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کرده و تحصیلزنان نگارانه بر اي مردممطالعه: زنانه عشق و ازدواجتجربه تحول 

  در تهران شهريشاغل 

  ١سهیال علیرضانژاد

  

٩/٨/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ  
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-رونـد پژوهـی مـردم    ،روش پژوهش. ازدواج استبندي تاثیر عاطفه عاشقانه بر شکلمقاله در پی شناخت این 

. هاي عمیق و مشاهده گردآوري شداز طریق مصاحبه )1395تا  1384( ها در خالل یازده سالنگارانه بود و داده

ایـن  . عمدتا بر حسب تحصیالت، شغل و سن  انتخاب شـدند فراد و ا هدفمند بود ،گیري در این پژوهشنمونه

ساکن تن از زنان شاغل و داراي تحصیالت دانشگاهی  46 داوطلبانه هاي حاصل از مشارکتمقاله براساس یافته

تر زنان، عشق تبدیل به امري ضـروري در ازدواج  هاي جواندر نسلدهد که ها نشان مییافته  .شدفراهم تهران 

. ازدواج از اهمیـت زیـادي برخـوردار بـود     وبود تر عشق چندان مهم نکه در بین زنان مسندر حالی ،شده است

با توجه به وجـود یـا   . چالش کشیده شدمثابه نابود کننده عشق، به در خالل زمان ضرورت ازدواج به  ،همچنین

-چالش. انتخابی عاقالنه و ازدواج عاشقانه شناسایی شده استازدواج عدم وجود عشق، سه نوع ازدواج سنتی، 

زن رابطـه مـدرن،   /عشـق سـنتی  شـامل   هـاي مهـم حاصـل از تجربـه عاشـقانه     هاي ازدواج عاشقانه از دوگانـه 

در ازدواج سنتی و ازدواج انتخـابی لزومـا   . شودهمسر ناشی می/شوهر و زن معشوق/مرد عاشقعاشق، /معشوق

  .عشق پس از ازدواج دیده نشد

  شوهر  معشوق، همسر، عاشق وعشق، ازدواج، عشق رمانتیک،  :گان کلیديواژ
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  قدمه م

زنـان  افـراد، بـه ویـژه    و درخواسـت  مورد توجه همیشه مبتنی بر عاطفه عاشقانه بیش از رابطه  ،در جهان مدرن

اما در دوره مدرن و با رشد فردگرایی، ازدواج هـر چـه    ،نهاد ازدواج به طور سنتی در ارتباط با عشق نبود. است

-به. )Giddense, 1992(شد شناخته مدرن به مثابه عنصر ضروري زندگی عشق ه و بیشتر با عشق مرتبط شد

؛ سـرنا،  1367؛ بـروگش،  1386 علیرضـانژاد و سـرایی،  ( امري مغفول بودطور سنتی عشق در زندگی زن ایرانی 

، عرصه هاي اجتماعیهاي شغلی و فعالیتفراهم کردن فرصتتحصیالت دانشگاهی و اشتغال عالوه بر . )1362

گسترش داده و امکان نیل به تجربه عاشقانه را افزایش زنان شاغل و فعال اجتماعی در زندگی را انتخاب همسر 

    . )1386علیرضانژاد و سرایی، ( بخشیده است

به طور معمول در جوامع سـنتی  . جامعه ایرانی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار استهاي سنتازدواج در      

در جامعه سـنتی ازدواج بـراي تشـکیل خـانواده، حفـظ منـافع       . بین عشق و ازدواج ارتباط چندانی وجود ندارد

اما در جامعه  ،بوداز اهمیت بسیار زیادي برخوردار و کسب امتیازات مادي  شبکه خویشاوندي ،خانواده نخستین

هدف از ورود  ،شاید براي بسیاري از زنان). 126: 1388سگالن، (مدرن ازدواج هر چه بیشتر با عشق مرتبط شد 

  . رو به فزونی استعاشقانه تجربه تمایل به اما پذیرفتنی است که  ،اشدبه رابطه عاشقانه ازدواج ب

ی و ادبیات فارسی مشـحون از مفـاهیم   شودمحمل عشق شناخته میسمبل و زن به مثابه  ،در فرهنگ ایرانی     

بـه  رود کـه  انتظـار مـی   ،مثابه معشوق مطرح است و از دیگر سوزن به ،سویکاز اما در واقع . است در این باره

دوش کشد و در رسـاندن آن بـه سـرمنزل مقصـود نقشـی      فراز و فرودهاي زندگی را بر عاشقانه عنوان همسر، 

 ؛ازدواجهاي متفاوت عشق ورزیـدن، در کنـار انتظـارات از عشـق و     رسد که ظرفیتبه نظر می. شایسته ایفا کند

بیش از در این تجربه علمی که  ،براین اساس. سازدضروري میهاي ناشی از عشق را در خانواده چالشتوجه به 

از عمر پژوهشگر را به خود اختصاص داد، تالش شده است تا به این پرسش پاسخ گفته شود که براي یک دهه 

 ،به دلیل حضور در اجتمـاع احتماال کرده که به عناصر مدرن اشتغال و تحصیالت دسترسی دارند و تحصیل انزن

و عاطفـه عاشـقانه    اسـت رابطه بین عشـق و ازدواج چگونـه   را دارند، امکان تجربه عشق اندیشند و عاقالنه می

  ؟ دگذارمی چگونه بر ازدواج تاثیر
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            پیشینه پژوهش

از امـا   ،شناسان فزونی یافته استتوجه به عشق و ربط آن به ازدواج در نزد جامعه ،اگر چه به ویژه در دهه اخیر

که به مطالعـه   ١توان به تجربه امیلی هنکوكمی است پژوهش نزدیکهاي پیشین که به تجربه این جمله پژوهش

او در اواخر . ٢هاي مختلف سنی پرداخت، اشاره کردداستان زندگی بیست و پنج زن آمریکایی از طبقات و گروه

 ,Giddense( ، اجرا کردبودند که در سنین سی تا هفتاد و پنج سالزنانی روي پژوهش خود را بر  1980دهه 

1992: 53.(  

  پژوهششناسی  روش

اي ارتباط ویژه ،مربوط استاز سوي دیگر، ازدواج ظهور سو و از یک ،عاشقانهعاطفه فهم انجام پژوهشی که به 

و شـد  این پژوهش با استقرا و رجوع به واقعیت آغاز . طلبدرا می در پژوهش کنندگانبین پژوهشگر و مشارکت

بـدین ترتیـب   . افـزوده شـد   آنتدریج با شکل گرفتن اولین مفاهیم، رجوع به نظریات نیـز بـه رونـد اجـراي     به

اما حساسیت نظري در خالل پژوهش همواره پژوهشـگر را در   ،چارچوب نظري در این پژوهش وجود نداشت

اجـراي پـژوهش   بـر  با توجه به نحوه گردآوري اطالعات و نیز منطقـی کـه   . ساختن مفاهیم یاري رسانده است

گفتگوهـاي   ،عمیـق  مصـاحبه  ،ابزار گردآوري اطالعـات . نگاري بودروش انجام این پژوهش مردم ،حاکم است

هاي مختلـف بـه پژوهشـگر    کنندگان  در زمانمشارکت. هاي مختلف بودو مشاهده در شرایط و موقعیتمداوم 

ایـن   ،و ایمـو  ي اجتماعی از قبیل وایبر، تلگرامهاایمیل و پس از آن شبکهدر آغاز دسترسی به . دسترسی داشتند

کننـدگان در پـژوهش تمـاس گرفتـه و در     هاي زمانی با مشارکتپژوهشگر نیز در فاصله .ارتباط را تسهیل کرد

گیـري در ایـن   نمونـه . شدهاي آنان انجام میبحث و گفتگو در باره آخرین شرایط و تجربه ،صورت تمایل آنان

در کنار تحصـیالت و وجـود یـا عـدم وجـود      زنان سن، تاهل یا تجرد . گیري هدفمند بودپژوهش عمدتا نمونه

در این باره تمایل فرد براي . تجربه عاشقانه از جمله صفاتی بود که براي انتخاب نمونه مورد استفاده قرار گرفت

ن دهـه  امتولـد ( چهل و شش زن داراي تحصـیالت دانشـگاهی و شـاغل   . مهم بودمشارکت در این پژوهش نیز 

تصمیم گرفتند تـا در ایـن پـژوهش مشـارکت      و داوطلبانه آگاهانهسال  11در خالل  )1360تا پایان دهه  1320

                                                           
1 .Emily Hancock 

٢
هیم تجربه عاشقانه و تحول آن از مفاهیم محوري در این پژوهش است، اما به دلیل اجتناب از اطناب کالم، در جاي دیگري به طور خاص به آن خوا.  

