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  مطالعة پديدارشناسانة عشق ازدواجي در دوران آشنايي
  كردة شهر اصفهان ازدواج  گران تازه تجربة زيستة كنش(

 1)از آشنايي تا لحظة عقد
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  چكيده
اين رو،  از همين. منزلة مبنايي براي ازدواج و انتخاب همسر در جامعة كنوني ايران اهميت يافته است وجود عشق به

پژوهش با اتخاذ رويكرد كيفي و روش پديدارشناسي به توصيف چيستي و چگونگي تجربة زيستة عشـق ازدواجـي   
شده شامل شـهروندان   جامعة مطالعه. پردازد كرده مي ازدواج  گران تازه در دوران آشنايي تا لحظة عقد از منظر كنش

گيري هدفمند و بـا مصـاحبة    از طريق نمونه. اند هاي ابتدايي زندگي مشترك متأهل شهر اصفهان است كه در سال
اي، مبتني بر روش باتلرـ  مرحله آوري و با استفاده از روش تحليل پديدارشناسي هشت ها جمع نفر، داده 24عميق با 
شدة عشق ازدواجي در دوران آشـنايي تـا لحظـة     دهد كه تجربة زيست ها نشان مي تحليل داده. تحليل شد كيسبر،

گرايـي   رمانتيـك «شـود؛ تقابـل ميـان     عقد از طريق نوعي تقابل عقل و احساس در سه مرحلة زماني برساخته مـي 
رخدادهاي «و » گرايي پسين اقعيتو«، »نشستن دل   به«قبل از مواجهه و ميان » گرايي پيشين واقعيت«و » پيشين
لحظة . مشخص شد» سرگرداني ميان بيم و اميد«طوركلي با مضمون  بعد از مواجهه با طرف مقابل، كه به» اي جرقه

بـر داشـتن مضـمون     گران، بـا در  اي محوري در آگاهي كنش عنوان لحظه عقد نيز در عين داشتن چنين تقابلي، به
را در خود دارد و از سوي ديگر به اين سرگرداني خاتمـه  » اوج سرگرداني«سو  ك، از ي»دوگانگي لحظة عقد«اصلي 

را » تحـول احساسـي  «ها نوعي  رسد و آن گران به صفر مي معنا كه پس از لحظة عقد، ترديد كنش  دهد؛ به اين مي
  .كنند تجربه مي
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  بيان مسئلهمقدمه و 
اي مهم در طول تاريخ و در جوامع گوناگون مطرح بوده كه در دنياي مدرن  منزلة پديده عشق به

در ارتباط با ازدواج قرار گرفته است؛ به اين معنا كه عشق پايه و اسـاس ازدواج و تشـكيل نهـاد    
هـا در گذشـته    اجازدو. شناسان اهميت فراواني يافته است خانواده شده و بنابراين از منظر جامعه

شـدن عشـق رمانتيـك     بيشتر مبناي اقتصادي داشت و تحت نفوذ خانواده بـود، امـا بـا صـنعتي    
» عقـدة عشـق رمانتيـك   «اين موضـوع در جامعـة غـرب    . عنوان مبناي اصلي ازدواج تلقي شد  به

از هاي اصلي آن  دهد و مؤلفه نياز ازدواج قرار مي ناميده شده است كه عشق را شرط الزم و پيش
در اين صورت، عشق قبـل از ازدواج و در  ]. 1698، ص22[شود  ها به جامعه القا مي طريق رسانه

شده نيست و مـردم   ازدواج كردن به دليلي جز عشق پذيرفته. شود فرايند انتخاب همسر مهم مي
 .نسبت به آن بدبين خواهند بود

درواقـع، رشـد   . دواج مطرح شده استاي مهم در از منزلة پديده در جامعة امروز ايران نيز، عشق به
كرده به تغيير نحـوة گـزينش همسـر     فردگرايي بر اثر رشد آموزش عالي و افزايش تعداد افراد تحصيل

هـاي خويشـاوندي و    تأثير خانواده و گـروه  گزينش همسر كه تا چند دهة گذشته تحت. انجاميده است
طرفـه و انتخـاب    بر مبنـاي عشـق و عالقـة دو   گرفت، امروزه  شده انجام مي هاي تنظيم در قالب ازدواج
هـاي فمنيسـتي و بنـابراين حضـور      سو گسترش جريان در چنين حالتي از يك. پذيرد آزادانه انجام مي

هاي آشنايي زوجين در خـارج از حـوزة خـانواده     بيشتر زنان در حوزة عمومي از طريق افزايش فرصت
ها، از طريق بـه تصـوير كشـيدن     ها و رمان ند فيلمهايي مان و از سوي ديگر گسترش ارتباطات و رسانه

  .زند عشق رمانتيك و احساسات عاشقانه، به اين موضوع دامن مي
دليل قرار گرفتن جامعة ايران در دوران گذار از سنت به مدرنيته و همچنـان    حال، به عين در

سـنتي و مـدرن   هاي سنتي بر بخش وسيعي از جامعه، دو نـوع الگـوي ازدواج    حاكم بودن ارزش
در ازدواج سنتي، حيطة انتخـاب فـرد در انتخـاب همسـر محـدود اسـت و تشـكيل        . وجود دارد

گرايانه و نه عشق و عالقـة پـيش از ازدواج صـورت     هاي جمع زندگي براساس نياز طبيعي، ارزش
ترها و در صورت لزوم با تأييد ضـمني دختـر و    انتخاب همسر همچنان با تصميم بزرگ. گيرد مي
كـه در الگـوي ازدواج مـدرن دختـر و پسـر نقـش اصـلي را در         درحـالي . گيـرد  صورت مـي  پسر

قبل از ازدواج مدتي با هم دوستي و آشنايي دارند و علت ازدواج نيز بر پايـة  . گيري دارند تصميم
  ].16؛ 8؛ 5[هاست  گرفته ميان آن عشق و عالقة شكل

نتيجـه متفـاوت بـودن     امعة ايـران و در بنابراين، با توجه به متفاوت بودن فرهنگ حاكم بر ج
الگوي ازدواج و گزينش همسر نسبت به جوامـع غربـي، چيسـتي و چگـونگي تجربـة عشـق در       

از اين منظر، مطالعة چيستي و چگونگي تجربـة  . گيرد اي از ابهام قرار مي گزينش همسر در هاله
. يابـد  همسر اهميت مي عشق در دوران آشنايي پيش از آغاز زندگي مشترك و در فرايند انتخاب
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و بـه معيارهـاي    1گرايـي  شده در اين زمينه فقط از منظـر پـارادايم اثبـات    بيشتر مطالعات انجام
گـران تجربـه و تفسـير     اما اينكه اين موضوع چگونه از منظر خـود كـنش  . انتخاب نگريسته است

هم بـا    ضوع، آناگرچه در برخي از تحقيقات خارجي به اين مو. شود ناديده گرفته شده است مي
، با توجه به متفاوت بـودن الگوهـاي ازدواج و   ]39؛ 38؛ 33[رويكردي كمي، پرداخته شده است 

درنتيجه تجربة عشق در فرايند انتخاب همسر در ايران، مطالعات خارجي در عين مفيـد بـودن،   
رو،  همـين  از. سازي دانش در اين زمينه نياز اسـت  گوي نيازهاي جامعة ما نيست و به بومي پاسخ

شناسي احساسات و بـا مـد نظـر قـرار دادن رويكـرد كيفـي و روش        اين پژوهش از منظر جامعه
پديدارشناسي به توصيف چيستي و چگونگي تجربه و تفسير عشق ازدواجـي در فراينـد انتخـاب    

گـويي   اين پژوهش درصدد پاسـخ . پردازد كردة شهر اصفهان مي ازدواج همسر از نظر متأهالن تازه
عشق چگونه در فرايند انتخاب همسر توسط افرادي كه آن را پشت «ين سؤال كلي است كه به ا

درواقع، واقعيت تجربة عشـق  » ها چه تفسيري از آن دارند؟ اند تجربه شده است و آن سر گذاشته
مرتبط با ازدواج، در دوران آشنايي و پيش از لحظة عقد، فقط از طريق افـرادي كـه آن را پشـت    

  .اند قابل درك است سر گذاشته

  پيشينة تجربي
نظر به اينكه هدف اين مقاله توصيف چيستي تجربة عشق ازدواجي در دوران آشنايي و تا پـيش  

شـود كـه عشـق را در رابطـه بـا       هايي توجه مـي  از لحظة عقد است، در مرور پيشينه به پژوهش
. خوبي مشخص شـود  ها به ناند تا جايگاه اين پژوهش در ميان آ ازدواج و قبل از آن بررسي كرده

انـد در ارتبـاط بـا     بنابراين، تحقيقاتي كه عشق ازدواجي پس از ازدواج و عقد را مد نظر قرار داده
يك از تحقيقات داخلي و خارجي به  در اين ميان، هيچ. پيشينة اين پژوهش قرار نخواهند گرفت

