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Abstract 

 Marital life can be subject to various risks, the most severe of which is marital distress that 

leads to emotional separation and divorce. Although different and sometimes known 

researches have been done in this field, it seems that it is necessary to address this issue with 

other theoretical approaches. Therefore, the present study aimed to represent a picture of the 

living world of women who have experienced marital distress, relying on a 

phenomenological approach. The population of the study was included women with marital 

distress referred to Tohid Clinic in Kermanshah. The sampling was purposeful that, 

exploratory interviews conducted with 6 women, then, the main interview was carried out 

and the sampling was saturated with 16 people who did not have an obvious mental illness. 

Using the episodic interview and drawing on the phenomenological method in Giorgi-

Wertes psychology, the perceptual world of women is depicted. 5 general structure (in-

frame), including "Contradictory intention," "Mutual understanding of the living 

experience," "Emotional empathy," "Pre-marital couples' conceptions," and "Learned 

objectives " describes the experience of marital distress in the perceptual world of studied 

women. Thus, the present study results suggest that clinical therapists use these concepts in 

their counseling to inform couples in premarital counseling.  
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  نادر امیری

  آسیه مرادی    ر گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراناستادیا

 چکیده

، حادترین این مخاطرات آشفتگی زناشویی است که منجر به جدایی است یگوناگونمخاطرات  دستخوش زندگی زناشویی

به نظر  ولیاین زمینه صورت گرفته است  در یطرحقابلهای متفاوت و بعضًا شود. هرچند پژوهشطالق می و هیجانی

حاضر با هدف ارائه  پژوهشبنابراین ؛ رسد الزم است با رویکردهای تئوریک دیگری نیز به این موضوع پرداخته شودمی

است.  شدهانجاماند با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسانه تصویری از زیست جهان زنانی که آشفتگی زناشویی را تجربه کرده

به کلینیک توحید شهر کرمانشاه بوده است.  کنندهمراجعهزنان با تجربه آشفتگی زناشویی  یرندهدربرگپژوهش  جامعه

نفر از آنان  66 شمارسپس با  ،شدهانجامنفر از زنان مصاحبه اکتشافی  6با  نخستهدفمند بوده که  صورتبهگیری نمونه

گیری به اشباع مصاحبه اصلی صورت گرفته و نمونه ،داشتندکه خودشان یا همسرشان تجربه بیماری روانی آشکاری ن

ورتز جهان ادراکی -رسیده است. با استفاده از مصاحبه اپیزودیک و با تکیه بر روش پدیدارشناسی در روانشناسی جیورجی

ل تجربه درک متقاب"، "متعارضقصدمندی "، یرندهدربرگمایه( ساختار کلی )درون پنج زنان به تصویر کشیده شده است.

توصیفی از تجربه آشفتگی  "شدهآموختهگی ابژه"و  "ازدواج  پیش ازتصورات زوجین "، "همدلی هیجانی"، "زیسته

شود از این نتایج مطالعه حاضر به درمانگران بالینی توصیه می بنا براست.  موردمطالعهزناشویی در جهان ادراکی زنان 

 زوجین بهره گیرند.  آگاهی بیشتر نظورمبهاز ازدواج  یشپهای مفاهیم در مشاوره

  ، آشفتگی زناشویییسته، جهان ادراکی، پدیدارشناسیتجربه ز واژگان کلیدی:
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 مقدمه

یابد. این معنا و حتی امکان وجودی می 1"دیگری"اجتماعی آدمیان با حضور عینی و ذهنی -زندگی روانی

اجتماعی( و یا خاص است )به معنای  -روانی  -دیگری یا عام است )به معنای تعینات انتزاع شده زیستی

امکان و معنا  2"رابطه  "است که انسان و جهان ادراکی و روانی وی با  بدین گونهص معین(. شخص یا اشخا

های یک جماعت یا جامعه خاص، های فهم شرایط روانی عمومی شده انسانیابد. یکی از بهترین دریچهمی

شعور عام،  نا برب و شاید ترین، یکی از مشخصبیندراینبا دیگری است.  هاآنفهم نوع و چگونگی رابطه 

، 5"ازدواج  "، یعنی شدهتعریفاجتماعی  طوربه  4و جنسیتی 3نوع رابطه با دیگری در رابطه جنسی ترینمهم

گیری و و چگونگی شکل همسرگزینییابد. بیهوده نیست که بگوییم تعریف اجتماعی چگونگی نمود می

 "ا هماهنگی تعاریف زوجین مشخص از پیوستگی زن و مرد در قالب خانواده و البته چگونگی تعارض ی

مشخص در  طوربه،  نقاط توازن یا بحران زندگی روانی در یک جامعه است. در ایران و "رابطه جنسیتی 

مدیران جامعه، حکایت  اظهارشدههای و هم حساسیت  6شهر کرمانشاه، چندین سال است که هم شعور عام

. یکی از نقاط بحران در رابطه زناشویی، تجربه آشفتگی 7از بحران در خانواده و زندگی زناشویی دارد

زناشویی است. آشفتگی زناشویی تحت عنوان احساس نارضایتی یکی از زوجین نسبت به رابطه زناشویی 

 ,Halford)شود؛ تعریف فوق از آشفتگی  رابطه، مستلزم نارضایتی حداقل یکی از زوجین است تعریف می

سه با زوجین غیر آشفته، توافق کمتری در میزان اختالفاتشان دارند، رفتارهای زوجین آشفته در مقای (.2001

مسائل خود و  درگیردهند. آنان بیشتر تمایل دارند که یفیزیکی از خود نشان م ترپرخاشگرانهو  منفی

در  (. تجربه آشفتگی زناشویی نقطه بحرانی1332)برنشتاین و برنشتاین، کردن گله و شکایت باشند ردوبدل

شوند و یا طالق معتقد است اکثر زوجینی که از هم جدا می Gottman (1993)زندگی زوجین است و 

 ,Birditt, Wanکنند. یک دوره آشفتگی در رابطه را تحمل و سپس به جدا شدن فکر می نخست، گیرندمی

Orbuch,Antonucci (0172 ) گی زناشویی بین یک دوره آشفت گیریشکلنیز معتقد هستند که طالق پیامد

( نیز بر این باورند که آشفتگی زناشویی نمود بیرونی و پاسخی به 1131زوجین است. گاتمن و کریکاف )

را حل کنند رابطه به   ایجادشدهنتوانند تعارضات  اگر زوجیندر روابط زناشویی است.  نشدهحلتعارضات 

                                                                                                                     
6  . the other 

2  . relationship 

3  . sexual 

4  . gender 

5  . marriage 

6  . common sense 

 های خانگی است.رسمی طالق و خشونتهای اظهار شده متکی بر آمارهای حساسیت 7.
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ی زوجین در این وضعیت بمانند، و اگر مدت طوالن شودمیهدایت  1سمت شروع اختالفات زناشویی

گیری آشفتگی زناشویی شکل ساززمینههای عمیق ناخوشایند در رابطه زناشویی، فرسودگی و تجربه احساس

 است.

های ، بیانگر این است که زوج(Halford, 2012) زناشوییمعتبرترین شاخص آشفتگی  عنوانبهآمار طالق 

 ,Bulanda, Brown, & Yamashitaکنند )و عدم رضایت را تجربه می فراوانی درجات متفاوتی از آشفتگی

طی دو دهه اخیر در سراسر جهان روندی صعودی را تجربه کرده است؛ طوری که این نرخ  2طالق  (.2016

و بر اساس  Ferguson-Cain, 2015))است رسیده  %47و در کره جنوبی به  %43، سوئد %51در آمریکا به 

است که نسبت به گذشته سیری صعودی داشته  %25،  نرخ طالق در ایران منتشرشدهکنون آمارهای رسمی تا

های استانی نیز حکایت از افزایش نرخ طالق در (. نتایج بررسی1315کشور،  احوالثبتاست  )سازمان 

 (.1317قلی پور، دارد ) 1315( در سال 26/2( نسبت به نرخ کشوری آن )64/2کرمانشاه )استان 

مشکالت انسانی است که پیامدهای سنگینی  ترینکنندهمختلو  ترینپراسترسآشفتگی زناشویی جزء 

از پیامدهای . Jaremka, Glaser, Malarkey, & Kiecolt-Glaser, 2013)) برای فرد و خانواده او به همراه دارد

به برخی از  اختصاربهه در ادامه توان به نتایج برخی مطالعات استناد کرد کفردی تجربه آشفتگی زناشویی می

 نتایج این مطالعات اشاره خواهد شد. 

