وودند وعد از وارری کارد  1فرزناد
اکدو من تدها دس م و در دانه تدهای تدهایم نها وسیار عالمانه فرزندانم را راضی واه ازدواج
من کردند

 )6انتظارات نهادی
مدظور از ان ظارات نهادی دمانا

دس ه از رادکاردایی اس .که سالمددا وارای تساهیل ازدواج

مجدد سالمددا ارائه میدددد وه عبارتی ان ظااراتی کاه نهاا از نهادداای حکمرانای وارای رفاع
منکالت دود دارند این مقولاه داود شاامل دو زیرمقولاه اسا :.ضارورت اقادامات نهاادی،
نهادیدهکرد ازدواج مجدد سالمددا در جامعه
ضرورت اقدامات نهادی :سالمددا ورای حال مناکالت مارتبط واا ازدواج ساالمددا ویاول،
دماندد دیگر سرولدای اج ماعی« ،دس .وه داما » دول .میشوند ان ظار دارند دول .از طریق یک
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سری قوانین و یا حمای.دای رسمی در تسهیل ازدواج نا اقدام کدد ورای نمونه ور این واورند که
یک سری اصول شرعی ،قانونی و عرفی را ورای ازدواج سالمددا تعیین کدد ورای نمونه در ماورد
مهریهدای سدگین اسرچه زنا م مایل وه ازدواج مجدد اس داللدای دا

داود را در ایان راوطاه

دارند اما از نگال مردا سالمدد دول .واید حدوحدودی ورای این دواس هدا ایجااد کداد« :ای کااش
قانونی وجود داش .که ورای مردا و زنا سالمدد حدوحدودی از مهریه و غیرل تعیین شاود وه ار
اس ».دیگر اینکه ،وه قول یکی از منارک.کدددسا سالمدد مجدداً ازدواج کردل:
منخو شود که وق ی دانمی (سالمدد یا غیرسالمدد) وا فرد سالمددی ازدواج مایکداد چاه
مقدار از شودرش ارث می ورد فرزندا ما دم حق دارند نگارا واشادد وه ار اسا .قاوانین
درس .و مدطقی ایجاد شود وهطوریکه ،دانمی در در عمار واا مان ازدواج مایکداد ساهم
کم ری از ارث و میراث من وه او تعلق وگیرد

از نظر منارک.کدددسا  ،منکالت اق صادی ددیل در ازدواج مجدد نا  ،صرفاً واا ددالا.
دول .قاول تعدیل اس.
نهادیدهکرد ازدواج مجدد سالمددا در جامعه :این مقوله ویانگر دیدسال منارک.کدددسا در
مورد لروم تغییر نگرش جامعه و ارزشدا و ددجاردای
ایدکه الزم اس .تاوو وود

ونکدد،

دروارۀ ازدواج مجدد سالمددا اسا.

را رف اری ناوهدجاار تلقای نکدداد ،در امااکدی دمچاو

ساینگالدای سالمددی «چیری وه نام ازدواج میا سالمددا ز و مارد وجاود داشا ه واشاد» و
ییگیری شود در کدار تمامی ایدها ،الزم اس .وحث ازدواج مجدد در سطح عمومی جامعه مطرح
شود دم در روزنامهدا و دم در تلویریو ورای نموناه یکای از ساالمددا  ،کاه  11ساال دارد و
مجدداً ازدواج کردل ،در این وارل میسوید:
واید فرددگسازی اس ،.وه شیولای که عی

وعار موضوع ورطرآ شود ورای مردمی که اسار

حاال ییرمرد و ییرزنی را میویددد که ازدواج مجدد کردلاند تعج
واید مسئله عادی شود وهطوریکه اینوار از ازدواج نکرد

میکددد و یق یق مایکدداد،

دا تعج

در سالدای ادیر فکر مردم در این وارل در کردس ا دیلی تغییر کردل

کددد الب ه شاکر دادا
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مسلماً نچه منارک.کدددسا  ،وهویژل مردا سالمدد ،وه

اشارل مایکدداد کاسا ن از مواناع

ازدواج شا اس .تصورشا ور این اس .کاه واا ورود دولا .واه ایان عرصاه ،دام در عرصاۀ
قانونگذاری و دم در عرصۀ ددجارسازی در عرصۀ عمومی ،موانع ازدواج سالمددا کم ر دوادد