گيـري   راينـد تصـميم  چگونگي تجربة عشق ازدواجي پيش از شروع زندگي مشترك، يعنـي در ف 
انـد؛ موضـوعي كـه ايـن      گران و بـا رويكـردي كيفـي نپرداختـه     براي ازدواج، از منظر خود كنش
  .پژوهش درصدد واكاوي آن است

: عنـوان مبنـاي ازدواج   اهميـت عشـق بـه   «اي بـا عنـوان    در مقاله) 2015(اسپرچر و هتفيلد 
دانشجو در طـول يـك    245هزار و  4هايي كه از  ، با بررسي داده»)1967(بررسي دوبارة كفارت 

اند كه هم مردان و هم زنان، امـا زنـان    دست آمده است، به اين نتيجه رسيده ساله به دورة شانزده
گـذاري   اي مهم براي ورود بـه ازدواج ارزش  منزلة پديده  با درجة كمي بيشتر از مردان، عشق را به

در مقابـل سـياه   (مثـل سـفيد بـودن    همچنين، عالوه بر جنسيت، متغيرهـاي ديگـري   . اند كرده
منزلة مبنـاي ازدواج بـه     بستگي ايمن با نگاه كردن به عشق به ، عزت نفس باال و سبك دل)بودن

  ].39[صورت مثبتي همبسته بودند 

                                                        
1. positivism 
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 1ابراز احساساتي در روابط عاشقانة تسـوكيا «اي با عنوان  در مطالعه) 2008(فارر و همكاران 
و اهدافي هستند كه جوانان ژاپني به روابط عاشقانة تسوكيا قبل ، درصدد كشف معاني »در ژاپن

اي در پي فهم روابط اجتماعي از  اين مطالعه با استفاده از نظرية زمينه. دهند از ازدواج نسبت مي
هاي ابراز كردن احساسـات در   دهد كه روش ها نشان مي تحليل داده. زبان عامالن اجتماعي است
قواعد ابـراز  «. گيرد قرار مي» قواعد ابراز منفي«و » قواعد ابراز مثبت«ة روابط تسوكيا در دو دست

اند در مورد اينكه چگونه احساسات بايد حس و ابـراز شـود و    انتظارات هنجاري مشترك» مثبت
اند در مورد اينكه چگونه از احساس خاصي بايـد   ، انتظارات هنجاري مشترك»قواعد ابراز منفي«

  ].28[شود اجتناب شود يا بيان ن
به بررسـي  » عشق و ازدواج در يازده فرهنگ«در تحقيقي با عنوان ) 1995(لوين و همكاران 

ها به ايـن   آن. اند اهميت عشق در ازدواج از نظر دانشجويان يازده كشور در غرب و شرق پرداخته
را، هـاي فردگـ   منزلة مبناي ازدواج براي جوامع غربي، يعنـي فرهنـگ    نتيجه رسيدند كه عشق به

همچنــين، . گــرا، اهميـت بيشـتري دارد   هـاي جمـع   نسـبت بـه جوامــع شـرقي، يعنـي فرهنــگ    
دهندگاني كه اهميت بيشتري را به عشق نسبت داده بودند از كشورهايي با اسـتانداردهاي   پاسخ

  ].34[تر بودند  اقتصادي زندگي باالتر، نرخ ازدواج و طالق باالتر و نرخ باروري پايين
برسـاخت اجتمـاعي عشـق در تجربـة     «اي با عنـوان   در مقاله) 1393( مي زاده و حما سهراب
بـا اسـتفاده از   » بررسي كيفي مسائل و تبعات روابط عاشقانه دختران مجرد تهرانـي : زيستة زنان
پژوهي عميق و استقراي تحليلي درصدد فهم تجربة زيسـتة زنـان از روابـط عاشـقانة      روش مورد

دهـد كـه    هاي اين پژوهش نشان مي يافته. زاي آن هستند آسيب قبل ازدواج و آشكار كردن ابعاد
توانـد بـه    گرايي عاطفي و اهميت صرف رفع نيـاز عـاطفي بـه همـراه اهميـت ازدواج مـي       تقليل
مثابة ملجائي عاطفي از ديدگاه زنان منجر شود؛  گيري روابط عاشقانة نابرابر و تلقي عشق به شكل

دهند، كـه   اي را براي او انجام مي ورد عالقه، هر نوع فداكاريدادن به فرد م يعني زنان با محوريت
اي بـه تلقـي    گرايانـه  چنـين انديشـة تقليـل   . سـازند  مند مي او را از حمايت عاطفي بيشتري بهره

شخص مورد عالقه به منزلة منبع انحصاري رفع نياز عـاطفي و انفعـال رفتـاري و همانندسـازي     
  ].7[شود  ر ميهويتي با معشوق در تعامل با او منج

ــفايي  ــه) 1390(ص ــوان   در مقال ــا عن ــاعي در   «اي ب ــة اجتم ــأثير زمين ــق؛ ت ــان و عش جوان
پردازي روابط عاشقانه از ديدگاه  ر زمينة اجتماعي در مفهوميبه تأث» پردازي رابطة عاشقانه مفهوم

بـه  اين پژوهش با استفاده از نظريـة مبنـايي نگـرش دختـران     . جوانان شهر تهران پرداخته است
كنـد كـه بـه معنـاي اجبـار دختـران جهـت         قلمداد مي» خطر هدفمند«روابط عاشقانه را نوعي 

پــذيرش ريســك ورود بــه روابــط پــيش از ازدواج بــا هــدف رســيدن بــه نتيجــة ازدواج در اثــر  
دليل تأكيد بر كسب اعتبار از طريـق ازدواج اسـت و در     هاي ايجادشده توسط جامعه به اضطراب

  ].9[شود  پسران مشاهده نمي
                                                        

1. Tsukiau dating relationships 
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در پژوهشي پيمايشي، ميـان دانشـجويان دانشـگاه شـيراز و علـوم      ) 1385(موحد و عباسي 
پزشكي شيراز، به بررسي چگونگي نگرش دختران جوان به دوستي و معاشرت پـيش از ازدواج و  

هاي اين پژوهش نشـان   يافته. اند پذيري با آن پرداخته هاي فرهنگيِ جامعه همچنين رابطة زمينه
هـا ميانـه بـوده     گونه دوسـتي  دهد نگرش و سوگيري بيش از نيمي از دختران دانشجو به اين مي

هاي ديني، نگرش دوستان و نگرش خانواده روي هـم،   بندي به ارزش است و فقط سه متغير پاي
از نظر محققان ايـن پـژوهش، بـا وجـود     . كند درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي 5/60

هاي مدرن، دختران جـوان همچـون    هاي اين گستره از روابط به سوي ارزش روي دگرگوني پيش
  ].15[اند  هاي سنتي و مدرن سرگردان گذشته ميان ارزش

  ادبيات تحقيق
ايـن  . دهنـد  دارند كه سازوكار انتخاب همسر را توضيح مي هاي بسياري وجود طوركلي، نظريه به

دهند و اختالفات زيادي با يكديگر دارند  ها به يكديگر را توضيح مي ها چگونگي جذب زوج نظريه
يا انتخاب طبيعي است كـه در نظريـات    1نگر شناسي تكامل ها، نظرية روان ترين آن از مهم]. 17[

از ايـن نظـر، زنـان و    . انـد  آن را بسـط داده ) 1989(و باس ) 1979(داروين ريشه دارد و سيمونز 
گونـة متفـاوتي در انتخـاب      شناختي در سازوكار توليد مثل، به هاي زيست دليل تفاوت مردان به 

كردن عشق، گرايش و نياز بـه آن را بخشـي    اين نظريه قابليت تجربه. اند همسر تكامل پيدا كرده
ها مستقيماً در مورد انتخاب جفتشان قدرت و  يعني خود انسانداند؛  از موهبت ژنتيك انسان مي

جا يكسـان   اعتقاد به اين نظريه به معناي تاريخ نداشتن عشق، همواره و در همه. اختياري ندارند
منـدي   سـاخت «در قطب مخالف اين نظريه، مفروضات رويكرد . ]40؛ 23؛ 19؛ 3[بودن آن است 

) 1979(پردازاني مثل شـات   قرار دارد كه از سوي نظريهشناسي احساسات  در جامعه 2»اجتماعي
ــه عشــق  . بســط داده شــده اســت) 1979(و هوقشــيلد  در ايــن رويكــرد، احساســات و از جمل

هوقشيلد در نظرية هنجاري خـود  در اين زمينه، . شود اي اجتماعي و فرهنگي تلقي مي برساخته
هـا   ت به منظور همخـوان شـدن آن  را در معناي كار كردن روي احساسا» كار احساسي«مفاهيم 

شده از جانب  را در معناي الگوهاي ديكته 3»قواعد احساسات«با هنجارها و قواعد فرهنگي و نيز 
  ].37؛ 32؛ 6؛ 3[كند  جامعه به افراد براي انجام كار احساسي معرفي مي

