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 دهیچک

 و شاوهر ماادر نیب روابط ...تنام،یو و نیمانند هند، چ ،یجوامع همانند رانیا ةجامع در

 هااخانواده طیمح در و شده محسوب روابط نیترشکنندهو  نیترحساسهمواره از  عروس

 یدرکا هدف با و یفیک یکردیپژوهش با اتخاذ رو نیراستا، ا نیدر ا .بوده است سازمسئله

 باا ،اسااس نیبر ا .است رفتهیپذصورت  و عروس شوهر مادر نیاز روابط ب دارشناسانهیپد

 تجرباه مطالعةساختارمند به  مهین قیعم مصاحبة کیو تکن یانهیزم ةینظرروش  یریکارگبه

 شاادهو عااروس پرداختااه  شااوهر مااادر رابطااة( از مختلاا  یشااهرها از) زن 92 میمساات 

 هرابطا نیاا در «مان گااهیجا رشیپذ» یمرکز م ولة به هاصاحبهحاصل از م یهاداده.است

باا  ن ش هردو گاهیجا و  یتعرکه  رگذا حال در یاجامعهدل  در یتیبه موقع ،اشاره داشت

 عوامال مسئله بود که نیا یایگو هامصاحبه .است روروبه نیطرف یسو ازابهام ن ش  ةمسئل

و  حساادت توطئاه، و بیاتخر ،یخودمحورسلطه و  ،دخالت ،یگرتیحما م ولات) یعلّ

 بار( یارمردسال و یسنت فرهنگ م ولات) یانهیزمو عوامل  عضو خانواده( عنوانبه رشیپذ

 ،گرمداخلاهعوامال  ریتاأث تحات راهبردهااو  انادبوده رگاذاریتأثدرک از آن  و رابطاه نیا

سن،  ه،یزیسطح جه لات،یسطح تحص ،نیطرف توقعات سطح ن،یطرف یمال است لال م ولات)

متفاوت  فعال تا منفعلانه یاز راهبردها ،(یو همذات پندار یهمدل ییخانواده، توانا تیحما

 باه چون یمثبت یامدهایپ مانند ،یمتنوع یامدهایپ نیطرف یراهبردها اساس بر و است هبود

 یامادهایپ و یدوست  ،تیمیصم حس ،یتگریحما حس و یدختر-مادر  ةرابط آمدن وجود

مار  و  یقطا  رابطاه و آرزو ،یو حس دشمن یتوزنهیک ،یروان یهابیآس همانند ،یمنف

 نام برد. توانیم را طرف م ابل یبرا فریک

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/j

ss
.v

1
7

i1
.8

5
0
4

5
 

الة
مق

 
هش

ژو
پ

ی
 



 هفدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال  مجلّۀ                          55

 

 رشیپاذ گاذر، و تاهیمدرن وعاروس، شاوهر ماادر روابط ،یانهیزم ةینظر :هادواژهیکل

 .گاهیجا

 مقدمه. 1

باه  خانوادهروابط در داخل  نیزاترتنش ءجز جوام  اکثر در عروس و شوهر مادر رابطة 

در تعارض  رسدیمکه به نظر  ین ش دو ،دو ن ش است ةرابط درواق رابطه  نیا .دیآیمشمار 

 مارد کیا باه تعلاق احسااس در مادر شوهر و عاروس که آنجا از ،اندقرارگرفته هم با یذات

 ممکان شاوهر مادر. دیآ وجود به زن دو نیا نیب است ممکن یرقابت تیذهن هستند، مشترک

 کاهیدرحاال ،است افتهیکاهش عروسش توسط پسرش یبرا او تیاهم که کند احساس است

قطا   اشیپدر خانوادةشوهر دارد ارتباط او را از عروس ممکن است احساس کنند که مادر 

زن جاوان  کیا(، از بودن شوهر مادر) ترمسن زن .( 95-29 .صص ،1291 ،1دووال) کندیم

 یسختعروس، دچار  کی عنوانبه آن ز اپسدختر و  کی عنوانبهبار  نیاول یدر خانواده، برا

ماادر و  کیا عنوانباهخودش  مسلط تیموقع یکردن او برا یبه قربان لیما و شودیمو رنج 

در  ،یخیو تاار یذاتا تعاارض بار علااوه (.922. ص، 922 ،9)نگپالخانه است  یبانوکدتنها 

 عاروس و شاوهر ماادر نیبا یهااتنشتعارضاات و  تاهیبا حادث شادن مدرن یکنون طیشرا

 وضاو بهن اش  دو هار یسانت جامعاة دراسات کاه  لیدل نیاامر به  نیا .است افتهیشیافزا

 ریاباا ز تاهیاما مدرن ،مشخص بود گاهشانیو جا ثغور و حدودبودند و  شده  یتعر یشتریب

 نیان اش را در ا ابهاام مسائلةزنان،  یسنت گاهیو جا هان ش ،یمردسالاربردن فرهنگ  سؤال

 نیااز ا زیامادر شوهر و عاروس ن نیاز اختلافات ب یاریبس شةیرآورده است که  دیمسئله پد

 ماورد درماادر شاوهران و عروساان  نیبا  یااختلااف نگارش و تعر .شاودیما یامر ناشا

 ةنایزم و طرفکیا از مادر شاوهر یسنت تیترب ةنیزم از برخاسته ،یزن و همسر یهاگاهیجا

                                                           
1. Duvall 

2  . Negpal 
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بالاا رفاتن  اثار در)عروساان  یاجتمااع ةیسرمارفتن سن ازدواج و  بالا زیمنفاوت و ن تیترب

 .باشدیم رگیطرف د از( خانواده ... تیحما لات،یسطح تحص

رواباط  نیترشاکنندهو  نیترحساسعروس از  شوهر مادر نیروابط ب زین رانیا جامعة در

و  هاالمثلضارب وجود .بوده است سازمسئله شهیهم هاخانوادهو در داخل  شودیممحسوب 

زناناه  یپااتوق ایجم   ندرتبه .ستادعا نیبر ا یگواه زین عامهفرهنگو  اتیدر ادب هاجوک

 یرابطاه زنادگ نیاا .نباشاد شاوهر ماادر ایااز عروس  یاگلهکه در آن حرف و  مینیبیمرا 

 زجرآورو  پرتنش یارابطه ،از زنان یلیخ یزنان کشور را تحت شعاع قرار داده و برا تیاکثر

 شاتریآنچه ب شانییزناشوازدواج و  نیآغاز یروزها از ،زنان نیهم از یاریبس گفتةبه  .است

 یاست. حتا شوهرانشان مادر یفکناو اختلاف هاطعنهو  هاکدورت دعواها، ،دیآیم ادشانی به

هساتند کاه  یمردانا شاهیو هم شاودیمارابطه موضاوع گفتگاو  نیا زیمردانه ن یهاجم در 

 .اندمشااورهو همسرشاان دنباال راهکاار و  ماادر نیبا  رةیترف  روابط  یبرا ،شده مستأصل

است  افتهیمورد انجام ن نیدر ا یشناختجامعه کارور کش درتا اکنون  ،موضوع تیاهم باوجود

کاه در  است یحالدر  نیا ،شودیم افتی یعلم یپژوهش ندرتبه زین یشناسروان نةیزمو در 

 مسئله توجه شده است. نیبه ا اریکره،... بس تنام،یو ن،یهمچون هند، چ گرید یکشورها

 :باشدیم ریز سؤالات به پاسخ درصدد حاضر پژوهش ،اساس نیا بر

 شوهر مادر نیرابطه ب نوع یریگشکل در( یگرمداخله ،یانهیزم ،ی)عل یعلل چه 

 است؟ اثرگذارعروس 

 ؟گرددیم یمرکز دهیپد چه حول رابطه نیا 

 ؟برندیم بهره روابط نیا با مواجهه در ییراهبردها چه از رابطه نیطرف 

 ارد؟د همراه به آنان روابط یبرا ییامدهایپ چه راهبردها نیا 
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 قیتحق ینظر یمبان. 2

   ةنیشیپمرور  .1. 2

 کیااستفاده از  با «زنان ادیان  تحت زنان»عنوان  با یام اله( در 9225) وتوندایم لوستریس

 پرداختاه9ید یبا اماایمار ،یی اایآفر سندهینو 1رمان دو یبازخوان بهپساساختارگرا ،  کردیرو

هاردو ازدواج  .اسات هناد یسانت جامعاةر ازدواج نافرجاام د دو درباارةدو رمان  نیا .است

عادم تناساب باا  لیدل بهاما  ،ردیگیمشکل  نیو عاش انه زوج یروابط عاطف یهرچند بر مبنا

زن عاشاق  تیشخصا رماان، و در هردو آوردینمدوام  هند جامعة پدرسالارو  یفرهنگ سنت

باه ن اش  رمان سندةینو .شودیم یقربان یفرهنگ پدرسالار یپابهو  دهدیمرا  هاسنتتاوان 

 م الاه ساندةینو. پاردازدیم جنسانشانهم ادیمادر شوهران در ان  مخصوصاً خود زنان پررنگ

را به   ایآفر جامعةمردسالار در  یدئولوژیتسلط ا یاصل عامل یستینیفم پژوهش ،داردیم انیب

لارانه شاناخته اقتادار پدرساا گنااهیبا انیاقربان عنوانبه زنان و دهندیممردان نسبت  تیفعال

مانناد  ،یی اایآفر زن ساندگانینو از یبرخا توساط متاون قیدق خواندن ،حالنیباا. شوندیم

از زنان در حفا   یبرخ میرمست یغو  مین ش مست  یبه بررس و است دگاهید نین د ا اما،یمار

لاب اغ که استزنان مسن  یرو برها  رمان نیا  تمرکز .و تداوم مردسالارانه اشاره دارد یباز