  .پرداخت
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یک نفر که به خارج از کشور سفر کرد و تـا مـدتی   این افراد به تدریج به پژوهش پیوستند و به استثناي . نمایند

 ،هاشایان توجه است که با توجه به کدگذاري داده .قی ماندندکنندگان در پژوهش بادر ارتباط بود، بقیه مشارکت

شکل  و رابطه بین آنان می گرددمجموعه مفاهیمی شناسایی شد که در صفحات آتی برخی از آن مفاهیم مطرح 

   . دهنده ادراك تئوریک پژوهشگر از واقعیت است

  هاي پژوهشیافته

 ،نظریـات در رفت و برگشت بین واقعیـت و  نگاري، به پرسش آغازین، حساسیت نظري و روش مردم توجهبا 

  . آنان قابل طرح استخود و نیز رابطه بین  زیرمطروحه مفاهیم  در ارتباط باهاي این پژوهش یافته

   مفهوم عشق  .1

سـطوح متفـاوتی از شـدت و    زمـان  ست کـه هـم  اي چند بعدي و چند پهلوپدیدهو  ١اي اجتماعیعاطفه ،عشق

عشـق در نـزد برخـی    ). Brody, 2001: 15( کنـد می لبارهاي معنایی متفاوت و گاه متضادي را حمضعف، 

فردریکسـون آن را  . شودنظران به مثابه عاطفه، در نزد برخی دیگر به منزله رابطه و حتی نیاز تعریف میصاحب

عاطفه عاشقانه معموال سالمتی و خوشی ) Fredrickson, 2013(داند اي در حد فاصل نیاز و رابطه میپدیده

معتقد است که عاطفـه  ) 1992(برخالف گیدنز جکسون ). Harrison, 1986(دهد افراد را تحت تاثیر قرار می

 ،اما به زعم گیـدنز  ،)Jackson, 1993: 202(شود عاشقانه منجر به ظهور شکل خاصی از رابطه اجتماعی می

گویـد  براون مـی . )Giddense, Ibid(توانند این رابطه را بارها تکرار کنند ي رابطه خاص میافراد در جستجو

اي از خصوصیات که در او تجسم یافته است، عزیز داشته شود تا شخصی به دلیل پارهعاطفه عاشقانه موجب می

 دو سـویه بـا درك  ). 55-56: 1394هلـم،  (ماند این عاطفه در برابر گذر زمان نیز مقاوم باقی می ،زعم اوبه. شود

-Kleinman & Good, 1985: 77(عاطفه بسـیار مهـم اسـت    ی در این همدل ،از رابطه عاشقانه )59: همان(

84; Koveces, 1990: 54-62 (٢و پیس پیس )را ناشـی از منشـاء    گیـر و جهـانی بـودن عشـق    همه )2009

نوسـباوم و همکـاران،   ( شـود از عشـق مشـاهده مـی    یمتفاوت اشکالدر زندگی بشر . دانندشناختی آن میزیست

 ،در اولین مراحل تجربه عاشـقانه . گیرداي شکل میرابطه، عشقبا متبلور شدن نکته مهم آن است که ). 7: 1390

گردنـد  شان بازمیاما با آغاز رابطه هر یک از دو فرد به خودهاي فردي ،آمیزدفردیت عاشق و معشوق در هم می

                                                           
1 Social emotion 
2 . Peace and Peace 
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 که براي من و فقط من آفریده شـده است  خاص يجستجوي فردعشق  ،طور سنتیبه). 85: 1394کاروتینوتو، (

به چالش کشیده شدن این باور سنتی در  ).Giddense, 1992( کشداما گیدنز این سنت را به چالش می ،است

 ؛در این پـژوهش نیـز دیـده شـد     کنندگانکه در نزد مشارکت ترین تغییر در تجربه عاشقانه استمهمباره عشق، 

تـر از  زنـان جـوان  کردند، میدهد دفاع تر از این ایده که عشق تنها یک بار رخ میزنان مسن بدین معنا که در حالی که

  .تندتجربیات متعدد عاشقانه خود سخن گف

کنند را معرفی می  ٣و عشق دوستانه و توام با همراهی ٢دو نوع عشق سودایی و پرحرارت  ١برشلید و هاتفیلد   

)Feher&Broughton, 2001: 116-117; Dion&Dion, 1993: 2 .(کنندگان در این پژوهش مشارکت

اند که تقریبـا بـا مفـاهیم عشـق     داشتن را براي بیان تجربه خود به کار گرفتهمعموال دو ایده کلی عشق و دوست

گیـري انـواع   احساس صمیمیت منجر بـه شـکل   این دو نوع متفاوت از. سودایی و عشق دوستانه همخوانی دارد

اي ثابت و یکسـان  هاي مختلف پدیدهها و مکانشایان توجه است که عشق در زمان .شودمتفاوتی از ازدواج می

  .نیست

  اي زمانمندعشق به مثابه پدیده.الف

عشـق و ازدواج ممکـن    ه همین دلیل امکان پیونـد ب .اشدپایان ببیپایدار و رود که عشق طور سنتی انتظار میبه

کننـد  گیـدنز و فردریکسـون عشـق را کوتـاه مـدت و زمانمنـد معرفـی مـی        اما  ،)14: 1393آرمسترانگ، (است 

)Giddense, 1992: 40-41; Fredrickson, 2013: 6( .عشق رمانتیک این احساس را در  ،از نظر گیدنز

تواند در ذهن عشاق ایجاد این فرض می ،رواز این .کند که آشنا و همزاد روحی خود را یافته استفرد ایجاد می

 :Giddens, 1992(اي بلند مدت، پایدار و توام با شـادي داشـته باشـند    شود که آنان خواهند توانست رابطه

  :از عبارت انداز منظر تاریخی حداقل سه نوع عشق شخصی در بین بزرگساالن گزارش شد که . )58

ایـن نـوع   . بین عشاق است ،گاهمخفی و محدود به روابط پراکنده و گهکه معموال سنتی عشق رمانتیک  .1

در ایـن نـوع از   ). Ratner, 2000: 12(اسـت   ٤عشق فاقد رابطه جنسی و شامل نوعی حس حسرت

                                                           
1 . Berscheil and Hotfirld 
2 . passionate love 
3 . companionate 
4 yearning 
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که عمدتا در  ) Capellanus, 1954 , Ratner, 2000: 12(عشق، عاشقی یک عمل اخالقی است 

 .شدته مشاهده مییدوران فئودال

ها عقالیی است که به تدریج با شناخت ویژگی -مبتنی بر دوستی عقالنی که نوعی عشق تدریجیعشق  .2

 ;Rather, 1991: 81-80(تر از عشق رمانتیک اسـت  یابد و معموال بادوامو اعمال یک فرد ارتقا می

Illouz, 1997: 4-6 .(این عشق در دوران انقالب صنعتی و پس از آن ظاهر شد. 

بر لذت جسمانی، غریزي،  این عشق نوعی احساس سودایی مبتنی. انتیک جدید استنوع سوم عشق رم .3

ایـن عشـق عمـدتا در دوران مـدرن      ).Illouz, 1997: 29-32(و غیرقابل مقاومت است  خودبخودي

 .است گردیدهتنی بر دوستی عقالنی ظاهر بمشاهده شده و به لحاظ تاریخی پس از عشق م

بسیاري از نزد در . کنندگان در این پژوهش مشاهده شدعاشقانه در نزد اغلب مشارکتزمانمند بودن تجربه       

آرزوي اغلب در عین حال اما  -اي کوتاه مدت بودحتی آنانی که ازدواج پایداري داشتند، عشق تجربه این زنان،

با داد که این پژوهش نشان میتجربه زنان متاهل در . ا آنان همراه بودبدستیابی به عشقی پایدار و توام با آرامش 

با همان شود آغاز مینوعی از عاطفه عاشقانه احتماال ازدواجی که با  ،توجه به کوتاه مدت بودن احساس عاشقانه

توجـه بـه   کاهش پایان دهه شصت، نوعی  متولدانتر، به ویژه زنان جواندر این پژوهش . یابدرابط تداوم نمیش

