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  چكيده
گيـري روابـط    شكليا محصول پيدايي عشق و تعلقات عاطفي است يا به  غلبا ،انتخاب همسر در ميان نسل جديد

ضـرورت   ،سـوژه ايـن  شـناختي پيرامـون    تحقيقات جامعه قلّت .دشو ميمنتهي  پيش از ازدواجو رمانتيك عاشقانه 
زنـان از روابـط    ةزيسـت  ةتجربهدف اصلي اين پژوهش فهم عميق . دهد مي موضوع را نشان ابعاد بررسي بسياري از

 پژوهـي  مـورد بـا روش  كيفـي   حاضر از نوع تحقيق، رو اين از. استي اين روابط زا آسيبدن ابعاد كر و آشكارعاشقانه 
نفر از زنان داراي روابـط عاشـقانه    20تحليلي به انتخاب  يمبناي اشباع نظري و استقرا گيري نظري بر نمونه. است

 ةروابط عاشقانه در گذشته يـا حـال حاضـر، منطقـ     ةمعيار انتخاب اين افراد تجرب .ه استشدپيش از ازدواج منجر 
مبنـاي مصـاحبه بـا     برها  يافته .است )اجتماعي ـ اقتصاديه پايگا(محل سكونت، وضعيت درآمد و سطح تحصيالت 

عاطفي و اهميت صرف رفع نياز عـاطفي بـه همـراه اهميـت امـر       گرايي تقليلدهد كه  مي كنندگان نشان مشاركت
 .منجر شود از ديدگاه زناني عاطفي ائملج ةمثاب و تلقي عشق بهنابرابر  ةگيري روابط عاشقان به شكلتواند  مي ازدواج

داشـتي را   چشم بخشند و هر نوع فداكاري بي مي بدين معنا كه در چنين روابطي، زنان به فرد مورد عالقه محوريت
 شـرايط  .شوند مند مي عاطفي بيشتري بهرهحمايت مردان از  زمينهدر اين  ،دهند و بدين ترتيب مي براي وي انجام

 ةگير و همچنين شبك سهليا  گير سخت ةخانوادست از ا عبارت شود مي بر تشديد نياز عاطفي زنان مؤثر واقع مؤثر
زنان به تلقي شخص مـورد عالقـه    ةايانگر تقليل ةانديش .عاطفي چشمي چشم و هم تقويتاز طريق  آن هم دوستان

آنان در تعامل با فرد مقابـل، انفعـال رفتـاري و     هنتيجدر  د وشو ميمنجر  منبع انحصاري رفع نياز عاطفي منزلة به
  .گيرند مي هويتي با معشوق را در پيش همانندسازي

  كليدواژگان
    .ناديده گرفتن خود، عاشقانه، نابرابري ةرابط ،عاطفي گرايي تقليلانفعال رفتاري، 
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  مقدمه
سـو بـا همسـرگزيني، ازدواج و خـانواده پيونـد دارد و از       از يك .چندوجهي استاي  عشق پديده

 ةجامعـ  ، در گذشـته و در همسـرگزيني  .فرهنگ يك جامعهو هنجارها و ها  سويي ديگر با ارزش
يك هنجار  ةيافت ازدواج ترتيب .گيري شخصي يك تصميمة سنتي بود تا نتيج يسنتي ايران، عمل

روابـط   ،]17؛ 15[ امروز نيز با كمي تفاوت نسـبت بـه گذشـته ادامـه دارد    ة گرچه در جامع ؛بود
ـ  نداشت و حتي بهاي  پيش از ازدواج شكل مشروع و پسنديده ةعاشقان  تـابو در نظـر گرفتـه    ةمثاب

 ،رانيـ ا كشـور . رخ داده اسـت  گذشـته  بـه  وسـيعي نسـبت   راتييتغ ،حاضر در حال ،اما .شد مي
 راتييـ تغ كـه  اسـت  تـه يمدرن بـه  سـنت  از گذار ةمرحل در ،سوم جهان يكشورها ريسا همچون
 به خـود ديـده   ي،نيهمسرگز و ازدواج جمله از ي،اجتماع يها دهيپد ةهم در را يعيوس ياجتماع
 شده كه موجب، تغييرات در نيروي كار و افزايش اشتغال زنان يعموم التيتحص گسترش .است
 مـورد  در يريـ گ ميتصـم  ماننـد  ،خـانواده  ياعضـا  يزندگ به مربوط ماتيتصم از يا عمده بخش

 )دختر و پسـر ( كنندگي نظر خود فرد ميزان تعيين، امروزه .دشواتخاذ  افراد خود از سوي ازدواج،
كـه ميـزان    همچنـان  ].29 ،ص1[ در انتخاب همسر براي خودش بيشتر از نظر پدر و مـادر اسـت  

هاي نظـر والـدين، تقيـد دينـي و      در مقابل مالك ،مالك ازدواجمنزلة  به ،»عشق«اهميت مالك 
ـ   ) 1330ن قبل از امتولد( نسبت به نسل قبل از انقالبجديد نسل در زيبايي  ر بـيش از سـه براب

ها و باورهـايي مبنـي بـر برابـري دو      از سوي ديگر، وقوع انقالب جنسيتي، ايده ].97 ،ص2[است 
برابري دو جنس از لحاظ آموزش، اشـتغال و مشـاركت اجتمـاعي     ةايد .جنس را دامن زده است

 ايـ ( يتيجنسـ  يبرابـر  نيا ةجينت روند كه در شيپ مردان همگام با كنند سعي  زنان موجب شده
 اسـت  يا نهيهز ازدواج سن افتادن ريتأخ به. افتد يم ريتأخ به زنان ازدواج سن ،)يتيجنس رقابت

و تأخير در ازدواج همـراه   ]17[ ندكن پرداخت مجبورند فرصت يبرابر به يابيدست يبرا زنان كه
براي گسترش روابط عاطفي ميان دو جـنس باشـد   اي  تواند زمينه ميبا گسترش وسايل ارتباطي 

بـدين معنـا كـه بـا رشـد      ). شـكل بگيـرد يـا نـه     همسـرگزيني فارغ از آنكه اين روابط با هدف (
نيـز گسـترش يافتـه     ،افزارهاي ارتباطي نـوين  همچون ماهواره و نرم ،تكنولوژي، وسايل ارتباطي

همـواره  انـد،   انسـاني بـه همـراه آورده    ةفريبي كه براي جامع رغم فوايد دل بهابزارهايي كه  .است
ايـن ابزارهـا در   . اند كنندگان خود قالب كرده و باورهاي آفرينندگان خويش را بر مصرفها  ارزش

خـانواده سسـت و متزلـزل    هاي  فرهنگي كه در آن پايه. اند طول تاريخ ناقالن فرهنگ غرب بوده
 ةكـه جامعـ   حـالي  در .آيـد  مي حساب به ياست و روابط دختر و پسر امري پيش پا افتاده و معمول

ايران مذهبي است و گرچه شاهد گسترش چنـين روابطـي در قالـب روابـط عاشـقانه ميـان دو       
روابـط   ةو فرهنـگ غـرب در زمينـ   ها  جديد خطر ورود ارزشهاي  تكنولوژي ،]7[جنس هستيم 

هـا   تمـاعي انسـان  اجتماعي بسـتر روابـط اج  هاي  ارزش ، زيراكنند مي عاشقانه را در ايران گوشزد
هـاي   سـاختارها و ارزش  ةعاشـقانه نيـز ماننـد روابـط اجتمـاعي ديگـر در زمينـ        ةهستند و رابط
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 .گيـرد  مـي  خاصي به خـود هاي  اجتماعي خود، ويژگي ةگيرد و بسته به زمين مي اجتماعي شكل
ـ  بررسـي  هدف اصلي اين پـژوهش  ،رو اين از در روابـط  ) 29ــ 17(دختـران جـوان    ةزيسـت  ةتجرب

  .دست يابدها  آن ي روابط عاشقانه در ميانزا آسيبعاشقانه است تا از اين طريق به ابعاد 

  نظري ةپيشين
احساسـات صـميمانه و    شـود  مـي  آنچه تحت عنوان عشق به جـنس مخـالف عنـوان    ،كلي طور به