 ازجملهشدن اختالالت روانی  تریا پیچیدهتواند باعث شروع، تشدید و می آشفتگی زناشویی    

اختالالت   ،Tavares, & Aassve, 2013; Whisman, 2007))اختالل افسردگی یا تسهیل بازگشت و عود 

و تغییر در سیستم ایمنی بدن شود و فرد را با مشکالت جدی ) Foran, Whisman, Beach, 2015اضطرابی )

. از دیگر تبعات تجربه آشفتگی زناشویی، اثرات منفی آن بر Jaremka & etal, 2013)مواجه کند )

سالمت روان  (Gürmen, & Rohner,2014) شناختیروان؛ تجربه ناسازگاری ازجملهکودکان است. مشکالتی 

، اختالالت رفتاری، اختالالت عاطفی، مشکالت در روابط اجتماعی ( Lamela, & Figueiredo, 2016تر )پایین

 .منفی آشفتگی زناشویی بر فرزندان است تأثیراتاز  (Amato, P. R., & Cheadle, 2008)تحصیلی و شکست 

-اند، برخی مطالعات نیز به  پیشدر راستای مطالعاتی که به بررسی پیامدهای آشفتگی زناشویی پرداخته

حاکی از  Ariplackal, & George (2015) اند. نتایج مطالعاتهای آشفتگی زناشویی توجه داشتهبینی کننده

های زناشویی و های زناشویی،  فقدان شایستگی در انجام نقشاهمیت نقش مقاومت نسبت به پذیرش نقش

 ,South) پزشکیروانبرخی مطالعات دیگر اختالالت  های شخصیتی در آشفتگی زناشویی است.تفاوت

Krueger, & Iacono, 2011 ،)  (، دخالت دیگران در زندگی 2113جوانمرد و قره گوزلو، شخصیتی )عناصر

ها و اعتیاد )ابراهیم پور، راد و ها، اختالف سنی زوجها، اختالف عقاید زوجها، اختالف طبقاتی زوجزوج

                                                                                                                     
6  . marital discord 

2. divorce 
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 (،2111؛ محمدی و همکاران، Reid, Garos, & Carpenter, 2011جنسی )یت رابطه (، کیف2112تقی پور، 

ظاهری را  ویژگیو  زندگی شیوه فردی، باورهای فردی، هایمهارت روانی، بلوغ فکری، ،وخوخلق

 (. 1317مقدم زاده و همکاران، اند )قرار داده مدنظرآشفتگی زناشویی و طالق  گیریشکل فرضپیش

، تعارضات زناشویی، اختالف زناشویی، ازجمله خانواده متفاوت مسائل درزمینۀ که پژوهشی هایپیشینه

 صورت گراکمی و 1اثباتی رویکرد با دارد؛ عمدتا   وجود کشور در اثرات طالق و علل ،آشفتگی زناشویی

 اورب این بر آشفتگی زناشویی، خصوص مطالعات کمی در به ارج نهادن ضمن گرفته است. مطالعه حاضر

از  و آن با زنان درگیر نظرازنقطه باید آن ابعاد آشفتگی زناشویی و یتجربه یا معضل مسئلهکه  است

از جهان  نسبت به مفهوم آشفتگی زناشویی تریبینانهواقع شود که بتواند درك بررسی درونی نیز رویکرد

سازد.  روشن را بهتر پدیدار این با برخورد ذهنی و معنایی زیرین زوایای و زنان ایجاد کند 2ادراکی

های بسیاری  درباره ابعاد این موضوع صورت گرفته است، ذکر شد، گرچه پژوهش تاکنون آنچه درمجموع

های آماری و مبتنی بر شناسایی همبستگی "عینی گرایانه  "های رسد در کنار انواع پژوهشبه نظر می ولی

 4"جهان ادراکی  "و  3"تجربه زیسته  "هایی مبتنی بر پژوهش ویژهبههای ژرفایی و عوامل، جای پژوهش

های مشخص زنان، خالی است و در این پژوهش؛ با دغدغه چنان بحرانی در زندگی طوربهزوجین و 

 "تجربه زیسته  "در روابط زوجین، سعی بر آن است که با تمرکز بر  "آشفتگی  "زناشویی و تلقی آن به 

آن آشفتگی و بحران در رابطه   6"فهم  "آن به  تبعبهبه جهان ادراکی آنان و  5زنان از منظری پدیدارشناسانه

دغدغه پژوهش  ترینمهمآشفتگی خود،  جهان ادراکی و درك سوژه کنشگر از درواقعنزدیک شویم، 

 .است شدهانجامذیل  سؤاالتحاضر است و این مطالعه با هدف پاسخ به 

 اکی زنان چگونه است؟تجربه آشفتگی زناشویی در جهان ادر-1 

 کنند؟ زنان ابعاد آشفتگی زناشویی را در زندگی فردی و  اجتماعی خود چگونه روایت می -2 

 روش 

 است، مبانی نظری پدیدارشناسی و  شدهانجامکلی با رویکـرد کیفـی  صورتبهپژوهش حاضر که 

ویژه، با تکیه بر مفروضات  رتصوبهشناسی پدیدارشناسی را مدنظر قرار داده است. پدیدارشناسی روش

ی زیسته، آن جهـانی تجربه (.Van manen, 2016) استفلسـفی آن مطالعه زیست جهان یا تجربه زیسته مردم 

                                                                                                                     
6  . positivism 

2  . perceptual world 

3  . experience lived 

4. Perceptual world 

5  . phenomenologically 

6  . comprehension 
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دهند و راهنمای ما در فهم و با واژگان خود شرح می کنندمستقیم آن را تجربه می صورتبهاسـت کـه افـراد 

ی با توجه به هـدف توصیف تجربه (.Van manen, 1997)است  هاآندار برای معنی و چیزهایافراد دیگر 

-توصیفیپدیدارشناسی )زیسته آشفتگی زناشویی در این پـژوهش، از میـان دو رهیافـت موجـود در روش 

مطالعه حاضر در حیطه  ازآنجاکهاست و  قرارگرفته مدنظرتفسیری(، رهیافت پدیدارشناسی توصیفی 

ها بهره ورتز در مرحله اجرا و تحلیل یافته-پدیدارشناسی در روانشناسی جیورجی روانشناسی است؛ از روش

مرحله به شرح ذیل است که  5ورتز در -برده است. روش تحلیلی پدیدارشناسی در روانشناسی جیورجی

 اشاره خواهد شد.  هاآنبه  1اختصاربه

است ین گام روش پدیدارشناسی اول 2در نظـر گـرفتن نگـرش ترانسـدنتال پدیدارشناسی: گام اول

(Giorgi, 2009.)  ترانسـدنتال( پدیدارشناسی، محقق دانش روزمـره خـود را بـا هدف ارائه نگرش )با این

 دهد.ها در پرانتز )اپوخه( قرار مینگاهی نو به داده

 واسطۀهباز مـتن مصـاحبه اسـت کـه   3دستیابی به حس کلی منظوربهمطالعه کلـی توصـیف  :گام دوم

هــای خــام مصــاحبه انجــام و رونویسـی کلمــه بــه کلمــه داده شدهکسبآشنایی پژوهشگر با اطالعات 

 .(Anderson, 2010)گیــرد مــی

نـام دارد. برآینـد نهـایی تحلیل پدیدارشناسی، تعیـین معنـا/  4این مرحله تفکیک واحـدهـاگام سوم: 

 (.1175، معـانی تجربـه اسـت )جیورجی

هـا یـا تبـدیل واحـدهـای واحدهـای معنـایی بـه عبارات توصیفی از طریق تقلیل داده 5: تبدیلگام چهارم

این مرحله،  (.Migel, 2009؛Giorgi, 1975؛ Broome, 2011)نام دارد  6شناختیروانمعنــایی بـه عبــارات مهـم 

 دشوارترین مرحله است. Giorgi (1989،) ازنظرو  (Giorgi, 1975) دادهقلـب ایـن روش تحلیلـی را تشــکیل 

 ,Anderson) 7، تحت عنوان توصیف عام یا اساسیموردمطالعهتوصـیف نهـایی از پدیـده  گام پنجم:

 (.Koivisto, Janhonen, & Väisänen, 2002؛ 2010

 ویق -2بودن، دارجهت -1های شاخص پدیدارشناسی هایپژوهش اعتبارسنجی برای مانن ون

که در این مطالعه نیز ( Van manen, 1997)دهد می قرار مالك را  بودن عمیق -4و   بودن غنی -3بودن،

 است. شدهاستفاده مانن ون هایشاخص از پژوهش، امتیازیابی برای
                                                                                                                     

اجتماعی دانشگاه رازی در  این روش در پایان نامه دکتری نویسنده اول مقاله در بخش مرجع دانشکده علوم جزئیات .6

 دسترس است.