              . گذاشتندمیبه نمایش روابط بلند مدت را 

؛ به عبارت هاي مختلف سنی، متفاوت بودکننده در این پژوهش، در دورهعشق در بین زنان مشارکتتجربه       

همچنان که در تجربه مغرب زمین دیده شـد کـه    -هاي مختلف سنی متفاوت استکیفیت رابطه در دوره ،دیگر

عمـدتا بـه دنبـال    کننده در این پژوهش مشارکتتر زنان مسن. عشق از نوع رمانتیک سنتی به مدرن تحول یافت

تر عمدتا به دنبـال  در حالی که زنان جوان ،کردندیاد می "داشتن دوست"عشق دوستانه بودند که از آن با عنوان 

ویژگـی  . عمـال کیفیـت رابطـه عاشـقانه را دگرگـون مـی کنـد       عشق بودن  زمانمند. عشق رمانتیک مدرن بودند

در خالل زنـدگی  . از خالل زندگی فردي هم قابل مشاهده است ،هاي تاریخیدورهتعلق به عالوه بر زمانمندي 
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ـ  تحول در بین زنان مشارکتاین . شوددگرگون میعشق م ئها، شکل و عالیک فرد نشانه وهش ژکننده در ایـن پ

  : گویدمی )1320متولد دهه و  ١متاهل( انسی. نیز مشاهده شد

  ."... فرد استه هر عشقی یک حادثه منحصر ب. شويکنم تو هر سنی یک جور عاشق میمن فکر می"

نیز ایـن تفـاوت را در   که حدود چهل سال با انسی فاصله سنی دارد،  )1360دهه اواخر متولد مجرد و ( ارغوان 

  :گویدارغوان می. تجربه زیسته خود گزارش کرد

  الن احسـاس ا... کنـه آدم نگرشش به همه چیز با جزئیات فـرق مـی  ... کنم با توجه به میزان بلوغم فکر می... " 

  ."...ترم یعنیخیلی معقول... کنهکنم فرق میمی

اشکال مختلفی از عشق پرحرارت تا عشق دوستانه و  ،رسد که یک زن در سنین مختلفبراین اساس به نظر می 

  .کندرا تجربه می ٢بالغانه

     عشق  و امید رابطه برابرمفهوم . ب

، ٤هستند اما با عشـق توامـان   ٣عشق رمانتیک افراد در جستجوي شریک زندگی کاملمعتقد است که در گیدنز  

کند، او همچنان بـه  است و اگر یک فرد این شرایط را براي زن یا مرد فراهم نمی ٥جستجوي رابطه کامل فرد در

عشق رمانتیـک ظـاهرا ضـامن یـک ارتبـاط      ). Smart, 1997: 307(رود تا باالخره آن رابطه را بیابد پیش می

داد و ستد عـاطفی وجـود دارد   عشق توامان با این فرض همراه است که برابري در ؛ بلندمدت و وفادارانه است

)Giddense, 1992: 62 (  تعهد زمانی بلند مدت بر آن مترتب نیسـت لزوما و )Ibid .(  عشـق رمانتیـک   امـا  

  بـه نظـر  . کند که نوعی ازدواج مبتنی بر برابري در پیش رو دارندمیاین انتظار را در بانوان ایجاد طور معمول به

، ناشـی  )Knandewal, 2009: 596(احترام دوجانبه و احسـاس عاشـقانه   رسد که اندیشه این برابري از می

  . شودمی

انسـی بـیش از   . کنندگان در این رابطه مطرح بوداندیشه برابري ناشی از عشق در ذهن بسیاري از مشارکت      

-سـاله  23سر سالگی با هم 16ازدواج او در . کننده دیگري در اندیشه برابري در رابطه عاشقانه بودهر مشارکت

                                                           
١
. کننده در پژوهش معرفی شده استبا توجه به زمان طوالنی پژوهش، شایان توجه است که ویژگی وضعیت تاهل با توجه به آخرین وضعیت مشارکت.  

  . اوت داشته استشود در آغاز پژوهش شرایطی کامال متفممکن است فردي که هم اکنون با وضعیت مطلقه، متاهل یا متارکه معرفی می
٢
  .مطرح شده است) 15: 1393(این اصطالح توسط آرمسترانگ  

3 . perfect partner 
4 . confluent love 
5 . perfect relationship 
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گوید که همیشه متعجب بـود  او می. توانست نشانگر این برابري باشداش که دانشجوي دانشگاه تهران بود، نمی

انسی در شـانزده سـالگی   . که چرا همسرش به جاي ازدواج با او با یکی از دختران دانشجو ازدواج نکرده است

انسی ضمن آن که عشق را در رابطه برابـر  . کرد مردي صاحب مردانگی هژمونیک مدرن را براي زندگی انتخاب

  .دانستاما عمال وقوع آن را محتمل نمی ،دیدمی

کننـده  دهد که بسیاري از زنان شرکتنشان مینیز ها و مشاهدات انجام شده در خالل این پژوهش مصاحبه      

ترکیبی از عشق شهوانی و عشـق  (آنان دو نوع عشق سودایی . داننددر پژوهش عشق سودایی را معادل عشق می

از . به مثابه دو نوع اصلی عشـق، مطـرح کردنـد    "عشق و دوست داشتن"عنوان  باو عشق دوستانه را ) رمانتیک

او نظـر  در . بیننـد عشق چیزي است که به واسطه آن، زن خود  را می) 60متولد اواخر دهه مجرد و (نظر شیرین 

بـه زن،   "آن دیگري"بلکه نکته مهم این است که همراه با توجه  ،بینندمهم این نیست که دیگران زن را مینکته 

این نکته که زن خود را به مثابه نگریسته، مـی بینـد در تجربـه    . بینداز طریق عاطفه عاشقانه، زن هم خود را می

ره بعد از جدایی از همسرش خـود را عـاري از   ستا. قابل مشاهده است )مطلقه و متولد اواخر دهه پنجاه( ستاره

     طـور بـه نظـر   ایـن . او قادر به تشخیص خود به مثابه یـک زن نبـود  وجود یک عاشق بدون . دانستزنانگی می

ـ ا در. داشـت نیاز   نگرندهیک رسد که ستاره براي دیدن خود به می      و شـود یمـ  مشـاهده  سـلطه  رابطـه  جـا  نی

 را خـود  وسـتاره،  او نیب مکالمات به توجه با حداقل او همسر رایز ،دانست يبرابر مولد را روابط نیا توانینم

  .    دیدینم یطیشرا نیچن در

  هاي مرتبط با عشق و ازدواجدوگانه.2

   :ها را به شرح زیر شناسایی کرداي از دوگانهتوان مجموعهمی، مفاهیم عشق و ازدواجراي شناخت رابطه بین ب

  عشق سنتی، رابطه مدرن .الف

در ایـن شـرایط عشـق    . منظور از عشق،  ازدواج بـود  18نشان داد که تا پیش از اواخر قرن  ١فرانسیسکا کانکیان

شد و خـانواده  در پیوند با مسئولیت دوگانه شوهر و زن براي اداره خانواده و مزرعه، ایجاد می ٢ناشی از همدمی

گوید در نزد زوج ازدواج کرده،  وظیفه عشق دوسویه بود و هـر  می ٣وادزورثبنجامین . گرفتبا نظم شکل می

. اي زنانـه شـد  اما با تقسیم سپهرها، پرورش عشق عمـدتا وظیفـه   ،کردیک باید آن را نسبت به دیگري اجرا می

                                                           
1 Francesca Cancian 
2 . companionate love 
3 . Benjamin Wadsworth 
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آورد که عشـق  مندي از روابطی بیرون از خانواده، نوعی استاندارد دوگانه را فراهم میشرایط ویژه مردان در بهره

  ). Giddense, 1992: 43(کرد را تبدیل به امري عمدتا زنانه می ١معزز

ـ آفریاي مـی دهد که تجربه عاشقانه عرصـه نتایج این پژوهش نشان می       اي د کـه زن در آن از حقـوق ویـژه   ن

از مرد عاشق انتظـار  زنان به طور معمول . رفت که از این حقوق برخوردار شودیا این انتظار می استبرخوردار 

ازدواج مبتنـی بـر   . دهـد قدرت مرد به او اجازه مراقبت از زن را می. دارند تا از آنان مراقبت و به آنان توجه کند

ازدواج . عاشق از حمایتی همیشـگی برخـوردار شـود   /دهد که تحت حمایت شوهرعشق به زن این اجازه را می