شـديد  با دلبستگي و ميل احساساتي كه  ؛گيرد آميز يك جنس به جنسي ديگر را دربرمي محبت
 ةبـودن بـدون او و پيوسـته در انديشـ     ورزيم و احساس ناقص به بودن با كسي كه به او عشق مي

هـاي   در حوزهاست و  1اي رشته مفهومي بينعشق  اما .]24،ص20[ شود مي معشوق بودن تعريف
 ،عقالنيـت با مفـاهيم ديگـري همچـون     عشق 2.اند مختلف، انديشمندان متعددي به آن پرداخته

اسـترنبرگ در مـدل مثلثـي    . جنسيت پيونـد دارد  و اخالق وفاداري، عاطفه وو صميميت، تعهد 
داند كـه   مي را شامل رفتارهاي آنداند و  مي عشقهاي  ، صميميت را يكي از مؤلفه3خود از عشق

امـا آنچـه در ايـن زمينـه و در      .]211،ص6[ دهد مي نزديكي عاطفي را در روابط زوجين افزايش
عاشـقانه   ةاست كه زنان و مردان از نظر صميميت در رابط آنا اين پژوهش اهميت دارد ارتباط ب

 صـميميت زنـان در مقايسـه بـا مـردان بـاالتر اسـت       هـاي   رتبه معموالً و با يكديگر تفاوت دارند
بسـا   اثرگذار باشـد؛ چـه  ها  آن تواند بر ميزان صميميت مي جنسيتيهاي  و اين تفاوت ]40،ص8[

توانـد بـر    هـا مـي   باشد و ايـن تفـاوت  ها  آن يك از كالم حاوي پيام متفاوتي براي هريك رفتار يا 
  .اش تأثير بگذارد عاشقانه ةاستنباط و درك فرد از رابط

ازدواج معتقـد اسـت كـه     4اسـتيون نـاك   .از ديگر مفاهيم مرتبط با مفهوم عشق، تعهد است
در خـدمت عواطـف و   ، زيـرا  ح نيستبودن ازدواج مطر طور خاص با هنجارهاي دائمي عاشقانه به

دهد تا به تمايالت و نيازهاي دروني  مي صميميت جنسي است و اين حق را به هريك از طرفين
زماني كه طرفين ديـدگاهي نهـادي بـه ازدواج دارنـد، چنـين رويكـردي        اام. خود اهميت دهند

عـوض بـه حمايـت     در ، زيـرا دهد مي را به هنجارهاي مرتبط با ثبات زناشويي سوقها  آن ازدواج

                                                        
1. Interdisciplinary 

 ،)Erich From(اريـك فـروم    ،)Sigmund Freud( پردازانـي چـون زيگمونـد فرويـد     شناسـي، نظريـه   رواندر  2.
هـاي   گيري پژوهش سهم مؤثري در شكل مانند آنو  )Rice(ريس  ،)Vince( وينچ، )Sternberg( استرنبرگ

، )William Good(افرادي چون ويليام گود  ،نيز شناسي جامعهة در حوز .اند در اين حوزه داشته شناختي روان
ــو   ــوالي دانين ــدره م ــوانز  ،)Andre M. Danino(آن ــري اي ــدن )Mary Evans( م ــوني گي  Giddens(ز ، آنت

Anthony(، زيگمونــت بــاومن )Zygmunt Bauman(  ــه نظريــه ماننــد آنو ــردازي در ايــن زمينــه  نيــز ب پ
  .اند پرداخته

  .داند عشق مي ةدهند تشكيل ةت، تعهد و هيجان را سه مؤلفياسترنبرگ صميم 3.
4. Steven Nock 
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گيـدنز نيـز معتقـد اسـت     . ]688و687،ص32[انـد   ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي اعتماد كرده
تـأثير   تحتاكنون تعهد  ، امانهادهاي اجتماعي عامل تداوم روابط شخصي بودند ،پيش از مدرنيته

هـد  خـود مجـوزي بـراي تع    به ولي احساسات عاطفي و عشقي خود ،يابد مي نيروي عشق سازمان
د كـه بـه داليلـي    كن مي شخص فقط هنگامي خود را به يك نفر ديگر متعهد .ورندآ نمي وجود به

سـت  ا ايـن  ،آيد برمي يادشدهآنچه از آراي متفكران  ].136،ص19[ تصميم به چنين كاري بگيرد
واقـع تعهـد    تعهد شخصي يا عاطفي كـه در . 1: دكرتوان تعهد را به دو نوع متمايز تقسيم  كه مي

؛ كنـد  مي است به شخص مقابل تا زماني كه احساسات عاطفي موجود در رابطه آن را ايجابفرد 
. و هنجارهـاي اجتمـاعي اسـت   هـا   تعهد اخالقي يا تعهد به ازدواج كه تعهـد فـرد بـه اخـالق     .2

بـه نفـس ازدواج و   ، زيـرا  فردي كه تعهد اخالقي دارد به شـخص مقابـل پايبنـد اسـت     ،بنابراين
آوري و تحليـل   تعهدي كـه در ايـن تحقيـق راهنمـاي جمـع     . ي پايبند استساختارهاي اجتماع

سو عشق در ميان جوانان اهميت زيـادي پيـدا    از يك زيرا ، ست تركيبي از هر دو نوع استها داده
ايران مذهبي است و بديهي است كـه صـرف تعهـد عـاطفي      ةجامع و از سوي ديگر 1كرده است

  .نداردمقبوليت كافي 
سخن به ميـان  احساس  يك منزلة بهعشق از عواطف  شناسيِ ازان جامعهپرد يهنظربسياري از 

بدين معنا . شوند مي اجتماعي برساختهاي  شناسان، احساسات به گونه جامعه اينبراي  2.اند آورده
پذيري فرهنگ و مشـاركت در سـاختارهاي اجتمـاعي     به جامعه ،كنند مي كه آنچه افراد احساس

 دركـه   استاجتماعي اي  برساخته توان گفت كه عشق مي ،از اين منظر .]2،ص31[ بستگي دارد
و اعتقـادات  ها  هنجارها، ارزش از سويكه آن هم  ،جريان كنش متقابل در ساختارهاي اجتماعي

فرهنـگ و عمـل    از سـوي و  گـذارد  مـي  پذيرد و هم تأثير مي هم تأثير، شود مي فرهنگي تنظيم
 منزلـة  زماني كـه عشـق را بـه    ،از سوي ديگر. شود تعريف ميروابط عاشقانه  ةو در زمينها  انسان

و  عقـل  ،تـاريخي  شكليبه بايد اين نكته را در ذهن داشته باشيم كه  ،گيريم مي احساس در نظر
 تـرازو بـه نظـر    ةواقـع دو كفـ   عقـل و عشـق در   3.انـد  شدهدر نظر گرفته جدا  يكديگراز احساس 

هرگـاه در روابـط    ،بنـابراين  .شـدن ديگـري همـراه اسـت     با سبك شدن يكي آيند كه سنگين مي
امـا  . را داشـت هـايي   و نابهنجاريها  توان انتظار وقوع آسيب ، ميانساني عواطف بر عقل غلبه كند
انسـان همـواره بـه دنبـال      ، زيراعقالنيت قابل پيگيري استهاي  در درون احساسات بشري، رگه

ـ  ةتجرب كنـد و ايـن خـود نـوعي      مـي  احساسـات منفـي دوري   ةاحساسات مثبت است و از تجرب
                                                        

  .در مقدمه به توضيح اين مطلب پرداخته شده است .1
كـه  ) 1980( اتهمچنـين اسـك   .دانـد  عشق را دومـين احسـاس بشـري مـي     كه) 1984( يناپست ،از آن جمله .2

احساس فشار، عشق، تـرس، اضـطراب، عصـبانيت، تنهـايي و كنجكـاوي تقسـيم        ةاحساسات را به هفت دست
  .]31[ كند مي

 كند هاي عقالني و عاطفي را از هم جدا مي هايش، كنش پردازي در مفهوم )1968/1922( ماكس وبر، مثال براي .3
  .كند ها را به ابزاري و عاطفي تقسيم مي كنش )1951( پارسونز تالكوت ،به پيروي از وبر و
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و مسائلي كه عشق در دنياي مدرن امروز بـه بـار آورده   ها  آسيب ،از سويي ديگر .است 1عقالنيت
تواند از عقالنيت انسـان مـدرن امـروزي حـاكي      ها مي است اين فرض را كه روابط عاطفي انسان