ا مد نظر قرار شناسي عشق ب منزلة يكي از نظريات ابتدايي جامعه رو، نظرية ويليام گود به ازاين
منزلة فرايندي براي   را به» كنترل عشق«دادن ساختار اجتماعي در تحليل ماهيت عشق، مفهوم 

دليل  كند كه به  هدايت روابط عاشقانه و جلوگيري از همسرگزيني تصادفي در جوامع مطرح مي

                                                        
1. evolutionary psychology 
2. social constructionism 
3. feeling rules 
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تي را با عنوان ها، اَشكال متفاو ها و درنتيجه معناي عشق در آن متفاوت بودن ساختار اجتماعي آن
و بـاومن  ) 1992(شناسان ديگر مثل گيدنز  جامعه. ]31؛ 29[گيرد  به خود مي» الگوهاي عشق«
در اين زمينه، گيدنز . اند نيز به تأثير تغييرات اجتماعي در ماهيت عشق توجه نشان داده) 1394(

ايـن  . انـد  ردهرا مطرح ك 2»عشق سيال«و باومن مفهوم » رابطة ناب«و  1»عشق توأمان«مفاهيم 
مفاهيم در مقابل مفهوم عشق رمانتيك قرار دارند كه گيدنز نمودار شدن آن را از قـرون وسـطي   

منزلة شرط الزم براي ازدواج در غرب، به   تلقي چنين عشقي به]. 30؛ 29؛ 4[رديابي كرده است 
غلبة آن  كفايت عشق و: هاي آن عبارت است از شود كه ويژگي تعبير مي» عقدة عشق رمانتيك«

، ناگهاني )شدت رمانتيك(، عاشق شدن در يك نگاه )دموكراسي رمانتيك(بر همة مشكالت ديگر 
  ].22؛ 20؛ 3[و وجود تنها يك عشق آرماني ) انحصار رمانتيك(بودن عشق 

فقـط يـك شـخص    «و » تـا ابـد  «هايي مثـل   كه عشق رمانتيك با ويژگي از اين نظر، درحالي
عدم تعهد ويژگي اصلي عشق سيال باومن و رابطة نـاب گيـدنز    شود، مشخص مي» فرد منحصربه

از نظر باومن، نياز انسان مدرن به آزادي و داشتن چيزهاي متنوع، خود را در پيوستن و . شود مي
. دهـد  آساني عاشق شدن و از عشق فـارغ شـدن، نشـان مـي     زمان به رابطه، يعني به گسستن هم

يه كاالي مصرفي است كه فقط به درد مصرف سـريع و  رو، عشق مدرن از نظر باومن شب ازهمين
گيدنز ]. 4[هاي اصلي آن است  خورد و سبكي، سرعت، تازگي و تنوع از ويژگي استفادة اتفاقي مي

به تغيير و تحول نظام خانواده و ازدواج در دنيـاي مـدرن   » رابطة ناب«براي مصور كردن مفهوم 
بود كه به ابتكار خـانواده و خويشـاوندان و نـه خـود      درگذشته، ازدواج نوعي قرارداد. اشاره دارد

شدن و تضعيف  تدريج با صنعتي اما به. گرفت تأثير مالحظات اقتصادي انجام مي طرفين و نيز تحت
كـن شـده و ظهـور     ساخته در رابطه با ازدواج ريشه نظام خانوادة گسترده، الزامات بيروني و پيش

بنابراين، ازدواج بيش . هاي اصلي ازدواج تلقي شده است گيزهمنزلة ان هاي رمانتيك به عشق و عالقه
از پيش به صورت رابطة خاصي درآمده است كه دليل پيدايش آن احساس رضايت عاطفي خاصي 

  ].131، ص12[شود  ارتباط نزديك با همسر مطلوب حاصل مي و زيستي است كه از هم
شناسـي   اعي در جامعـه منـدي اجتمـ   كـه ذكـر شـد، رويكـرد سـاخت      نـان چحال، هم درعين

احساسات بر تفاوت تجربة احساسات و از جمله عشق در جوامع مختلف تأكيد دارد، زيـرا عشـق   
نتيجـه در جوامـع مختلـف بـه      منزلة يك احساس، به لحاظ اجتماعي ساخته شـده اسـت و در   به

ا الگـويي  در اين زمينه، آزاد ارمكي الگوي كلي ازدواج در ايـران ر . شود صورت متفاوت تجربه مي
. داند كه صورت آن سنتي ولي محتـوايش جديـد اسـت    تلفيقي از راهكارهاي سنتي و جديد مي

اي بين سنت و مدرنيته است؛ يعني ايرانيـان بـه    سفيري نيز معتقد است كه جامعة ايران، جامعه
كننـد   هاي جديد مقاومت مـي  حال در مقابل ارزش عين اند و در هاي سنتي خود شك كرده ارزش

                                                        
1. confluent love 
2. liquid love 
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پردازان به بررسي چگونگي اين تحول در نحوة گزينش همسـر و   يك از اين نظريه اما هيچ]. 13[
  .اند جزئيات دقيق آن در واقعيت نپرداخته

» تجربـة زيسـته  «منزلـة   مندي اجتماعي در پديدارشناسي كه احساسات را به رويكرد ساخت
نظر قرار دادن تاريخ فردي  با مدشناسي  از اين منظر، پديدار. كند منعكس شده است بررسي مي

هاي فردي، از طريق اشتراكات تجارب زيسته به سـاخت   در تجربة عشق و با حركت وراي تفاوت
بنابراين، اين پژوهش با در نظر گرفتن نظريـة گيـدنز در   . انجامد تاريخ اجتماعي تجربة عشق مي

اي فرهنگي جامعة ايـران  ه رابطه با پيدايش عشق در جريان ازدواج در دوران مدرن و نيز تفاوت
منـدي اجتمـاعي، درصـدد     نسبت بـه غـرب در الگـوي عشـق و ازدواج، يعنـي ديـدگاه سـاخت       

گيـري بـراي ازدواج از نظـر     عشق در دوران آشنايي و تصـميم : گويي به اين سؤال است كه پاسخ
  .داردشود و درواقع چه ماهيتي  كردة اصفهاني چگونه تجربه و تفسير مي ازدواج متأهالن تازه

  شناسي روش
در اين مقاله پديدارشناسي است كه ذيل پـارادايم برسـاختي تفسـيري قـرار      شده روش استفاده

شناختي پديدارشناسي در مباني فلسفي اين  هاي نظري و روش همة اصول و دستورالعمل. گيرد مي
اين پژوهش بـا   رو ازهمين]. 10، ص2[ها تأكيد دارند  زيستة انسان ديدگاه ريشه دارد و بر تجربة 

زيسـته آغـاز شـد و در ادامـه از ميـان دو       مطالعات اوليه در مورد فلسفة پديدارشناسي و تجربة 
. رهيافت موجود در پديدارشناسي، اصول پديدارشناسي توصيفي براي انجام آن مد نظر قرار گرفت

بلي محقق آغـاز  هاي ق گمانه سازي پيش اين روش با مد نظر قرار دادن اپوخه، يعني تعليق و تهي
  ].14؛ 2[يابد  ها ادامه مي ها و تفاسيرشان از آن تجربه شود و بر مبناي تجربة انسان مي

  ها آوري داده شيوة جمع
بـا وجـود   ]. 14[دست آمده است  گران به هاي اين پژوهش از طريق مصاحبة عميق با كنش داده

مـرتبط بـا اهـداف و سـؤاالت در     هاي عميق، فهرستي از نكـات   باز و فاقد ساختار بودن مصاحبه
البته بـا توجـه   . جريان مصاحبه مد نظر قرار گرفت تا مصاحبه از مسير اصلي خود منحرف نشود

گيري و تحميل معنا طراحـي   بودن پژوهش و لزوم رعايت اپوخه، سؤاالت بدون جهت به توصيفي
، احساس عاشـقانه،  گران تجربة زيستة واقعي خود را، كه شامل كنش عاشقانه شد، تا خود كنش

در مصاحبة پديدارشناسي كه با هدف اكتشاف ذات تجربه . شود، بيان كنند و معناي عاشقانه مي
گر بـا سـؤاالت كلـي و بـدون بـار       پژوهش. شود، فهرست دقيقي از سؤاالت وجود ندارد انجام مي
هـاي   كنـد و در ادامـه سـؤاالت از درون صـحبت     مصـاحبه را آغـاز مـي   ) رعايت اپوخـه (معنايي 
در اين پژوهش نيز، با توجه به موضوع تجربة عشق ازدواجي در . شود شونده پرسيده مي مصاحبه
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قبل : ند ازا ها عبارت ترين آندوران آشنايي، چند سؤال كلي مد نظر قرار گرفت كه برخي از مهم
؛ بـه  كردي؛ چه تفكراتي داشتي كردي؛ به عشق هم فكر مي ازدواج در مورد ازدواج چطور فكر مي