در تجربه . کند که در شرایط پیشین مطرح نبودمواجه می ٢عاشق/رعاشقانه در دوران مدرن زن را با دوگانه شوه

اما عمال در ذهن زن این دو به یک موجود  ،این زنان، انتظارات و وظایف دو نقش عاشق و شوهر یکسان نیست

هاي رفتـاري زنـان از مـردان آن    ترین درخواستها مشاهده شد که یکی از مهماز خالل مصاحبه. شودتبدیل می

همچنین آنان انتظار دارند که مرد عاشـق بـه آنـان     .که با آنان سخن بگویند و به سخنانشان گوش فرادهنداست 

ظاهرا بـه درخواسـت اول   . مند شوندقید و شرط او بهرهاجازه دهد تا در قدرت او شریک شده و از حمایت بی

شـوهر نیسـتند حتـی اگـر از     شود و زنان لزومـا شـریک قـدرت    که وظیفه عاشق است، توجه کافی مبذول نمی

  . حمایت او برخوردار باشند

هـاي گروهـی شـرکت    کننده در این پژوهش و همچنین مردانی که در بحـث در تجربه اغلب زنان مشارکت     

. اي مردانه اسـت وظیفه -حداقل در آغاز رابطه -کردند و به گفتگو با پژوهشگر پرداختند، عاشقی به طور سنتی

معتقد است که در احساس دوست داشتن و دوسـت داشـته شـدن، زن و    ) 2003(، وایتهد در رویکردي متفاوت

گاه، به اندازه امروز پیچیـده  شود که رابطه زنان و مردان هیچوایتهد همچنین متذکر می. مرد کامال یکسان هستند

تر از هر زمان دیگـري،  هایی بسیار بیشعلت این پیچیدگی به این ایده مربوط است که زن امروزي، گزینه .نبود

کننده در این پژوهش نیز بـه دلیـل دسترسـی بـه اشـتغال و تحصـیالت از       زنان مشارکت). 1-2(در اختیار دارد 

اي را از یکـی از  وایتهد، جملـه . برخوردارند هاي بسیاري در مقایسه با زنان فاقد این مشخصاتفرصت انتخاب

هـا  را بخواهنـد، امـا آن   ٣زنان ممکن است که عشق سنتی" :دکنکننده در  پژوهش خود مطرح میزنان مشارکت

                                                           
1 . respectable love 

2
  .گیردشد، در سطور آتی مورد بحث قرار میاین مفهوم که در خالل پژوهش ساخته .  

3 . traditional love 



١٠ 
 

-این جمله بخش بزرگی از واقعیت زندگی عاشقانه زنـان مشـارکت  ) 3 :2003( "خواهندرا نمی ١روابط سنتی

کـه اولـین بـار توسـط      عاشـقانه  رابطـه و  عاشقانه احساسدوگانه . گذاردکننده در این پژوهش را به نمایش می

اغلـب  . در اغلب زنانی که در این پژوهش شرکت کردند، مشاهده شد) 40: 1393( اشاره شد  آرمسترانگ به آن

در بـین آنـان    عاشقانه ٢عاطفهاما نحوه بیان . آنان در جستجوي رابطه عاشقانه بودند تا به خوشبختی نایل شوند

حداقل تا یک دوره سنی، بخش بزرگی از احساس خوشـبختی زنـان بـه ازدواج و رابطـه باثبـات      . متفاوت بود

متاهـل و  (، شهرزاد )40متاهل و متولد اواخر دهه (کننده در این پژوهش از قبیل هانیه زنان مشارکت. مربوط بود

مطلقه و ازدواج مجـدد متولـد اواخـر دهـه     (، آرامش )40 مطلقه و متولد اواخر  دهه(، شیوا )40متولد نیمه دهه 

مطلقه و متولد آغاز دهه (، رعنا )50مطلقه و متولد اواخر دهه(و ستاره ) 50مجرد و متولد اواخر دهه (، پري )50

از عاطفه عاشقانه، احترام، توجه، و مورد حمایت قـرار گـرفتن را   ) 60مجرد و متولد اواخر دهه (و ارغوان  ) 60

هـاي سـنتی   رغم تمایل به آزادي عمل و برابري، مصرانه مایل به دریافـت حمایـت  این زنان علی. ظار داشتندانت

به کارهـاي خـودم    ،توانیم با هم بگذارنیموقتی را که می... کهاز این"ارغوان  انتظار داشت . مردان عاشق هستند

ار داشت که وقتی بیمـار اسـت، ایـن مـرد بـراي      او در عین حال انتظ. "ناراحت نشود و اعتراض نکند... بپردازم

رابطه مدرن در  /عشق سنتیدوگانه . و به سوي ارغوان بشتابد بگذاردنگهداري و مراقبت از او، بقیه امور را کنار 

. شـود و رعنـا دیـده مـی   ) 50مطلقه و متولد نیمه دهـه  (، مهدیه )60مطلقه و متولد نیمه دهه (هاي اعظم خواسته

او تعهد . اش از حمایت همسرش برخوردار باشداي خودرو شخصیهاي دورهل بود، براي سرویسستاره نیز مای

نیـز وظیفـه   ) 30متارکه و متولد اواخر دهه (یلدا . طلبیدو وفاداري را در کنار آزادي براي یک زندگی مستقل می

استقالل براي خود، درخواسـت  کنندگی مالی همسرش را در کنار آزادي عمل و بودن و حمایتآوري، عاشقنان

 بـا  زمـان هم را یعاشق فهیوظ خواهند کهبراي محقق شدن این خواسته، آنان شوهرانی همیشه عاشق می. کردمی

      .کنند اجرا شوهر کی فهیوظ ياجرا

  شوهر/دوگانه عاشق. ب

                                                           
1 . traditional Relationships 

2
و تا زمانی که ابراز  استهاي جسمی و فرهنگی در ذهن فرد برخوردار عاشقانه از ترکیب پیچیده اي از نشانه) social emotion(عاطفه اجتماعی .  

  . دهداي را بین طرفین عاطفه عاشقانه شکل میویژه) social relationship(رابطه اجتماعی  ،این عاطفه پس از ابراز. عمال وجود ندارد ،نشود
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مردانگی هژمونیـک کـه   . داردزنانگی موکد ازدواج را به مثابه یکی از منابع قدرت مدنظر معتقد است که  ١کانل

 ،رواز ایـن ). 175: 1389گیـدنز،  ( منشاء این قـدرت اسـت   ،داراي قدرت، صالبت جسمانی و منابع مالی است

هـاي  بینی نمود که زنان هر چه بیشتري به دنبال جلب عاطفه عاشـقانه مردانـی بـا ویژگـی    توان پیشاحتماال می

مرد قدرتمند قدرت تا شود میموجب عشق عنصري است که  ،زنان زعم بسیاري ازبه. مردانگی هژمونیک برآیند

 زعـم بسـیاري از زنـان همـان     عشـق بـه  . خود را با زن شریک شود یا در مقابل او از قدرت خود استفاده نکنـد 

تواند عشق می گویددر این باره میدر رویکردي مشابه جکسون . کنداست که مرد عاشق را ضعیف میاي عاطفه

نگاه به عشق به  به زعم جکسون. به طور مطلق به دیگري وابسته استعاشق در آن به مثابه دامی تلقی شود که 

). Jackson, 1993: 212(اسـت  ذبه بسیار قدرتمند عشق براي زنـان  جبخشی از ، احتماال مثابه نوعی قدرت

را بـه سـوي    )40متولد نیمه دهـه  ( فاطمه، معشوق در برابر زنقدرتی مرد بیعامل به مثابه جاذبه عشق به امید 

گذاري عاطفی نکرده روي این آدم هیچ سرمایه... .یک دفعه خواستگاري کرد... " :گویداو می. سوق دادازدواج 

هـا  مثل ایـن کفتـر چـاهی   ... به قول خواهرم ... یعنی به نظرم خیلی آدم مظلوم و ... برایش سوختدلم .... بودم

  ."...}بود{...