2  . Transcendental phenomenological attitude 

3  . Sense of the whole 

4  . determination of parts 

5  . transformation 

6  .  sensitive expressions psychologically 

7  . general or Essential structure 
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 ابزار پژوهش

از ها برای مطالعات کیفی است که در این مطالعه با استفاده تکنیک گردآوری داده ترینمهممصاحبه 

جهان ادراکی زنانی که تجربه آشفتگی زناشویی داشتند، واکاوی شده است.  مبنای این  1مصاحبه اپیزودیک

 استوار است که تجارب افراد در یک حوزه معین به شکل دانش و  فرضپیشنوع مصاحبه بر این 

شود که فرض میشود. در مصاحبه اپیزودیک واقعه مدار و دانش معنایی ذخیره و یادآوری می -روایتی

اپیزودیک ذخیره  –و روایی  2در یک حوزه مشخص در قالب دانشی معناشناختی موردبررسیتجربیات فرد 

 شود.و به هنگام لزوم یادآوری می

 شیوه اجرای پژوهش

جامعه پژوهش شامل زنان شهر کرمانشاه با تجربه آشفتگی زناشویی بوده است که به کلینیک توحید مراجعه 

اظهارات کالمی خودشان از تجربه -1معیار استوار بوده است.  2مالك انتخاب این زنان بر اند. کرده

تشخیص پژوهشگر مبنی بر اینکه  -2آشفتگی در زندگی مشترك، طالق عاطفی و تمایل به جدایی 

تر آن شامل تعارضات و اختالف زناشویی عبور کرده است و این مشکالت در رابطه زناشویی از حد سطحی

هر نوع بیماری روانی  ازآنجاکهاند. تری از آشفتگی و پریشانی در رابطه زناشویی داشتهان تجربه عمیقزن

خود آشفتگی ذهنی را به دنبال دارد، زنانی که خودشان یا همسرشان  تشخیص هر نوع بیماری روانی را 

 پیش ازاند.  داده نشده درك بهتر تجربه آشفتگی در رابطه زناشویی، در مطالعه شرکت منظوربهداشتند 

نفر از زنان که آشفتگی زناشویی را تجربه کرده بودند، مصاحبه اکتشافی  6با  نخستشروع مصاحبه اصلی، 

کلی با آشفتگی زناشویی در جهان ادراکی زنان پیدا کند و اطالعات  بتواند آشناییکه پژوهشگر  شدهانجام

ساعت به طول  2تا  5/1د. هر مصاحبه اکتشافی حدود کن را کسباولیه و چگونگی انجام مصاحبه اصلی 

است. اکثر  شدهطراحیمصاحبه اصلی  سؤاالتاز مصاحبه اولیه درك شده،  آنچهانجامیده، سپس بر اساس 

است. در جلسه اول که بین  شدهانجامنفر از زنان به اشباع رسیده؛ در دو جلسه  16های اصلی که با مصاحبه

باز پاسخ در مورد داستان زندگی آنان  سؤاالتو  شوندهمصاحبهنجامیده؛ با معرفی دقیقه به طول ا 45-61

است. پژوهشگر سعی کرده است با ایجاد فضای همدالنه و دوستانه بستر مناسبی را برای روایت  آغازشده

اصلی مصاحبه پرسیده  سؤاالتدر پژوهش فراهم کند. در جلسه دوم  کنندهشرکتسناریوی زندگی زنان 

کنندگان به دلیل عدم تمایل وجود نداشت و ده است. در طول مصاحبه امکان ضبط صدا از طرف شرکتش

اطمینان از درك درست  منظوربهو  شدهنوشتهگر توسط مصاحبه نخستکنندگان داستان زندگی شرکت

حات الزم بازگو شده و در صورت نیاز اصال کنندگانشرکت؛ مجددا  متن مصاحبه برای شدهشنیدهمطالب 

                                                                                                                     
6. episodic interview 

2. semantic knowledge    
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مجددا  از طریق تماس  سؤاالتاست. همچنین در صورت نیاز برخی از  شدهتایپو متن مصاحبه  شدهانجام

 کنندگان پرسیده شده است.تلفنی از شرکت

 اخالق پژوهش

کنندگان و ذکر اهداف پژوهش با رضایت کامل شرکت 1رعایت اصول اخالقی پژوهش مصاحبه منظوربه

کارگیری عین و به کنندگانمشارکتچنین رعایت اصل رازداری و عدم تحریف جمالت است، هم گرفتهانجام

فردی  صورتبهاست. همچنین مصاحبه  قرارگرفتههای پژوهش مدنظر پژوهشگر در نگارش یافته شدهگفتهعبارت 

برای حفظ این در کمال آرامش و محرمانگی تجربه زیسته خود را بیان نماید و  کنندهمشارکتاست تا  شدهانجام

 است.  شدهاستفادهکنندگان محرمانگی از اسامی مستعار برای معرفی شرکت

 های پژوهشیافته

کننده در مطالعه که مصاحبه زن شرکت 216فرهنگی -ط اجتماعیسن، تحصیالت، شغل و شرای در این مطالعه

تر از تجربه آشفتگی زناشویی در ستفهم در منظوربهبا هدف ارائه نگاهی نو و  است؛  شدهانجاماصلی با آنان 

 اند. قرار نگرفته مدنظرو است  شدهدادهیا در پرانتز قرار  "اپوخه"

ورتز استوار است، پس از واکنش به –مطالعه حاضر بر فلسفه پدیدارشناسی در روانشناسی جیورجی  ازآنجاکه

در نظر گرفته و سپس به ساختارهای  ندهکنشرکتتمام واحدهای معنایی در تعریف، ساختارهای فردی را برای هر 

ها همانند )کدگذاری به روش کالیزری( ها کمی متفاوت از دیگر شیوهبنابراین تحلیل یافته؛ کلی پرداخته است

-ساختار کلی )درون 5و تحلیل این ساختارها مدنظر است. در این مطالعه،  آمدهدستبهاست و ساختارهای کلی 

درك متقابل "، 4"همدلی هیجانی"، 3"قصدمندی متعارض"آن شامل،  دهندهتشکیل مایه( و واحدهای معنایی

 موردمطالعهاز دل مصاحبه با زنان  7"شدهآموختهگی ابژه"و  6"ازدواج  پیش ازتصورات زوجین "، 5"تجربه زیسته

تجربه  "و  3"قصدمندی"است. مفهوم قصدمندی متعارض و درك متقابل تجربه زیسته از مفاهیم  آمدهدستبه

                                                                                                                     
 غالب اسامی ذکر شده، اسم مستعار شرکت کنندگان است 6

ی کیفی وجود ندارد و با توجه به هدف ( هیچ قاعدهای در تعیین حجم نمونه2002ی پاتون )با توجه به اینکه طبق گفته 2

کند؛ در این میان صیه مینفر را تو 25 تا 5( مصاحبه با 6191پلکینگهورن )ی زیسته در پدیدارشناسی، توصیف عمق تجربه

 (. 6314؛ کرسـول، 6312رسیدن به اشباع نظری تعیین کننده خواهد بود )به نقل از: محمدپور، 

3. Contradictory intention 

4. emotional empathy 

5. mutual understanding of the living experience 

6. Pre-marital couples 

7. learned objectives 

9. intentionality 
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به عاریت  شدهآموختهاز مفهوم درماندگی  شدهآموختهگی است. همچنین ابژه شدهجعلهوسرل  1"زیسته

 ذکرشدهدر این مطالعه مفاهیم  کنندهشرکتاز زنان  هاییقولنقلاست که در ادامه با توضیح و ارائه  شدهگرفته

 خواهد شد. تردركقابل

 قصدمندی متعارض    

آگاهانـه مـا بـا یک عین است و جان کالم نظریه  رابطهمندی و یا حیث التفاتی، به معنای نیتقصدمندی یا 

ما التفاتی )قصدمند( اند؛ به  هایتجربههای شناختاری و پدیدارشناسی، بر این آموزه استوار است که همه فعالیت

 . به نظر (1337امامی، هستند )یا تجربه چیزی خاص  "شناخت"این معنی که ضرورتا  

ها در دو حالت با هم در تعارض هستند. در حالت اول ها و آگاهیرسد در قصدمندی متعارض این شناختمی

 مردانگی با توجه به بستر-های زنانگیآگاهی زوجین نسبت به مفهوم ازدواج، انتظارات، نقش

های چندگانه که خود آگاهیدر تعارض است. در حالت دوم  گرفتهشکلها اجتماعی که در آن آگاهی-فرهنگی

های گیری آگاهیکنند. شکلگیری رابطه آشفته بین زوجین کمک میزا و اضطراب زا هستند به شکلتنش

-نیت"چندگانه با تغییر در شناخت و سبک زندگی؛ الگوهای رفتاری جدید و متفاوتی را به دنبال دارد. مفهوم 

شوندگان این پژوهش است، مثال  چنین توصیف و تصویری هبرساخته از برخی توصیفات مصاحب "مندی متعارض