نظرت عشق را هم تجربه كردي؛ چطور تجربـه كـردي؛ چطـور بـا همسـرت آشـنا شـدي؛ چـه         
و اين سؤاالت در طول زمان آشنايي تـا لحظـة   ... احساسي داشتي؛ اين آشنايي چطور پيش رفت

» چگونـه «و » چطـور «، »چه«همچنان كه مشهود است، مصاحبه با سؤاالت . يافت عقد ادامه مي
  .رود گران پيش مي هاي كنش ، احساسات و كنش)افكار(در رابطه با معناها 

  گيري شيوة نمونه
اي اسـتفاده   گيري آسان و طبقـه  گيري هدفمند با تركيب نمونه گيري، از راهبرد نمونه براي نمونه
هدفمند بودن نمونه به معيارهاي مورد نظر در جهت اهداف پژوهش اشـاره دارد؛ بـه   . شده است

هاي ابتدايي زندگي مشـترك   ب شدند كه ساكن شهر اصفهان و در سالاين منظور افرادي انتخا
ياد آوردند و نيز بـا    راحتي تجربة عشق ازدواجي در فرايند انتخاب همسر را به باشند تا بتوانند به

در اين صـورت،  . راحتي از احساسات شخصي خود صحبت كنند محقق غريبه باشند تا بتوانند به
كرد كه هر شخصـي بـا داشـتن سـه معيـار ذكرشـده،        ان را فراهم ميگيري آسان اين امك نمونه

حال، سعي بر آن بود از نظـر سـن و منطقـة     بااين. عضوي بالقوه براي قرار گرفتن در نمونه باشد
سـاله و از   35سال تا  20كه افراد از  طوري محل سكونت نيز تنوع در نمونه وجود داشته باشد؛ به

قابـل مشـاهده    1اصفهان در نمونه حضور داشتند كـه در جـدول   گانة شهر  همة مناطق چهارده
حال، با توجه به وجود دو نوع ازدواج سنتي و مدرن و نيز حضور مـردان و زنـان در    درعين. است

اي نيز مد نظـر قـرار گرفـت تـا از هـر چهـار گـروه حاصـل از تركيـب           گيري طبقه نمونه، نمونه
شـايان ذكـر اسـت كـه در سـال      . ضور داشته باشندمتغيرهاي جنسيت و نوع ازدواج در نمونه ح

ازدواج در شـهر اصـفهان انجـام      638هزار و  35، كه اين پژوهش انجام شده است، تعداد 1394
داد و  كنندگان خود را در افـزايش حجـم نمونـه نشـان      وجود چهار طبقه از مشاركت. شده است

  1.نفر به اشباع رسيد 24نمونه با 
  

                                                        
كننده خواهد بود؛ يعنـي   ، در تعيين حجم نمونة كيفي رسيدن به اشباع معياري تعيين)1392(پور  طبق محمد 1.

ها زماني پايان خواهد يافت كه احساس شود اطالعات و مفاهيم جديدي كسب نخواهد شـد و   آوري داده جمع
اي بـين پـنج تـا     بيشتر محققـان نمونـه  . شود ها مطرح نمي در پژوهش كيفي مانند پژوهش كمي تعميم داده

زمان بـا گـردآوري    در اين پژوهش، هم]. 14[كنند  و پنج نفر را در مصاحبة پديدارشناسي پيشنهاد مي بيست 
حـال، بـراي    ها هم انجام شد و از مصاحبه بيست و يكم يافتة جديدي حاصـل نشـد؛ بـااين    ها تحليل داده داده

ها نيز  ديگر نيز پس از آن انجام شد كه طبقات نمونه را نيز شامل شود و از آن سه مصاحبة ،اطمينان از اشباع
  .ها متوقف شد آوري داده و چهار مصاحبه روند جمع بنابراين با بيست . يافتة جديدي حاصل نشد
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  شوندگان و منطقة محل سكونت مصاحبه پراكندگي سن. 1جدول 
  

  تكنيك تحليل
ها با تكيـه بـر رهنمودهـاي تحليـل پديدارشناسـي باتلرــ كيسـبر         در اين پژوهش، تحليل داده

تحليـل  شـدة    اين روش نسخة اصالح. ها استوار است انجام شد بندي داده كه بر مضمون) 2010(
ــه و دو ســطح  ) 1983(و ريمــن ) 1978(پديدارشناســي كــواليزي  ــنج مرحل اســت و شــامل پ

ها تحليـل در   در اين پژوهش، با توجه به عمق داده]. 36؛ 26؛ 24[شود  ها مي بندي داده مضمون
ها و در برخي مـوارد   بندي داده اي انجام شد كه شامل سه سطح مضمون مرحله يك فرايند هشت
هـا، خـوانش چنـدين بـارة       سـازي دقيـق مصـاحبه    پيـاده : شد و عبـارت اسـت از   چهار سطح مي

ها بـراي اسـتخراج عبـارات مهـم      ها، خوانش دوبارة مصاحبه اي از آن ها و نوشتن خالصه مصاحبه
و نوشـتن  ) سـطح اول (گـذاري عبـارات مهـم بـا كـدهاي توصـيفي        مرتبط بـا پديـده، برچسـب   

اي توصيفي، ادغام كـدهاي توصـيفي و دسـتيابي بـه     هاي تحليلي، فهرست كردن كده يادداشت
هاي توصيفي براي مضـامين سـطح دوم، خـوانش مجـدد      واره ، نوشتن شرح)سطح دوم(مضامين 

سطح تحليل تا جايي ادامه . مضامين سطح دوم و توصيفات براي رسيدن به مضامين سطح سوم
تة ديگر در فرايند تحليل، كه نك. يابد كه كدهاي نهايي ماهيت و ذات پديده را منعكس كنند مي

ها تا مرحلة نوشتن گزارش نهايي بـود؛ يعنـي    افزايد، جدا نشدن از متن مصاحبه بر اعتبار آن مي
اي از عبـارات   نمونـه  2در جـدول  . گـران اسـت   هاي خود كـنش  همة توصيفات برمبناي صحبت

  1.ه استها آمد شده به آن داده همراه كد توصيفي نسبت  شده از متن به استخراج
                                                        

حاصل شد  ]224، ص14[» جوي شواهد منفيو جست«اعتبار كدهاي توصيفي از طريق تكنيك  ،در اين مرحله 1.
ها  آن همةاين روش با در نظر گرفتن تفاسير مختلف و استدالل كردن براي رد . دهاي توصيفي تأييد شودتا ك

، كدهاي متفاوت به اين صـورت  2در مورد چهارمين رديف جدول ؛ مثالً، پذيرد به جز تفسير صحيح انجام مي
هاي شخصـي   به مصداق فقطو دوم كدهاي اول . كوتاه آمدن او، لجباز نبودن، متفاوت بودن او با سايرين: بود

همچنـين، نكتـة اصـلي در ايـن عبـارت       .گران مناسب نيست براي مقايسه با ساير كنش ،بنابراين .اشاره دارد
 همـة اين روند براي اعتباريـابي  . كه فقط در كد سوم وجود دارد است »كردن طرف مقابل با ديگران مقايسه«

  منطقه  سن  نام منطقه سن نام منطقه سن نام
 10  22  هاجر 11 25 عاطفه 4 28 مريم
 5  20  طناز 5 35 پدرام 7 26 فريبا
 7  32  مجيد 6 26 رضا 2 29 اكرم
 2  29  معين 1 24 نيره 1 25 سارا
 12  28  محسن 5 31 كامبيز 8 32 آزيتا

 13  26  گالره 6 32 فروغ 1 28 سيمين
 9  21  زينب 4 33 حامد 9 23 هيرو
 10  25  وحيد 3 29 اسماعيل 14 30 شهرام
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  شده اي از كدهاي توصيفي براي عبارات استخراج نمونه. 2جدول 
  كد توصيفي شدهعبارت استخراج

هميشه يه ترسي داشتم از اينكه عاشق بشم بعد اصالً اون طرف شخصـي نباشـه كـه مـثالً     
ترسيدم كه عاشـق بشـم و مـثالً نرسـم بـه اون       هميشه از اين مي. قبول خانواده باشه قابل 
 .دادم كه عاقالنه فكر كنمبه خاطر همين هميشه ترجيح مي. طرف

ترس از عشق 
  نافرجام

خيلي . كار كنم دونستم بايد چياين حس اومد سراغم كه يه لحظه پاشم بگم نه، واقعاً نمي
. مثالً يه لحظه مثل اينكه انگار شك كردم تو انتخابم... زودگذر بود، در حد مثالً چند دقيقه

دونستم  بعد نمي. اصالً جاي هيچ شكي هم نبود، ولي خب شك كردم يه لحظهبعد با اينكه 
  .كار كنم چي

  اي ترديد لحظه
  

گفـتم چنـد روز    مـي . اي نـداره بـرام   گفتم االن اگه رو احساسات پيش برم، هيچ فايـده  مي
  .احساساته، بايد عقالني فكر كنم