ه شـد رنـگ   الق در جوامع مدرن بسيار كمپيوند ميان عشق و اخ امروزه. كشد مي باشد به چالش
چنـان   »تمامش كرديم«تعبير  ، امايابد مي روابط عاشقانه هر روز و بيش از پيش گسترش .است

و اغلب  دهد مي افتاده روي پا چنين اتفاقي هر روز و به صورتي پيش گوييشود كه  مي ساده بيان
هـايي   شـوند، نقـاب   مـي  مردها مطرح وها  ضرورت عشق در روابط بين زن ةكه دربارهايي  آرمان

نيز ها  همچنان كه بسياري از فمنيست. ]24؛ 4؛ 3[ ندشو جنسي كشيده مي ةهستند كه بر رابط
 شود ميمنجر  مردان بر زنان ةكه روابط عاشقانه در دنياي امروز به افزايش سلطاند  بر اين عقيده

خـود بـا    ،شود مي و كاميابي بشر تداعي گرچه روابط عاشقانه همواره با شادي ،بنابراين ،]10؛ 9[
  .روست همسائل فراواني روب

 مروري بر تحقيقات پيشين
گرفته و در تحقيقـات   انجامروابط عاشقانه در ايران  ةشناختي اندكي در زمين جامعههاي  پژوهش

 .باشـد  استوارخارجي نيز كمتر به مسائلي پرداخته شده كه ممكن است بر محور روابط عاشقانه 
  .شود مي به اهم تحقيقاتي كه با موضوع حاضر پيوند نزديكي دارد اشاره ،وجود اين با

ــواندر پژوهشــي  )1390( صــفايي ــا عن ــ « ب ــأثير زمين ــان و عشــق؛ ت ــاعي در  ةجوان اجتم
عاشقانه از ديدگاه  ةپردازي رابط اجتماعي در مفهوم ةتأثير زمين به »عاشقانه ةپردازي رابط مفهوم

پـردازي   اين پژوهش با استفاده از رويكرد نظريـه . پرداخته استر تهران سال شه 30ـ19جوانان 
دهد كه دليل گرايش زنان به  نشان ميمذكور هاي تحقيق  يافته. محور به انجام رسيده است داده

افزايش سن ازدواج، جامعـه مـدام    باكه  معنا  بدين . است» خطر هدفمند« ةمقول روابط عاشقانه
مجبـور بـه   هـا   آن ،دليـل بـه همـين   و كند  مي تران از طريق ازدواج تأكيدبر اعتبار اجتماعي دخ

 .]13[ شـوند  مـي  ازدواج ةپذيرش خطر ورود به روابط پيش از ازدواج با هدف رسيدن بـه نتيجـ  
در پايـان   ،هاي ناشي از تجارب عاشقانه اسـت  رغم آنكه درصدد بررسي آسيب به يادشدهپژوهش 

كه ممكـن اسـت در بطـن    هايي  دهد و به آسيب مي دليل گرايش زنان به روابط عاشقانه را نشان
 ةكند و صرف ورود زنان بـه يـك رابطـ    اي نمي عاشقانه براي زنان به وجود آيد هيچ اشاره ةتجرب

 .كند مي خطر تلقي ةمثاب عاشقانه را به
تغييرات گفتمان عشق « پژوهشي است با عنوان در اين زمينهگرفته  هاي انجام پژوهش از ديگر

در  ).1390كهرباييان، (» 80و  50 ةهاي پاپ ده تحليل گفتمان ترانه: در بستر تحوالت اجتماعي

                                                        
 كنند و درصدد به حداكثر رساندن سود و به هاي خود عقالني عمل مي افراد در انتخابه، مبادل ةاز ديدگاه نظري 1.

  .]20[ ندا حداقل رساندن زيان
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 روشبا پسند  هاي مردم ادراكي از عشق وجود دارد متن ترانه چه براي پاسخ به اينكه ،اين رساله
شده مختصات اجتمـاعي   مدل نظري استفاده. تشده استحليل گفتمان انتقادي تجزيه و تحليل 

امري مدرن كه آن  ةمثاب عشق به: ند ازا كنند كه عبارت اجتماعي بيان مي اي هرابط ةمثاب به را عشق
اي ميان زن و مرد كه از مناسبات توزيع قدرت ميان  رابطه ةمثاب داند، عشق به را اساس ازدواج مي

هاي اجتماعي سعي در كنترل آن  منبعي براي لذت كه نهاد ةمثاب پذيرد و عشق به آن دو تأثير مي
ند از گفتمـان نفـرت و تالفـي، شـيفتگي و وابسـتگي و      ا شده عبارت هاي شناسايي گفتمان .دارند

از آن جهت حائز اعتناست كه  اين پژوهش ].18[ گذراني جويي و خوش لذت ،جويي پشيماني و دل
اجتمـاعي در نظـر    اي مثابة رابطه رابطة عاشقانه را به كار گرفته است كه در آن مدلي نظري را به

پذيرد و از  هاي اجتماعي چون قدرت، ازدواج و نهادهاي اجتماعي تأثير مي گيرد كه از ساخت مي
اما اين تحقيق رابطة عاشقانه را در جريان . بويي خاص به خود گيرد و اين جهت ممكن است رنگ
 .نكرده است ها بررسي زندگي عيني و روزمرة انسان

هاي جنسي زنان در روابط صميمانه  شناسي سياست سنخ«تحقيقي به نام در ) 1385(مبصري 
در ميان زنان انجام  با استفاده از روش كيفي و به كمك تكنيك مصاحبه كه ،»و عوامل مؤثر بر آن

شكار كردند كه آزيستي و صميميت را  هم در عالئمي از نابرابري شده بررسيزنان  دادنشان  گرفت،
داوطلبانـه   ةرابطـ در اين پژوهش، . شدن روي زن و شوهر به همديگر وجود داردندر كنار آن باز 

بودن حساسيت ايشـان بـه    ميان زنان كمتر ديده شده است و بيشتر توجيه وضع موجود و پايين
ي هـا  تفـاوت  كه بهآن است اين تحقيق  نكتة مثبت .]21[ پيگيري لذت جنسي ديده شده است

است، اما فقط به توصيف نابرابري جنسي و فرودستي زنان  روابط صميمانه پرداختهدر  جنسيتي
  .در روابط صميمانه پرداخته و به داليل آن اشاره نكرده است

هـاي   فرهنگـي مـدل   تحليل بـين «با عنوان اي  مطالعه توان به مي تحقيقات خارجي ةدر زمين
 .اشـاره كـرد  (Munck, 2011)  »ي، روسـي و ليتـواني  مريكاياعشق رمانتيك در ميان شهروندان 

ذيـل  هاي  نتايج نشان داده است كه در زمينه. استهر دو نوع كمي و كيفي  روش اين مطالعه از
احساسـي ناخودآگـاه، شـادي،    : عشق شباهت فرهنگي وجود داشته است بارةافراد در آرايميان 

مريكـايي  ادر فرهنـگ  امـا   ؛عالقه و اشتياق شديد، دگرخواهي و تالش براي معشوقي بهتر بودن
كـه در فرهنـگ روسـي و ليتـواني      حـالي  در ؛اسـت  آسان هاندوستروابط تلقي از عشق به معناي 

كـه بـه    روايـن تحقيـق از آن    .]29[ اسـت واقعـي   رنگرش به عشق به معناي امري موقتي و غيـ 
 ةزمينـ  توانـد  مـي  توجـه اسـت و   درخـور ده است كرعشق اشاره ة ادراك فرهنگي غرب در زمين

 .آتي باشدهاي  مقايسه در تحليل
بـا تأكيـد بـر    : سـاالن  جنسيت و معناي روابط رمانتيك بـزرگ «با عنوان  پژوهشي همچنين،