شد مثالً «وه سالمددا وام وددد» یا « دولا .در تلویریاو واه ایان موضاوع وپاردازد کاه ماردم
منکالت ما را وه ر وداندد» و «قانو وگذارد که زنی کاه در دار زنادسی دمسار مارد دیگاری
میشود چقدر از دارایی او وه وی ورسد که فرزندان

را دم وه این ازدواج حسا

نکدد »

نتیجهگیری
مطالعهی حاضار واه موضاوع ازدواج ساالمددا و تبیاین

از مدظار ساالمددا ویاول و ازدواج

مجددکردل در شهر سقر در اس ا کردس ا یرداد ه اس .این مطالعاه ودااور ضارورت زماانی و
وضعی ی جمعی .کنور انجام شدل اس .امکا ورود تدریجی جمعی .وه وضعی .سالخوردسی
از یک سو ،و ددمات رفادی وهداش ی ،اق صادی و اج مااعی الزم وارای زنادسی نهاا از ساوی
دیگر ،انجام این یژود

را در مورد ازدواج مجدد سالمددا ویول معدیدار نمودل اس .چارا کاه

تأدل فرد سالمدد وا دود تسهیالت زنادسی را واه دمارال دارد کاه در وضاعی .ساالمددی تدهاا
امکا یذیر نیس .وه دمین دلیل فهم نگال سالمددا وه ازدواج مجدد ،تفاسیرشا از  ،مواناع و
چال دای مرتبط وا

از جمله مواردی اس .که در این مطالعه وه

یرداد ه شدل اس.

یاف هدای این مطالعه سویای وجود نوعی نگرش دوسانه نسب .وه ازدواج مجادد در ساالمدد
اس .نگرشی که جدسی ی اس .مردا سالمدد تا حد وسیار زیادی موافق ازدواج مجدد دس دد و
زنا سالمدد والعکس موافق .مردا وه دلیل دیدسادی اس .که از ناتوانیدای داود وارای ادارۀ
امور زندسی روزمرۀ دود دارند مخالف .زنا ناشی از تفسیری اس .کاه ناا از نااتوانیداای
جسمانی دودشا دارند و ایدکه دیگر نمی واندد وه امورات زندسی فردی دیگر یعدینودر جدیاد
و سالمدد دم رسیدسی کددد زنا دود را تواناتر از مردا در ادارۀ زندسی روزمرۀ دود در دماه
جوان

میداندد و دقیقاً تفسیری مخال) این از تواناییداای ماردا دارناد از دیگار ساو ،طباق

یاف هدای این یژود  ،شادد انواعی از ویولماند در دورا سالمددی و انواعی از ازدواج مجادد
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در سالمددی نرد زنا و مردا این جامعه دسا یم ساالمددویولماناد دوددواسا ه ،ویاولماناد
اجباری ،ازدواج دوددواس ه (یینروانه) و ازدواج از سر ناچاری تمامی این چهار وضعی .م أثر
از نیرودای اج ماعی و فرددگی (از جمله ارزشدا ،ددجاردا ،تعامالت ،تجاارب زیسا ۀ داود و
دیگرا و ) ،عاطفی (مادرانه و یدرانه) ،اق صادی (منکالت مالی ز یا مرد سالمدد ،توا ماالی
مرد سالمدد ،وحث ارث و میراث و ) و ح ای نهاادی (حمایا.داای نهاادی از ازدواج مجادد
سالمددا ) دس دد
یاف هدای این مطالعه در مواردی نق

مثب .تأدل سالمددا در سالم .روانی و جسمانی ناا

را ننا دادل که دمسو وا یاف هدای مطالعات مخ لا) در ایان زمیداه اسا( .قاادری و دمکاارا ،
1313؛ سریوز2111 ،؛ ایددرانا2113 ،؛ نیمکدام و تیموری )1011 ،دمچداین واا یاف اهداای مطالعاۀ
عثمانی ( )1331دروارۀ مانعوود فرزندا ورای ازدواج مجدد والد/والدۀ ساالمدد دمخاوانی دارناد
دمچدین وا نچه در مطالعه سا و سونگ ( )2110مدل اس .و در