فايده و موقتي  بي
تلقي كردن 
  احساسات

خواي آشنا بشـي،  ا مثالً قبل از ازدواج ميهآد، بعضي از خانومكوتاه ميمن ديدم مثالً اين
بعـد  . كـنم  ره رو لجبازي، چون تو فالن كردي، من هم فالن كـارا مـي   اصالً همون اول مي

 .طوري نيستديدم ايشون اين

بودن او با  متفاوت
  سايرين

  اعتباريابي
بـا بررسـي   ) 1394(كرسـول  . شـود  انجام ميهاي مختلفي  اعتباريابي در پژوهش كيفي به روش

هـا را نـام    ترين آن كار برده شده از سوي محققان كيفي، هشت مورد از مهم هاي مختلف به روش
اعتبار اين پژوهش . ها را به كار برند گران حداقل دو مورد از اين كند پژوهش برد و توصيه مي مي

تضـمين شـده    3»كنتـرل اعضـا  «و  2»ايـان بازخورد همت«، 1»نگارش تفصيلي و پرمايه«از طريق 
هـا، همـراه بـا     در نگارش تفصـيلي بـا ارائـة توصـيفي غنـي از يافتـه      ]. 256ـ246، ص11[است 
كـردن مراحـل    كننـدگان و نيـز مسـتند    هـاي مشـاركت   قول ها با استفاده از نقل كردن آن مستند

هـا از سـوي سـه     تحليلبازخورد همتايان نيز از طريق ارزيابي صحت . تحليل، اعتبار تضمين شد
محقق متخصص در روش پديدارشناسي و نيز آشنا با موضوع پـژوهش و رسـيدن بـه توافـق در     

درنهايت، در روش كنتـرل اعضـا كـه محققـاني     . ها در مراحل مختلف تحليل انجام شد مورد آن
هـا و   داننـد، يافتـه   ترين فن اعتباريابي پژوهش كيفي مي آن را مهم) 1985(چون لينكلن و گوبا 

ها ارائـه   آوردن ديدگاه آن دست كنندگان براي به ها به چهار نفر از مشاركت نتايج حاصل از تحليل
هـاي   آوردن مثال ياد شان، به داشتن نتايج در تجربة زيسته ها به جالب بودن نتايج، مصداق آن. شد

عـالوه بـر   . شـتند ها اشـاره دا  ها و نيز خوب بودن نگاه كلي حاكم بر تحليل بيشتر در راستاي آن
  .افزايد رعايت اپوخه نيز بر اعتبار نتايج اين پژوهش مي ايها، تالش بر اين

                                                                                                                                  
  .شد ها انجام مي كدهاي توصيفي اين پژوهش، در حين كدگذاري توصيفي در متن مصاحبه

1. peer review  
2. thick description 
3. member checking 
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  چگونگي رعايت اپوخه
سازي، يكي از نكات اصلي مد نظر هوسرل در فلسفة پديدارشناسي اسـت   اپوخه، يا تعليق و تهي

ن پـژوهش، در  رعايـت اپوخـه در ايـ   . كه در روش تحقيق پديدارشناسي نيز اهميت فـراوان دارد 
همة مراحل از طراحي كردن سؤاالت تا تحليل و نوشتن گزارش نهايي، مد نظر محقـق بـود كـه    

در طراحي سـؤاالت، اپوخـه   . شود صورت مختصر توضيح داده مي چگونگي آن در اين قسمت به 
گيري خاص و تحميل نكردن پاسخي خـاص   خود را در نوشتن سؤاالت بدون بار معنايي و جهت

در اين حالت، به جاي پرسيدن از فعل، احساس، يـا معنـاي   . دهد شوندگان نشان مي حبهبه مصا
اپوخـه در هنگـام مصـاحبه، بـا     . شـود  خاص، از عبارات پرسشي چه، چگونه و چطور استفاده مي

شونده و  هاي مصاحبه گر، يعني تأييد كردن كلية صحبت گيري پژوهش طرفي و نداشتن جهت بي
هـا و نوشـتن    در تحليل. رعايت شد) همدلي(شونده  با احساسات مصاحبه گر شدن مصاحبه همراه

هاي مختلف اعتباريابي در همة مراحـل كدگـذاري    گزارش نهايي نيز از طريق استفاده از تكنيك
ن ها را بـدو  گر پديدارشناسي توصيفي، داده يعني پژوهشكه توضيح داده شد، اپوخه رعايت شد؛ 

درنهايـت، در نوشـتن گـزارش    . هاي او به مـتن وفـادار بـود    تحليل و انتقاد و قضاوت تحليل كرد
ها و كدهاي توصيفي نوشته شده است و تفاسير، تجـارب   نهايي، توصيفات براساس متن مصاحبه

البته در ابتداي پژوهش نيز طبق توصية موستاكاس . هاي محقق به آن وارد نشده است و قضاوت
خود در موضوع پـژوهش را يادداشـت كـرده تـا      هاي فرض ، محقق پيش]193، ص11) [1994(

كننـدگان   ها در جريان پژوهش فقط بر تجربـة مشـاركت   ها را كنار بگذارد و بدون دخالت آن آن
  .متمركز شود

  ها يافته
شدة عشق ازدواجي در دوران آشنايي تا لحظة عقد  دهد كه تجربة زيست ها نشان مي تحليل داده

شـود؛ تقابـل ميـان     س در سـه مرحلـة زمـاني برسـاخته مـي     از طريق نوعي تقابل عقل و احسـا 
  بـه «قبل از مواجهه با طرف مقابـل و ميـان   » گرايي پيشين واقعيت«و » گرايي پيشين رمانتيك«

بعد از مواجهه با طرف مقابل، كه » اي رخدادهاي جرقه«و » گرايي پسين واقعيت«، »نشستن دل 
اين سرگرداني ماهيـت عشـق   . مشخص شد» ميدسرگرداني ميان بيم و ا«طوركلي با مضمون  به

لحظـة عقـد   . يابـد  مي  كند و تا قبل از لحظة عقد ادامه ازدواجي در دوران آشنايي را مشخص مي
گـران، بـا در بـر     اي محـوري در آگـاهي كـنش    عنوان لحظـه  نيز در عين داشتن چنين تقابلي، به

را در خـود دارد و از  » گردانياوج سـر «سـو   ، از يك»دوگانگي لحظة عقد«داشتن مضمون اصلي 
گران  معنا كه پس از لحظة عقد ترديد كنش به اين . دهد سوي ديگر به اين سرگرداني خاتمه مي

بنـابراين، مضـامين   . كننـد  را تجربـه مـي  » تحـول احساسـي  «هـا نـوعي    رسـد و آن  به صفر مـي 



  1395 زمستان، 4، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در   528

هـا   تحليـل داده  مضامين اصلي حاصل از» دوگانگي لحظة عقد«و » سرگرداني ميان بيم و اميد«
در . كنـد  در سه تا چهار سطح است و ذات پديدة عشق ازدواجي قبل از آغاز آن را مشـخص مـي  

ها قابل مشاهده است كه به دليل كمبـود فضـا كـدهاي توصـيفي در ايـن       جزئيات آن 3جدول 
  .جدول نيامده است

  ها مضامين اصلي تحليل يافته. 3جدول 
  مضمون اصلي تجربه زمان  مضمون سطح سوم مضمون سطح دوم

 گرايي عاشقانهآرمان

گرايي  رمانتيك
  پيشين

جهه
موا

 از 
بل

ق
  

ميد
 و ا

يم
ن ب

ميا
ي 

ردان
سرگ

  
  

 رؤياي ازدواج عاشقانه
 )مثابة جادوعشق به(حكومت عشق

 رؤياپردازي
 عاشقي يعني ايثار

گرايي واقعيت بينانههاي واقعترس
 ازدواجكردنجدي تلقي  پيشين

 شباهت
  نشستن دل   به

جهه
موا

 از 
عد

ب
  

 آمدن اوليهخوش
 بودن فرد مقابلمتفاوت

 كنترل احساسات

انتخاب : گيري عقالني لزوم تصميم
  گرايي پسين واقعيت  انديشانه مصلحت

معيارمندي 
  انتخاب
انتخاب 

 طلبانه منفعت
انتخاب 

 محور شناخت
 ترديدآميزانتخاب

 ورود احساسات:شدن زندگيرنگي

  اي رخداد جرقه
 كاهش ناگهاني ترديدها

 آرامش خاطر
 نشدنيفراموش

 احساس قطعيت
  اوج سرگرداني

عقد
ظة 

لح
  

عقد
ظة 

 لح
گي

وگان
د

  

 اوج ترديد
 بودنخاص
 تحول احساسي  پايان سرگرداني شدنراحت
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  و اميد سرگرداني ميان بيم
سرگرداني ميان بيم و اميد به نوعي تقابل ميان عقل و احساس در برساخت تجربة عشق قبـل از  

دهـد كـه ايـن     گـران نشـان مـي    تحليل تجارب زيسـتة كـنش  . گران اشاره دارد ازدواج در كنش
شود و بعد از آن تا لحظـة عقـد    ها از قبل از مواجهه با طرف مقابل شروع مي سرگرداني براي آن