 کند.  بیان می "طیبه"که 

که توش  خانوادگیخوان با هم ازدواج کنن بسترهای که می دونفریبه نظر من خیلی مهمه که 
برا  متأسفانهکه  ثیر میزارهباشه چون روی دیدگاه آدم خیلی تأ بزرگ شدن و رشد کردن بهم نزدیک

 اصال  نبود. اون رفتارها و نوع رابطه زناشویی که برا من قشنگ و پذیرفتنی هست برا اون  یجوراینمن 
خواست درکش کنه. جایگاه زن و زندگی مهم نیست چون یا درکش نکرده بود یا به هر دلیلی نمی

ای بزرگ شدم که احترام به زن ارزش مشترك تو ذهن من و اون خیلی فرق داره. من تو خونواده
دواج همه دیدگاهم رو قبول پیش ازگفت زن رو زیاد تحویل بگیری هار میشه. البته این می بود،

شد که این دیدگاه و تفکر از جانب شریک زندگی برا من خارج از  طوریاینداشت بعد ازدواج 
 ساله(. 31طیبه تحمله )

اید به این دلیل که وقتی افراد در تجربه زیسته طیبه نشان از اهمیت نزدیک بودن جهان ذهنی افراد است. ش     

از آن  شدهکسببر اساس شناخت "دیگری "نحوه تعامل و ارتباطشان با یک  درواقعگیرند، کنار یکدیگر قرار می

تر و الگوی کلی فکریشان در یک کلیت مشابه به هم شبیه اند و ساختار فکریبستری است که در آن رشد کرده

 پارادایم  درواقعجذابیت بیشتری به همراه دارد، ها شباهت هاآناست و برای 

                                                                                                                     
6. lived experience 
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دو نفر از دو کلیت متفاوت در کنار یکدیگر قرار  کهوقتی ولی؛ در جهان ذهنی آنان حاکم است همسان همسری

با یکدیگر بیشتر است.   هاآن بین فردیهای متفاوت احتمال بروز مشکل در روابط جهان گیرند به دلیل زیستمی

های ما خاصه در برخی از آگاهیای روبرو هستیم. های چندگانهدر جریان زندگی ما با آگاهیسد. ربه نظر می

شود مبتنی بر از طریق بروکراسی و علم وارد آگاهی ما می آنچهو برخی دیگر مبتنی بر علم است. هر  1بروکراسی

ای را به فرد های چندگانهز آگاهیهای فرهنگی نیو تقاضامندی هست. شهرنشینی، مدرنیته و تفاوت مراتبسلسه

 هایآگاهیزوجین همان  شوند کهمیکند. در زندگی زناشویی زوجین زمانی با مشکل مواجه روبرو تحمیل می

هایی که از والدین و خانواده نسبت به مفهوم کنند و یا آگاهیاداری و بروکراسی را وارد زندگی مشترك می

های های متفاوتی روبرو باشیم این آگاهیآگاهی با  کهوقتیعارض است. اند با هم در تازدواج کسب کرده

شان آسیب دانند که باید چگونه با هم تعامل کنند که رابطه زناشوییاند و نمیچندگانه که ضد هم هستند نیاموخته

 کند.توصیف می چنیناینتجربه زیسته خود را از قصدمندی متعارضش  "پریا"نبیند. 

-خوب نبود و خیلی دعوا داشتن، مادرم خیلی روی حرفش اصرار می اصال مادر من زندگی پدر 

کردم همینو تو زندگی پیاده کنم و  رو و منم سعی می شدمیکرد و همیشه به خاطر این موضوع دعوا 
ده شده خوردم که خودش برام یه عقحرف و نظرم اصرار نکنم که دعوا نشه همیشه حرفاهام رو می

هم که  ازدواج کردم از ترس دعوا شدن همه الگوهای مادرم رو توی زندگی زناشویی وقتی  .بود
و  شدمیدادم که بتونم زندگی خوبی رو داشته باشم. به نظرم مرد باید رئیس خونه برعکس انجام می

 تو دعوای پدر و مادرم ریاست کردن مادرم بود. از علتزن مرتبه پایین تر که دعوا نشه چون یکی 
خواد، از یه طرف همسرم برعکس بود و زن نقش مهمی داشت. همسر من معلوم نبود چی می ادهخانو

ایه تو منفعلی و گفت ببین مادرم چقدر زن باعرضهداد از یه طرف میاجازه نزدیک شدن بهم نمی
پریا م )ترسو. به نظرم ما دوتا نگاه متفاوت به ازدواج داشتیم یا شایدم تعریف درستی از ازدواج نداشتی

 ساله(. 37
یک  "قصدمندی متعارض"کند که آیا به ذهن خطور می سؤالاین  موردمطالعههای زنان باکمی تأمل بر گفته

فرضی اگر گیرد؟ با چنین پیشای آشفتگی در رابطه شکل میمفهوم کلی است و با ظهور آن در هر رابطه

شود که چرا علیرغم وجود مطرح می سؤالین یک مفهوم کلی در نظر گرفته شود ا "قصدمندی متعارض"

است  ( ممکن2113کنند؟، به عقیده ورتز )تعارض در قصدمندی برخی از روابط آشفتگی را تجربه نمی

دهد؟. در پاسخ به این دارای انواعی است و نوع خاصی از آن به آشفتگی جهت می "قصدمندی متعارض"

اند؛ گویی آن نوعی از قصدمندی ان تجربه کرده و اظهار داشتهکنندگو بر اساس آنچه برخی از شرکت سؤاالت

به هر دلیلی با تغییر در آگاهی سرکش  ولیدر رویارویی با این تعارض منفعالنه عمل کرده  قبال  متعارض که فرد 

                                                                                                                     
6. bureaucracy 
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رسد هر نوعی از به نظر می چنیناین درهرصورتکند. شده، اکنون در روابط زناشویی خلل ایجاد می

دارد. طبیعی است که وقتی  زوجین در بسترهای خانوادگی و  "تجربه زیسته "متعارض ریشه در قصدمندی 

باشند، زمانی که در یک سبک تربیتی برخی مسائل ارزش و در نوع دیگری از  فرهنگی متفاوتی رشد کرده

ها مان تجربههایی که کسب خواهند کرد متکی بر هتربیت، ارزش نباشد و یا خیلی مهم تلقی نشود؛ آگاهی

 های تربیتی خواهد بود که باهم متفاوت است و ممکن است در تعارض نیز باشد.و سبک

 درک متقابل تجربه زیسته 

پذیر است: نخست دیگران از طریق اظهارات و تجلیات حیات به سه شرط امکان فهم حیات 1دیلتای ازنظر

گردد آشنا باشیم. در غیر این ای که از خالل آن، معنا اظهار و تجربه میکه ما باید با فرایندهای ذهنیآن

 "باید انسان بود انسان برای فهمیدن" جهتینازاصورت نخواهیم توانست از حیات دیگران چیزی بفهمیم، 

است و برای فهم تجربه زیسته  کردهاشارهدیلتای به آن  آنچهبا توجه به  (.1377)احمدی و همکاران، 

یا شرایط فهم دیگران فراهم نیست و زوجین به هر دلیلی اجازه  ضروری است، در رابطه زناشویی آشفته؛

کنند، شاید دهند یا افراد برای درك و فهم تجربه زیسته یکدیگر سعی و تالشی نمیشناخت به یکدیگر نمی

این عدم شناخت و درك و فهم نسبت به تجربه  درهرصورتبه این دلیل که اهمیتی برای آن قائل نیستند. 

رسد افرادی که درك دهد. چنین به نظر میندی زوجین را به سمت متعارض بودن سوق میزیسته؛ قصدم

اند؛ ندارند، شناخت کافی نسبت به جهان ازدواج تجربه کرده پیش ازهمسرشان  آنچهمتقابلی  نسبت به 

و  زندگی مشترك با چالش برایهایشان ریزیو برنامه هاگذاریهدف درنتیجهادراکی یکدیگر ندارند 

مطالعه است.  شوندگانمصاحبهدرك متقابل تجربه زیسته نیز برساخته توصیفات  مشکل مواجه خواهد شد.

کند، مصداقی از مفهوم از رابطه زناشویی خود توصیف می "مهرنوش"به نام  شوندگانمصاحبهآنچه یکی از 

 است. "درك متقابل تجربه زیسته"

م براش اهمیت نداره ولی عاشق گذشته خودش های دوران مجردیگذشته من و تجربه اصال 
دادم. با هاش گوش میهاش، خاطراتش و تجربههای خودشه. من باید به تمام حرفو تجربه

. گاهی اینقد غرق خاطرات و شدمخندیدم و با خاطرات تلخش ناراحت میخنده هاش می
کنم. چون براش می هاش رو تجربهتجربهکردم دارم با خودش شدم که حس میش میگذشته

حفظ  دوستانشخانوادگی با  وآمدرفت واسطهبهو خاطراتش  اشگذشتهمهم بود ارتباطش رو با 
 اصال  . ارزیدنمیپشیزی براش ...و  دوستانم، هایمتجربهگذشته من، خاطراتم،  ولیکرده بود 

                                                                                                                     
6. Diltay 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D9%85_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D9%85_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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نو نشناخت اونجور که باید م وقتهیچداد. به همین دلیل اون کرد و گوش نمیتوجه  نمی
 )مهرنوش(.