زنان  یرا برا یزندگ هاآن و شوندیم مردانآلت دست  یخودخواه با ،انهجاهل طوربهاوقات، 

 ،وپرورشآموزشسن، نسل،  واسطهبهبا زن  زن روابط یرو بر پژوهش .کنندیمسخت  گرید

 هادف با ومردسالارانه  یهایدگیچیپدرک  منظوربه پژوهش .کندیمتمرکز  تجربه، و مواجهه

در  «زناان بار زنان»و ن ش آن در ستم  یمردسالار یچندبعد تیماه مورد در ثبح به کمک

و  هم دست در دست دیکه زنان با دهدیمم اله نشان  نیا است. گرفتهانجام یی ایجوام  آفر

 آماده شوند. یمردسالار یهاچالش برغلبه  یبرا ،در دسترس یهاقدرتبا استفاده از 

                                                           
1. So Long a Letter and Scarlet Song 

2. Mariama Bd 
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 نیابه ا 1لیو ج یجول جانو  وی( ر9212) در «عروسان بر خشونت» با عنوان یام اله در

 هساتند، لیاعروسانشاان دخ هیاهند همواره در خشاونت عل شوهران مادر که دندیرس جهینت

در حاال  ایاآ موضوع پرداخته که نیا یم اله به بررس نی. اهیزیدر موارد مربوط به جه ژهیوبه

استدلال کاه  نیبا ا ؟هستند یکاف یستینیفم و یشناختیروان ،یشناختجامعه حاتیحاضر توض

از  یارهیازنج بیاخشاونت، آزار و ترک نیب رابطةاز  یترقیعمدرک  دیو پژوهش با استیس

 زناان نیا و باشد هندوستان یهاخانواده متوسط طب ةروزمره از قدرت و کنترل در  یهاوهیش

 حیتارج ریتاأثداناه، منت  دیاو پاژوهش با اساتیس. شوند تمحافظ رفتار سوء م ابل در دیبا

 ماادران از .دهاد صیجنس فرودست تشخ عنوانبهپسران را بر دختران  یو اجتماع یفرهنگ

 ،شاوندیماخاانواده  وندربالا  نسبتاً تیموقع کی یچون با آن دارا برندیملذت  داشتن پسر

 خصاوصبه ونادیپ کیا ،یسانت یتیجنس یهان ش یریپذجامعهبا کنار گذاشتن مسائل  یحت

 نیا. اشودیم نوعروسشانو  هاآن نیباعث تنش ب که دارد وجود مادران و پسران نیب کینزد

 و پادر خاناةپاس از ازدواج در  یکه در آن پسران حت یپدرسالار یهنجار تیبا ماه هاتنش

 خاانوادةباا  یباه زنادگ دیابا دختاران کاه یحاال در ،شاودیما تردهیچیپ مانندیم خود مادر

 تااًینها ،قادرت ینساب تیآوردن موقع دست بهبا  شوهران مادر ن،ینابراب. دیوندیبپ شانشوهر

فارم  کی دهندةنشان نیا .دارند یمنافع عروسان بر کنترل و قدرت یهاوهیشاغلب در تداوم 

در مورد  یو روان یاجتماع توجهقابل یامدهایخاص از توافق پدرسالارانه است که پ یفرهنگ

 .دارد هند جامعةدر  یبوم یتیجنس یهاینابرابرپرداختن به 

نشان داد ساطح  هایبررس .داد انجام مصاحبه یوانیتا شوهران مادر 1995( با 9229) 9چن

 یمانناد اطاعات از اقتادار، فرزناد یاجتماع یهان ش یسنت یهنجارها تیرعابا  لاتیتحص

 یدانشاگاه . افراد با مدرکمرتبط است یدارشتنیخوت وا، احترام به اجداد، نظم و انضباط و 

کمتار  ایا رستانیدب ،پلمید لاتشانیتحص سطح که یکسانبه  نسبت یتوجهقابل طوربهبالاتر  و

                                                           
1. Martin Rew1, Geetanjali Gangoli2, Aisha K. Gill3 

2. Chen 
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 در عروس/ شوهر مادر روابط که افتیدر چن. کردندیمکمتر توجه  ،ن ش یهنجارها به ،بود

 شاتریب ،ترنییپاا لاتیساطح تحصا باا یعروسان به نسبتبالاتر  لاتیبا سطح تحص یانعروس

 است. لافختدچار ا

( 1222)1سانساو توساط که است یپژوهش عنوان «میتسلو مادر شوهران  مسلط عروسان»

 عاروس و شاوهر مادر روابط از یاشهیکل ریتصوکه  از آن بود  یحاک جینتا است. افتهیانجام

در  یعنای ؛اسات شده برگرفته یخاص طیشرا از ،هند رد(  یمط عروس و مسلط شوهر مادر)

 شاوهر ماادر روابط کنندةمنعکس دقتبه ریتصو نیا اما ،دارنیزم ییروستا یهاخانواده مورد

و  ساتین ،کننادیم یزندگ کم درآمد با ،هند جنوب یشهر مناطق در که یکسان انیم عروس

 یهافرصات و یاقتصااد طیشارا مناطق ن ش مسلط با عروس است نه ماادر شاوهر. نیدر ا

 ینیشهرنش د،یتول در راتییتغ ،یشهر اشتغال و اجرتمه قیاز طر جوان نسل یبرا شدهفراهم

 نیاسطح مصرف در ا شیفشار تحرک به سمت رو به بالا و افزا نیو همچن یو کاهش بارور

 باه گارید عروساان. اسات کارده زیبرانگساؤال را یاشاهیکل ریتصاو نیااست و  مؤثر نهیزم

 در آورنادینما فارود سر ییروستا مناطق همچون خود شوهران مادر یآرزوها و هاخواسته

 زناان تیاظرف بار مضار اثار کیا یاقتصااد و یاجتماع تحولات نیچن هاخانواده از یاریبس

 مجبورناد شاوهران ماادر و دارد خانواده از تیحما حف  ای و خود از تیحما یبرا ترمسن

 .رندیگ بکار را عروس با یسازگار و مسامحه یاستراتژ انواع خود

 ابعااد ساةیم ا یکاه بارا یم ادمات یپژوهش در( 1222) یصادق و یپناه ،یموتاب ،یچراغ

 ،دادناد انجاام ماذکور ارتبااط از یناراضا و یراضا افراد در همسر خانوادةمختل  رابطه با 

 ،با خانواده همسرشان مارتبط اسات متأهل افراد رابطة تیفیک دربارة یعوامل متعدد افتندیدر

 ریسا ،یاصال خاانوادة دوو  نیل سکونت زوجاز: شهر مح اندعبارتمذکور  عوامل از یبرخ

 زانیام همسار، خانوادةبا  آمدهشیپبه تعارضات  واکنش نحوة همسر، خانوادةتحول رابطه با 

 یرمالیغو  یمال تیکمک و حما افتیدر زانیو م ییدر تعارضات زناشو همسر خانوادةسهم 

                                                           
1. Penny Vera-Sanso 
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آنان  تیافراد با رضا تیسجن نیکه ب افتندیدر پژوهش خود در هاآنخانواده همسر.  جانب از

 باا خاود رابطة تیفینسبت به مردان از ک زنان وارتباط وجود دارد  همسر خانوادةاز رابطه با 

 ینظر چارچوب. ترندیناراض ،همسرشان خانواده

از آن اسات کاه  یحااک ،عاروس -شاوهر ماادر رابطاةدر  مؤثرعوامل  اتیبر ادب یمرور

ماادر شاوهر و عاروس، ساطح  نیب یمکان یکینزد ،یپدرسالاروجود فرهنگ  ،مانند یعوامل

 .گذاردیم ریثأت رابطه تیفیک بر و... خانواده گاهیپا وآموزش در عروس، درآمد 

مناسابات  تیات و یبارا یمیخاودترم یزمیناامید 1یپدرساالار ،یستینیفم یهاهینظردر  

، انادیسالارپدر یخشونت ذات یدارد. چه مردان و چه زنان، گرچه خود قربان شیخو یدرون

. کننادیمآن کمک  یکیمکان یهمبستگ تیو به ت و شده بسته ستمیس نیاز ا یعضو جیتدربه

 ناهیاسات کاه از ک ییهاع اده. زنان، انع اد اندیپدرسالار یهانطفهناخواسته باردار  زیزنان ن

و  افکننادیم فرا خود پسران بر را انت امشان یروین زنان ذکور، نوزاد شی. با زادنکنیمارتزاق 

. عشاق مادراناه در شاوندیممخوف  مجموعة نیدر ا گرید یادندهچرخبدل به  بیترت نیبد

 نیریاد انیا. ماادران، قربانشاودیمابادل  مارگوناهیب مالکاناه ةرابط کیبه  ،ینظام پدرسالار

از قبال  ترخشانرا  نیشایو نظاام پ دهنادیم تیجنس رییتغ پسرانشاندر کالبد  یپدرخواندگ

تا با  کندیمخود « آلت»بر فرزند ذکور، او را  هاع دهآرزوها و  یفرافکن. مادر با نندیآفریبازم

 عاشا انة رابطاة کیا ابیا. در غدیامردانه، خود را ارضاا نما تیهو نیاز ا یسمیسادالتذاذ 

 ،یدیافرو یریاکاه باه تعب ردیاگیماآلوده به پسر شاکل  ی، عش پدرسالاردر نظام  ییزناشو

که در نگاه مادران نظام پدرسالار، عاروس خاانواده،  ستین لیدلیبدارد.  یشهوان یخاستگاه

دختران در سنت  ،بیترت نی. بددرآوردمعشوق مادر را از چنگش  خواهدیماست که  ییهوو

ماادر  ناةیکو  شاوهر ةارادماادر،  ضیپدر، تبع یلایتحت است ،یسنت یو پدرسالار یپدرسالار

                                                           
1. patriarchy 
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 دارنادیمارا زناده نگاه  یپدرساالار کلیانت اام خاود، سانوبات  دنیشوهر، با به انتظار کش

 .1(1222وحدت،)