هانیه . دیدندمی مناسب براي ازدواج روازاین و قدرترا در مقابل فاطمه بی عاشق این مرداش فاطمه و خانواده 

و بـراي رعنـا   . کـرد را به مثابه عاملی براي پیشرفت زندگی به سمت دلخواه خود تلقی مـی مرد نیز عاشق بودن 

این فروتنـی بـه زعـم    ؛ فروتن آنانکه در برابر همه عالم قدرتمند باشد و در برابر بود مردي عاشق مرد آرامش، 

و بـا   شودنکته آن است که مرد عاشق پس از ازدواج تبدیل به شوهر می .دوشناشی میمرد به زن از عشق ها آن

وهر تغیـر موقعیـت   توجه به زمانمند بودن عاطفه عاشقانه پس از مدتی احتماال براي همیشه از قالب عاشق به ش

مردان در قالب آن رفتارهاي متفاوتی و  یستکه پیش از این تذکر داده شد، این دو مفهوم یکسان نچنان. دهدمی

 "مرد عاشق"بدین ترتیب یک دوگانه بسیار مهم دوگانه  .دهندو مناسبات یکسانی را هم با زن سامان نمی رنددا

قدرت نیست و امکـان اسـتفاده از منـابع قـدرت     شوهر مانند عاشق در برابر زن بی. است "مرد شوهر"در برابر 

رود تـا رابطـه بلنـد مـدت     نتظار مـی ادي است که راین در حالی است که شوهر همان م ،خود را در اختیار دارد

    .عاشقانه را با زن پس از ازدواج ادامه دهد

   عاشقزن  /معشوقزن دوگانه . ج

                                                           
1 . Connell 
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وقتی بـه دقـت بـه مـاجراي شـیرین،      . تاثیرگذار بر ازدواج است رابطه عاشقانه نکته مهمناپایداري زمانمندي و 

عدم پایداري شرایط عاشـق و   ،مبنگری )50متولد اواخر دهه مجرد و ( یا پري )40متولد میانه دهه ( ستاره، مریم

 "زن عاشـق "پس از گذشت زمان و بـه تـدریج بـه     "زن معشوق" ،به عبارت دیگر .کنیمشاهده میمعشوق را م

گویی به توجهی است که دریافـت  و به تدریج ناگزیر از پاسخ عاشقانه او معموال در خالل رابطه. شودمیتبدیل 

 اسـت  نـاگزیر  ،شده است -رمانتیکاحتماال عشق   -عشقرابطه مبتنی بر به عنوان یک زن که وارد یک . کندمی

عمیق هست که بخواهند این رابطه را ادامه تا بدان حد  که آیا وابستگی به این فرد خاص دکه به خود پاسخ دهن

و در معـرض   مـورد توجـه   "زن معشـوق ". سـازد زن را از معشوق به عاشق مبدل میپاسخ این پرسش،  ؟دهند

. و نامالیمـات را تـاب آورد   اشـد بتواند وفادار، سازگار و متحمل بباید  "زن عاشق"اما  ،است احساسات لطیف

هنوز هم خوشحالم ... " :گویدمی او .حاضر به ایفاي نقش عاشق نشد )50متولد نیمه دوم دهه متاهل و ( حماسه

  ."...نامزدي به هم خورد ...  پشت سرم را نگاه نکردم. که محکم از آن جا بیرون آمدم

این طبیعی اسـت کـه   . نباید از طبیعت دور شد...  زندگیتو ... " :گویدمی) 40متولد اواخر دهه متاهل و (نگار  

  .".. .زن معشوق باشد

رسمش این است که مرد بیاید پیشـنهاد  ... شوممن عاشق نمی" :گویدمی) 60متولد اوایل دهه مجرد و (سیمین  

  . معنا استزن عاشق کامال بیمفهوم براي سیمین  -".... توان ترکشان کردراحت هم می.... دهد 

مـرد  ... " :گویـد مهدیه مـی . دانندو مهدیه نیز عاشقی را نقشی مردانه می) 40متاهل و متولد میانه دهه (خدیجه 

  ."زن باید معشوق باشد... رنج بکشد باید براي تو

پـیس و  . دهداي براي دستیابی به منابع قدرت مرد قرار میاو را در موقعیت ویژه ،موقعیت زن به مثابه معشوق 

 & Peace( "شـود منابع در اختیار خود را با زن شـریک مـی  "معتقدند که یک مرد عاشق کسی است که پیس 

Peace,  : 50 .(شوهر همان مردي است که منابع خود را با آنـان   ،کننده در این پژوهشدر بین زنان مشارکت

  . شوددر بلند مدت میبراي زن  معشوق ، مانع از حفظ موقعیتعاشقانه رابطهناپایداري اما  ،شودشریک می

 ، عشـق زن معشـوق . مهم استزن عاشق و زن معشوق توجه به دو تیپ  ،ازدواجشناخت رابطه عشق و در      

، حماسـه و  )40اوایل دهـه   متولدمطلقه و ( ثریا ،در این پژوهش. پذیرد که او را دوست بدارندمیاما  ،ورزدنمی

) 30متولـد اواخـر دهـه    متاهـل و  (ثریا و حسنا . ارائه نکردند ان خودهمسربه چندانی ورزي یلدا ظرفیت عشق

اي بـا همسرشـان   توانستند رابطه عاشـقانه می گروه دیگري مثل خدیجه. ورزي نشان ندادندتقریبا ظرفیت عشق
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به قول خدیجـه  این تیپ . نامید "زن همسر"توان این تیپ را می. اما هرگز در عشق پیشقدم نبودند ،برقرار کنند

  . "کندآزاد میشوهر ورزي خود را براي هاي عشقظرفیت"

صـحرا بـه مثابـه    . ورزي داردظرفیت بیشتري براي عشق "زن معشوق"در مقایسه با  "زن عاشق" ،بدین ترتیب

کنم یعنی احساس می.... کنم که شوهرم عاشقم استمن احساس می" :گفتباره همسرش میدر یک زن معشوق

  .پایان استزن معشوق آماده دریافت حمایت بی -"... ماندکاري بکنم او همچنان کنارم میکه هر 

  معشوق/دوگانه همسر .د

معشـوق  /شود و آن دوگانه همسرمشاهده میکننده در این پژوهش زنان مشارکتهاي روایتدر  يگرید دوگانه

 ،سـازد مـی  "مـا "، "مـن "و از  "کندتوجه میورزد و عشق می"موجودي که به مثابه زن  :گویدگیدنز می. است

کننـده در ایـن   این رویکرد کـه در نـزد بسـیاري از زنـان مشـارکت     ). Giddense, 1992: 53(شود درك می

. دگذارطلبی آنان ترکیبی از احساس سنتی و رابطه مدرن را به نمایش میشود، در کنار استقاللپژوهش دیده می

آنان در عین تمایل به معشوق بودن و مورد حمایت واقع شدن، به مثابه یک همسر قرار اسـت   ،به عبارت دیگر

 اي در زنـدگی خـانوادگی مواجـه    زن را با تناقض ویـژه  ،این دوگانه. عشق بورزند، توجه کنند و یک ما بسازند

بـه مثابـه دو   کننده ارکتمشي زنان اهاي همسر و معشوق برموقعیتهاي این پژوهش نشان داد که یافته .کندمی

 بـه  ارتقـا  و ازدواج شنهادیپ با دارد، قرار معشوق تیموقع در که یزن ،اول حالت در. موقعیت رقیب مطرح است

 بودن اعتماد رقابلیغ و یثباتیب و همسر تیموقع ثبات جا نیا در نکته نیمهمتر -شودیم مواجه همسر تیموقع

دیده  یخانوادگ یزندگ یروزمرگ و ثبات ریدرگخود را  زود یلیخ همسر مقام در زن اما ؛است معشوق تیموقع

ـ ا دچـار  که يگرید زنان وجود احتمال و عشق دادن دست از ترس . استمرد نگران از دست دادن عشق  و  نی

تـرین مشـکالت در   رغم سنگینصحرا که علی. زن به مثابه همسر استبزرگ نگرانی معموال  ،یستندن یروزمرگ

 "...گیردکسی جاي تو را نمی... تو همسر و او معشوق من است... "وقتی که با جمله  ،همسرش باقی ماندکنار 

در (ممکن است با خود پیشین خود حتی زن در موقعیت همسر . را ترك کردهمسرش مواجه شد، براي همیشه 

متاهـل و متولـد نیمـه    (طیبهترس از دست دادن موقعیت معشوق در . نیز در رقابت قرار گیرد) موقعیت معشوق

همین . کند که عشق همسرش را از دست داده استاو با گذشت سالیان احساس می. از این نوع است ،)40دهه 

معشوق هر یک برخی از خصوصیاتی را در اختیار و همسر هاي موقعیت. خوردنگرانی در هانیه نیز به چشم می