 همدلی هیجانی

درك متقابل تجربه زیسته و شناخت با  شود این است که استنباط می موردمطالعهآنچه از روایت زندگی زنان 

توانند به یکدیگر اجازه شناخت دهند و همدلی میسر است و تا همدلی بین زوجین شکل نگرفته باشد زوجین نمی

 ه یکدیگر داشته باشند مگر در فضایی دوستانه و همدالنه. دیلتاییا درك متقابلی از تجربه زیست

تنها به خصوصیات تاریخی روزگارشان  هاآنو تفاوت  اندمشتركگوید، آدمیان در هویت بشری می 

تواند جایگزین او گردد. پس اگر کسی بتواند فضای زمانه شخص دیگری را برای خود بازتولید کند، میبازمی

مفهوم Stein(2008 )(. 1377آن موضوع دست یابد )حنایی،  تألیف ی مشابه او در ابداع و ایجاد وشود و به درک

ر فلسفه اخالق مدرن و قرار داده، این مفهوم د موردتوجههمدلی هیجانی را که ریشه در فلسفه و روانشناسی دارد 

-رشد اخالق اجتماعی حائز اهمیت است و در هر نوعی از روابط بین آدمیان ضرورت توجه به آن احساس می

شود. اگر بخواهیم یک نوع از روابط بین آدمیان را روابط زناشویی در نظر بگیریم، همدلی هیجانی و سطوح آن 

ساز است و آن در رابطه زناشویی مشکل خألهیمی که کمبود و یکی از مفا عنوانبه)کالمی، احساسی، رفتاری(، 

ازدواج  ازآنجاکهتواند در مرکز توجه قرار گیرد. البته دهد؛ میرابطه را به سمت آشفتگی و فروپاشی سوق می

بعد وجود داشته باشد یا  هر سهاجتماعی است ممکن است همدلی هیجانی در -عاطفی-ماهیتا  یک رابطه جنسی

همدلی هیجانی در بعد  خأل رؤیاکننده این مهم است.  تائید موردمطالعهها با زنان نتایج مصاحبهباشد. نداشته 

 کند.عاطفی را در رابطه زناشویی خود چنین توصیف می

احساسم  وقتهیچ، خرممیدرك نکرد که با چه ذوق و احساسی براش هدیه  وقتهیچهمسر من 
به برادرش، من خیلی ناراحت میشم ولی براش مهم نیست اون میدش  خرممی هرجیرو نفهمید. 
تو  کال . خرممی، حاال مگه چی خریدی، بازار پر از لباسه دوباره میرم "خب مگه چیه"همیشه میگه 

مسائل عاطفی و احساسی خیلی زمخته. یه رفتار دیگه همسرم داره که اونم منو خیلی اذیت میکنه و رو 
تونم به احساس نکردم که وقتی ناراحتم یکی کنارمه، می وقتهیچاعصابمه، اینکه طی این مدت 

 ساله( 23 رؤیا) یکی تکیه کنم

 محسوب  "خود"در پژوهش؛ نوعی ارزش به  موردمطالعهرسد گفتگو با همسر برای زنان به نظر می

ا میزان گفتگو با نزدیک است، گویی این زنان جایگاه خود را در خانه ب 1شود که به مفهوم خودارزشمندیمی

کنند. تجربه زیسته سارا در زندگی مشترك،  نشان از همسر و مشارکت و همفکری در امورات زندگی محکم می

                                                                                                                     
6. self - worth 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81
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سایه همدلی هیجانی در سطح کالمی بر میزان احساس خودارزشمندی آنان در رابطه زناشویی است. اگرچه 

شود و کارکرد مناسب اجتماعی تلقی می ناختیشروانسازگاری  مثابهبه خودارزشمندیرسد این به نظر می

را مشروط به میزان توجه  خودارزشمندیبرخی از زنان مطالعه حاضر این احساس  ولی(، 1311)زکی، 

در جهان ادراکی زنان دارد. گویی  "دیگری"اند که این امر حکایت از وجود یک همسرانشان به آنان دانسته

ین احساس خودارزشمندی نسبت به خود و میزان توجه و ارزشی که آن آگاهانه یا ناآگاهانه، این زنان ب

گی ابژهچنین ارتباطی نشان از  برقراریکه البته  اندبرای آنان قائل است؛ پیوند عمیقی برقرار کرده دیگری
 اند.توصیف کرده چنیناینآنان دارد. سارا تجربه احساس خود را  موضوع بودنزنان و  شدهآموخته

برا من وقت  اصال اینقد برام ارزش قائل نیست که گوش بده من چی میگم، اون  همسر من
زاره. هروقت بخوام حرفی بزنم میگه زود حرفتو بزن که دیگه خودم از گفته خودم پشیمون نمی

میشم. به نظرم اگه یه مرد واسه زنش ارزش قائل باشه براش وقت میزاره، به حرفاش و نیازش 
توجهی به این موضوعات نداره. خیلی حس بدیه که وقتی دلت  اصال من کنه، همسر توجه می

قرار بگیری و یا وقتی دلت تنگه برات وقت بزاره و  موردتوجهخواد از طرفت همسرت می
اینقدر موضوع رو بزرگ نکن و "تفاوتی میگه بی کنارت باشه که تو براش حرف بزنی اون با 

شنوم خرد میشم، احساس میکنم توی دنیای اون هیچی . این حرفا رو که می"چیز مهمی نیست
نیستم و ارزشی ندارم. گاهی فکر میکنم نکنه من واقعا اونقد ارزش ندارم که وقتشو برام هزینه 

 )سارا(. هنک

تر است، به این دلیل که او همیشه نسترن بعد رفتاری همدلی هیجانی حائز اهمیت ادراکیدر جهان  

او نیز زن موجودی است که به این  ادراکیگرانه شناخته و در جهان حمایت گیرا با ویژ "مرد"جنس

 گونهاین حمایت و مراقبت مردانه نیاز دارد. نسترن فقدان همدلی هیجانی در بعد رفتاری را که تجربه کرده

 کند.توصیف می

اد. رفتار ش شادیممن ناراحت بود و نه با  ناراحتیکنارم نبود؛ نه با  وقتهیچهمسرم من 
که چقد به  رهنمیو موقع زایمان تا وقتی بمیرم یادم  بارداریمرو دوران  اشخانوادهخودش و 

حس نکردم محبتش رو،  وقتهیچکنارم نبود،  وقتهیچحضورش نیاز داشتم و نبود. اون 
حمایتش رو، نه حضوری، نه کالمی، نه احساسی، هیچی. هیچی ازش احساس نکردم. یه دفه 

. هیچی نگفت کشممیدید که درد نمی انگار منو ولیوحشتناکی گرفتم، خونه بود  ردددندان
کردم از درد، گفت خب کم ناله کن برو دکتر. پاشدم تنها رفتم دکتر و آخرش که من ناله می

 ساله(. 51نسترن کردم )و تنهایی خودم گریه  کسیبیتمام مسیر رو برا 
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 تصورات زنان نسبت به ازدواج
ی پدری در کنار دیگر اعضای ای از زندگی بود. دختر مجـرد در خانهج در گذشته برای دختران مرحلهازدوا

کرد و در زندگی مشترك با کرد تا زمانی که  با ازدواج نقش کدبانوی خانه را کسب میخانواده گذر عمر می

کرد. می تائیدش جدید او را نق "خانوم خانه"کرد  و همسرش با نامیدنپذیرش نقش جدید استقالل پیدا می

پذیرش این نقش در هر مرحله از زمان حس خوشایند و رضایت خاطری را برای زن به همراه داشته است 

و نقش  رسد اکثر دختران در دوران تجرد، تصوری از همسر آینده، زندگی مشتركبه نظر می (. 1337)اعزازی،

ذهنیتی که از جنس زن یا مرد در ذهن خود برای یک زندگی  اند و بازنانگی در جهان ادراکی خود متصور شده

شوند به دلیل شوند و زمانی که با واقعیت وجودی طرف مقابل روبرو میاند وارد رابطه زناشویی میمشترك ساخته

شود و حتی شان آشفته میاند، جهان ادراکیتفاوت در تصورات ذهنی و واقعیت وجودی که با آن روبرو شده

رسد برآورده نشدن شود. اگرچه با یک نگاه به نظر میست فرد با تضاد و تردید در انتخاب روبرو ممکن ا

شوند و دارای علت آشفتگی محسوب می نوعیبهو نقش زنانگی ازدواج  پیش ازتصورات انتظارات نسبت به 

-ازدواج برخاسته پیش ازته چون از تجربه زیس ولیساختار بیرونی هستند که در این مطالعه ضرورت بحث ندارند؛ 

است و محوریت مطالعه صرفا  توصیف تجربه زنان است و از زاویه چرایی  شدهپرداخته هاآناند در این مطالعه به 

 آن به این مفاهیم توجه نشده  است.