 و زن نیبا عاشا انه و کیرمانت و یقو یجنس ارتباطات امکان 9خاندان ای یخانگ ستمیس 

 ن،یبنابرا .دارند یخانواده همسر ةخان در زنان اغلب احساس انزوا .کندیم  یتضع را شوهر

مشتاق  خصوصبه هاآن ،حال نیا با. هستند اردارشدنب سرعتبهاغلب مشتاق به  متأهلزنان 

 شاوندیماصااحب فرزناد پسار  کاه یکاه ماادران لیادل نیاهستند. باه ا پسر به تولد فرزند

 معمولااً ،درواقا  (. 199-119. صاص،  2،1222لریبام)شوندیم دهید و فرخنده شانسخوش

 یو پادر یهمسرو خانه زنان در هر د گاهیو جا تیبهبود در وضع نیشتریب که شدهمشخص

 ف اط ناه یپدرسالار . (999ص.  ،1نیل و سان) استافتاده  اتفاقداشتن فرزندان پسر  با خود

افاراد  گاریتاک دتک نی، بلکاه در باکنادیم میخانواده تحک یاعضا ریپدر را با سا ینابرابر

. کنادیما دیامراتب تولو تجربه سلساله یسن، مردانگ میبا توجه به عرف و مفاه زیخانواده ن

 میت سا وةیشاو  ساتنیز یهااروش تنهاناهست که ا یروابط اجتماع ستمیس کی یپدرسالار

ماادر  ایاپدر  دی. تمجکندیم تیریمد زیرا ن و عاطفهکه تفکر  خانواده چارچوب در یاقتصاد

سات ا یاخلاق ستمیس نی، تحسکنندیمو فکر  ستیکه درون روابط آن ز یبدون ن د ساختار

 کیا جاادیناتوان از ا یپدرسالار که آنجا از .کندیم یدرون کیستماتیس طوربهرا  یکه نابرابر

 ستمیس کی یحاو ،جهیدرنتو  شودیمبه خشونت منجر  لزوماًست، ا یبر محور برابر ستمیس

 است( ینگارخیخشونت در تار کی مثابةبه) یکارپنهانروش  کیخشونت و  هیتوج دةیچیپ

 9.(1229،یگنجو)

                                                           
1. http://www.vahidvahdat.blogfa.com/post-220.aspx 

2. household 

3. Bumiller 

4. sun & lin 

5. http://www.mehdiganjavi.com/2016/08/  /  
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 نیاتماام ا هرچناد ،شاودیما ترجوانو  ترمسنزنان  نیب یریغلب باعث درگا هاتفاوت

زن جاوان در  کیا(، از بودن شوهر مادر مثال عنوانبه) ترمسن. زن ستینخشونت  یریدرگ

و  یساختعروس، دچار  کی عنوانبه آن از پسدختر و  کی عنوانبهبار  نیاول یخانواده، برا

ماادر و  کیا عنوانبه انخودش غالب تیموقع یبرا یوکردن  یبه قربان لیما و شوندیمرنج 

که در طاول  نهدیارج م ییهاسنتاو به همان  (.922. ص، 9222)نگپال،  اندخانه یتنها بانو

 وهیشا نیااز ا نف یذ کیاما در حال حاضر او  ،شدیمخود توسط آن سرکوب  یعمر و جوان

و  یکار خاانگ سنتبه  یبندیپا بهعروس  قیدر تشو ین ش مهم ،شوهر مادر ن،یبنابرا. است

 شاوهر مادر ن،یا بر علاوه. کندیم فایا دانند،یمزنانه  ةفیوظ لآهدیاشکل  آن را که یدارخانه

باه  کاه شاودیماخوب محساوب  یو مادر شودیممحترم  یصورت در یفرهنگ سنت نیا در

ناخواساته  ایاده خواسته جوان در خانو زنان که داصل بپرداز نیا نین ش خود در تضم یفایا

ن ش فعاال در  کی دیبا هاآن ،گریدعبارتبه .نزنند بیآس گسترده خانوادةو شرافت  افتخاربه

 یرفتار خود را ماواز ن،یهمچن .اعمال قدرت و کنترل بر زنان جوان در خانواده داشته باشند

در  اغلاب ،حسود انشوهر ،حال نیا باکنند.  میو سنت تنظ یو فرهنگ یاجتماع یبا هنجارها

 احسااس دهناد، قیاتطب مناساب رسوم و وهیش با را خود زن نداچندان نتوانسته  نکهیمورد ا

 باا رفتاار ساوء به مادرشان قیتشو به که یدر موارد یحت ،کنندیمشرافت  وعدم یاحترامیب

ونت خش به را شوهر مادر است ممکن خانواده کی در مردان ن،یبنابرا .اندپرداخته همسرشان

 .کنند کیتحر هاسنت داشتننگه یبرا یو تیبر مسئول دیتأکبا عروس با 

 تیاذهن هساتند، مشاترک مرد کی به تعلق احساس در مادر شوهر و عروس که آنجا از 

 کاه کناد احسااس است ممکن شوهر مادر. دیآ وجود به زن دو نیا نیب است ممکن یرقابت

عروس ممکن اسات  که یحال درشد،  دخواه کاسته عروسش توسط پسرش یبرا او تیاهم

دووال  نظار از کنادیمقط   خودش خانوادةاحساس کند که مادر شوهر دارد ارتباط او را از 

 باا اگار جاوان یهاازوج. هاازوجاست بر است لال کامل  یمبتن ی(، روابط خوب سبب1291)

 یهانسال ل از مسات تواننادینماکامال  طورباه ،کنناد یزندگ هاآن یکیدر نزد ایو  نیوالد
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 یکایدارناد نزد یمختلفا یازهاایو ن هااارزش هاخانواده یاعضا که آنجا ازباشند.  تریمیقد

 آورد. وجود بهو تنش  یریممکن است درگ یمکان

ساطح  لیاباه دل توانادیمعروس به مادر شوهر  ینسب تیموقع بهبود: عروس لاتیتحص 

بالاتر هستند و  نیازدواج در سن مستعد ،تربالا لاتیتحصبا  یزنان ،یطورکلبهباشد.  لاتیتحص

 ،1اچ مهتا،. امزیلیو)کمتر دارند  یرسم لاتیبا تحص ینسبت به زنان یشتریبه است لال ب لیتما

 (.921-299 .صص ،1222

 عاروس ةیزیجه یسنت رسم با اغلب شوهر مادر خشونت: شوهر مادر خشونت و هیزیجه

 خاانوادة در یاقتصاد بار ینوع زنان که است نیا هیزیجه دلالت. است ارتباطآن در  زانیو م

 خاانوادة خادمت در شانیپدر خانوادة توسط شده پرداخت غرامت عنوانبه و هستند همسر

 هنادو خاانواده یفوقاان طب اة در اول درجة که (دادن هیزیجه) یاجتماع عمل. هستند همسر

 بر علاوه .(991ص.  ، 1221 ،ی)منسک کرده دایپ رواج جوام  و طب ات گرید به یتازگبه ،بود

 دادن هیاهد ةرابط کی از ،شدنیجهان و شدن ییکالا یندهایفرآ قیطر از ه،یزیجه مفهوم ن،یا

 اوقاات یگاه که است کرده رییتغ اشخانواده و داماد توسط یاخاذ لةیوسبه ازدواج آغاز در

 هیازیجه زانیام ردمو در خشونت در یمهم ن ش شوهر مادر غالباً. شودیم منجر خشونت به

 کنناده مجازات عنوانبه ن شش اغلب که دارد .(1212-1292صص.  ، 9229 ،9رائو و بلوک)

-992. صاص ،1212 ،2یکوماار 1222 واتارز،) اسات ،یناکااف ةیزیجه یبرا کننده ملامت و

295.) 

 ی( معت اد اسات تعاارض ناوع9221) فاولگر: و عاروس شوهرمادر نیب گفتمان تعارض

 منجرامر  نیا که داشته باشند یناسازگار اهدافد وابسته است که ممکن است افرا نیتعامل ب

 یریاکه درگ کندیم انی( ب9212ران ) که یحال در ،است اهداف نیا به یابیدست در دخالت به

 نظرات مختل ، منااف ، اصاول و اهاداف یدارا یهاگروه ایافراد  انیاختلاف م ایبرابر تضاد 

                                                           
1. Willams. Mehta, H 

2. Block and Rao 

3. Waters, Kumari 
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را  هاناهیزماز  یاریدر بس تعارض یمح  ان قبل داشته است، انیب (9221است. ژائو ) متفاوت

)باکسار،  خاانواده ناةیزمپس کیاتحات  و تیمت ابل جنسا یهانهیزمدر  که اندکرده یبررس

اسات،  شاده انجامدر مورد گفتمان تعارض  یاریمطالعات بس اگرچه. اندشده( مطالعه 9229

و عروس توساط  شوهر مادر. است نادر عروسو  شوهر مادر نیمطالعه در گفتمان تعارض ب

مختلا  باا سابک  یهاخانوادهاز  هاآنهستند.  یاما بستگان سبب ستند،یمتصل ن یروابط خون

و  هااارزش هااآن ،جاهینت درهساتند.  یمختل  اجتماع یهاتیموقع یحت ایمتفاوت  یزندگ

باعاث  قطعااًتفااوت  ننادکیما یخاانواده زنادگ کیدر  کهیهنگامرا دارند.  ینظرات مختلف

و   یاظر شاتریب اریبسا عاروسو  شاوهرماادر  نیبا ةرابطا و شاوندیم یریاختلاف و درگ

 .است خانواده یاعضا گرید نیارتباطات ب هرگونهاز  تردهیچیپ

 قیتحق روش. 3

 هاداده یگردآور یاصل روش .است شده استفاده یانهیزم ةینظر روش از ،پژوهش نیا در

. شاد اساتفاده بااز یهاپرسش با افتهیساختار مهین مصاحبة از و بود مصاحبه ش،پژوه نیا در

صورت گرفته است. منطق حاکم در  یمفهوم ای ینظر یریگنمونهبر اساس روش  یریگنمونه

 ایاکاه در خلاال مصااحبه  افتادیماتفاق  یزمان اشباع ،بود ینظر عانتخاب حجم نمونه، اشبا