  . خواهدمیتوامان آن را به طور مدرن  دارند که زن
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  عشق و ازدواج.3

ازدواج به  ،از سوي دیگر. )5-6: 1983( بیندمی عشق، يرازور شدن رام يبرا الگو نیترساده را ازدواج 1سرزبی

عشـق و  امـروزه   ؛ امـا بسیار بیش از تامین نیاز روحی افراد براي یافتن یک همدم است ،مثابه یک نهاد اجتماعی

تـوان انتظـار   مـی ، ازدواجتر شـدن  ا شخصیب. )30: 1385گیدنز، (است بیش از هر زمانی شخصی شده ازدواج 

هم اکنون عشق به مثابـه  در ایران دهد که مطالعات انجام شده نشان می .فزونی یابدآن داشت که نقش عشق در 

    ).1385حفاظی طرقبه و همکاران، (شود ، شناخته میاستمندي امري ضروري در ازدواج که موجب رضایت

شود که ازدواج مبتنی بر عشق در پی ساختن نهادي استوارتر و تشویق زوجین به وفاداري کونتز متذکر می      

توان نتیجه گرفت که وجود عشـق،  براین اساس می). Concian, 1986؛ Coontz, 2005: 149-55(است  

ترین عامل، حداقل عشق اگر نگوییم مهمهاي اخیر این اندیشه که در دوره. سازداي پایدار و متعهد را میخانواده

 ;Jackson, 1993: 203(شـود  نظران دیده میدر اندیشه اغلب صاحب ،یکی از عوامل مهم در ازدواج است

Luhmann, 1986 .(شود که لومان به نوعی مناسـبت و همراهـی بـین عشـق رمانتیـک و      جکسون متذکر می

رمانتیک طلیعه شکل گرفتن ازدواج برمبناي گرایش دو سویه گوید که عشق گیدنز می. جامعه مدرن معتقد است

گیدنز نهایتا ازدواج بر اساس عشـق نـاب را   . پیش از آن گرایش دوسویه زوجین مطرح نبود ، در حالی کهاست

کند که رابطه، به دلیل نفس رابطه شکل گرفته و تحت تـاثیر شـرایط اجتمـاعی و اقتصـادي زنـدگی      معرفی می

جالیـی   ؛ Giddense. 1992(رضایت عاطفی دو طرف نکته مهم و موثر است  ،این حالت در. بیرونی نیست

         ). 11: 1391پور و گرامیان نیک، 

اما  ،عشق براي ازدواج مطرح است ،کننده در این پژوهشمشارکت رسد که براي بسیاري از زنانبه نظر می      

برخـی از زنـان    .کنـد مجموعه انتظاراتی پیرامون آن مطرح است که احتمال وجود رابطـه نـاب را ضـعیف مـی    

اي دیگر عشـق را  در حالی که عده ،کردندازدواج را به مثابه نافی عشق تلقی می ،کننده در این پژوهشمشارکت

مجـرد و  (حنا . میردکه با ازدواج، عشق می شهرزاد و انسی معتقد بودند .دانستندبراي ازدواج امري ضروري می

در زنـدگی  . عشق به نرسیدن است" :گویداو می. بیندنیز بین عشق و ازدواج ناهمگونی می) 60متولد نیمه دهه 

حنا براین باور است که عادت و روزمرگی حاکم بر ازدواج، عشق و شـور و شـوق    ."...میردزناشویی عشق می

من با شوهرم ازدواج کـردم،  ... " :گویدر روابط پس از ازدواج مییهانیه در باره تغی. بردحاکم بر آن را از بین می

                                                           
1 Sersby 
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اما به زعم  ."...یک نحوه قدرت... عین یک چیزي که فکر کنی بهش تکیه کنی . کردم دوستم داردچون فکر می

هانیه گمان . د از بین رفتاحساس قدرتی که این عالقه به او داده بو یه بعد از ازدواج همه چیز عوض شد وهان

انتظارات ویژه هانیـه  .  برد که دیگر خواستنی نیست و موقعیت خود را به مثابه یک معشوق از دست داده است

  .از مرد عاشق، عمال در مقام شوهر اجرا نشد

ق کنندگان در این پژوهش، ازدواج رخدادي بود که ربـط چنـدانی بـه عشـ    اي دیگر از مشارکتدر نظر عده     

؛ زیرا ازدواج کرد ،داشتناي نسبت به او با کسی که عاطفه عاشقانهبراي ازدواج، یلدا در انتخاب نهایی . نداشت

ثریـا نیـز در هنگـام    . ستاره نیز به عمل مشابهی دسـت یازیـد   .بخشدمعتقد بود که این ازدواج به او استقالل می

     .دیدازدواج ربطی بین عشق و ازدواج نمی

  بندي ازدواجتیپ شق وع. 3,1

 را به منظور حفظ یـا بـه دسـت     ٢نخبگان ازدواج مدیریت شده ،کند که از دوران کهناشاره می ١استفانی کونتز

ازدواج تربراي بقـا  مردم طبقات پایین ،همچنین. به اجرا درآوردندپذیرفته و  ،آوردن امتیازات سیاسی و اقتصادي

صـورت  و نه رضایت شخصی از عشق، گرایانه گروه براي مالحظات عملهر دو ازدواج در  ،روازاین. کردندمی

بدین ترتیب ازدواج به مثابـه   ).Coontz, 2005: 65-66به نقل از  Knandewal, 2009: 586(گرفت می

و ازدواج مبتنی بـر  سنتی دو نوع ازدواج در اوایل دوران مدرن  .یک ضرورت مطرح و از نوع مدیریت شده، بود

بـا رشـد ازدواج بـراي     .)Ibid, 2009: 587( ادامه یافـت براي مدتی طوالنی ازدواج سنتی . شدگزارش عشق 

 ,Grossberg(شـده  ظاهر ازدواج به تدریج به مثابه یک قرارداد خصوصی و عرفی بین دو فرد مستقل عشق، 

کـه ازدواج سـنتی   گویـد  وایتهد می .و از نقش والدین و منافع خانوادگی در تعیین آن کاسته شد )108 :1985

ازدواج بـراي عشـق   ؛ اندیشند که زندگی بسیار طـوالنی اسـت  ها میاما در ازدواج مدرن، آن ،براي زندگی است

کننـده در ایـن   در بین بسیاري از زنان مشارکت "ازدواج براي عشق"ایده ). Withehead, 2003: 69(است 

زنان بـه   نیازر عشق به تداوم مردان براي ازدواج مبتنی بدر باره تفاوت بین زنان و کندوال . پژوهش مشاهده شد

 :Coontz, 2005به نقل از  Knandewal, 2009: 588 (دهد تذکر می ٣ازدواج براي کسب حمایت مادي

        . در ایران الزم است فشارهاي اجتماعی بر زنان ازدواج نکرده را به این ویژگی افزود). 148-149

                                                           
1 . Stephanie Coontz 
2 . manipulated marriage 
3 . material support 
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کند که عشـق بـراي ازدواج اسـت و اگـر رابطـه      آرامش تاکید می ،کنندگان در این پژوهشاز بین مشارکت      

او معتقد است که عشق زندگی خانوادگی بهتـري را بـراي   . هدف و بیهوده استبی ،عاشقانه به ازدواج نیانجامد

که رابطه عاشقانه بایـد  معتقد است  نیز مانند آرامش )40متولد نیمه دوم دهه متاهل و (گیسو. کندزنان فراهم می

قصـدمان  ... " :گویـد سالگی عاشـق شـد و مـی    19در  )60مجرد و متولد نیمه دهه ( فریماه. به ازدواج بیانجامد

  ."...بزرگترها نگذاشتند... " :گویدمیاو  ."...ازدواج بود

رابطـه عاشـقانه موقعیـت    این مادر معتقـد بـود کـه    . مایل بود تا دخترش ازدواج سنتی داشته باشد مادر فریماه 

  . کنداي که قصد تشکیل آن را دارد، ضعیف میدخترش را در خانواده

اما  ،جایگاهی داشت... دار شدن ازدواج به عنوان تشکیل خانواده دادن و بچه... }در خانواده ما{" :گویدیلدا می

  ."... عشق توي خانه ما یک چیز ممنوعی بود

و  بـود  مطـرح  در خانواده یلدا عشق به مثابه نوعی خطر و ازدواج به عنوان یک هدف پذیرفته شده در زنـدگی  