گرايـي   واقعيت«و » گرايي پيشين رمانتيك«يابد كه قبل از مواجهه از طريق دو مضمون  امه مياد
رخداد «و » گرايي پسين واقعيت«، »نشستن دل   به«و بعد از مواجهه از طريق مضامين » پيشين
گرايـي پيشـين و پسـين     گرايي احساسات محـض، واقعيـت   رمانتيك. شود برساخته مي» اي جرقه

اي احساسـات   نشستن تلفيقـي از احسـاس و عقالنيـت و رخـداد جرقـه      دل   ض، بهعقالنيت مح
  .دهد از زمان نشان مي  گران در اين دو مرحله محض را در تجربة زيستة كنش

  گرايي پيشين رمانتيك
ها، به تفكرات رؤيـايي   منزلة يك مضمون سطح سوم از تحليل يافته  ، به»گرايي پيشين رمانتيك«

گران پيش از ازدواج اشاره دارد و به همين دليل با اصـطالح پيشـين مشـخص     كنشو رمانتيك 
دهـد كـه ايـن مضـمون از طريـق پـنج مضـمون سـطح دوم          هـا نشـان مـي    تحليـل يافتـه  . شد

، )مثابـة جـادو   يا عشـق بـه  (» حكومت عشق«، »رؤياي ازدواج عاشقانه«، »گرايي عاشقانه آرمان«
يك از اين مضامين سطح دوم نيـز از   هر. شود برساخته مي »عاشقي يعني ايثار«و » رؤياپردازي«

در جريان آگـاهي  » گرايي عاشقانه آرمان«. اند طريق ادغام كدهاي توصيفي سطح اول ايجاد شده
. گرايانه از همسر خيالي و زندگي مشترك خيالي اشاره دارد گران به داشتن تصورات آرمان كنش

شـدن قبـل از    گران داراي ازدواج سـنتي بـه عاشـق    كنش نيز به تمايل» رؤياي ازدواج عاشقانه«
گران در اين مورد به زيباتر ديدن ازدواج عاشـقانه   كنش. ازدواج و سپس ازدواج كردن اشاره دارد

نســبت بــه ازدواج بــا شــخص ناشــناس، اطمينــان يــافتن در مــورد احســاس خــود و احســاس  
هـا   د كه ازدواج عاشـقانه را بـراي آن  كنن شدن از سوي طرف مقابل اشاره مي شدن و ديده انتخاب

  :گويد اكرم در اين مورد مي. كند رؤيايي مي
ا مهمه، حاال نـه اينكـه   ه برا خانوم. آدم دوست داره قبل از ازدواج توسط يه نفر انتخاب بشه
ولي اينكه يه نفر خودش اول تـو  . ده مامانش يه جا تو رو ديده باشه، حس بدي به آدم دست مي

ده كـه مـثالً    جوري خيلي به آدم مثالً حس خوشايندي دست مي اون. تخاب كنه بعدرو ببينه، ان
  .يه نفر، با تمام وجودش تو رو خواسته

به ارزش بسيار قائل شدن براي » مثابة جادو عشق به«يا » حكومت عشق«مضمون سطح دوم 
يعني (ها  ينديعشق، تنها عشق را كافي دانستن و باور به قدرت عشق براي غلبه بر همة ناخوشا

گرايانه و عاشـقانه در تجربـة    هاي مادي نيز به رؤياپردازي» رؤياپردازي«. اشاره دارد) جادو كردن
نمايي آن و درنتيجـه   شود كه شامل نديدن واقعيت خود و بزرگ زيسته قبل از ازدواج مربوط مي
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جالب اين است كه در . شود منطق بودن مي آل و درنهايت بلندپروازي و بي نمايي همسر ايده بزرگ
گران مرد به آن اشـاره   گرايي پيشين، تنها تجربة رؤياپردازي بود كه كنش ميان تجارب رمانتيك

عنـوان   عشق به«گران از طريق تلقي  گرايي براي برخي از كنش ها، رمانتيك عالوه بر اين. داشتند
وقف معشـوق، جلـب   كند كه همة زندگي عاشق  گونه فكر مي شخص اين. شود ساخته مي» ايثار

  .خود و توجه به خود معنايي نخواهد داشت. شود توجه او و راضي نگه داشتن او مي

  گرايي پيشين واقعيت
ساز بودن  ، به سرنوشت»گرايي پيشين رمانتيك«در نقطة مقابل  »گرايي پيشين واقعيت«مضمون 

هـاي   تـرس «طريق تجربـة  گران اشاره دارد و قبل از مواجهه با طرف مقابل از  ازدواج براي كنش
جدي تلقي كردن بـه معنـاي نگـاه    . شود برساخته مي» جدي تلقي كردن ازدواج«و » بينانه واقع

بينانـه نيـز شـامل     هاي واقـع  ترس. كردن از منظري عقالني به ازدواج و نه احساسات صرف است
» وع خيانتترس از امكان وق«و نيز » ترس از عدم وجود عشق«، »ترس از تجربة عشق نافرجام«

ها برحسب تجربة زيسته سابق  بودن ماهيت اين ترس با وجود متفاوت. شود در زندگي مشترك مي
  .هر سه مرتبط با عشق هستند. بيني و عشق وجود دارد ها واقع گران، در ذات همة آن كنش

گران قبل از مواجهه بـا طـرف مقابـل از طريـق      صورت كلي تجربة زيستة كنش  بنابراين، به
شـود كـه بعـد از     برساخته مي) گرايي رمانتيك(و اميد ) گرايي واقعيت(سرگرداني ميان بيم  نوعي

  .يابد مواجهه با طرف مقابل نيز ادامه مي

  نشستن دل  به 
دل  بـه  «گـران از طريـق مضـمون سـطح سـوم       پس از مواجهه با طرف مقابل عشق براي كـنش 

و » شـباهت «، »آمـدن اوليـه   خوش« كه خود از سه مضمون سطح دوم. شود تجربه مي» نشستن
شامل نوعي پسـنديدن در اولـين ديـدار    » آمدن اوليه خوش«. شود برساخته مي» ديدن متفاوت«
شـود كـه از نظـر     مـي ) هاي طـرف مقابـل   آمدن از رفتار، ظاهر، برخوردها و صحبت مثل خوش(

صـورت نـوعي     گران آن را به زند و برخي كنش احساسي در يك لحظه جرقة ابتدايي عشق را مي
  :گويد براي مثال حامد مي. كنند تفسير مي» عشق در نگاه اول«

كردم، اونجا يه ارتباط لفظي كوچيك پيـدا كـرديم، اون لحظـه     من داشتم تراكت پخش مي
مند شـدم، يعنـي شـايد مـثالً بگـم عشـق چيـزي         من از ايشون خيلي خوشم اومد؛ يعني عالقه

گـي حـاال بـريم     آد، مـي  بيني خوشت مي زنه، مي و مينيست، ولي بازم عشق همون جرقة اول ر
  .شه صحبت كنيم ببينيم چي مي

اسـت كـه در آن   » به دل نشسـتن «نيز مضمون سطح دوم ديگر در ذيل مضمون » شباهت«
رأي بودن با طـرف مقابـل اميـد بيشـتري بـه موفـق بـودن رابطـه پيـدا           گران با ديدن هم كنش
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دل  بـه  «منزلـة سـومين مضـمون، قسـمت ديگـري از تجربـة        نيـز بـه  » ديدن متفاوت«. كنند مي
كند، بسـته بـه    گر ايجاد مي ها را براي كنش هايي تفاوت اينكه چه ويژگي. سازد را برمي» نشستن

سـر  «و » گـل و شـيريني آوردن ديگـري   «ها متفاوت است؛ مثالً سارا بـه   تجربة زيستة قبلي آن
اش و رسم معمول  هاي گذشته تقابل با خواستگاركند كه در  اشاره مي» وقت آمدن در جلسة اول

نقطـة اشـتراك ايـن سـه     . گيرد ها در مورد گل نياوردن در جلسة اول قرار مي بسياري از خانواده
عنـوان   است كـه بـا ارزيـابي ديگـري بـه     » ترغيب به ادامه«و نيز » جلب توجه كردن«مضمون، 

  .شود شخصي بدون ايراد، سرآغازِ تجربة عشق مي

  گرايي پسين واقعيت
گران در دوران آشـنايي اسـت    بخشي ديگر از تجربة عشق ازدواجي كنش» گرايي پسين واقعيت«

بازنمـايي  » انتخاب ترديدآميز«و » انديشانه انتخاب مصلحت«كه از طريق دو مضمون سطح دوم 
اين مضمون به معناي نوعي مديريت احساسات در تجربة عشق است و به اين دليل كه . شود مي
انتخـاب  «. نـام گرفـت  » گرايـي پسـين   واقعيـت «شـود،   س از مواجهه با طرف مقابل تجربه ميپ