 یخوبباهو تناوع  تیافیک لحاظ از یبنددستههور نکند و ظ یگرید دیاطلاع جد چیمشاهده ه

 ةنمونا. (12 .ص،  1222 ،یریباه ن ال از ساف ؛9221 ،نیکور و استروسباشد ) افتهی توسعه

. انادکارده تجربه را عروس و مادرشوهر ن ش دو از یکی ای دو هر که اندبوده یپژوهش زنان

 لیدل بهدر قطار  چراکه) است1بوده قطار باغل و خانه ،انیگوپاسخ محل کار هامصاحبه مکان

و  یگشاودگ خودو  تیمیصم ینوع کندیمصرف  گورا با پاسخ یمح ق ساعات طولان نکهیا

                                                           
 استفاده قطار از یکبار هفته هر ذهاب و ایاب جهت و بود تشسکون محل دانشگاه از غیر دانشگاهی دانشجوی ،مح ق .1

 برای را صمیمیت با همراه باز العادهفوق فرصتی  ساعته، 19 مسیر این در کوپه هم مسافران و  خواهران قسمت و کردمی

 تاثیر و دخالت امکان عدم نتیجه در و شوندگانمصاحبه با مح ق بودن غریبه این، بر علاوه. ساخت فراهم هامصاحبه انجام

 .داشت پی در را گشودگی و اعتماد رازداری، از فضایی ایجاد ها،آن زندگی در
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کرساول معت اد  .(اسات ساودمند اریبس یفیک  اتیتح  یبرا که ردیگیمشکل  نشانیاعتماد ب

 باه دارد هیاتک هیانظر یابیقدر که بر ارزهمان اد،یبنداده ةینظر کی یابیارز یهااست شاخص

 هیاگاردد، تکیم استفاده ادیبنداده ةینظر دیتول یکه برا یو مراحل روال کل به هم م دار همان

 و ارتبااط یبرقارار ضامن پژوهشاگرپژوهش حاضر،  در(. 111. ص ،9229 کرسول،) دارد

 هااتیروا از یادیاز حجام ضابط باه صاوتضبط از استفاده با شوندهمصاحبه اعتماد جلب

-یما جلوه مهم نظرش به که را گفتگوها از یمواردگفتگو  نیح در ضمن، در .است رداختهپ

 باوده  اهیدق 29 تاا 52 مصااحبه هر زمان ن،یانگیم طوربه. است کرده یبردارادداشتی د،کر

 خاط باه خاط صاورتبه هامصاحبه سپس و دهیشن بار نیچند مح ق توسط مصاحبه .است

 کاه ییهاهیامادرون. دیگرد ییشناسا یاساس نکاتو  هگرفت رقرا مطالعه موردو  شده مکتوب

 تعلاق آن باه عنوان ای برچسب کی و شد نییتع بود، یاساس نکات از کی هر کنندةمشخص

 مختلا  ییهاخوشاه در گریکادی با ارتباطشان اساس بر هاهیمادرون بعد، مرحلة در. گرفت

 ؛  1222 ، کاوربن و اشاتراوس) شاد گرفتاه نظار در نام کی خوشه هر یبرا و گرفتند قرار

  .(111. ص  ،9229 ،کرسول
 

 )نقش: عروس( شوندگانمصاحبه یهایژگیو فیتوص. 1 جدول
 یسن اختلاف اشتغال سکونت محل سواد سطح سن شناسه

 22 مترجم عصریول زیتبر ارشد یکارشناس 95 اکرم-1

 92 دارخانه یر پلمید 91 الناز-9

 - دارخانه ریشعجب سوادیب 99+ بتول-2
 22 ماما زیتبر سانسیل 19 نیپرو-1

 95 دارخانه کنان کوزه متوسطه 19 توران-9

 22 غسال هیفاطم .تهران پلمید 19 ژهیمن-9

 - دارخانه مشهد ییراهنما 91 دهیحم-5
 29 دارخانه قم پلمید 92 رعنا-1

 95 دارخانه انهیم ییراهنما 11 هیرق-2
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 یسن اختلاف اشتغال سکونت محل سواد سطح سن شناسه

 22 دانشجو -دارخانه زیتبر یدکتر یدانشجو 91 زهرا-12

 29 دارخانه زیتبر ییابتدا پنجم 15 هیزک-11

 21 دانشجو زیتبر سانسیل 91 سحر-19

  دانشجو زیتبر یدکتر یدانشجو 91 ساناز-12

 22  تهران دانشگاه مدرس 29 نیشه-11

 92  اصفهان معلم 22 دایش-19

 22  زیتبر شگاهیآرا 21 شهناز-19

 12 دارخانه زیتبر سانسیلفوق 92 فاطمه-15

 21 دارخانه انتهر _ 22-99 معصومه-11

 95 دارخانه زیتبر _ 92 هیعط-12

 95 آشپز بناب سانسیل 91 هیهان-92

 12 دارخانه تهران کلیس 12 مرجان-91

 
 (شوهر مادر)نقش:  شوندگانمصاحبه یهایژگیو فیتوص .2 جدول

 عروس ادتعد شغل شهر لاتیتحص سن شناسه

 2 دارخانه زیتبر ییابتدا 99 راحله

 1 دارخانه مشهد ییابتدا 91 نهیسک

 1 دارخانه کنان کوزه سوادیب 59 اعظم

 2 دارخانه ریشعجب سوادیب 99 یحور

 1 دارخانه تهران سوادیب 52 بهیط

 1 ارتش ةبازنشست تهران میقد پلمید 92  هیصد

 1 شگریآرا زیتبر - 15 هیمهد

 

 پژوهش یهاافتهی. 4

 و راهبردهاا و عوامال و عاروس-مادر شاوهر  نیب ةرابط نوع یبررس به ش،پژوه نیا در

 بار هااآن لیوتحلهیاتجز و هاداده یگردآور از پس .است هشد پرداخته رابطه نیا یامدهایپ
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 رابطاة یمیپاارادا مادل پژوهش، سؤالات جواب در» یانیبن ةینظر « یکدگذار مراحل اساس

انتخاب باه  نیا .دیگرد میترس «من گاهیجا رشیپذ» یمرکز دةیپد و عروس حول شوهر درما

 احتارام مان، گاهین ش من، جا ةیمابنبا  یمیمفاه افتهیانجام یهامصاحبهبود که در  لیدل نیا

مان،  اراتیااختمان،  یشخص ةطیح و مرز ،من مسائلحد و حدود،  تیرعا من، تیموقع به

 قدرت یمرکز م ولة عنوانبهم وله  نیا آمدیمو به نظر  شدیمتکرار  ینحق من، ... به فراوا

 جینتا (2) جدول .دارد را هام وله ریسا به نسبت ینظر یبرتر و رامونیپ م ولات ریسا جذب

 .دهدیم نشان را هاداده یکدگذار مرحلةحاصل از 
 

 هامصاحبه از مستخرج مقولات .3 جدول
 یاهسته ولهمق  هامقوله میمفاه فیرد

1 

نظر دادن و  ،نیزوج سکونت مکان مورد در اظهارنظر

 ،پوشش عروس ،منزل ونیدر مورد دکوراس رادیگرفتن ا

 .غذا پخت و یدارخانه وةیش

 یزندگ در دخالت

 مادر) عروس یشخص

 محق گاهیجا در شوهر

 (دخالت

یپذ
ش

ر
 

یجا
 گاه

9 

انتظار سکوت  ،عروس توسط شوهر از یشنوحرف انتظار

انتظار  ،شوهر یو خشونت از سو ییبرابر زورگو در

 ،همسر انتیخ م ابل در عروس از سکوت و یسازگار

 منزل، یکارها در همسر بهسرزنش پسر به خاطر کمک 

 اثبات یبرا همسر زدن کتک و خشونت به پسر کیتحر

 .یمردانگ

 فرهنگ تداوم به کمک

 مادر) مردسالارانه

 گاهیجا در شوهر

 فرهنگ حاف 

 (یارمردسال

2 

به حجاب،  هیتوص ،یکدبانوگر و یدارخانه ن ش بر دیتأک

 .عروس بهنکردن   ظلمانجام عبادات، خداترس و 

  یمط زودباور، و دل ساده و ایدن از خبریب سواد،یب

 .یخرافات پدرشوهر،

 گاهیجا در شوهر مادر

 و هاسنت حاف 

 دییتأ ازمندی)ن مذهب

 یسو از رشیپذ و

 (عروس

1 
 یسمونیس و هیزیحساس به م دار جه ،سیخس وهرش مادر

 .عروس توسط شوهر درآمد مصرف نحوة دردخالت گر  ،
 یاقتصاد مناف  حاف 
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 یاهسته ولهمق  هامقوله میمفاه فیرد

9 

 پسر، از عروس با برابر محبت و ایهدا افتیدر انتظار

توسل به سحر و جادو  ،عروس از ییبدگو و ینیچتوطئه

کردن و طعنه  یمحلیاز چشم انداختن عروس، ب یبرا

به عروس و  نیتوه ،به عروس، فحش دادن زدن

 پسرش رفتن صدقه قربان و یچاپلوس ،اشخانواده

 وحسادت، رقابت  

 زیست

9 

 محدود ،نیدرآمد زوج ةنیهزنحوة  دربارة یریگمیتصم

دخالت در امور  ،اشخانواده با عروس ارتباط کردن

 .نیزوج یشخص

 مستبد و طلبسلطه

 بودن

5 

 عدم ،بودن مادر مثل ،یمال کمک حتگر،ینص ،یدلسوز

از  ینگهدار ،عروس و خودش دختران نیب یگذارفرق

 .و اهل معاشرت یاجتماع ،هانوه

 مهربان و تگریحما

1 

 از دنیکشکار  ،از عروس جایانتظارات ب ،یخودخواه

کردن پسر و  سهیم ا ،عدم کمک به عروس ،عروس

 .هیعروس با ب 

 طلبکار

 یپندار همذات .گذاشتن طرف یجا را خود داشتن، حق بودن، یعیطب 2

12 
 ازدواج، سن لات،یتحص سطح بودن، شاغل ،یمال است لال

 بودن متأهل ای وهیب خانواده، تیحما
 یاجتماع ةیسرما

11 
روز به دن،یرا به چشم دختر د عروس ،نکردن دخالت

 .عروس خانوادةبودن، حسود نبودن، احترام به 
 آلدهیا شوهر مادر

19 

 عدم نبودن، خودخواه یشنوحرف گذاشتن، حتراما

 شوهرش، خانوادة و خودش خانواده نیب یگذارفرق

 .نجابت ،قناعت و بودن قدرشناس

 آل دهیا عروس

 