دختر بـه شـیوه انتخـابی امـا بـدون عشـق،       دو در این خانواده . نددشمین عشق آماده ودختران براي ازدواج بد

      .عاشق شد و نه ازدواج کرددختر نه یک و  دختر به شیوه سنتی ازدواج کردسومین  ،ازدواج کردند

را نهاد ازدواج و به تبع آن خـانواده  پایداري او  .میردعشق می ،ازدواجبراین باور است که پس از  شهرزاد        

قدر به زندگی بیرونت پرداختـی کـه بـه درونـت     تو خانواده این" :کندمی رزیابیدر ارتباط با قرارداد اجتماعی ا

  ." ...همدیگر را دوست دارند. زن و شوهرها عاشق هم نیستند. .. کنیتوانی فکر اصال نمی

حـس  .. .این حق شوهرم است که من با او زندگی کـنم " :گویددر باره دلیل ادامه زندگی خانوادگی می شهرزاد 

   ."...اخالقی و تعهد دارم

او براي نیل به ثبات، در نقش یـک عاشـق بـه     ."کردم که ازدواج ثبات استفکر می... " :اعظم معتقد بود       

در . شودموجب ثبات در ازدواج میو پیامد طبیعی رابطه عاشقانه ازدواج نیز  شاز نظر آرام. ازدواج دست یازید

بیند، براي شیرین ازدواج یک قرارداد است که  تغییـر  که آرامش ازدواج را به مثابه هدف رابطه عاشقانه میحالی

و ایـن رابطـه مـرا بـا      امهاي عمرم تغییر کـرده من در طول سال: "گویدمیشیرین . شودلحاظ نمی ها در آنآدم

     ايو فـرد وارد رابطـه   گیـرد او براین باور است که ازدواج احتماال تنهـایی را از فـرد مـی   . دهددیگران تغییر می

  . "خواهدا میشود که انتظار هست در آن بماند بدون آن که بداند در آینده آن رمی
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او . گیـرد مند و اندیشیده شده صورت میمعتقد است که ازدواج براساس نوعی عالقه ضابطهالهه  ،از سوي دیگر

  . گیرندسی تصمیم نمینهاي جشود که افراد براي آینده با اتکاي به گرایشمتذکر می

را امري ذهنی و به مثابه مانعی براي یـک  او عشق . گزیندگزینه ازدواج را برمی ،بین عشق و ازدواجسیمین       

مـن دوسـت دارم یـک    ....به نظرم براي ازدواج نیازي به عشق نیسـت ... " :گویدمی سیمین. بیندزندگی شاد می

بخشـی   ،به گمان او ازدواج و فرزندآوري .".... باید ازدواج کرد... زندگی اجتماعی کامل داشته باشم و به نظرم 

تنظـیم شـده و عاشـقانه را    ازدواج نظریـات دو نـوع   . عشق اهمیتی ندارد ،در این میانو  از زندگی طبیعی است

کننده زنان مشارکتسومی توسط  گزینهکه  توان مشاهده کردیاما با رجوع به واقعیت زیسته م ،کندشناسایی می

 .است ، خلق شدهدر این پژوهش

  شده میتنظ ازدواج.الف

. من با خواستگاري ازدواج کردم و بسیار سـریع  " :گویدمیاو . دو فرزند داردو  سالگی ازدواج کرد 21در  ثریا

مـا  . همدیگر را ببینـیم ... قرار گذاشتند . به شدت اصرار داشت که من هر چه زودتر ازدواج کنم... مامان من .... 

مادر شـوهرم کـه اومـد    ... طور کامل مامانم پسندید داماد را به... خوشم نیامد.. من خیلی بدم اومد ... هم رفتیم 

خیلـی  .. شـان  اون موقـع خانـه  . دعوت را پـذیرفت ... مادرم .. .بالفاصله هفته بعد ما را دعوت کرد براي بازدید

. تو همون جلسه مامانم قرار خرید حلقه را گذاشت. تر شوداین باعث شد که مامانم به شدت راغب. بزرگ بود

... خـواهی؟  تو چی می ؛گفت نه... گفتم مامان تو حتی از من نپرسیدي نظرت چیه؟ .. .گفتبابام هیچ چیز نمی

مـن اصـال    ....رفت من جلو رفـتم طور جلو میعین یک ماشینی که همین.. .منو هل دادند که باهاش ازدواج کنم

بـه  ... اي بوده وظیفه انگار یک... زمانی که ازدواج کردم ... " :گویدثریا می ."... .آیداحساسات خاصی یادم نمی

نـوع   ثریـا نکته بسیار مهم در ازدواج  ."...خودم گفتم این جا هم فقط باید بچه خوبه باشم و فقط رضایت بدهم

من همیشـه  ... " :گویداو می. نامید "عقالنیت سنتی"شاید بتوان آن را . عقالنیت او در اداره زندگی استخاص 

فداکاري براي انجام وظایف در قبال خانواده و فرزندان و به عبارت  ."...به وظایفم بیشتر از احساسم توجه کردم

معمـوال در زنـان طبقـات     ،در مقابل شادي و رضـایت شخصـی  و عشق خانوادگی دیگر گزینش احساس تعهد 

در زنـدگی خـود   دست، اطبقات فرتعلق به رغم علی یلدااما ثریا و  ،)63: 1384برنارد، (شود فرودست دیده می
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وفاداري به خـانواده را  او . ١ی نداشتانفردیت براي ثریا معناي چند. این گزینه را انتخاب و به آن وفادار ماندند

گوید کـه تـا زمـان ازدواج    او می. از نظر شیوه عمل به ثریا و یلدا شبیه استنیز حسنا . همواره حفظ کرده است

، اجـرا  براي خود تعریف کرده بـود که هایی را چارچوب ،حسنا همیشه در زندگی. هیچگاه عشق را تجربه نکرد

مـرد خـوبی   ... کردم من فکر می" :گویداو می. ساله بود 37ساله و همسرش  21حسنا در زمان ازدواج . کردمی

هـیچ تصـوري   ... اومـد ازش خوشم نمـی  ،دیدمشاینو تو حیاط می... کردندهمه خیلی ازش تعریف می... است

حسنا نیز به سرعت و به طور سنتی  ."...روز طول کشید 15هاي ازدواج ما همه برنامه... راجع به ازدواج نداشتم

 "... زندگی مـن الگـو بـود   ... " :گویدا میحسن. نیز به دقت نماي زندگی کامل را شکل داده بوداو . ازدواج کرد

سـالگی ازدواج   21تـا   19هر سه این زنـان در فاصـله   . بسیار شبیه به هم بود ٢ا و یلداالگوي زندگی حسنا، ثری

هر سـه  . تربیت شده بودند براي اداره خانواده و به خوبیمتوسط و باالتر طبقه هاي آنان زنانی از خانواده. کردند

بسیار خوشبخت و موفق بودند و ظاهرا ها هر سه این زن. زن با توجه به استانداردهاي موجود، بسیار زیبا بودند

هر سه زن به خـانواده نخسـتین   .  ندنموده اهاي خوبی تربیت هاي خوب در خانه خود برپا کرده و بچهمهمانی

  . خانواده خود را متعهدانه مدیریت کردند ،بسیار متعهد بوده و به دلیل عشق به فرزند و والدین

مهدیـه  . او با حسنا و ثریا متفاوت استزندگی اما الگوي  ،داشت ،شده نیز ازدواج از پیش هماهنگمهدیه       

ما از  ...خواهیم براي خواستگاري دختر شما بیاییم مادرشوهرم به مادرم زنگ زد و گفت که ما می... " :گویدمی

مثال به پسرش گفت اگـر دنبـال یـک دختـر     ... باالتر از همسرم بودیم ،نظر وضعیت مالی و موقعیت خانوادگی

مهدیه وارد یک زندگی بدون  ."... شود بگویی عشقبه این نمی...گردي بگذار این را برایت بگیرم میده پلوخور

همه زنانی کـه  . از همسرش جدا شدفرزند چند سال بعد با وجود یک رخالف موارد پیشین، اما ب ،احساس شد

اما حداقل زنانی که در این پژوهش مشارکت  ،ازدواج کردند عمال طالق نگرفتندو سنتی ه شیوه مدیریت شده ب

           . داشتند، با بزرگ شدن فرزندان از همسرشان بیش از پیش فاصله گرفتند

  ٣یانتخاب ازدواج ای مدرن شبه ازدواج.ب

                                                           
١
  .اي براي خود نداردخود است و هیچ آرزو و خواسته او هم اکنون نیز تنها در اندیشه نوه کوچک.  