از ايـن مطالعـه    .در جامعة امريكا انجام گرفته اسـت  ،) (Longmore & Giordanio 2006پسران
احساس و تأثيرپـذيري در روابـط    يك ديدگاه كنش متقابل نمادين براي بررسي ماهيت ارتباط،
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 ،سـال  فـرد بـزرگ   1300منـد بـا    سـاخت  ةاسـاس مصـاحب   بر، ها يافته. كند استفاده مي انتيكمر
هـاي مختلـف    تـري از اعتمـاد بـه جنبـه     معناداري سطوح پايينطور  دهد كه پسران به نشان مي

. اما سطوح مشابهي از تعهد عاطفي همچـون دختـران داشـتند    ،رمانتيك را گزارش كردند ةرابط
مطالعــة مــذكور،  ].27[ قــدرت و تأثيرگــذاري بيشــتري در رابطــه داشــتندهمچنــين، پســران 

دهـد و از   بطة عاطفي را نشـان مـي  ، قدرت بيشتر مردان در را)1385(همچون پژوهش مبصري 
پـردازد،   هاي جنسـيتي در ايـن زمينـه مـي     آن جهت كه به ماهيت تجربة عاشقانة افراد و تفاوت

هـاي آن بـه جامعـة     حائز اهميت است، اما اين پژوهش نيز خاص جامعـة غـرب اسـت و داللـت    
 .نيست ذيرپ ايران تعميم

  روش تحقيق
يـك   پژوهـي كيفـي   مـورد . است 1پژوهي عميق موردروش  حاضر، ةمطالعدر روش تحقيق كيفي 

موضـوعي گونـاگون   هـاي   روش پژوهش استقرايي و اكتشافي است كه به پژوهشـگران در حـوزه  
در كـه   ،ايـن مطالعـه  در  .]420،ص26[ بررسي عميق يك مسـئله بپردازنـد  دهد تا به  مي امكان

ـ   2گيـري نظـري   با استفاده از نمونه ،ميان زنان شهر تهران انجام گرفته است  ةو معيارهـاي تجرب
 20ناكامي در روابط عاشقانه و پايگاه اقتصادي و اجتماعي، ة پيش از ازدواج، تجرب ةعاشقان ةرابط

عاشـقانه را تجربـه    ةفر از دختران در گذشته يك رابطـ پنج ن. ندشدنفر از دختران مجرد بررسي 
 ةنفر ديگر در زمـان پـژوهش رابطـ    15اي بودند و  كرده بودند و در حال حاضر فاقد چنين رابطه

 نفـر از چهـار  . سـال بـوده اسـت    27تا  21سني دختران بين  ةدامن. اند عاشقانه و عاطفي داشته
نفر ديگر ساكن مناطق مركزي شـهر   10نفر ساكن مناطق شمالي و  6ساكن جنوب شهر، ها  آن

از نظـر   .انـد  داشـته كننـدگان مـدرك ليسـانس     مشـاركت  بيشتر ،از نظر تحصيلي .اند تهران بوده
نفر تا يـك ميليـون تومـان و مـابقي درآمـد بـاالتر از يـك         8تومان،  هزار 500نفر تا  5، درآمد

 ةنفـر خـود را بـه طبقـ     2 ،اقتصـادي و اجتمـاعي   ةاز نظر طبق. اند ميليون تومان را گزارش كرده
ـ  ،كلـي  رطـو  بـه . انـد  دهكـر بـاال منتسـب    ةطبقـ  بهنفر  4متوسط و ة طبقبه نفر  14 پايين،  ةنمون
  .از دختران را دربرگرفته استاي  مالحظه درخورتنوع  شده بررسي

مراحـل كدگـذاري   كه  از طريق كدگذاري نظري انجام گرفتها  تحليل داده ،در اين پژوهش
 ادامـه در  .]14 ص،23[ اسـت  كدگذاري محوري و كدگذاري گزينشـي  كدگذاري باز، مشتمل بر

  .آمده استها  از كدگذاري دادهاي  نمونه

                                                        
1. in-depth case study 

هايش  زمان داده طور هم بهدهد  كه به محقق امكان ميها  عبارت است از فرايند گردآوري دادهگيري نظري  نمونه .2
هـا را   بعدي گردآوري و آن ةهايي را در مرحل گيرد كه چه داده كند و تصميم  را گردآوري، كدگذاري و تحليل 

  ].138،ص13[ كند شناسايي
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  هاي خام ساخت مفاهيم از داده ةنحو .1جدول

  

 ساخت مقوله از مفاهيم ةنحو .1شكل
  

زمان با گردآوري  با چند بار شنيدن فايل صوتي مصاحبه و سپس كدگذاري همها  تحليل مصاحبه
د كـه فضـاي صـميمانه بـا     شـ هـا تـالش    براي كسب اعتبار داده ،در اين پژوهش .گرفت انجامها  داده

از  ،همچنـين . هـا پاسـخ دهـد    گو بـا اطمينـان خـاطر بـه پرسـش      ايجاد شود تا پاسخ كننده مشاركت

 مفاهيم خامهايداده

كـس هـم نبـود كـه      كنكور قبول نشده بـودم هـيچ  كردم  مي خيلي احساس تنهايي اون موقع
 .خواست اون خأل و تنهايي را پر كنم دلم مي .م بده دلداري

احساس تنهايي 
از  پس

نشدن در  قبول
  كنكور
 

. د تهـران آ كنه و ميمامانم با بابام قهر ميسالگي،واقع سهيعني در،مزندگيتوي يه مقطعي از
ـ پـدر  اصالً تصوير خاصي از  .بعد اون من از محبت پدر ديگه هيچي نديدم خـأل   همـين  .دارمن

ولـي خـوب    ،كـردن محبـت كـنن    هـام سـعي مـي    داداش .عاطفي بزرگي تو زندگي مـن شـد  
 گاهي تو خلـوت خـودم   ،كنه مي هاش محبت م چقدر به بچهديدم كه برادر مي ور هام زاده برادر
 .بعد يه مدت سعي كردم اين محبت رو تو جنس مخالفم به دست بيارم .رفتم مي

نياز به محبت 
پدر بعد از 
 جدايي والدين

 پـدر مـادرم دنبـال كسـي    بعـد از طـالقِ.من آدمي بودم كه از بچگي به پدرم وابسـته بـودم
 2. و بـزرگ كـرد  ر سـالگي بابـام مـن    2چون از  .كنه پدرم را برام پرگشتم كه جاي خالي  مي

و ر سالگي من تازه مادرم شروع به تحصيل كرد و اون موقع باباي من بازنشست شد و بابام من
 2تـا  . اين بود كه بعد از جدايي پدر مادرم من با مامانم بـودم  .هميشه با بابام بودم. بزرگ كرد
خاطر همين اومدم ه خيلي سخت بود ب .عاطفي براي من بود ةضربترين  اين بزرگ. سال پيش

مثل پـدرم و اخـتالف سـني زيـادي      .نظامي بود .با آدمي رابطه برقرار كردم كه مثل بابام بود
  .باهاش داشتم

 

نياز به حمايت 
از  عاطفي بعد

تحصيل  ة ادام
 مادر

انشـگاه قبـول شـدم و رفـتم     بعد كـه د  ،چون يه آدمي بودم كه به خونواده خيلي وابسته بودم
 .شهرستان شديداً دنبال اين بودم كه كسي بهم محبت كنه

احساس تنهايي 
از تحصيل پس 

 در شهرستان

نشدن دراحساس تنهايي بعد از قبول
نياز به محبت پدر بعد از ، كنكور

نياز به حمايت عاطفي ، جدايي والدين
احساس ، تحصيل مادر از ادامه بعد

  از تحصيل در شهرستانتنهايي بعد 

 مقوله
 نياز عاطفي
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مكان اصلي  ها، آن شد و براي آرامش بيشتر گونه اطالعات شخصي پرسيده نمي شوندگان هيچ مصاحبه
هاي تحقيق، محقـق   براي افزايش پايايي داده .شد در نظر گرفتههاي عمومي  ها پارك و مكان مصاحبه
االت ؤد تا پرسش سكراالت راهنماي مصاحبه اقدام ؤستفاده از راهنماي مصاحبه، به حفظ سعالوه بر ا

از تحليل نهايي محقق پس از گذشت دو ماه  .كننده جرياني طبيعي داشته باشد و مصاحبه با مشاركت
دوم بـا   ةآمـده در مرحلـ   دسـت  ههاي ب د و مقولهكرها اقدام  ها و كدگذاري مجدد داده به بازخواني داده