 یعلّ عوامل  

به کاررات  هامصاحبهدر  و است رگذاریتأثشوهر و عروس  مادر رابطةکه بر  یعلّ عوامل

 ،ییجوسالطه ،یخودمحاورمداخلاه و  ،یتگریحماام، و احتارا دییتأ: از اندعبارت شده ذکر

 .حسادت و جادو ،توطئه ،یدشمن
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 و احترام دییتأ

 از یابرهاهدر  نیاز طارف کیاست و هر یروابط مادر شوهر و عروس سبب که ییآنجا از

و  یساالانیممادر شوهر در  معمولاً) شوندیمرابطه  نیوارد ا از بدو تولد( نکهی)نه ا عمرشان

 نیدر اولا خصاوصهکه ب خوردیمبه چشم  ادیمورد ز نیا هامصاحبه(، در یر جوانعروس د

 ماورد در خصاوصهبا) دییاتأمهم است کاه ماورد  اریهردو طرف بس یازدواج برا یهاسال

به نظار  واق  در .باشد م ابل طرف( شوهر مادر مورد در خصوصهب) احترام مورد و( عروس

 نیاا کاه یباشند و در صاورت «یکول ساننهییآ خود» در حکم گریکدی یبرا نیطرف رسدیم

 .شودیمرابطه دچار شکست  نیا ،ندهد نشان را مطلوب ریتصو نهییآ

 :است یراض یلیخ سومش عروس از دارد عروس تا سه ساله 99 راحله

 چناد هروقات داره ینرما و چرب زبان .نطورندیا یخانوادگ یعنی ؛ذارهیم احترام یلیخ »
 محبات یلیخ ،یچ تو شده ذره هی برات دلم من مادر :دیگویم کندیم بغلم دنیبینم مرا روز

 .«کندیم
 یبارا خواهرزادشاو داشات دوست خودش چون دیآیمن خوشش من از» :ساله 19 ژهیمن

 باا .میباود دوست هم با است ترکوچک من از چهارسال که شوهرم و من اما ،ردیبگ پسرش
 شیشانوحرف گهید و بود من با پسرش حالا ،شد ترکم خونه تو قدرتش و یخانم من آمدن

 باا باود عماوم خاوب داشت دوست یلیخ منو که هم مپدرشوهر .بود شده کمتر از مادرش

 .«بود خودش خونه کاره ههم قبلاً اما ،شدیم حسادتش باعث من به محبت و توجه
دختار زرناگ و  للهماشااکه بگه  ستینبلد  اصلاً .کنه  یتعر ازم تونهینم» :ساله 91 ساناز 

 یهام گااه ،رساهیم خوب خونش به هم دارهیشوهرشو خوب نگه م هم هست. یا هیباسل
 چیبدون ها ،آوردههم عرض چند سال دوتا بچه  ،هم دکترا قبول شده ،دهیمانجام  رونیکار ب

 .«کنه  یازم تعر تونهینم ،خودش سرپاست یکمک
 ساتیب نیاا تو. ادبه با یلیخ دارم ستشدو العادهفوق ،دارم عروس کی»: ساله 91 نهیسک

 .«نداره حرف شیآشپز زهیتم شهیهم خونش ،مؤمنه یلیخ و گذاشته احترام ما به شهیهم سال
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 یخودمحورو  دخالت

 دهیشن یموارد اندک شمار ءبه استثنا افتهیانجام یهامصاحبهکردن در همه  دخالت م ولة 

 هااآن یشخصا یکه مادرشوهرشاان در زنادگمعت د بودند  شدتبهعروسان  تیاکثر .شدیم

گفات  توانیم ،هست هامشاجرهو  هایدلخوراز  یاریعامل علت بس نیهم و کندیمدخالت 

 م ولاةو باا  ساتاپژوهش  نیدر ا شوهران مادر یخصلت ذکرشده برا نیترمهم یژگیو نیا

که ماادر  یفیتعر رسدیمبه نظر  .هستهمبسته  شدتبهمن(  گاهیجا رشیپذ) قیتح  یمرکز

خاود  یو برا که حق دخالت در آن را دارند یاطهیحن ش خود دارند و  حدومرزشوهران از 

 مادردخالت کردن  درواق  .اندقائل شانیاست که عروسان برا یاز حدود عتریوس اریبس قائلند

 دیو شاا ساتیمادر شوهر ن دییتأمورد  ییگو هک کندیمحس را منت ل  نیبه عروس ا ،شوهر

 .دهدیماز عروس ارائه ن یمطلوب ریکه تصو کندیمعمل  یانسنهییان گفت در حکم خود آبتو

 باه ،کاردینما دخالت مونیشخص یزندگ تو بود یخوب زن شوهرم مادر» :ساله 99 ولتب
 .«باشند نداشته یکار هم وخرجدخل به کردیم سفارش هاشمعروس

 ،کناهیم دخالت میزندگ تو العادهفوق و انحصارطلبه و مستبد یلیخ من با» :ساله 91 الناز
 از دائام و اسات یسانت آدم یلایخ ،دنیپوشا لباس و پول کردن خرج نحوة تا بوفه دنیچ از
 .«هریگیم رادیا زیچهمه

 دخالات مان یزنادگ تاو ،میباود دوسات دوتاا مثال من و شوهرم مادر» :ساله 11 هیرق
 .«کردینم

را  شیهابچهبلکه  ،است یو خودخواه کتاتوریدخودش انسان  تنهانه او» :ساله 29 نیشه

 خادمتت کنناد، هااآنباه  دیابا گارانید شاهیکاه انتظاار دارناد هم کارده تیترب یهم طور

 .«ییو دنبال تسلط و زورگو خودمحورند

حسود با توقعاات و انتظاارات بالاسات  یموجود شوهر مادرنظر من  به» :ساله 91 هیهان 

 هیاماادر شاوهرم  کاردمیمفکر  یمن روز خواستگار کنه،یعروس دخالت م زیچهمهکه تو 



 هفدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال  مجلّۀ                          51

 

 بچاه ناه کناهیاول به منااف  خاودش فکار ما یاونم تو هرکار دمیاما حالا فهم ،استفرشته 

 «.هاش

 یگرتیحما

از  یاریرابطه همانند بس نیگفت ا توانیم انیگوپاسخ یهاگفته و مبادله ةینظرتوجه به  با

رابطاه  نیادر ا کاهاحسااس کنناد  نیکه طارف ابدییمدامه به شکل مثبت ا یروابط در صورت

 انیاماادر شاوهران و هام عروساان ب هم ،هامصاحبه در .اندآورده دست به یسود ای یزیچ

است  آورتیمهم و رضا شانیچ در برا ،کنندیم افتیدر که یعاطف و یماد یتیحما کردندیم

 .شودیم شانهو موجب استحکام رابط

 :است یراض اریبس اول عروس از دارد عروس رتاچها ساله 52 بهیط

 باه هم اخم هی سال هفت نیا تو ،میکرد یزندگ خونه هی تو بزرگم عروس با سال هفت»

 هیا مان بارا ،کارده زیتم گل دسته مثل رو خونه میدیم ومدمایم رونیب رفتمیم .مینکرد هم

 و مان. جاور هیا باودن هنکرد ازدواج هنوز که برادرشوهراش و خواهر یبرا پخته غذا جور

 هواشاو هسات مراقبماون یریاپ تو میدونیم میزد اون اسم به رو ثروتمون همه هم شوهرم

 گاوش تاو زدم یلیسا باا رفاتم مان بود زده کتکش( شوهرش) پسرم که بار هی یحت ،میدار

 «.پسرم

 هوامو چون داشتم دوستش من. فوت کرد شیمن سه سال پ شوهر مادر» :الهس 92 فاطمه

 ،نبااش شاوهرت نگران بخون برو :گفت ،شدم قبول ارشد یبرا گهید شهر هی از یوقت داشت

 «.خونه بهم کمک کنه یکه تو کارها کردیم بیترغ ور شوهرم شهیهم خودم مراقبشم.