توصیفش  چنیناینازدواجش نسبت به زندگی مشترك است که  پیش ازاظهارات شعله مصداقی از تصورات 

 کند.می

من طعم عشق و دوس داشتن رو با این آدم چشیدم، چشم باز کردم اونو دیده بودم که ای کاش 
دونید چیه؛ این آدم در دوران دوستی مرد رویاهای من بود نمی دونم واقعا بود و ... مینبود جوریاین

یه بت ساخته بودم.  بعد ازدواج تغییر کرد یا نبود و من ازش مرد رویاهام روساخته بودم. شاید من ازش
تونستم رفتارش رو خالصه بعد ازدواج اون آدم نبود و گاهی من از اینکه با یه آدم ناشناخته که نمی

بینی کنم وحشت کرده بودم. زمین تا آسمان با حرفایی که در دوران دوستی در مورد زندگی پیش
مون از زمین اون یکی از یم یکیزد متفاوت بود. انگار دو تا آدم از دو کره متفاوت هستمشترك می

 (.ساله 44شعله مریخ )

شود بهم ازدواج به نحوی با سناریوی زندگی که هر فردی برای خود متصور می پیش ازرسد تصور به نظر می

والدین و  وسیلهبهاست، سناریوی زندگی همان طرح زندگی است که در دوران کودکی ریخته شده،  خوردهگره

یابد. با این دیدگاه دالیلی های شخص در زندگی تجلی میشود و باالترین نمود آن با انتخابویت میاطرافیان تق

زنی  به عنوانیثریا . (Berne, 2016است )از سناریوی زندگی آنان  متأثرکنند، که افراد برای رفتارهای خود ذکر می

-یاد می "ازدواج مصلحتی"اجش تحت عنوان که نقش زنانگی را در زندگی زناشویی تجربه نکرده از نحوه ازدو
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اش تجربه کرده است، با توجه به اینکه همسرش کند و علیرغم آزارهای روانی و آشفتگی که در روابط زناشویی

 عنوانبهشود که ثریا را نیز او را انتخاب نکرده و فقط به تقاضای پدرش پاسخ مثبته داده؛ برای او حق قائل می

 زنانگی را در زندگی مشترك به او هدیه ندهد. همسر نپذیرد و نقش

همسر نپذیرفته که بخواد نقشش رو بهم  عنوانبه وقتهیچشاید اونم حق داشته باشه، اونم منو "
 "کنیبده، اول یه مرد باید بپذیره که تو همسرش هستی بعد نقش زنانگی پیدا می

 متأثر ؛ کهدارد "شدهآموختهگی ابژه"ریشه در  عینوبهاین نوع تفکر و حقی که ثریا برای همسرش قائل است 

زیرا در ؛ از این الگوی فکری تحت هر شرایطی زن برای مرد حق قائل است که هر نوع رفتاری را با داشته باشد

داند که اگر زن موجودی است برای عرضه به دیگری و به همین دلیل مرد را محق می "زن"جهان ادراکی زنان 

اگر مردی باب میل زن نباشد، زن باید همچنان به  ولیمجاز به انجام هر نوع رفتاری با زن است باب دلش نباشد 

 ایفای نقش خود بپردازد و رضایت مرد را جلب کند.

 گیابژه

است.  شدهگرفتهبه عاریت  2سلیگمن مارتین 1" شدهآموختهدرماندگی  "از واژه  "شدهآموختهگی ابژه"مفهوم 

اسنادی افراد برای نتایج اعمال  شیوهکه  ترتیباینبهاند، های اسنادی افراد تأکید کردهبه سبکدرماندگی،  نظریه

 ,Seligman, Steen, Park, & Petersonشود )منجر  شدهآموختهتواند به درماندگی صورت منفی و بدبینانه میخود به

دارد. به این معنی است که زن از دوران ، بر منفعل بودن جنس زن اشاره شدهآموختهگی مفهوم ابژه (.2005

و در گستره  گیردفرامیرا  "دیگری"کودکی در بستر خانواده و جامعه ابژه بودن  و یا موضوع بودن برای یک

جنسیتی  نقش آموزیزنانه از دوران کودکی تحت تربیت و  صفاتکشد. زن بودن و رشد آن را به انتظار می

پا به  "دیگری"موجودی که برای عرضه به یک  عنوانبهگیرد و زن خود را یوالدین و انتظارات جامعه شکل م

است. خانواده و جامعه از همان  "مرد "شود که منظور از این دیگری موجودی به نام جهان گشوده متصور می

 کند که در زندگی موضوعیآموزد و باور میو دختر می کنندمیآماده  "موضوع شدن"دختر را برای  نخست

-هایی را برای او تعریف میو نقش آورددرمیاست برای انتخاب شدن و تربیت والدین و جامعه او را به شکل زن 

است و بر  "جهان"و  "جنس مرد"و جهت دهنده نحوه برخورد و تعامل  او با  کنندهتعیینها کند که این نقش

 بریفرماناکثر زنان میل به تصاحب شدن، شود. اگرچه در ها وظایفی هم برای او تعریف میاساس همین نقش

که این دیگری در جهان  وجود دارد "دیگری"و بخشیدن همه وجود  به  "دیگری"زنانه و عرضه کردن خود به 

                                                                                                                     
6. learned helplessness 

2. Martin Seligman 
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اند. آماده کرده "دیگری"است و در طول تاریخ همیشه زنان خود را برای عرضه به یک  "مرد"ادراکی زنان 

 .است شدهنهادینه "شدهآموختهگی ابژه "برای همه زنان،  مفهوم  درواقع

  شدهآموختهگی است. تجربه معصومه از  ابژه شوندگانمصاحبهنیز برساخته از توصیفات  شدهآموختهگی ابژه

 اش مصداق چنین ادعایی است.در دوران کودکی

سال از  13که  مانهمسایهساله بودم که پدرم منو با انتخاب و اختیار خودش شوهر داد به پسر  21
گیر و بود. این ازدواج  از سر فقر نبود، به خاطر تفکرات یه پدر و مادر دیکتاتور سخت تربزرگمن 
آرزو داریم تو رو زودتر بدیم دست یکی که  "گفتن فرهنگی بود که همیشه تو گوشم می ظاهربه

با ازدواج دختر خیالشون . انگار فقط "سرانجام بگیره اتزندگیخیالمون از بابت تو راحت باشه و 
 معصومه(.) شدمیراحت 

از دوران کودکی خود را  هاآنپنهان وجود دارد و  صورتبه "گیابژه"رسد در همه زنان میل به به نظر می

اند که اند و همیشه منتظر بودههایشان آن را تمرین کردهحتی در بازی ؛ واندگی آماده کردهبرای پذیرش نقش ابژه

نیز خود را به او بسپارند. اگرچه ممکن است  هاآنزندگی آنان باشد و  بخشنجاتاز راه برسد و  هاآنشاهزاده 

تغییر اجتماعی -فرهنگی تغییراتهای گوناگون  به دلیل تغییر در آگاهی و در  زمان "شدهآموختهگی ابژه"مفهوم 

است هم آن است که این مفهوم در جهان ادراکی زنان همچنان وجود دارد و فقط ممکن م ولییافته باشد،  شکل

 شکل آن تغییر کرده باشد. 