ور وجود تقاضاا اماا کمباود

عمل ازدواج مجدد وه دلیل موانع م عدد در مداطق روس ایی اشارل شدل اس .دمسویی وجاود دارد
یاف هدای مطالعهی حاضر وا یاف هدای واتسو  ،ول و س ل ( )2111دروارلی روایا .زناا از ازدواج
مجدد دمدوانی دارد در مطالعۀ نا  ،ور مذاکرلایوود مبحث ازدواج مجدد سالمددا تأکیاد دارد
یعدی در میا سالمددا و نظام معدایی موجود در فرددگ ورای شخصیکرد مبحث ازدواج مجادد
نوعی مذاکرل در میا اس .در دیق یک از مطالعات ،وه اوعاد تجردسریدی دوددواس هی ساالمددا
اشارل نندل اس .اینکه سالمددا ویول ،وهویژل زناا  ،اسار مجادداً ازدواج کاردلاناد صارفاً از سار
ناچاری وودل و معدود مواردی را می توا دید کاه از سار میال و اشا یاق واودل واشاد وسایاری از
سالمددا ویول وهویژل زنا دوددواس ه و از سر ارادل ،الب ه م أثر از ددجارداای اج مااعی ،تجارد را
ورسریدلاند نچه جای تأمل اس .تاأثیر دوساناهی ددجارداای اج مااعی فاوقالاذکر واه صاورت
جداسانه ور عدم ازدواج مجدد سالمددا اس .مرددا وهسونهای تح .فنار فرزندا دس دد و زناا
وهسونهای دیگر فرزندا وه یدرا شا وه دو دلیل وار اق صادی و مالی ازدواج مجدد (وه لحااظ ارث
و میراث یا دریدهدای ازدواج مجدد) و وحث وفاداری وه مادرشا فنار وارد میکددد طباق نظریاۀ
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تداوم ،افراد در سالمددی تمایل وه ادامۀ نق دای قبلی دود دارند ایان موضاوع در ازدواج مجادد
سالمددا وین ر در مورد مردا صدق میکدد یعدی نا وین ر تمایل وه تدوام نق

دمسری دارناد

تا زنا دمچدین یاف هدای این مطالعه در وسیاری از موارد وا تبییندای نظریۀ مبادله دمخاوانی دارد
سالمددا مردی که مداوع اق صادی الزم و وین ری ورای مبادله در میدا ازدواج مجدد داشا ه واشادد
وه ر میتواندد مجدداً ازدواج کددد از سوی دیگر ،زنا ویول نیر کامالً ور دریده ا فایادلداای ازدواج
مجددشا در سالمددی تأکید میکددد و در وسیاری موارد ازدواج مجدد را ورای سالمددا مرد ویاول
وه امری دشوار تبدیل کردلاند
نچه منخو اس .این اس .که در حال حاضر در وطن جامعه نوعی ماذاکرل وار سار ایان
یدیدل در حال وقوع اس .اما ددوز وه طور جدی وارد عرصۀ عمومی نندل اس .مذاکرل وه ایان
معداس .که در تعامالت میا فردی و شبکهای (وویژل در میا افراد درسیر وا مسئلۀ) کیفی .وقوع
یا عدم وقوع ازدواج مجدد سالمددا  ،ضرورتدای  ،چرایی
مذاکرل اس .دود سالمددا دیدسال داصای نساب .واه

و واوردای مرتبط وا

ماورد

دارناد ،و فرزنادا دیادسادی نساب ًا

م فاوت دما سونه که در یاف هدا مناددل شد نوعی وازاندینی در ددجاردا و ارزشدای مرووطه
در حال وقوع اس .ح ی شادد این دس یم که در تأکید ور ضرورت  ،وهویژل از جان

مردا ،

نوعی در میخ ن وه داما دول .و نهاددا دیدل میشود سرول سالمدد دواس ار ددال.دای نهادی
رسمی و غیررسمی اس .دمۀ ایندا ننا میدددد که یدیدل در حال تبدیل شد واه مسائلهای
اج ماعی اس .و مس لرم وحث و سف گو اس.
دمانگونه که در چارچوب مفهومی این مطالعه ویا شد نظاام معداایی مارتبط واا رف ارداا و
نگرشدا و تعامالت ،در طول زما از سوی افاراد و سارولداا ماورد وازتفسایر و وازاندینای و
وازسازی قرار میسیرند ،نظام معدایی نها دس کاری میشود و در این فرایداد الگوداای جدیادی
سر ور می ورند در راوطه وا موضوع ازدواج مجدد سالمددا شادد این دس یم که نوعی درسیری
معدایی میا سالمددا و غیرسالمددا  ،زنا و مردا  ،والدین و فرزندا در این واارل وجاود دارد
نچه شاددش دس یم این اس .که در جریا این وازاندینی ،دم در حوزۀ « سادی سف مانی» کار
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میشود ،یعدی ظرفی.دای دلیل وری ورای  /و عقالنیسازی ازدواج مجدد افرای