محـور   خـانواده «، »محـور بـودن   شـناخت «، »كنتـرل احساسـات  «به مضامين » انديشانه مصلحت
هـا   انتخاب اشـاره دارد كـه در ذات همـة آن   » طلبانه بودن منفعت«و » معيارمند بودن«، »بودن

در همين زمينه، حامد تكيه كـردن  . گيري براي ازدواج وجود دارد صميمخطر نكردن در جريان ت
گالره با وجود آشنايي از طريق فضاي . كند به احساسات قبل از ازدواج را پوچ و بيهوده تلقي مي

. كنـد  در ارتباطات قبل ازدواج اشاره مـي » صميمي صحبت نكردن و جدي بودن«مجازي نيز به 
العمر بودن ازدواج در ايران، به لزوم توجه به منافع متقابـل در فراينـد    معين نيز با توجه به مادام

. كنـد  انتخاب در عشق ازدواجي و گالره نيز به انتخاب شخصي در مسير اهداف خود اشـاره مـي  
هـاي مثبـت و    زيستة پدرام نيز در تنظيم جـدولي بـراي ثبـت ويژگـي     اهميت شناخت در تجربه

  :ندك منفي طرف مقابل نمود پيدا مي
خواسـتم مسـئله رو    مـي . خب بعد من ديگه به خاطر پدر و مادرش ناراحت شده بودم

نكـات  . بعد دوباره طبق مطالعاتي كه كرده بودم يه جدولي درست كـردم . كات كنم خودم
ديدم كه نكات مثبت بر نكات . ش رو يه طرف مثبت ايشون رو يه طرف نوشتم، نكات منفي

  .چربه منفي مي
گران، از طريق مضمون سـطح   در تجربة زيستة كنش» گرايي پسين واقعيت«بخشي ديگر از 

گران در اين زمينه به نگراني در مورد انتخاب،  كنش. شود برساخته مي» آميز انتخاب ترديد«دوم 
ترس از خوشبخت نشدن و نرسيدن به رؤياها، نياز بـه اطمينـان بيشـتر در مـورد طـرف مقابـل       

برخـي  . اشـاره داشـتند  ) لسات بيشتر و تحقيـق كـردن بيشـتر   مثل نياز به صحبت كردن در ج(
پيش رفتن و افتادن در مسـير  «و » يهويي شدن جريان ازدواج«گران مثل فريبا با عبارات  كنش
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اين عبارات به معناي عدم اطمينان از انتخاب و مصـمم نبـودن   .  كنند آن را توصيف مي» ازدواج
  .در انتخاب است

  اي رخداد جرقه
گـران قبـل از رسـيدن بـه آن ترديـد       نقطة عطف تجربة عشق است كه كنش» اي قهرخداد جر«

با ورود احساسات،   كنند و اين جرقة ثانويه بسياري را در مورد احساس دوست داشتن تجربه مي
بنـابراين،  . كنـد  گر را نسبت به احساس دوست داشتن يا دوست داشته شدن مطمـئن مـي   كنش

نشـدني بـودن، مفـاهيمي     ترديـدها، آرامـش خـاطر و فرامـوش    ورود احساسات، كاهش ناگهاني 
  .نمايانند ها اين رخداد را بازمي گران از طريق آن هستند كه كنش

، به پـذيرفتن طـرف مقابـل    )كلي طور گرايي به و واقعيت(اين رخداد در نقطة مقابل ترديدها 
كـه    ، هنگـامي حقيقـت  در. كنـد  مـي  كند و شخص را يك قدم به عاشق شـدن نزديـك    اشاره مي

گرايـي ذكـر شـد غلبـه كنـد، رخـداد        هايي كه در واقعيـت  گر نياز دارد به طريقي بر ترس كنش
كننـد،   اي را با يك رخداد تفسير مي گران رخداد جرقه بيشتر كنش. كند اي به او كمك مي جرقه

مـورد  ديدن طرف مقابل با تيـپ  «ها متفاوت است؛ عاطفه به  كه بسته به تجربة زيستة سابق آن
ابـراز عشـق   «، اكرم به »طور احترام گذاشتن او به نظر عاطفه در انتخاب رستوران عالقه و همين

هم بيرون رفتن، پيامـك دادن و   گرفتن شمارة تماس همديگر، با«، فريبا به »توسط طرف مقابل
توجه كردن همسرش و دنبال او آمدن بعـد از كـالس زبـان و اعتمـاد     «و سارا به » تماس تلفني

ــراي كــنش كننــد كــه همــة آن اشــاره مــي» ردن همســرش بــه اوكــ گــران رخــدادهايي  هــا ب
شـان بـا طـرف     بار در رابطه نشدني، غيرمنتظره، بسيار بزرگ و ارزشمندند كه براي اولين فراموش

  :گويد اي مي فروغ از تجربة رخداد جرقه. شود مقابل تجربه و احساس مي
اي كـه شـوهر    مثالً چهـره . ازدواج كرديم اون روز بودهم  نظير، اصالً نقطة عطفي كه ما با بي

واقعاً رو حس خودم، نه اينكـه بخـوام     من عاشقش شده تو اون روز بود، بعد يه حركتي من زدم،
ا، گـرمكن و شـلوار سـفيد پوشـيده بـود، بعـد جـايي هـم كـه          ه العاده هستم و اين بگم من فوق

رفتيم، گفـتم وايسـا،    توي راه كه داشتيم مي دفعه من يه. رفتيم لب رودخونه خيلي گلي بود مي
گفـت   مثالً مي. ببين يه چيزيه كه ديگه ابداً از تو ذهنش نرفته بود. خم شدم شلوارش رو تا زدم

يه زني پيدا كردم كه ديگه تموم . دقيقاً اون موقع احساس كردم واي خدايا من به آرزوم رسيدم
  ).با خنده(

  دوگانگي لحظة عقد
بخـش تجربـة عشـق ازدواجـي در      در ادامة تجارب دوگانة پيشين، پايـان » عقد دوگانگي لحظة«

» پايــان ســرگرداني«و » اوج ســرگرداني«دوران آشــنايي اســت و از طريــق دو مفهــوم متقابــل 
» اوج ترديـد «و » احساس قطعيت«به تجربه كردن » اوج سرگرداني«مضمون . شود برساخته مي
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رسد كه  گر در اين لحظه به اين نتيجه مي كنش. دارد درست در لحظة پيش از خطبة عقد اشاره
چيز در حال تمام شدن اسـت و راه بازگشـتي پـس از عقـد وجـود نخواهـد داشـت كـه در          همه

انجامد و خود را در سرد شدن بدن، لرزيدن، تمايل  مي» اوج ترديد«لحظات قبل از بله گفتن به 
بـا  . دهد در لحظات قبل از عقد نشان مي كردن، احساس آشفتگي و اضطراب كردن، گريه به گريه

چيز و تجربة دوبارة احساس قطعيت به نوعي ديگـر، ترديـد از نقطـة     شدن همه بله گفتن و تمام
كننـد   را تجربه مي» شدن راحت«گران احساس  رسد و كنش طور ناگهاني به صفر مي اوج خود به

  :گويد گالره مي. است» پايان سرگرداني«كه بخشي از مضمون 
گفـتم   بعد ديگه بعد از اينكه بله رو گفتم و عقدم كه تموم شد، آروم شدم، يعني مـثالً مـي  

  ».ديگه عقد كردم، ديگه خوب يا بد عقد كردم. چي شد شد خيال، ديگه هر بي«
بـه معنـاي   » پايـان سـرگرداني  «منزلة بخش دوم مضمون  نيز به» تحول احساسي«مضمون 

اس براي هم شدن تا آخر عمر و بيشتر شدن عالقه نسبت تغيير احساس بعد از عقد كردن، احس
  .شود اي ديگر مي گونه  به قبل است؛ يعني بله گفتن سرآغاز دوست داشتن طرف مقابل به

نيز تجربة عشـق در لحظـة عقـد را بـراي     » خاص بودن«ها، مضمون سطح دوم  بر اين عالوه 
بار تجربه كـردن برخـي تجـارب در     ينسازد كه به اول گران داراي ازدواج سنتي برمي برخي كنش

در . اولين بار بدون حجاب ديده شدن يا اولين بار كنار هم نشسـتن : مثل. اين لحظه اشاره دارند
ها تركيبي از خجالت و نامحرم بودن و نوعي زيبايي اسـت كـه طبـق گفتـة      اين حالت، حس آن

. كنـد  اي خاص تبديل مـي  لحظه شود و لحظة عقد را به ها چيره مي ها زيبايي بر ناخوشايندي آن
در اين جدول، به دليل زياد بـودن تعـداد   . ها قابل مشاهده است اي از يافته ، خالصه3در جدول 

  .، فقط به گزارش مضامين سطح دوم و باالتر اكتفا شده است)سطح اول(كدهاي توصيفي 

  گيري بحث و نتيجه
فراينـد انتخـاب همسـر در تجربـة زيسـتة      چگونگي پيوند عشق بـا ازدواج، در دوران آشـنايي و   