در كدگـذاري   ،همچنـين  .ي اعمـال شـد  ئدوم تغييراتي جز ةد كه در مرحلشهاي اوليه مقايسه  مقوله
در اين رشته قرائت شد تا محقق از برداشـت خـود    محققانهاي تحقيق براي بسياري از  انتخابي، يافته

اي علل، پديـده،  ها حول محوره مطابق مدل پارادايمي اشتراوس و كوربين يافته .اطمينان حاصل كند
  .هاي كنش و كنش متقابل و پيامدها شكل گرفته است شرايط ميانجي، استراتژي

  پژوهشهاي  يافته
  علل )الف
  عاطفي 1گرايي تقليل
كه به اهميـت صـرف    شده، گرايانه در ميان زنان بررسي تقليل ةدهند حاكميت انديش ها نشان مي يافته

محملي در جهـت گـرايش زنـان     ،ن مواردي ديگر اشاره داردگرفت برخي موارد در نگاه كنشگر و ناديده
نيـاز  «رفـع  كـردن مسـئلة    با برجسـته  شده معنا كه زنان بررسي بدين .به برقراري روابط عاشقانه است

از خـود نشـان   گرايانـه   تقليـل  ةانديشنوعي  دوم، ةدر وهل» بخشي به ازدواج اولويت«همراه با » عاطفي
عنـوان كردنـد و   نيـاز بـه حمايـت عـاطفي     ها دليل اصلي گرايش خود به روابط عاشـقانه را   آن. دادند

معتقد بودند كه كاركرد عاطفي چنين روابطي در خانواده يا در ميان دوستان وجـود نـدارد و بـه ايـن     
اعتنـايي بـه    ديگـر، بـا بـي    امـا از سـوي  . نگريسـتند  مثابة تنها تدبير رفع نياز عاطفي خود مي روابط به

واقـع   دادنـد كـه در   كند، نشان مـي  هايي كه ايجاد يك رابطة عاطفي بادوام را ميسر مي مسائل يا زمينه
شـناخت سـطحي از   . دهنـد  همة عوامل مهم در ايجاد يك رابطة عاطفي را به نفع يك عامل تقليل مي

ي، كـه او را اليـق عشـق ورزيـدن كنـد، و      هاي واقعي او براي برقراري رابطة عـاطف  فرد مقابل و انگيزه
هـا و الگوهـاي رفتـاري و شخصـيتي طـرفين، آن هـم بـه اميـد          اعتنايي به تطابق ارزش همچنين بي

دهـد   چندان دور از جمله مواردي است كـه نشـان مـي    اي نه رسيدن به شناخت و سازگاري، در آينده
  .بطة عاطفي استها فقط رفع نياز عاطفي شرط كافي براي برقراري را براي آن

                                                        
انگـاري   گرايي يا فروكاست تقليل. اي شود گرايي اشاره يا تقليل reductionismالزم است كه در اينجا به مفهوم  1.

پيچيده بـه يـك يـا چنـد جـزء آن       ةاساس آن كليت يك پديد نوعي نگرش به طرح و حل مسئله است كه بر
كنـد و سـاير عوامـل را ناديـده      خود به اقتصاد توجه مـي  ةزماني كه ماركس در نظري مثالً؛ شود فروكاسته مي

  .ها و مسائل را به اقتصاد تقليل داده است علت همةاقع و در ،گيرد مي
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چيزي غيـر   .خوشبختي همينه ديگه .هم داشتيم خوشي رو باهاي  ما لحظه) شونده مصاحبه(
حتي بهش گفتم مـن يـه    )...نياز عاطفي( رفتيم سينما هم مي با ،خونديم هم درس مي از اينه؟ با

 .ولي قبول نكرد ،گيرم مقدار پول دارم خودم خونه مي

 .توني با يكي بهتر از اون باشي مي راحت .ن سريتو كه خيلي از او) گر مصاحبه(

خيلـي   كنم مي فكر. كه من به سر بودن خودم فكر كنم) است( ست اين ريا) شونده مصاحبه(
  .)گرفتن اختالف طبقاتي ناديده( ...تره اخالقي نيست كه فكر كنم اون از من پايين

  :گويد مي چنين عاشقانه اين ةمنيريه و داراي رابط ةساكن منطق ،ساله 21دختري  ،همچنين
كس هـم نبـود كـه     هيچ .كنكور قبول نشده بودم .كردم مي اون موقع خيلي احساس تنهايي

  .)نياز به رفع احساس تنهايي( خواست اون خأل و تنهايي را پرش كنم دلم مي .م بده دلداري
 .كنند مي خويش اشاره ةبه اهميت ازدواج در زندگي آيند شده دختران مطالعه ،از سوي ديگر

 هـدفي بسـيار مهـم دنبـال     منزلـة  وي را بـه  ازدواج بـا  پس از دلبستگي به شخص مقابـل، ها  آن
بـه  هـا   ، آنواقـع  در 1.عاطفي را به سمت ازدواج سـوق دهنـد   ةكنند تا رابط مي و تالش كنند مي

يكـي از  . ديدند مي و وفاداري فرد مقابل را نيز در تعهد او به ازدواج 2دنبال ازدواج عاشقانه بودند
غـرب   ةساله، دانشـجوي مقطـع كارشناسـي و سـاكن منطقـ      22كه دختري  ،كنندگان مشاركت

  :گويد مي در اين زمينه ،تهران است
ديگه بعدش مثل اينكه ذهنت آزاد بشـه   .ازدواج يكي رو پيدا كنم ةدنبال اين بودم كه واس

  .نداشتماي  غهدغد
 تأثير قرار زنان را تحت نياز عاطفيچند، هايي  دهد كه زمينه مي نشانها  يافته ،از سوي ديگر

گـرا   مطلـق  ةخـانواد « .اسـت  »خـانواده «مؤثر بر تشديد نياز عـاطفي زنـان    ةاولين زمين .دهد مي
در تشديد نياز  بستري مهم ةمثاب به» گير سهل ةمقابل خانواد ةو در نقط) گير استبدادي و سخت(

  .كنند مي عاطفي دختران نقش ايفا

  شرايط ميانجي )ب
  گير سخت /گير سهل ةخانواد
به علـت فقـدان تعامـل سـازنده در ميـان اعضـاي خـويش و بـه دليـل وضـع            اقتدارگرا ةخانواد

به ايجاد احسـاس تنهـايي و انـزواي عـاطفي     تواند  مي فراوان براي دختران جوانهاي  محدوديت
مـذكور از فقـدان ارتبـاط صـميمانه بـا والـدين       هاي  اين دختران در خانواده .شود ميمنجر  آنان

                                                        
ها  شد كه آيا در ابتدا فرد مقابل از شما خواستگاري كرد؟ بيشتر آن هنگامي كه از دختران اين سؤال پرسيده مي 1.

  .»ا نهتوانيم با يكديگر ادامه بدهيم ي هدف آشنايي بود تا ببينم مي«كردند كه  دادند و اظهار مي پاسخ صريحي نمي
  .ها اشاره شده است اي از آن به پاره ،گيري در قسمت نتيجه .تواند داليل متعددي داشته باشد اين امر خود مي .2
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دن والدين در قالب فقدان نظارت دقيـق  كرگيرانه عمل  همچنين سهل .كنند مي خويش حكايت
بـا  ها  آن به گسست در پيوند عاطفيه آنان بر رفتار و روابط دختران و اعطاي آزادي غيرمنطقي ب

 روابط عاشقانه را براي يـافتن نـوعي حمايـت عـاطفي    ها  آن ،رو اين از .شود مي خود منجرة خانواد
  .يابد نمي »ي عاطفيائملج«معنايي جز ها  آن كنند و در اين حالت عشق براي مي انتخاب

كـه يـك    ،شمال تهـران  ةساله، داراي تحصيالت كارشناسي ارشد و ساكن منطق26دختري 
  :گويد مي، گذرد اش مي هعاشقان ةسال از رابط

بعد يـه سـاعت   . مآ گم ديرتر مي زنم خونه مي كاري بمونم زنگ مي خوام اضافه شده حتي مي
با امير كـه دوسـت شـدم     ...بينم بابام جلو در شركت تو ماشين نشسته مي كنم از پنجره نگاه مي