 انتظاار ماا از شهیهم. مندگله و طلبکاره همه از شهیهم و هیخودخواه زن» :ساله 91 زهرا

 پسرشم یبرا یحت یدلسوز و ذارهیم کم آدم یبرا شهیهم خودش اما ،میکن محبت بهش داره

 یعنای کاه کشاهیما رخات به رو هیب  میرمست یغ یعنی ؛زنهیم دارشین یحرفا مدام کنه،ینم

 کیا انادازة باه ساتمین حاضار خدا هب .کننینم براشون کارا چه که مردم یعروسا و هابچه
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 کاه دهیما انجاام یمنتا چنان با رو کار نیا چون کنه یمحبت ای بده بهم یزیچ تیکبر یقوط

 «.شهیم گرفته حالت

برام  .بود من مراقب که بود شوهرم مادر نیا و بود معتاد اولم شوهر من» :ساله 12 مرجان

زن فوق العاده با  ،میاوردیم در ور مونیو خرج زندگ میبافتیم یباهم قال ،پناهگاه بود هیمثل 

آدم را  یهاابیع ایا خواساتینمااز آدم  ماًیست مرا  یزیچ وقتچیه .بود یرکیو ز استیس

 ناهخو تاو هام شوهر کردن و منو و اون با شیدخترهاهم که  یوقت ،کردینمگوشزد  میمست 

 کردنادیم یرابطه حسود نیبه ا شهیاما دختراش هم ،مثل دخترش شدم گهیمنم د میشد تنها

 «.کنند کیمن تحر هیاونو عل کردندیم یسع و

 حسادت و توطئه ،یدشمن

او  یکه طرف م ابل انگار دوست دارد جاا داشتندیم انیب هامصاحبهدر  نیاز طرف کیهر

 یبرا یمنب  کشمکش عنوانبهبه نام شوهر و همسر  یمنب  عاطف کیوجود  نجایدر ا ردیرا بگ

از  یشاتریدر تلاش است تاا ساهم ب ،خودآگاهنا ایآگاهانه  کیو هر شودیممحسوب  نیطرف

 کنادیماهستند ناخودآگاه احساس  یدگاهید نیچن یدارا نیطرف ی. وقتته باشدمنب  داش نیا

دائام در حاال  نیاوسات. طارف ریکمرنگ کردن و تح  یبرا یزیرطرف م ابل در حال برنامه

 دنایبب تاا اسات( شاوهر مادر ای عروس) م ابل( با خودش و طرف شوهر) پسر رفتار سةیم ا

 .شودیمهمسرش قائل  ای ابل مادر او در م یبرا یگاهی( چه جاشوهر) پسر

ماادر شاوهر  درواق  .طرفم یموجود چه با دمیفهم تازه زمان گذشت با» :ساله 29 نیشه

 از وزرمشترکم است، هر یزندگ هیعل ینیچتوطئهمشغول  وزرهر مجسم است طانیش کیمن 

تا من و  دریدوست دارم زودتر بم ،کندیم کیمن تحر هیهمسرم را عل ،تلگرام ای تماس قیطر

 .«برود نییپا مانیآب خوش از گلو کیهمسرم 

 یبارا عمار کیا پسار خاانواده کاه انگارانگارناه ناه،یبیم خودشو ف ط» :ساله 99 راحله

 ازدواج باهااش نکاهیا از قبل پسرم. هباش خودش مال ف ط خواهدیم دهیکشزحمت شانبچه

 ور ساراغم رفاتمیم ییجا من ،زدیم زنگ است گهید شهر هی تو که خواهرش به وزرهر کنه
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. اسات افسارده شاهیهم یناامزد بعد اما ،دیخندیم گفتیم داشت برادراشو یهوا گرفتیم

 آدم اون گاهید و خودشاه تاو همش. شده سرد من با یلیخ کنه،ینم خواهرش از یادی هاماه

 «.خونه یم بد ما از گوشش تو عروسم بس از ستین محبت با

 و ساهیخس و مساتبد یلایخ مثلاً ادهیز یلیخ شوهرم مادر بد یهایژگیو» :ساله 19 ژهیمن

 تاو ای شوهرم لباس و بیج در شهیهم ،است فتنه و جادوگر ،نیچسخن نکهیا بدتر و شلخته

 و رهیگیم پولاشو یزبانچرب با و کنهیم یچاپلوس شوهرم یبرا ذارهیم سحر و دعا خونمون

 از نوکر مثل لمیاوا رهیگینم لمیتحو اصلاً خونش رمیم یوقت زبانه بد من با اما ،کنهیم خرج

 «.دیکشیم کار من

 اریااخت تماام که شهیم خوب و ادیم کنار من با یزمان تنها من شوهر مادر»: ساله 92 هیعط

مادرشاوهر باشام.  دساتش ریاسا هاابرده مثل شب تا صبح خودمم و دستش بدم ور میزندگ

کاه  یاگر عروس نباشاد هرچا کندیم و فکرارد عروس را ند دنیاست که چشم د یموجود

 .«رهیگیم رادیعروس ا از یه که نهیهم به خاطر شهیمال اون م ،پول ،طلا ،لباس هست اعم از

 و مذهب هاسنتحافظ  گاهیشوهر در جا مادر

نسابت  یتارانهدگرییأکه مادر شوهران نظر مساعدتر وت شدیم دهید وفوربه هامصاحبه در

زن  یهاشاهیکل ،یدارنیدنجابت و قناعت،  نچو یسنت یهاارزششتند که به دا یبه عروسان

عروسان به  یوقت رسدیمبه نظر  .بودند وفادار یزنانگ و یدارخانهو  یچون کدبانوگر یسنت

 هااآن .در حکم احترام به خودشان اسات شوهران مادر یبرا گذارندیماحترام  یفرهنگ سنت

 رشیو پاذ دییاتأعاروس باه سانت را انگاار  احتارام و نندیبیماز خودشان  یسنت را بخش

 .دانندیمعروس  یخودشان از سو

 ،کناهینما دخالات میزنادگ زیچچیه تو مؤمنه یلیخ چون من شوهر مادر» :ساله 91 رعنا

 «.کنهینم کیتحر من هیعل پسرشو وقتچیه کنه ینم تممیاذ
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 طلاق موق  اون ،زودرنج یلیخ هم ،ولخرجند یلیخ هم امروز یعروسا» :ساله 91 نهیسک

 حالاا اماا...  دیساف کفان باا شاوهر خوناه رهیام دیساف چادر با دختر گفتنیم بود بد یلیخ

 «ستین یطورنیا

احسااس  ،کردنادیم یمعرف مؤمن یانسان که مادر شوهرشان را  یعروسان ،موارد اکثر در

 داشتند. یاز و یبهتر تیرضا

 پندارذاتهم تیشخص

 یعایطب» :تاو عباار اتاز کلما م ابلشاانرفتار طارف   یکه در توص یشوندگانمصاحبه

 ،کردنادیماو... اساتفاده  «کاردمیماکار را  نیاو بودم هم یهم جا من« »دارد  حق«  ،«است

 نکتاة و داشاتند یپندارهمذات ییداشتند چون توانا عروسشان ایبا مادر شوهر  یبهتر رابطة

 ،خاوردیماباه چشام  شتریب یژگیو نیاز ازدواج ا بود که با گذشت چند سال نیا گرید مهم

ماادر شاوهر  یحال که به گذشته و رفتارها د،کردن انیب که بودند هم یمادرشوهران نیهمچن

 .اندکردهآن موق  بد قضاوت  کنندیماحساس  کنندیمخودشان فکر 

 پدرشاوهر هتداشا یساخت یزندگ چون ،سهیخس العادهفوق شوهرم مادر» :ساله 19 توران

. ارهیابدر پاول یاطیاخ و یچاادردوز باا خاودش باود مجباور و دادهینما یخرج مرحومم

 از. کناه تحمال مان باه پسرشاو محبات توناهینما الان و زدهیم کتکش شهیهم مپدرشوهر

 شاهیهم دهیم ریگ زیچهمه به و حسود یلیخ و دهیند دیبد یلیخ نکهیا اون گهید یهایژگیو

کاه  یساخت یزنادگ خااطر باه کانم فک و زنهیم حرف دائم کلاً و رهیگیم رادیا و زنهیم غر

 «.خرابه اعصابش کلاً گذرانده،

 نظارم باه الاان کاه خودشاه ماال ف ط پسرش کردیم فکر شوهرم مادر» :ساله 91 نهیسک

 چاون دمیام حق بهش الان اما ،دیکوبیم سرم را جهازم بودن کم یلیخ نکهیا و دیآیم یعیبط

 «.بود کرده یزندگ یدستتنگ و یسختبه خودش

قطا  رابطاه  اکناونو  است هبود پرتنش اریبس روابطش با مادر شوهرش ،ساله 19 ژهیمن 

ماادر شاوهرش گذاشاته  یخودش را جا حالتا  ایکه آ سؤال نیاو در پاسخ به ا ،کرده است
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 یجاا ور خاودم تونمینم اصلاً ،نذاشتم اون یبجا ور خودم نکردم فکر بهش حالا تا» :گفت

بهش فکر نکردم کاه  ،نهیب یم من تو یبیع چه ای گهیم سرم پشت یچ ممکنه نمیبب ذارمب اون

 .«کردمیماون بودم چطور رفتار  طیاگر من تو شرا

 قدرت

اسات کاه  یتیبار قادرت و حماا یمتکا ،یارابطهشوهر و عروس همانند هر  مادر رابطة

 .اسات یارابطاهذات هار  ،قادرت ،شناساان جامعه گفتةبه  .برخوردارند آن از رابطه نیطرف

 یگذارهیسارما) یمادداد عوامل  اننش هامصاحبه. دارد ریتأث نیبر قدرت طرف یاریعوامل بس

 سان در ازدواج باه دختار اجبار عدم) یمعنو و( دختران، دادن جهاز خوب لاتیتحص یرو

 رییتغ موجب...(  ،همسرشبا  یو تنش و دعوا هنگام دختر در از تیحما و یدارطرف ن،ییپا

 .اسات دهیاگرد مادرشاوهر خصاوصهبا خانواده همسر ب شانرابطهو  هاعروس تیموقع در

است و  شده شتریب یامروز یهاعروسقدرت  کنندیمحس  و معت دند شوهران مادر تیاکثر

 افتنیا تیاآن اهم تب باهفرزندان در خانواده و  تعداد کاهششدن زنان،  شاغلچون  یعوامل

 شیافازا نیااز دختار خاانواده، بار ا شاتریب یماد تیحما جهینت درو  یفرزند و فرزندسالار