گیریبحث و نتیجه  

عمیق با برخی از زنان  هایمصاحبهاز طریق  آشفتگی زناشوییدر پژوهش حاضر سعی بر آن بود که معضل 

پشتوانه  ازآنجاکهبا نگاهی پدیدارشناسانه واکاوی شود.  اندشهر کرمانشاه که آشفتگی زناشویی را تجربه کرده

ای که با نگاه پدیدارشناسی به بررسی تجربه زیسته مطالعه تاکنون تئوریکی این مطالعه پدیدارشناسی است

اند به بر طالق بوده مؤثرکمی و عوامل  صورتبهو بیشتر مطالعات  است نشدهانجامآشفتگی زناشویی بپردازد 

 غنای بیشتر مطالعه حاضر وجود نداشت.  منظوربهل امکان مقایسه و استفاده از مطالعات پیشین همین دلی

آنان در رابطه  "قصدمندی متعارض" آمدهدستبهها و مصاحبه با زنان یکی از مفاهیمی که از دل یافته

تگی زناشویی و اظهارات آن این مفهوم به تجربه زیسته زنان مطالعه حاضر نسبت به آشف منشأزناشویی است که 

متفاوتی دارند؛ با هم  منشأهایهای ذاتا  قصدمندانه به دلیل اینکه گردد. در قصدمندی متعارض، آگاهیزنان بازمی

 در تعارض هستند. در روابط زناشویی قصدمندی متعارض به این معنا است که افراد با 

وند که طبق تعریف رایج و مرسوم ازدواج، قرار و شاید شهای متنوع و متفاوتی وارد رابطه زناشویی میآگاهی

های متنوع با شروع  زندگی مشترك به یکدستی برسند و زوجین با هم در مورد انتظار بر این است که این آگاهی
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در رابطه زناشویی را تجربه کنند. به این معنی که برخی  "تفاهم"ها و روابط زناشویی گیریمسائل زندگی، تصمیم

-زوجین علیرغم قصدمندی متعارض به تفاهم  در رابطه زناشویی برسند،  اگرچه ممکن است چنین امری با نگاهاز 

قصدمندی متعارض اولیه،  باوجود "تفاهم"ای از باشد، با یک نگاه اینکه  چنین تجربه پذیرامکانهای متفاوتی 

احتماال  توع قصدمندی و انتظارات آنان از ازدواج با ای  دیگر، و از زاویه دارد شدهآموختهنشان از ابژگی  نوعیبه

باشد(  کردهازدواجو به مفهوم کلی ازدواج )اینکه فرد صرفا   تغییریافتهورود به زندگی مشترك به هر دلیلی 

است، به این معنی که دستیابی به ازدواج پوششی بر قصدمندی متعارض آنان است. با نگاهی دیگر  محدودشده

است، در  ی از زوجین، نسبت به انتظارات و قصدمندی که در دوران مجردی از ازدواج داشتهممکن است یک

نسبت به برآورده شدن انتظارات را در  ازخودگذشتگی نوعیبهمنفعالنه عمل کند و  صورتبهزندگی مشترك 

با نمود بیرونی  که در این صورت،  چنین قصدمندی ممکن است به آشفتگی زناشویی رابطه زناشویی تجربه کند

برای زوجی که منفعالنه عمل کرده و یا  ولیمنجر نشود  -به آن معنایی که ما در این مطالعه انتظار داریم -آن

به آن اشاره شد، تجربه زیسته  آنچهازخودگذشتگی را تجربه کرده، آشفتگی درونی را به همراه دارد. نقطه مقابل 

در روابط زناشویی دارد. به  "قصدمندی متعارض"ز پابرجایی و وجود است که نشان ا موردمطالعهبرخی از زنان 

و این  های متفاوتی وارد رابطه زناشویی شونداین معنا که اگر قصدمندی افراد تغییر نکند و زوجین با آگاهی

ها با هم در تعارض باشد، تجربه آشفتگی امری بدیهی است. تجربه زیسته زنان اهمیت تعارض در آگاهی

های شوند قصدمندیکه وارد رابطه زناشویی می نخستداند که حتی اگر افراد در می بدان گونهندی را قصدم

هایی را کسب کنند که قصدمندی آنان را در طول زندگی مشترك آگاهی زمانی که ولیمتعارضی نداشته باشند، 

 گرفتهشکلهایی که آگاهی رسدگیرد. به نظر میدر جهت متعارض شدن سوق دهد، آشفتگی زناشویی شکل می

و به این مهم  از تجربه زیسته افراد است. تجربه زیسته نیز مفهومی پدیدارشناسانه است متأثر، ادراکیدر جهان 

توان برای تبیین حقیقت یک اتفاق، ها با یکدیگر متفاوت است، نمیکه نوع دیدگاه ما انسانازآنجاییداللت دارد؛ 

ی استدالل خود، تجارب گذشته و نوع تفکرش فت چراکه هر فرد بسته به نحوهبرداشتی همگانی در نظر گر

 ولیها پیدا کرد برداشتی متفاوت از یک اتفاق خواهد داشت و علیرغم اینکه شاید بتوان مشترکاتی بین انسان

از تعریف  های متفاوتکه چرایی آن به برداشت طور کامل با دیگران یکی نخواهد بودبازهم برداشت هر فرد به

درك "کند. ی معین تجربه می، یعنی به تمام آن چیزهایی که یک نفر در هرلحظهگرددبازمیمیدان پدیداری 

که  است، بر این انتظار است شدهگرفتهبه عاریت  "تجربه زیسته"که از مفهوم پدیدارشناسانه  "متقابل تجربه زیسته

و درك کنند و  در سطح پایین تر سعی کنند که برای تجربه افراد تالش کنند تجربه زیسته یکدیگر را بفهمند 

 زیسته یکدیگر احترام قائل شوند.

 ولی؛ ، بیشتر توجه و درك حاالت روحی و شرایط فعلی فرد استشوداز درك متقابل بیشتر استنباط می آنچه

اند، در جهان ای است که زیستهاند؛ درك متقابل تجربهآنچه زنان این مطالعه تجربه کرده و بدان اشاره داشته

فرد درگذشته تجربه کرده و مرور خاطرات آن با همسرشان جهان ذهنی  آنچهادراکی زنان مطالعه حاضر، درك 
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ماحصل آن قرب فکری است و زمینه شناخت بیشتر را برای زوجین  درواقعکند، تر میآنان را به یکدیگر نزدیک

ای دارد و از حاالت عاطفی، خلقیات تا نحوه تفکر و دیدگاه و ع و گستردهکند. این شناخت دامنه وسیفراهم می

بر نحوه تعامالت و ارتباطات اثرگذار  تنهانه، شناخت بیشتر موردمطالعهزنان  زعمبهشود. البته رفتار فرد را شامل می

 موردتوجهمی است که اخیرا  تر در رابطه را به همراه دارد. همدلی در رابطه زناشویی مفهواست بلکه همدلی عمیق

گرفته و بیشتر در کارهای درمانی و قرار می مورداستفاده، در گذشته در معنای عام و معمول آن قرارگرفته

های را به خود اختصاص داده و از جنبه تریوسیعاکنون بعد  ولیضرورت آن احساس شده است؛   شناختیروان

جزئی  عنوانبهدرمانی )است و از حالت تخصصی که غالبا  در کارهای  قرارگرفتهو استقبال  موردتوجهگوناگونی 

که الزمه هر  شدهتبدیلبود به حالتی عام  قرارگرفته موردتوجهگرایانه از فرآیند درمان( و بیشتر با رویکرد انسان

عی  است. زنان ای است و اکنون همدلی الزمه برقراری ارتباط بین افراد در هر سطح و جایگاه اجتمانوع رابطه

شان همدلی هیجانی نیز به اهمیت همدلی هیجانی در رابطه زناشویی تأکید داشتند؛ و در جهان ادراکی موردمطالعه

های شخصیتی بعد خاصی از همدلی با توجه به تفاوت موردمطالعهپنداشتند. برای زنان می را موضوع مهمی 

نیاز به همدلی هیجانی را در سطح کالمی، برخی در سطح بوده، برخی  موردتوجههیجانی و در سطوح متفاوتی 

آن است که برخی از زنانی که ضرورت  توجهجالبنکته  ولیدانستند ای نیز در سطح احساس میرفتار و عده

خود را به میزان توجه همسر و گفتگوی  خودارزشمندیاند؛ همدلی هیجانی را در سطح کالمی احساس کرده

را به میزان توجه یک  خودارزشمندیناخودآگاه مالك  صورتبهکه شاید  اندند زدههمسرشان با آنان پیو

 صورتبهکلی مرد و  صورتبهدر جهان ادراکی آنان  دیگریاند که این نسبت به خود دانسته "دیگری "

که یعنی خودارزشمندی و کارکرد اجتماعی خودشان  را، میزان توجه و ارزشی ؛ تر همسرانشان استاختصاصی

شان در میزان توجه همسرانشان خالصه اند و ارزش خود را جهان اجتماعیهمسرانشان برای آنان قائل هستند دانسته

نسبت به یک  موضوع بودنو  گیابژهگذارد. گویی آنان صحه می شدهآموختهگی ابژهکه این موضوع بر  اندکرده

گی در طبقه اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و انگار ابژهبرای همه زنان در هر رده سنی و  "مرد "دیگری به اسم 

تر گویی این کنند و با نگاهی کمی غلیظکه زنان بر اساس آن عمل می شدهتبدیلو یا عادتی  خصلت نوعیبه

های زنان نسبت به ازدواج، مردانگی ها نیز تفاوت در آگاهیآید. در مصاحبهابژگی جزئی از ذات زن به شمار می