. و از تنهـايي درآورد ر چيزي كه نداشـتم مـن   .بهم آرامش داد .خيلي احساس خوبي پيدا كردم
  .آم تر كنار مي يگه با پدر مادرم هم راحتد
در اعطاي آزادي و اعمال محدوديت بر  1زنان ةخانواد ةگرايان رفتار مطلق ةدهند نشانها  يافته
 .شـوند  مـي  ناهمتراز در برابر يكديگر ظاهرة اين دو امر همچون دو كفاي  و به گونه است دختران

بـا وجـود    ،گذارد مي حصري را در اختيار دختران و حد آنجا كه خانواده آزادي بي ،به عبارت ديگر
 ،گيـرد  نمي نظر درها  آن پيش از ازدواج دختران، محدوديت خاصي براي ةاطالع از روابط عاشقان
و آزادي از ( شدن ازدواج عاشقانه، تمايل فراواني براي سلب انتخـاب عاشـقانه   ولي در زمان مطرح

دهد و اين امـر در حـالي اسـت كـه هـدف       مي د نشاناز خوها  آن )پيش در اختيار گذاشته شده
به همـان   ،عبارت ديگربه . با شخص مورد عالقه است» ازدواج«دختران در روابط عاشقانه  ةثانوي

گيرند، خانواده ايـن دو را   مي در پيوند با يكديگر قرار ميزان كه عشق و ازدواج از ديدگاه دختران
  .كند مي از يكديگر منفك

  :گويد ، ميمتولد كرمانشاه و ساكن خيابان نواب ساله،25دختري 
مـن مهـم نبـود چـون     ي ولي برا .ولي با ازدواج مخالف بودن ،من كامالً مطلع بودن ةخانواد

  .دوسش داشتم
منزلـة   بـه  ،دهند كـه عشـق   مي بسياري از مطالعات نشان يادشده،هاي  در هماهنگي با يافته

طور مشابهي  به ،همچنين .]28؛ 25[ گرايانه دارد جمعهاي  مبناي ازدواج، نقش كمي در فرهنگ
شود كه فرهنگ  مي عنصري ضروري شناخته منزلة معتقدند عشق زماني به ]30[ برخي محققان

هـاي   توان گفت در فرهنگ مي ،رو اين از .دشوفردگرايانه جايگزين پيوندهاي گروهي و خانوادگي 
  .گيرد نمي رارعشق ضرورتاً مبناي ازدواج ق ،و سنتيگرايانه  جمع

  
                                                        

ـ   نويسنده بر اين باور است زماني كه خانواده محدوديت فراواني را براي اعضاي خويش وضع مي 1. عكس ركند يـا ب
بينانـه   نگـرش مطلـق   ينـوع  ،حالت در هر دو، گيرد نميها درنظر  زماني كه هيچ محدوديت خاصي را براي آن

  .اتخاذ كرده است
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  چشمي عاطفي چشم و هم /دوستان ةشبك
دهـي   در جهـت  ،»چشـمي عـاطفي   چشـم و هـم  « ةدوستان با ايجاد پديـد  ةشبك ،از سويي ديگر

بـدان معنـا كـه وجـود روابـط عاشـقانه نـزد         .دختران به سمت روابط عاشقانه سهم مهمي دارد
 نـوعي فشـار سـاختاري ضـمني،    توانـد بـه    مي دوستان و هماالن و فقدان اين روابط نزد شخص

احساس محروميت و نياز عاطفي كاذب در دختران در جهت رفع اين نياز همراه با الگوبرداري از 
االن و سـ روابـط گـروه هم   كـه دهنـد   مـي  مطالعات نيـز نشـان  . گروه مرجع دوستان منجر شود

و هـا   نگـرش  رسمي افرادي كه در سنين مشابهي هستند معموالً در شكل دادن به هاي غير گروه
  .]20[ ندرفتار افراد اهميت پايداري دار

سـالگي ارتبـاطي   18مركزي شهر تهران كـه در  هاي  ساله، ساكن يكي از خيابان 24دختري 
  :گويد مي عاشقانه را تجربه كرده است،

 ةهم .م بهش محبت كنمه من .بت كنهحيكي كه بهم م. دوست داشتم كه با يكي آشنا بشم
  .خواست يكي باشه كه عاشق من باشه م دلم ميه من ،ه با يكي هستنديدم ك و مير دوستام
ي عـاطفي  ائملجـ  ةمثاب شود كه دختران عشق و روابط عاشقانه را به مي شده باعث عوامل ذكر

شـخص مـورد عالقـه نيـز      بـارة را دراي  ايانـه گر تقليل ةتلقي كنند و از سويي ديگر چنين انديش
ايـن امـر عامـل    . يگانـه پايگـاه رفـع نيـاز عـاطفي خـود بشناسـند       منزلـة   تعميم دهند و او را به

  .شود مي دختران مذكور در مقابل فرد مورد عالقههاي  كنش ةدهند سازمان

  كنش و كنش متقابلهاي  استراتژي )ج
  كنترل و خشونت ناديده گرفتن خود،

نمـايي   و كوچـك مثبت هاي  نمايي ويژگي بزرگ دختران در روابط عاشقانه،هاي  يكي از استراتژي
توجهي و عدم ابراز محبت از سوي فرد  ها هرگونه كم آن .منفي فرد مورد عالقه استهاي  ويژگي

گـرفتن خـود در    همچنـان كـه ناديـده    .كنند مي وقار و متانت شخصيت او تلقي ةمثاب مقابل را به
 نظـر  ارتباط با شخص مورد عالقـه را همچـون عـاملي در جهـت تـداوم صـميميت و عشـق در       

عاشـقانه، از پيگيـري خواسـت فـردي خـود در مقابـل        ةها با هدف اسـتمرار رابطـ   آن .گيرند مي
يكـي از   منزلـة  نامشروع جنسـي بـه   ةهمچون پذيرفتن رابط. كنند مي خواست معشوق خودداري

پـانزده   ةساكن محل ساله، 23ختري ، دشوندگان يكي از مصاحبه .ملزومات تداوم ارتباط عاشقانه
  :كند مي را تأييد يادشده ةگزار ،خرداد

ولي خوب اگه ايـن   .و بگيريمر اومد كه به من دست بزنه يا دست هم نمي اوايل اصالً خوشم
  .شد كنم ارتباطمون هم تموم مي فكر مي ،م نبوده اهچيز

گيـرد،   كه در تالقي با رأي معشوق قرار مـي  ،ها به سركوب آن دسته از عاليق فردي خود آن
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دختران همچنين،  .كنند تلقي مي» عاشقانه ةگذشت در رابط« منزلة سركوب را بهپردازند و اين  مي
كنند و پس  هاي عشق و صميميت تفسير مي نشانه منزلة گري مردان را به هرگونه نظارت و كنترل

يكـي از   مـثالً  ؛پردازنـد  خود، به بيان ناماليمات رفتاري فرد مورد عالقه مـي  ةاز شكست در رابط
  :گويد گونه مي اين ،خود، پس از ناكامي ةارتباط عاشقان ةه در بيان تجربسال 21دختران 

يـه  . ...گفت اگه بري ممكنه با يكي ديگه آشنا بشـي  مي .دوست نداشت كه من برم دانشگاه
م خيلي ه من .كرد مي ا تعقيبمه وقت خيلي .رقصيدم مي زد من جورايي ديگه به هر سازي كه مي

  .جا حواسش به من هست و دوست داره كه همهر د منگفتم چق مي .شدم مي خوشحال
غلب بـراي توضـيح   ادهند كه زنان  مي ، مطالعات برخي محققان نشانيادشده ةدر تأييد يافت

 جلـوه اي  به گونـه  يعني شخص مقابل را ؛كنند مي خود از گفتمان برابري استفاده ةروابط عاشقان
چنين گفتمـاني نـابرابري جنسـيتي را بـه     . كند نمي گاه خشن و نابرابرانه عمل دهند كه هيچ مي

  .]22[ كند مي كشد و اختالف قدرت در اين روابط را پنهان نمي چالش

  انفعال رفتاري و همانندسازي هويتي زنان
دهد بسياري از دختران با ناديده گـرفتن خـود    مي نشانها  آمده از تحليل داده دست هبهاي  يافته