 گذاشته است. ریتأثقدرت 

 شوهراشاون از میقاد ،دارن تفااوت یلایخ میقاد با امروز یهاعروس» :ساله 95 دهیحم

 هم خوب جهاز چون ندهست بانشونیپشت مادر و پدر .ستندین وابسته یماد نظر از دندیترسیم

 .«چیه گهید که باشند داشته هم قوح  اگه ،رازترهد هم زبونشون ارندیم

 اگار خاودم من. بودند ترمهربان گذشته در هم با شوهر مادر و عروس» :ساله 99 یحور

 کاه اسات نیاا امروز یهاعروس بیع ،شدمیم تنگشدل دمیدینم را شوهرم مادر روز کی

 ،دندارنا پاروا زیاچچیه از .ددارنا یکمتار یشنوحرف کنندیم ازدواج یبالاتر سن در چون

 یلایخ شاونیاقتصاد توقعاات و دگذارناینما احتارام ریالدهنادیم تیاهم اتیماد به یلیخ

 .«بالاست



 55 ...                           بازسازی معنایي تجربۀ زنان از روابط مادر شوهر و عروس                 شمارة اول   

 

 یاست کاه ماادر شاوهر دارا ترنیسنگ یقدرت هنگام یترازو نیمورد مادرشوهران ا در

 تیاحما مورد ای باشد ادیز پسرش یرو یو نفوذ ای و باشد عروسش و از پسر یاست لال مال

 .باشد عروس م ابل در خانواده یاعضا ریسا

 را اولاش عاروس لیااوا ف اط ،باود خوب عروساش هباهم شوهرم مادر» :ساله 99 ولتب

 ماادر و باود نشاده مرحاوم هنوز شوهرش زمان آن که بود آن لشیدل دیشا ،بود کرده تیاذ

 .«بود مغرور شوهرش به شوهرم

 یمردسالار فرهنگ

عشق مادراناه در نظاام  یستینیفم اتینظر در ،شد گفته هم یظرن نةیشیپکه در  طورهمان

 یپدرخواندگ نیرید انی. مادران، قربانشودیمبدل  مارگونهیب مالکانة ةرابط کیبه  ،یپدرسالار

. مادر نندیآفریبازماز قبل  ترخشنرا  نیشیو نظام پ دهندیم تیجنس رییتغ پسرانشاندر کالبد 

از  یسمیسادتا با التذاذ  کندیمخود « آلت»بر فرزند ذکور، او را  اهع دهآرزوها و  یفرافکنبا 

 .دیمردانه، خود را ارضا نما تیهو نیا

 ،مظلاوم و سااکت باود یلایخ ،باود لمونیفاام عاروس عروسم، خواهر» :ساله 99 راحله

باود ماا فکار  یدختر ساازگار یلیخ .اومدیصداشم در نم ،زدیمهمه کتکش  شیشوهرش پ

 مینایبیماما حالا  ،مشیواسه پسرم گرفت نیخوبه، به خاطر هم قدرنیاخواهرشم  حتماً میکرد

بلکاه  ،نگرفتاه زن انگاار مان پسر بره،ینم حساب یکسچیاست از ه گهید زیچ هی نیا اصلاً

 .«داده دست زنش ارشویشوهر کرده، اخت

 بااما  ،است شیمن خودش پسر نداشت و شوهر من پسر ناتن شوهر مادر» :ساله 19 ژهیمن

 اون در بار چند نفوذشه، تحت یلیخ شوهرم و کنهیم یچاپلوسشوهرم  یبرا یلیخ حال نیا

 مان از و کناهیما خارج پاول باراش...شوهرم زده کتکم شوهرم که خونده شوهرم گوش تو

 .«کنهیم یمخف

مان  نکاهیا باا ،دارد هم یناتن دختر کی و یناتن پسر دوتا من شوهر مادر» :ساله 91 سحر

پسار  کلااًو  ردیاگیما لیااز من تحو شتریرا ب اشیناتن یپسرها یول ،روس خودش هستمع
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 شاتریشاوهر او ب باه اما بااز ،ندارد دوست ادیز را اشیدخترناتن، نه دختر یول ،دوست دارد

 .«دهدیم تیاهم

 کناهیما کمک من به خونه یکارا تو شوهرم نهیبیم یوقت من شوهر مادر» :ساله 92 هیعط

 شیپا یهروقت هام اختلااف ست،ین یطورنیاالبته در مورد دختر و داماداش  ،شهیم ناراحت

 ،ینادار زنتاو اریااخت کاه یهسات یمارد جور چه تو که کنهیم کیتحر ور مردم رتیغ ادیم

آدم زورگاو و  اصالاً نکاهیا باا هرموشا ،یشاد زن ایا یگرفت زن تو گفتن. یزن گفتن، یمرد

 تند باهم و زد داد سرم اونا شیپ کنه ثابت اونا به شویمرد نکهیا یبار برا هی ،ستین یمستبد

 .«کرد خرد ور من و زد حرف

 ،دارناد ح اوق خودشان هردو هستم یراض هردو از» :دارد عروس تا دو ساله 99 یحور

 چاون ،امیراضا شتریب دوم عروس از و اندنکرده جدا شوهرانشان از را ح وقشان و خرج اما

 .«دارد شوهرش از یشتریب یشنوحرف ترکوچک عروس

 (پسر) شوهر نقش

 طرف شهیهم چون ،هیمنف یلیخ شوهرم مادر با ماهرابط تو من همسر ن ش» :ساله 91 الناز

 شامیم ریادلگ شاتریب و هکنایم ترنیبدب مادرش به نسبت مرا کار نیا با و هریگیم را مادرش

 .«ستین قاط  و محکم اصلاً

 ،مهمه یلیخ مرد ن ش ،باشند خوب هم با عروس و شوهر مادر نکهیا در» :ساله 95 اکرم 

 باا وهرمشا ماادر و من نکهیا با هباش داشته یمحکم تیشخص دیبا و هباش نیبدهن دینبا مرد

 نگاه آروم رو فضاا اساتشیس باا شاهیهم کاه باود همسرم نیا اما ،میبود متفاوت یلیخ هم

 .«داشتیم

 و ساتادیایما شوهرم مادر زشت رفتار یلوج بار چند ف ط من شوهر اگر» :ساله 19 ژهیمن

 شاوهرم اگاه یدونیام. کناه تیاذ ور من اون در کردینم جرئت مادرش ،کردیم دفاع من از

 ور مادرش بتیغ من گذاشتینم و بکنه ششیپ رو بتمیغ من سر شتپ شرماد گذاشتینم

 .«بود بهتر الان ما رابطة ،بکنم ششیپ
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 یراهبرد یهاتعامل و یاستراتژ

مسائله صاورت  کیاحال  یکه بارا اندیعمدو  منظور با یهاکنش یراهبرد یهااملتع

تحاول  دهنادیما هااتیموقعکاه افاراد باه  ییو معنا  یدر اثر تعر ،هاتعامل/عمل .رندیگیم

 (.199-199 .صص ،1222 ن،یکرب و اشتروس) ابندییم

کاه در  هاا وجاود داردو راهبرد هاایاساتراتژرابطه تنوع  نینشان داد که در ا هامصاحبه

 :کرد اشارهنوع  چهارتوان به  یراهبردها را م نیا یحالت کل

 دهیاو ناد یعاذرخواهمشااجره،  بادون کردن قهر ،سکوت کردن :منفعلانه یراهبردها-1

حف  رابطه با عاروس و  یبرا شوهر مادر یاز سو یپوشمشچ ،پسر ای همسر اجباربهگرفتن 

 و... . هانوهبه  یبستگدلبه خاطر  یناراحت باوجود یبه حف  رابطه حت علاقه ،پسرش

 یبارا شوهر پدر ایپسر  ایهمسر  شیپ م ابل طرف از کردن بتیغ: میرمست یغ واکنش -9

 و... . مت ابل اقدام یبرا سوم شخص کیتحر

 و مشاجره و دعوا.  یحاضرجواب ،ییگورک ،مثلبهم ابله :میواکنش مست  -2

در  یحتا ،امادیم انیاباه م سخن کمتر مسئله حل یبرا گفتگو دراهبر از هامصاحبه در-1

حالت مشاجره به خود  عاًیسر شده است که گفتگو انیب گرفتیمکه گفتگو صورت  یموارد

 .است هگرفت

ساکوت  شاوهرم ماادرباد  یو در زمان ع د من در برابر رفتارهاا لیاوا» :ساله 29 نیشه

 پسارش کناهیما فکر نکهیا و داشت پسرش به که یادیز علاقه حساب به ذاشتمیم کردمیم

 گاهید ناه،وهم بااز رفتارهااش نیا ذارمیاحترام م یمن هرچ دمید بعد شه،یم دور ازش داره

شد و الاان چهاار ماهاه  ادیز مونهامشاجرهکم کم  ،منکن اسراف کردن محبت در کردم یسع

 «.نمکینم یآشت وقتچیه ه،باشمن  اریاخت به اگهکه  میقط  رابطه کرد

بلکاه  ،گامینما یزیابه خاودش چ شمیمناراحت  شوهرم مادراز  یوقت» :ساله 22 دایش

 .«ارمیم در پسرش سر رو اشیتلاف
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بخواهد طعناه بزناد همانجاا  ایناراحتم کند  هرکس ،هستم یرک آدم من» :ساله 19 نیپرو

 ادیاواند زموضوع باعث شده مادر شوهرم نت نیا .کنمیمو موضوع را حل  دهمیمجوابش را 

 .«ناراحتم کند ایدر امور من دخالت کند 

نکناه و  انیاطغ گهیبزنم که د حرفعروسم  با چطور دمیفهم گهید حالا» :ساله 15 هیمهد

 یزیاچ ایا بکانم یتینصاح ای کنم گوشزد بهش رو یرادیا خوامیم یوقت ،جواب سربالا  نده

چناد روز خوناه  رفاتیمااکثر  لاًمث گم،یم مانند التماس حالت با و متیملا با یلیخ بخوام