 شدهآموختهگی اسیر ابژه نوعیبههر نوع تفاوت در آگاهی، همه زنان  باوجود ولی شدهدیدهگی زناشویی و آشفت

های جدید و ظهور مدرنیته شکل این ها و آموزشخود هستند؛ فقط ممکن است در گذر زمان با کسب آگاهی

 گی تغییر کرده باشد. ابژه

زنانگی تجربه زیسته دیگری از  های همسر و نقشهمسر، ویژگیازدواج نسبت به انتخاب  پیش ازتصور زنان 

رسد غالب زنان دارای یک جهان دخترانه و یک جهان زنانه هستند که در زمان زنان مطالعه حاضر است. به نظر می

 در آنا کشند و خود ر( به تصویر می...ها و فرآیند ازدواج، نقشمتعلقاتش )مجردی آن جهان زنانه را بارها با همه 

گیرد رسد، زمانی که یک دختر خواسته یا ناخواسته تصمیم به ازدواج میبه نظر می چنیناینکنند. نقش تصور می
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گذارند و آن جهان همانند قبل برایش مهم ناخودآگاه جهان دخترانه را کنار می صورتبهکند، شاید و ازدواج می

ای که در دوران مجردی متصور شده نانه فعلی با جهان زنانهاش برای مقایسه جهان زنیست و از جهان دخترانه

کند هایش تصور کرده و آن چیزی که تجربه میاز ازدواج و نقش آنچهکند. زمانی که یک زن بین استفاده می

هایی در شکلیچنین تفکری، بی درنتیجهپندارد؛ کند، مضطرب شده و خود را بازنده میفاصله زیادی تجربه می

کند. در برخی مواقع نیز ها به تضاد در رابطه زناشویی کمک میشکلیگیرد که این بیزناشویی شکل می رابطه

شود که بین تصوراتش از ازدواج با واقعیت فاصله زیادی وجود دارد، خواه هنگام انتخاب زمانی که زن متوجه می

برو شود، ممکن است با این قصد که همسر؛ خواه در هر مقطع و زمانی از زندگی مشترك با این واقعیت رو

که چنین قصدی در غالب موارد موفقیتی برای زن به ارمغان  دهد همسرش را تغییر دهد به رابطه زناشویی ادامه

 ای از موارد به آشفتگی در رابطه زناشویی دامن زده است.نیاورده است و در پاره

است. در جهان  موردمطالعهربه زیسته دیگری از  زنان احساس ناخوشایند از فقدان تجربه نقش زنانگی، تج

کند. زنان از دوران کودکی اش تعریف میخود را با نقش زنانگی "هویت زنانه"زن  نوعیبهادراکی این زنان، 

و در جهان دخترانه  اند و خود را برای به دست آوردن آن نقش آماده کردهبارها و بارها این نقش را بازی کرده

شود، نوعی داده نمی هاآناند. زمانی که در زندگی مشترك این نقش به ن را به انتظار کشیدهخود آ

کنند که از شور و اشتیاق آنان برای ایفای سرافکندگی در مقابل جهان دخترانه خود و در درون خود تجربه می

ند و برایشان خودارزشمندی کنکاهد، برخی از زنان این نقش را نوعی ارزش زنانگی تلقی مینقش زنانگی می

-به همراه دارد که فقدان تجربه این نقش با تجربه احساس ناخوشایند درونی که غالبا  نمود بیرونی نیز پیدا می

 کند؛ همراه است. 

های رسد که بررسی علی پدیدهاز این مطالعه به نظر می آمدهدستبهدر پایان و با نگاهی کلی بر نتایج 

به لحاظ عمق و گستره در حد   کهآنجام مطالعات کاملی درباره حیات روانی از حیث ماهیت خاص روانی و ان

پذیر نیست مگر روانی باشد، ضرورت جامعه علمی کنونی است که رسیدن به این امر امکان پیچیدگیو اندازه 

شود و حصول این تجربه در می ای که بر آگاهی ما ظاهرتجربه بر آنواسطه )برای شخص( از طریق دستیابی بی

های گذشته و آینده ما در حال تجربه در زمان ازآنجاکهو  تجربه میسر خواهد شد "حال"سایه بررسی زمان 

رخدادهایی که  درواقعدر آگاهی ما ظهور پیدا کند با واسطه است و  آنچههر  درنتیجههستیم،  و آیندهگذشته 

نیستند؛ از این حیث ضرورت دارد موضوعاتی انتخاب شوند تا بتوانند  به زمان حال تعلق ندارند فی النفسه واقعی

ای ناب که بتواند بدون واسطه به بررسی برسند؛ پرتاب کنند.  تجربه "چیزها "علمی را که به عمق  پژوهشتیر 

این مطالعه به بررسی تجربه زیسته زنانی که آشفتگی و پریشانی در رابطه  ازآنجاکهموضوعات بپردازد. 

؛ به بررسی تجربه زیسته مندعالقهگردد دیگر پژوهشگران اند پرداخته است؛ پیشنهاد میزناشویی را تجربه کرده

بپردازند که در آینده بتوان با توجه آنچه زنان و مردان زیسته و تجربه  "آشفتگی زناشویی"مردان شهر نسبت به 

درك متقابل "، "قصدمندی متعارض"فاهیمی همانند شان پرداخت. همچنین ماند، به مقایسه جهان ادراکیکرده
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مفاهیمی هستند که از دل تجربه زیسته زنان  "شدهآموختهو ابژگی  "همدلی هیجانی"، "تجربه زیسته

تواند از اند و هریک به تنهای نیازمند پژوهش مستقلی هستند که دیگر پژوهشگران میآمدهدستبه موردمطالعه

از  آمدهدستبهبه انجام مطالعات جدید در حوزه خانواده بپردازند. با تکیه بر  نتایج  این مفاهیم بهره جسته و

یش پ هایشود که درمانگران بالینی از این مفاهیم در مشاورهتجربه زیسته زنان  از آشفتگی زناشویی؛ توصیه می

 "موضوع "تی در خصوص آگاهی بیشتر زوجین بهره گیرند. همچنین اصالح الگوی تربی منظوربهاز ازدواج 

های پیش والدین در فرآیند مشاوره و یا آموزش فرزند پروریهای بودن دختران و سوژه بودن پسران در سبک

 "و "موضوع بودن"اکثر والدین، ضمن تربیت جنسیتی  تاکنون چراکهباشد؛  کنندهکمکتواند از ازدواج می

که منفعل بودن در انتخاب همسر، فرآیند  اندخودآموختهان را آگاهانه و یا ناآگاهانه به فرزند "انتخاب شدن

 بودن دختران است.   "موضوع"ازدواج و روابط زناشویی از پیامدهای 

 های پژوهشمحدودیت

های مطالعه حاضر، محدودیت در امکان مقایسه تئوریکی این مطالعه با دیگر مطالعات است، یکی از محدودیت

ای که با نگاه پدیدارشناسی به بررسی مطالعه تاکنون ین مطالعه پدیدارشناسی استپشتوانه تئوریکی ا ازآنجاکه

است، به همین دلیل امکان مقایسه و استفاده از مطالعات  نشدهانجامتجربه زیسته آشفتگی زناشویی بپردازد 

اجرای مصاحبه  عدم امکانغنای بیشتر مطالعه حاضر وجود نداشت. محدودیت دیگر این مطالعه  منظوربهپیشین 

های مطالعه حاضر بوده، در شناسی و مشاوره نقاط مختلف شهر یکی دیگر از محدودیتهای رواندر کلینیک

مرحله مصاحبه اکتشافی برای مصاحبه به چند کلینیک که در سطح  شهر و در حوزه خانواده  خدمات 

-دلیل اهمیت حفظ حریم شخصی مراجعهبه  ولیدادند و نیز دادگستری؛ مراجعه شد، ارائه می شناختیروان

 هاآنکنندگان و حساسیت مربوط به مسائل حوزه خانواده و مشکالت زناشویی، امکان مصاحبه با مراجعین 

 فراهم نگردید.

 درباره تعارض و منافع تصریح
ت است نبوده اس شدهانجامپژوهش حاضر تحت تأثیر ارتباطات خاص با اشخاص یا مراکزی که پژوهش در آن 

 تضاد منافعی ندارد. گونههیچو نویسندگان این پژوهش 

 تشكر و قدردانی

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول مقاله است. پژوهشگران کمال سپاس و قدردانی خویش را از 

رند. دارساله بودند، اعالم میشناسی در بخش روشپروفسور فردریک ورتز که راهنما و راهگشای نگارنـدگان 

در مطالعه که با صبوری داستان زندگی و تجربه آشفتگی زناشویی خود را  کنندهشرکتهمچنین از زنان 

 گردد. اند تشکر و قدردانی میتوصیف کرده
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