شخصي خويش را بر محور عاليق، اهداف و نيازهاي شخص مورد عاشقانه، عاليق  ةدر طول رابط
واره به فرد مقابل، تمايل فراوانـي   به دليل نگرش بتها  آن ،به عبارت ديگر .دهند مي عالقه شكل

دهند و در اين راسـتا، رفتارهـاي خـود را همسـو بـا       مي داشتن وي از خود نشان براي راضي نگه
هـويتي   همانندسـازي شود كه زنان به  مي باعث يادشدهموارد  .كنند مي عاليق فرد مقابل تنظيم

يكـي از دختـران    مـثالً ؛ خود با شخص مورد عالقه در ابعاد مختلف ارزشي و هنجـاري بپردازنـد  
  :گويد مي چنين اين

  .طوري باشم چون اون خيلي دوست داشت من اون ؛مون چادري شدم بعد از آشنايي
آن ة روابطي كـه هسـت   است؛ نابرابر ةروابط عاشقان گيري شكل ةدهند نشانهايي  چنين كنش

امـا زنـان بـا     ،دهـد  مـي  مـردان بـر زنـان تشـكيل     ةجنسيتي و سـلط هاي  را خشونت و نابرابري
عامالن اصـلي تجهيـز بسـتر    ، و نابرابري) چه در وجه عيني و چه نمادين(گرفتن خشونت  ناديده

  .هستند چنين روابطي

 پيامدها)د

  غفلت اجتماعي
در ارتبـاط   )عالقـه  شخص مورد( بخشي فزاينده به ديگري انگاري خود و در مقابل اهميت ناديده

به غفلت زنان، از برخي جوانب زندگي اجتماعي خويش نسبت به زمان پيش از آشـنايي   عاشقانه
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و » تحصـيل و يـا شـغل   « ،»روابـط اجتمـاعي  «هـاي   اين جوانب، حوزه .شود ميمنجر  با معشوق
شديد ارتبـاط   شوندگان كاهش بسيار بسياري از مصاحبه .گيرد را دربرمي» هنجارهاي اجتماعي«

  .كنند مي اجتماعي خود با ساير دوستان و اطرافيان را پس از ارتباط عاشقانه گزارش
ربـه  را تجاي  سال ارتباط عاشقانه 5كه به مدت ، تهرانپارس ةساله و ساكن منطق27دختري 
  :گويد مي چنين گذرد، اين مي چند ماه از ناكامي عشقي وي كرده است و

و فكرهام بـا  ها  برنامه ةديگه هم ،هم بسازيم مون رو با خواستيم آينده مي چون باهاش بودم و
خواستم ناراحت بشه كه با  چون نمي. ام با خيلي از دوستام قطع شد به خاطر اون رابطه. اون بود
  .تفريحم شده بود خودش ةهم. يرونرم ب مي دوستام
دن تحصـيل و  كـر عالقه به حاشيه راندن و فرعي قلمداد  محوريت نقش فرد مورد ،همچنين

يكـي از دختـران در    .شود ميمنجر  در اين امورهايي  شغل و مواجه شدن برخي از آنان با آسيب
  :گويد مي گونه خود اين ةتوصيف ارتباط گذشت

و تمام وقتم بـا   چيز چون وقتي باهام بود همه .م رو بهتر كنم وقتي رفت سعي كردم زندگي
  .و به اون وابسته كرده بودمر چون خودم .دانشگاه دو ترم مشروط شدم .اون بود

و ) يـا قـومي  ( اجتمـاعي  هنجارهايتوجه بسياري از دختران جوان مذكور به  ،از سويي ديگر
  .شود مي به شخص مورد نظرها  آن اخالقي موجود تابعي از توجه

اعتنايي خود بـه   بيو ساكن غرب تهران،  دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ساله،27دختري 
  :دهد مي گزاره نشاناين مذهبي و تعلق قومي خود را با بيان  هنجارهاي

خونـه   يبعـد تـو   .طـور  دوستام هم همـين  .تأييدش كردند ههم ،بردمش پيش استادهامون
  . ...خوره نمي و يكي اينكه مذهبش به ماخونه گفتند يكي كه تركه  امگفتم ا

  زا آسيبناكامي 
توانـد   اي اسـت كـه در صـورت جـدايي طـرفين از يكـديگر مـي        ماهيت روابط نابرابر عاشقانه به گونه

ـ  غلـب بـه  ا دهـد جـدايي   ها نشان مـي  يافته. پيامدهاي منفي براي زنان دربرداشته باشند ناكـامي   ةمثاب
 شـده  مهمتـرين پيامـدهاي اجتمـاعي ناكـامي از ديـدگاه زنـان بررسـي        .شـود  براي زنان تفسـير مـي  

بســياري از . »كــاهش منزلــت اجتمــاعي«و » ســركوب عشــق«، »اعتمــاد جنســيتي« :نــد ازا عبــارت
هـا بـا بيـان     آن. كننـد  شوندگان پس از جدايي نگرشي منفي به جـنس مـرد را گـزارش مـي     مصاحبه

چنـين   .دهنـد  ا نسـبت بـه جـنس مـرد تعمـيم مـي      اين ويژگي ر اعتمادي به شخص مورد عالقه، بي
  .شود مجدد روابط عاشقانه نزد زنان مذكور منجر مي ةنگرشي به سركوب عشق و جلوگيري از تجرب

كـه در زنـدگي خـود     ،صـادقيه  ةو ساكن منطقـ  كارشناسيداراي مدرك  ساله، 26دختري 
  :گويد مي شكست عشقي را تجربه كرده است،

  .م كنم تونم وارد زندگي كس رو نمي هيچ .تونم اعتماد كنم يبه حرف هيچ مردي ديگه نم
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همچنين بسياري از زنان ناكامي در عشق را به كاهش شأن خود در ميان خانواده، دوسـتان  
  .اند و آشنايان منجر دانسته

  .است يادشدهمؤيد مطلب  تجريش، ةساكن منطق ساله و 25 دختريمثال زير از زبان 
دونستن چون قصـد مـا    مي تمام خانواده و فاميل همه. كنن نمي نگاهديگه مثل قبل به من 

 ما از اولش .گفتيم كشكه مي گن ديدي ما از اولش گردن مي اآلن برمي .الكي كه نبود .ازدواج بود
 .رسه اي نمي دونستيم به نتيجه مي

  گيري بحث و نتيجه
تعـددي در كشـورهاي غربـي    روابط عاشقانه تحقيقـات م  ةد كه در زمينشاشاره  ،اين تحقيقدر 

ايران، بـه مغفـول    ةاما عدم مشروعيت روابط عاشقانه پيش از ازدواج در جامع .گرفته است انجام
 .شـده اسـت  منجـر   شـده از ايـن ناحيـه    اجتماعي پديدارهاي  ماندن اين حوزه و همچنين آسيب

ميـان دختـران جـوان را    و مسائل نهفته در روابط عاشقانه در ها  ما تالش كرديم آسيب ،اين بنابر
گرايش دختران به روابط عاطفي پـيش از   تاين پژوهش نشان داد كه علهاي  يافته. نشان دهيم

و اگر اهميت مسائل مـذكور در ذهـن كنشـگران افـزايش     است  ازدواج، نياز عاطفي و امر ازدواج
لت ما اين مقولـه  تواند به ناديده گرفتن بسياري از مسائل ديگر منجر شود و به همين ع يابد، مي

گونه كه پـيش از ايـن بـدان اشـاره      همان ،نياز عاطفي دختران. عاطفي نام نهاديم گرايي تقليلرا 
تواند با افزايش سـن   مي اما تمايل دختران به ازدواج ،مختلفي استهاي  خود متأثر از زمينه ،دش

تمايـل زنـان بـراي     ،كنـد  مـي  اشـاره  )1389( پور گونه كه كاظمي همان .ازدواج زنان تبيين شود
تأخير در ازدواج  .شود ميمنجر  به افزايش سن ازدواج در زنان دستيابي به فرصت برابر با مردان،