هاي اين پژوهش نشـان داد كـه    يافته. گران متأهل اصفهاني، مد نظر اين مقاله قرار گرفت كنش
شدة عشق ازدواجي در دوران آشنايي تا لحظة عقد از طريـق نـوعي تقابـل عقـل و      تجربة زيست

و » گرايـي پيشـين   كرمانتيـ «شـود؛ تقابـل ميـان     احساس در سه مرحلة زمـاني برسـاخته مـي   
گرايـي   واقعيت«، »دل نشستن به «قبل از مواجهه با طرف مقابل و ميان » گرايي پيشين واقعيت«

طـوركلي بـا مضـمون     بعد از مواجهه بـا طـرف مقابـل، كـه بـه     » اي رخدادهاي جرقه«و » پسين
ايـن سـرگرداني ماهيـت عشـق ازدواجـي در دوران      . مشخص شد» سرگرداني ميان بيم و اميد«
لحظة عقد نيز در عـين داشـتن   . يابد مي  كند و تا قبل از لحظة عقد ادامه شنايي را مشخص ميآ

گران، با در بـر داشـتن مضـمون اصـلي      اي محوري در آگاهي كنش عنوان لحظه چنين تقابلي، به
را در خـود دارد و از سـوي ديگـر بـه ايـن      » اوج سـرگرداني «سو  ، از يك»دوگانگي لحظة عقد«
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رسد و  گران به صفر مي معنا كه پس از لحظة عقد ترديد كنش دهد؛ به اين  تمه ميسرگرداني خا
كنند كه به معناي دوست داشـتن طـرف مقابـل بـه      را تجربه مي» تحول احساسي«ها نوعي  آن

منزلة يك مقولة زماني و مكـاني در تجربـة عشـق      روست كه عقد به از همين. اي ديگر است گونه 
  .شود واج و درحقيقت تغيير آن بسيار مهم ميگران قبل از ازد كنش

هيچ پژوهش داخلي و خارجي تجربـة عشـق ازدواجـي در دوران آشـنايي را از منظـر خـود       
هـاي ايـن    بنـابراين، يافتـه  . گران و با استفاده از روش پديدارشناسي مطالعـه نكـرده اسـت    كنش

عشـق را موضـوع خـود     هاي داخلي كه درواقع، معدود پژوهش. پژوهش در نوع خود جديد است
اند يا به عشق بعـد از   شناسانه روابط قبل از ازدواج را مطالعه كرده اند يا از نگاهي آسيب قرار داده

هـاي خـارجي    پـژوهش . است  يك دوران آشنايي را مد نظر قرار نداده اند، كه هيچ ازدواج پرداخته
گرايانـه پرداختـه    رويكـرد اثبـات  نيز در اين موضوع بيشتر به اهميت عشق در ازدواج و آن هم با 

بودند، كه با توجه به الگوهاي متفاوت ازدواج در ايران، جز در موارد جزئي با نتايج اين پـژوهش  
صورت خالصه تفسير نتايج اين پژوهش و مقايسة آن با پيشـينة   در ادامه، به . قابل مقايسه نبود
  .شود مرتبط بررسي مي

در حـوزة  » منـدي اجتمـاعي   سـاخت «تأييدكنندة نظريـة   هاي اين پژوهش كلي، يافته طور به
گران اصفهاني و در عرصـة دوران   شناسي احساسات است، زيرا تجربة عشق از سوي كنش جامعه

بخشد كه آن را از تجربـة عشـق در    هاي جديدي مي آشنايي و انتخاب براي ازدواج به آن كيفيت
هـد در تجربـة عشـق ازدواجـي در دوران     د هـا نشـان مـي    يافته. كند هاي ديگر متمايز مي عرصه

گيـرد، و عشـق در ايـن     گران قـرار مـي   عقالنيت بيش از احساسات صرف مد نظر كنش ،آشنايي
گـران در توجيـه ايـن     كـنش . كند گران اصفهاني ماهيتي عاقالنه پيدا مي برهة زماني براي كنش

. كننـد  در زندگي اشاره مـي ساز بودن ازدواج و اعتقاد به يك بار رخ دادن آن  موضوع به سرنوشت
گيـري و انتخـاب را در    گـران، حساسـيت تصـميم    درواقع، نابهنجار بودن طالق در آگاهي كـنش 

بنـابراين،  . دهـد  گرايي بيشتر سوق مي ها را به واقعيت دهد و آن تجربة عشقِ ازدواجي افزايش مي
راستا بـا   يدنز و همماهيت چنين عشقي در تقابل با ماهيت عشق سيال و عشق توأمان باومن و گ

گيرد؛ البته نه بـه آن   در عشق رمانتيك قرار مي» كه مرگ ما را از هم جدا كند تا زماني»  ويژگي
معناي تالش بـراي مطابقـت بـا هنجارهـاي      شود، بلكه به  معنا كه در عشق رمانتيك دريافت مي

هنجاري هوقشيلد  ةياين موضوع تأييدكنندة نظر). يك بار ازدواج كردن و طالق نگرفتن(جامعه 
مثـل عـدم   (كه هنجارهـاي فرهنگـي يـك جامعـه      در زمينة احساسات است؛ هنگامي ) 1979(

  .شود كنندة احساسات مي تعيين) پذيرش طالق
شود و دو طرف نقش اصلي را در  در چنين حالتي، در عين اينكه تجربة عشق فردگرايانه مي

گيـري عقالنـي و    كـردن، تصـميم   محوري، تحقيق خانوادهها را به  گرايي آن انتخاب دارند، واقعيت
موضـوعي  . شـود  هاي سنت و مدرنيته مي دهد كه باعث تلفيق ويژگي كنترل احساسات سوق مي
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هـاي امـروز ايـران و     كه در راستاي نظر آزاد ارمكي در رابطه با تلفيق سنت و مدرنيته در ازدواج
مبني بر سرگرداني دختران جوان نسـبت  ) 1385(نيز تأييدكنندة نتايج پژوهش موحد و عباسي 

گران كمتر  در اين برهة زماني، كنش. هاي سنتي و مدرن در روابط پيش از ازدواج است به ارزش
كننـد كـه يـادآور مفـاهيم قواعـد       كنند و بسياري از احساسات عاشقانه را سركوب مـي  خطر مي

نكـردن در تقابـل بـا پـژوهش     حال، ايـن خطـر    عين در. احساسي و كار احساسي هوقشيلد است
هاي روابط عاشقانة دختـران قبـل    منزلة يكي از ويژگي ، كه ريسك هدفمند را به)1390(صفايي 

گيرد، زيرا در پژوهش حاضر عشق پيش از ازدواجي منـوط بـه    كند، قرار مي از ازدواج معرفي مي
قانه در روابـط  كه پژوهش صفايي به ماهيـت روابـط عاشـ    خود ازدواج مطرح شده است، درحالي

پردازد كه در آن دختران جوان با هدف رسيدن به نتيجة ازدواج به اجبار خطـر ورود   دوستي مي
گـران   كـه در عشـق ازدواجـي دوران آشـنايي كـنش      پذيرنـد؛ درحـالي   به چنين روابطـي را مـي  

قابـل  در م(» مثابة كاالي عمـري  عشق به«در چنين حالتي، . كنند گرايانه و عاقالنه عمل مي واقع
گران از طريق آن در پي كسـب پـذيرش    شود كه كنش تعبير مي) كاالي مصرفي در عشق سيال

طلبـي در عشـق    در مقابل ارضاي نيازهاي آزادي و تنوع(اجتماعي و تطابق با هنجارهاي جامعه 
  .هستند) سيال

اي گرايي به اين معنا نيست كه عشق ازدواجـي در فراينـد انتخـاب، بـر     اين تأكيد بر واقعيت
عشـقِ مبتنـي بـر    . انديشـانه دارد و شـبيه يـك معاملـه اسـت      گران صرفاً جنبـة مصـلحت   كنش

بـه  «، »گرايي پيشـين  رمانتيك«گرايي جريان دارد كه در مضامين  احساسات نيز در كنار واقعيت
، »گرايــي پيشــين رمانتيــك«مضــمون . متجلــي شــد» اي رخــدادهاي جرقــه«و » دل نشســتن

گرايي،  هاي آرمان در جوامع غربي است و در ويژگي» عشق رمانتيك عقدة«كنندة مفهوم  متجلي
تجربة ايـن مضـمون از   . كفايت عشق، رؤياي ازدواج عاشقانه و حكومت عشق با آن اشتراك دارد

مبني بر اهميت عشـق در  ) 2015(كنندة نتايج مطالعة اسپرچر و هتفيلد  گران تأييد سوي كنش
هـا و   در جامعة ما، زنان، به دليل محدوديت. راي زنان استخصوص ب گران و به ازدواج براي كنش

گرايي در تفكـرات   دهند و بنابراين رمانتيك ها، كمتر به روابط عاشقانه قبل از ازدواج تن مي ترس
  .ها نسبت به مردان مشهودتر بود قبل از ازدواج آن
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