مییاود و دام

در حوزۀ « سادی عملی» ،یعدی حین اقدام وه ازدواج مجدد (وه عدوا یک کد ) ،ذدایر معرف ای
موجود را مورد اس فادل قرار دادل ،نقد میکددد و مورد وازاندینی قرار میدددد ودو شک ،موانع
ددجاری تح .تأثیر منکالت و فناردای اق صادی و مراقب ی دانوادلداا ممکان اسا .تعادیل
شوند و جه ی موافقسونه وا ازدواج مجدد سالمددا ییدا کدد این امار را در یاف اهداای تحقیاق
دیدیم که در جامعۀ کُردس ا چدین تغییراتی در حال وقوع اس .اما جوان

قانونی و اق صاادی

ازدواج مجدد اسر مورد وازاندینی جدی قرار نگیرد منکل فارین دواداد شاد و وقاوع ازدواج
مجدد را وا موانع وین ری مواجه دوادد کرد ودااوراین ،در حاال حاضار ،واا توجاه واه شارایط
جمعی.شداد ی جامعۀ مورد مطالعۀ این یژود

و روند تدریجی رو وه سالمددی جمعی ،.الزم

اس .که مسائل سالمددا  ،و در ایدجا ازدواج مجدد نا  ،در سطح نهاادی و در عرصاۀ عماومی
مورد وحث و سف گو قرار سیرد

پیشنهادات
مهمترین ییندهادی که در این زمیده میتوا عدوا کارد سف ماا ساازی ییراماو ازدواج مجادد
سالمددا اس .یعدی در عرصهی عمومی رسانهای و موزشی واه
وررسی شود ،از

وحث شود ،قبح

شکس ه شود و جوان

مثب.

یرداد اه شاود ،مواناع
روشن شاود عاالول وار

این ،فناردای ددجاری فوقالذکر شالودلشکدی شدل و ارزشدا و ددجاردایی جدیاد ورسااد.
شوند که در راس ای تسهیل ازدواج مجدد سالمددا واشدد این مهم را میتوا وا وارد کارد ایان
وحث در زندسی روزمرل وهویژل از طریق رسانهدای جمعای انجاام داد اماا در حاوزۀ یژودنای
ییندهاد می شود مطالعاتی دا
سالمددی و نردیک وه

در دماین حاوزل واا تأکیاد وار ازدواج مجادد زناا در سادین

انجام شود چرا که وین رین ازدواجدای مجددی که مردا سالمدد ویول

انجام میدددد واا زناانی اسا .کاه واه ل حااظ سادی زیار سان ساالمددی دسا دد و واه لحااظ
جمعی.شداد ی سالمدد محسوب نمیشود
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محدودیتهای مطالعه
مهم رین محدودی .موجود در انجام این مطالعهی کیفی مرواوه واه یااف ن نموناهداا و انجاام
مصاحبهی عمیق اس .در مواردی سالمددا وه ویاژل زناا ویاول تماایلی واه مصااحبه نداشا دد
دمچدین وهرلسیری از تحلیل مح وای کیفی ورای تحلیل دادلدا ،وه دلیل اک نافی وود  ،احساا
میشود توا الزم ورای ورود وه کده یدیدل را ندارد شاید وهرلسیری از سایر روشدای کیفای از
جمله نظریۀ زمیدهای ،که قادر وه فهم فرایدددای ظهور یک یدیدل و اس راتژیدای مورد اسا فادل
اس ،.وه ر و واند فرایدد شکلسیری یا عدم شکلسیری ازدواج مجدد را تبیین نماید

در
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Abstract

This article concerns with elderly remarriage. Its aim is to
understand the viewpoint of widowed and remarried elderly
about remarriage using an interpretative approach. This study has
been conducted in the city of Saghez in Iranian Kurdistan. It
applies a qualitative ethnographic approach. Using purposive
sampling, 20 elderly women and men (widow/remarried) were
selected and interviewed in depth. The interview texts were
analyzed based on the conventional qualitative content analysis
method. The findings suggest that there is a "dual gendered
attitude" among the elderly women and men toward remarriage.
Both "remaining widow" and "remarrying" later in life occur
willingly and unwillingly. In some cases, they "have to" remain
widow and in other cases marry again. Elderly remarriage in this
city encounters different social and economic obstacles.
However, the findings show that there are "forerunners" in
elderly remarriage. Challenged with numerous family and social
norms, this demand tries to open a room for elderly remarriage in
the public sphere. The findings of this study can be adopted to
formulate micro- and macro-level policies for elderly population.
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