مقابل فقدان مكانيزم مشروع براي رفع  ةو تمايل دختران براي رفع نياز عاطفي خويش و در نقط
گونه كـه پـژوهش    همان .دشو ميمنجر  به روابط عاطفي پيش از ازدواجها  آن اين نياز به گرايش

  .كند مي اين امر را تأييد) 1390( صفايي
تواند سـهم بسـزايي    مي )گير استبدادي يا سهل(اين پژوهش نشان داد كه خانواده  ،همچنين

 برنـاردز  يادشـده،  ةهمسو با يافتـ  .در گرايش دختران به سمت روابط عاطفي ناسالم داشته باشد
تواند طيفي استبدادي تا دموكراتيك را دربرگيـرد   مي نوادهكند كه ساختار خا مي اشاره )1384 (

الگـوي عـدم    ،و به همان اندازه كه ساختار مستبدانه مبتني بر روابط ناصحيح در خـانواده اسـت  
در  .اعضا و اغمـاض نسـبت بـه يكـديگر نيـز حكـايتگر روابـط حـداقلي بـين اعضاسـت           ةمداخل

، رو ايـن  از. يابـد  نمـي  است، عشق مجال بروز و ظهوراستبدادي اي  كه مبتني بر شالودهاي  خانواده
ساختار خانواده به سمت روابط عـاطفي سـرد گـرايش دارد، افـراد نيـاز       توان گفت زماني كه مي

  .جو خواهند كردو عاطفي خود را در بيرون از خانواده جست
يـك   منزلة در ميان دختران جوان، به» چشمي عاطفي چشم و هم«اين تحقيق نشان داد كه 
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كند كه اين امـر در ارتبـاط    مي گيري روابط عاطفي پيش از ازدواج نقش ايفا مهم در شكل ةزمين
هـاي   رفتارهـا و ارزش  ةدختران جوان همواره در زمين. قابل تبيين است» گروه مرجع« ةپديد با

ن در همساال ةترتيب براي جا نماندن از قافل پردازند و بدين مي پذيري از گروه مرجع خود به الگو
  .كنند مي پيرويها  آن روابط عاطفي نيز از ةعرص

مطلـوب   ةگيـري ايـن روابـط را نتيجـ     زنان شكلاز آنجا كه  ،اين پژوهشهاي  اساس يافته بر
 تمايل فراواني نيـز بـراي حفـظ ايـن روابـط از خـود نشـان         ،كنند مي خود تلقي انتخاب شخصي

نـوعي  هـا   آن. دكـر از پيش تقويـت خواهـد    نابرابري جنسيتي را بيش ةو اين امر زمين دهند مي
از سـوي شـخص مـورد عالقـه     ي كنترل و خشونت گيرند و چنانچه مي انفعال رفتاري را در پيش

از عـوارض  «انـد   گونه كه برخي محققـان اشـاره كـرده    همان. گيرند مي ناديده آن را ،اعمال شود
پدرسـاالري كـه اسـاس آن     ةدر جامعـ  .جنسـيتي اسـت  هـاي   روابط اجتماعي ناعادالنه، نابرابري

داوري و استثمار جنسي نيـز امـري غيرقابـل انكـار      نابرابري ميان دوجنس است، تبعيض و پيش
داشـتن   كنند كه بـراي نگـه   مي توان گفت كه اين دختران تصور ، ميواقع در ].37،ص12[» است

 دهنـد  مـي  امـا زمـاني كـه عشـق را از دسـت      ،عاطفي، هر بهايي را بايد پرداخت ةعشق در رابط
بسياري از دختـران پـس از    ،رو اين از. اند بينند كه پيش از آن چيزهاي بيشتري را از كف داده مي

زندگي خـويش همچـون تحصـيالت، شـغل،     هاي  شوند كه از بسياري از جنبه مي جدايي متوجه
 اشـاره  نيـز  )1988( 1گونـه كـه هامونـد    همـان  .انـد  كـرده هنجارهاي اجتماعي و دوستان غفلت 

زماني كه پيوندهاي احساسي انسان بـا يـك شـخص يـا گـروه افـزايش يابـد، الزامـاً از          كند، مي
و بسـياري از  . ]116،ص11[ شـود  مـي  پيوندهاي احساسي وي با گروه يا اشخاص ديگـر كاسـته  

شـوند و همچنـين دچـار     مـي  پس از جدايي، با كاهش منزلت اجتماعي خويش مواجـه  ،دختران
تـوان   مـي ها  اساس يافته بر ،واقع در. پردازند مي و به سركوب عشق شوند مي جنسيتي ياعتماد بي

عـاطفي انفعـال رفتـاري بيشـتري از خـود نشـان دهنـد،         ةگفت كه هرچه دختران در يك رابط
عـاطفي   ةآورند و نابرابري جنسيتي در يك رابط مي موجبات نابرابري جنسيتي بيشتري را فراهم
  .دشو ميمنجر  اجتماعي دختران به سركوب عشق، اعتماد جنسيتي و غفلت

عاشـقانه   عدم مشروعيت و وجود ابهـام در روابـط  اين تحقيق به صورت ضمني نشان داد كه 
عـدم   ةكننـد  ايران عامـل تقويـت   ةو همچنين حساسيت هويت دختران در جامع پيش از ازدواج

را در جهـت  كـه زنـان روابـط عاشـقانه      حـالي  در ؛شـود  اين روابط مـي در سازي ناماليمات  آشكار
 ةاما ماهيت ايـن روابـط در بسـتر جامعـ     ،دهند هاي عاطفي و فردي خود شكل مي لآ هتحقق ايد

توانـد نـاقض اميـال     ايراني كه همواره بر فرادستي مردان و فرودستي زنان تأكيد داشته است مي
 اي اسـت و  همچنـين، ايـن حـوزه نيازمنـد مطالعـات و تحقيقـات گسـترده        .فردي زنـان باشـد  

سـازي زنـان و    آمـوزش و آگـاه   همچنـين  هـا و  عشـق از طريـق رسـانه    ةسـازي در حـوز   فرهنگ

                                                        
1. Hammond 
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ايـران در ايـن حـوزه، تـدوين      ةجامعـ  مخـتص هـايي   دن هنجارها و ارزشكر ها مشخص خانواده
خصـوص تقويـت    و بـه هاي بومي  سازي زنان ايراني با تكيه بر ارزش هايي در جهت توانمند برنامه
را  انهشـق اعرفتـار  پـذيري   جامعهتربيت و تواند نوعي  التزام ديني ميهاي اخالقي و تقيد و  ارزش

  .تقويت كندها  در جهت رفع آسيب

  منابع
علوم انساني و اجتماعي  ةپژوهشكد :، تهرانشناسي نسلي در ايران جامعه. )1386( آزاد ارمكي، تقي] 1[

 .جهاد دانشگاهي
 .جهاد دانشگاهي :تهران ،شناسي نسلي در ايران جامعه. )1386( آزاد ارمكي، تقي و غفاري غالمرضا] 2[
 .آشيان: پروين قائمي، تهران ترجمة ،عاشقانه عشق بحثي غير. )1386( مري ايوانز، ]3[
 .ققنوس: عرفان ثابتي، تهران ترجمة ،عشق سيال .)1384( زيگمونت باومن، ]4[
 .ني :حسين قاضيان، تهران ترجمة ،درآمدي بر مطالعات خانواده .)1384( برناردز، جان ]5[
 .ساواالن :تهران حمزه گنجي، ترجمة ،شناسي اجتماعي روان. )1387( بدار، لوك و ديگران ]6[
ر معاشرت با جـنس  يثأت يبررس« .)1392( رحيمي علي؛ پور شهال كاظمي ؛آبادي فراهاني فريده خلج] 7[

، »تهـران هـاي   ان دانشگاهيدانشجو نيل به ازدواج در بيمخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تما
 .28ـ7ص ،33، ش 9 ة، دورپژوهي خانواده ةنام فصل

، بررسي ابعـاد مختلـف صـميميت در دانشـجويان متأهـل      .)1387( حسينيان سيمين؛ خمسه اكرم] 8[
 .52ـ35ص ، 1، ش 6، سمطالعات زنان ةنام فصل

 .توس :تهران ،1قاسم صنعوي، جترجمة  ،جنس دوم .)1380( سيمون دووبوار، ]9[
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