کاار را نکان  نیاا دختارم گفاتم بهاش متیملا با گذاشتیم تنها نهمادرش و پسرم رو خو

 :گفاتم.«ساتین یمارد نیاون همچا 1آناا »: گفت ،باش زمونه خراب شده اتیزندگمراقبت 

 .«اما کرد ،کنه ازدواجمن  اجازهیبکه  ستین یپسرم مرد گفتمیممنم  زمیعز

 امدیپ

 ماادر مار  یبارا دعا و آرزو ،یروان یهایماریبو  یوجود آمدن حس تنفر، افسردگ به

 یامادهایپ ازجملاه یو دوسات یقطا  رابطاه، دور مادر، قیتشو به همسر دادن طلاق شوهر،

 مادر حس آمدن وجود به ،مثبت روابط مورد در. است عروس و شوهر مادر نیب یروابط منف

  .اشاره شد هامصاحبه در یاریهم و یدوست و تیمیصم احساس ،یدختر

 ،از دست مادر شوهرم کاه حسااب ناداره دمیچند ماه کش نیتو ااون در » :ساله 92 هیعط 

 دوسات و فلج نکانن.ر زبون آدم شیببرشون که با ن ایدن نیلال از ا خدا بره. ایلال از دن یاله

 .«و بکشم از دستش خلاص بشمر دارم مادر شوهرم

 هی ف ط زنمینم حرف ادیز باهاش اصلاً ایتازگ ،بدم حرصش ادوخیم دلم ف ط» :معصومه

 هبا مان قبارش سر .شاللهیا شه لال ،شده باعث خودش یول ،کردمیم تیرعا من .ساده سلام

 .«خندمیم خدا

                                                           
 مادر یمعنا به یترک کلمه .1
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مخالفت من باا  باوجود ،میآشنا شد باهم یبد طیو عروسم در شرا من» :ساله 15 هیمهد 

دعاوا  هام باا دائمااً ،باود یباد یروزهاا من آمد، ةو به خان پسرم از شهر خودش فرار کرد

خاوب نباود  ماانیماالوضا   نکهیا با .افسرده شده بودم آمدینماز هم خوشمان  ،میکردیم

نداشات و هام مجباور  یزیارخت تنش چ جزبهبدهم  یزندگ لیمجبور بودم هم بهش وسا

و  تیحما یوقت آنا»: گهیم خودش سال شش گذشت از بعد حالا ،شدم براش خونه رهن کنم

مثال  کانمیما احسااس .«یبهتر یلیشما خ فهممیم ،کنمیم سهیم ا هیتو رو با ب  یهاکمک

 یکارها شلوغه سرم شگاهیآرا در یوقت ،کندیممهمان دارم کمکم  یوقت ،است امنداشتهدختر 

 .«کنهیم ور خونم

 

 
 عروس و شوهر مادر روابط یمیپارادا مدل .1شکل
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 یریگهجینت. 5

ناوع  لیاو تحل یبه بررسا ،ییمبنا ةینظرو روش  یفیک یافتیرهپژوهش با استفاده از  نیا

 نیااا یمرکااز هسااتة ایاام ولااه  .مااادر شااوهران و عروسااان پرداختااه اساات نیروابااط باا

 یدیاجد عضاو آن در که دارد یتیموقع به اشاره دهیپد نیا .بود «من گاهیجا رشیپذ»پژوهش

 .است شده  یتعراو  یبه نام عروس برا یدیکه ن ش جد شودیمبه خانواده وارد  (عروس)

اسااس و  ،هیااز دو پا یکایقرار دارد کاه  یسالانیم یزن ،واردتازهزن جوان و  نیا ،در م ابل

ابهاام  ةمسائل باا ن اش دو هار .شوهر مادرن ش  یعنی ؛است بوده هیاول خانواده لیتشک انیبن

در حاال گاذار اماروز کاه هرکادام از  رانیادر ا مخصوصااً .بوده است روروبهن ش همواره 

 ،آن ح اوق تب باهو  انگاهشایاز جا یمتفااوت  یاعروس و ماادر شاوهر تعر یعنی ،نیطرف

فرهنگ  کیعروس  خود نیا از شیپ که یشوهر مادر. از آن دارند یو انتظارات ن ش  یوظا

ن اش  یدارخاناهو  یرهمسر و ماد یهان شجز  ،زن کی عنوانبهاو  یبوده که برا مردسالار

 در او. اساتباوده  خاانواده حوزةو کارکرد او معطوف به  هان شو تمام  قائل نبوده یگرید

 یالگاو) ییباانواو سالطان  یبارا کاه اسات ودهب شمادر شوهر  یتحت تسلط و مط یجوان

او باه  .ردیااو قرار گ گاهیدر ن ش و جا یاست که آرزو داشت روز آمدهیمبه شمار  (مرج 

 فرزناد تولاد باا. مادر شوهرش معت د باود که بود بندیمعت د و پا یهاسنتو  هاارزشن هما

حاال گاذر  .افتادینما یاتفاق نیعمل چن در اما ،پنداشتهیم ،افتهیتح قرا  آرزو نیا یو پسر

 رییاتغ زیان مادر شوهر باودن را  و زن بودن، عروس  یتعر یو حت زیچهمه تهیزمان و مدرن

 واردتاازهعضاو  نیاا است که نیا ،کندیماو از آغاز حضور عروسش حس  . آنچهاست داده

 .باردینمحساب  زینبلکه از همسرش  ،کندیماز او اطاعت ن تنهانه .ستین یعیزن چندان مط

باه ماا احتارام  هااآنکه  کردندیم تیاز عروسان شکا هامصاحبهدر  کررات همادر شوهران ب

 میادهیکشاشوهرانشاان  یکه بارا ییهازحمتسپاسگزار  ،نددهیمن تیبه ما اهم ،گذارندینم

از  دفعات به زیعروسان ن ...و ما را قبول ندارند یهاارزشو  رسوم و آدابو  هاسنت تند،سین



 59 ...                           بازسازی معنایي تجربۀ زنان از روابط مادر شوهر و عروس                 شمارة اول   

 

در  شادتبه ،داننادینم را گاهشانیجا حدومرزبودند که مادر شوهرانشان  یموارد ناراض نیا

که به عروس باه  ندتهس یموجودات حسود هرانشانمادر شو و کنندیمدخالت  هاآن یزندگ

پسرشان گرفته اسات، ماادر  یرا در قلب و زندگ هاآن یکه جا کنندیمنگاه  یچشم موجود

 یدختر ای یحس مادر یجا هب که طرف م ابل کردندیم انیهردو ب اکثراًشوهران و عروسان 

او را  یو خاود جاا اندازد یب در تلاش است تا او را از چشم وستهیپ ،یتگریآن حما تب بهو 

 «مان گااهیمان و جا دییاتأو  رشیپاذ»یعنی ،مفهوم نیدر ا توانیمموارد را  نیا همة .ردیبگ

ح اوق و  به ،کردن تیحما چون احترام گذاشتن، قدردان بودن، یم ولات چراکه ،کرد خلاصه

مانند دخالت  یتم ابل توق  دارند و م ولا گاهیاز ن ش و جا نیمربوط است که طرف یانتظارات

 یو گااهیطارف و جا تیشخصا دییاتأو  رشیپذ یطرف به معنا دیبا ع ا ییهمنوا اینکردن 

 .هست

رفاتن  ساؤال ریاو ز یفرهنگا راتییتغ مانند یعوامل مسئله بود که نیا یایگو هامصاحبه

)ماادر شاوهر  یسنت یهاارزش رییتغ و (گرمداخلهمستبد و  شوهر مادر) مردسالارانهفرهنگ 

 شاتریب تیاحماو  یساالار دآن فرزنا تب باهو  خانواده بعد کاهش( کلاسیب ،سوادیب ،یسنت

 لاتیساطح تحصا سان ازدواج و رفاتن بالاا و( زودرناجپرتوق  و  عروس) دخترخانواده از 

 نیابار ا یهمگا ... و( نافرماان و خودسر عروس) هاآن یاشتغال و است لال اقتصاد ،دختران

 .اندبوده رگذاریتأث ،گاهیجا  یتعر رییتغ ابهام ن ش و

 مسائلشاانباا  هلارابطاه در م اب نیدر ا نیکه هرکدام از طرف ییهاالعملعکسو  راهبردها

داشتند  اریکه در اخت یاجتماع یهاهیسرماو م دار  نیطرف تیبا توجه به شخص بستندیمبکار 

 دهیاو ناد یرخواهعذبدون مشاجره،  کردن قهرمنفعلانه همانند سکوت کردن،  یاز راهبردها

 ،میرمسات یغ واکانش حفا  رابطاه تاا یبرا شوهر مادر یاز سو یپوشچشم ،اجبار بهگرفتن 

 میاقادام مت ابال، واکانش مسات  یشخص سوم بارا کیتحر یکردن از طرف برا بتیمانند غ

متفاوت  و مشاجره و دعوا یحاضرجواب ،ییگورک ،مثلبهم ابله حل مسئله، یگفتگو برا مانند

باه وجاود  چاون یمثبت یامدهایپ مانند ،یمتنوع یامدهایپ نیطرف یو بر اساس راهبردهابود 
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و  تیمیصام حاس ،رابطاه از لاذت و یاریهم ،یتگریحما حس و یدختر مادر رابطةآمدن 

و  یتوزناهیک ،یروان یهایماریبو  یافسردگاز  یمنف یامدهایاشاره کرد و در مورد پ یدوست

 مار  یآرزو و یو دوست یمادر، قط  رابطه، دور قیبه تشودادن همسر  طلاق ،یحس دشمن

 نام برد. توانیم را م ابل طرف یبرا فریک و

 نامهکتاب

 ترجمة. یانهیزم ةینظر دیتول مراحل و فنون ،یفیک پژوهش یمبان (.1222. )ج ن،یکرب .،ا اشتراوس، .1

 .ین ن:تهرا .افشار میابراه

 رضا فاضل. تهران: سمت. ة. ترجمیماعاجت درعلوم قیروش تح (. 1211. )ا ،یبب  .9

 ةباا خاانواد هرابط سةی(. م ا1222م. ) ،یل.، صادق ،ی.، پناهف ،ی.ع.، موتابم ،ی.، مظاهرم ،یچراغ  .2

(، 12)12 ،یخاانواده پژوها ةنامافصالاز ارتباط ماذکور.  یو ناراض یهمسر در دو گروه افراد راض

151-191 . 
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