٢
  .اما عمال به شیوه دو زن دیگر به زندگی خود ادامه داد ،اگر چه یلدا به شیوه متفاوتی ازدواج کرد.  

٣
  .شوده میدر مبانی نظري ازدواج انتخابی به ازدواج توام با عشق گفت. ازدواج انتخابی در این پژوهش با مبانی نظري متفاوت است.  
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، بلکه متکـی  برمبناي عشقنه لزوما ولی انتخاب او  ،گزیندازدواج با فرد خاصی را برمیزن  ،در این نوع ازدواج

همسـر  . نداشت او گوید که عشق راهی در ازدواجصراحت میو به ا. از جمله این افراد استالهه  .به عقل است

چند بار به مالقات همسرش رفت و در باره مسـایل مختلـف بـا او    الهه . از طریق دوستان به او معرفی شدالهه 

د کـه  یبه نظرش رسـ  ،و نهایتا با در نظر داشتن اختالفات فرهنگی خانوادگی و حتی موقعیت طبقاتیکرد گفتگو 

. رسیدندمناسبی داشته باشد و هر دو در باره انجام این ازدواج با هم به توافق  خانوادگی خواهد توانست زندگی

اش پدرم گفت حداقل اجـازه بـده مـن در بـاره    ... " :گویدمیالهه . استناچیز نوع ازدواج نقش خانواده در این 

مطلقا اعتقادي به عشق نداشت و بـه دنبـال آن نیـز    الهه  ."...امگفتم نیازي نیست من تحقیق کرده... تحقیق کنم 

 ،عشق در این ازدواج. هاي خود را دنبال کندخواست که در آن با آسایش و احترام، خواستهازدواجی میاو . نبود

رخ دهـد یـا اصـال رخ    مشـترك  اي از زندگی اگر چه ممکن است در برهه -حتی مساله اساسی نیستهدف یا 

   . عشق دوستانه را در زندگی خانوادگی تجربه کند الهه توانست. ١ندهد

طیبه خواب دید که تگرگ باریده است و . گوید که از اولین بار که همسرش را دید به فکر او بودطیبه می       

طیبه  همسر .خاصی با همسرش نداشت رابطهپیش از ازدواج اما در عین حال او  ،را داخل تگرگ دید اوعکس 

امـا بـه    ،پـذیرد نمیطیبه عشق را  .را پذیرفت "مرد عاشق"ازدواج با  عاشق او شد و پیشنهاد ازدواج داد و طیبه

من انتظار نداشتم که خودش را براي مـن   ...کندعشق آدم را نابود می... " :گویداو می. داشتن اعتقاد دارددوست

مـثال انتظـار   .. .کنـد کمکش می... .احترام بگذارد ...اش باشدانتظارم این بود که مرد کامل براي خانواده... بکشد 

فهمد می... توي این خانه همدلی هست. ... خودش بردارد .نداشته باشد که اینی که افتاده زمین تو بیایی برداري

       کنـی کـه تنهـایی    بیشـتر احسـاس مـی   .... آینـد  هـا مـی  وقتی که بچـه ... ستی و یا این که خوشحالیکه آشفته ه

آتشین رمانتیک طیبه بدون عشق   ."....ذهنت نسبت به او پاك است اگر با هر زنی صحبت کرد... و... توانینمی

طیبه نیز مانند الهه در . خانوادگی را شروع کردبه انتخاب خود یک زندگی توام با اعتماد، و انه دوستصمیمیتی با 

رامـش  آهـا را بـا   از نظر شغلی پیش رفت و داراي فرزندانی شـد و آن  .این خانواده به تحصیالت خود ادامه داد

و توام با  رابطه بسیار خوبزعم خود بهاین هر دو زن به زندگی خانوادگی خود بسیار عالقمندند و . بزرگ کرد

هـاي شخصـی داشـته    تواند با هم زندگی کند و یک حوزهآدم می"  :گویدالهه می. دارندد همسران خوبا احترام 

احتمـاال   ،همچنـین . شودهاي شخصی به رسمیت شناخته میدر این نوع از تجربه ازدواج، حوزهاحتماال  ".باشد

                                                           
1
  .  در مواردي عشق بعد از ازدواج گزارش شده است.  
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   از هـم فاصـله   زن و شـوهر   ،هـاي شخصـی  در ازدواج عاشقانه با ضعیف شدن عشق رومانتیک و ظهور حـوزه 

گوید که اگر شوهرش خداي نکـرده  الهه می. بسیار کمتر است در ازدواج انتخابیاحتمال این رخداد  -گیرندمی

گـاه بـه   اما در عین حـال هـیچ   ،اش را براي او خواهد دادشک کلیهاو بی ،مریض شود و نیاز به کلیه داشته باشد

    . ریخته استخاطر او احساس نکرده که قلبش فرو 

در رویاي یک زنـدگی   ، امااو عاشق همسرش نبود. بندي کردازدواج یلدا را هم در این گروه دستهتوان می      

از خـانواده  تـا مـدتی   او پس از ازدواج . ازدواج کندهمسرش خانواده تصمیم گرفت که با نظر خاص، برخالف 

حماسه تصمیم . نیافت ،رغم میل پدر با او ازدواج کرده بودهرگز اجازه جدایی از مردي را که علییلدا . طرد شد

مردي بنا به خواست خانواده، او . به ازدواج با مردي گرفت که از اولین مالقات نسبت به او احساس بدي داشت

رغم میل خانواده با مردي کـه بـه او احسـاس خوشـایندي نداشـت      اما علی ،ترك کردکه به او عالقمند بود، را 

ولی ...  خوردبابام به من گفت که این پسره به درد تو نمی ..." :گویدراجع به همسرش میحماسه . کرد ازدواج

او در . همسرش را یک دوست خانوادگی به او معرفی کرده بـود  ."...من مقاومت کردم و در برابرشون وایستادم

      بـا خـودم گفـتم کـه دیگـه       ،اولـین لحظـه کـه بـا او رفـتم بیـرون      ... " :گویدباره اولین مالقات با همسرش می

از تیـپش، از مـدل حـرف    ... ازش خوشـم نیومـد   ... تواند وجود داشته باشـد انگیزتر از این توي دنیا نمینفرت

بـه خـودم    ،به مـن گفـت کـه هـر جـوابی کـه خواسـتید بدهیـد        ... اخمو... خیلی بداخالق... زدنش، از صداش

یلدا و حماسه هر  ."...آیدکردم که بگویم که از تو خوشم نمیجرات نمی... " :کندحماسه اضافه می ."...دبگویی

تـوانم  مـن نمـی  ... " :گویـد حماسه می. ازدواج نکنند ،ها عالقمند بودنددو انتخاب کردند که با مردانی که به آن

-هر دو آن ،بدین ترتیب .عاشق نشدن یک ارزش بود، و یلدا در خانواده حماسه ."... قواعد بازي را عوض کنم

  .ندن، ازدواج کندبا مردي که عاشقش نبودها انتخاب کردند که 

چون یک خانواده در اجتماع یـک وزن خاصـی    ،ازدواج به من در اجتماع قدرت داد" :شهرزاد معتقد است     

بـین  " : کنداو تاکید می ."توي جامعه هم بود. فقط تو خانواده نبود... منو به حساب آوردند ... دارد تا یک فرد 

شهرزاد نیز به ازدواج  "... شودعاشقی تمام می ،تو زندگی مشترك..... اي نیستعشق و زندگی خانوادگی رابطه

همسـرم   ...}ازدواج کـردم {...من از سر تنهایی، شرایط خاص... " :گویداو می. انتخابی بدون عشق دست یازید

رغم فراز و فرودهاي  زندگی در این زنـدگی  او به ازدواج انتخابی دست زد و علی ."... نداشت هاي منوآلایده

  .باقی ماند
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او عاشق شده " :گویدخدیجه می. حمایت مادر به تدریج رشد کردخدیجه و همسرش زیر نظر و رابطه          

. داد و من نامه را به خواهرم نشان دادممی همسرم برایم نامه" :گویدمیخدیجه  "...اما من عاشق نشده بودم ،بود

مـا  ... شاید یک روزي خواستی به عنوان خواستگار بهش فکر کنی .داراو را براي ته کیسه نگه.... خواهرم گفت 

موقـع عقـد   ... ولی من نـه  ،او به من خیلی عالقمند بود... " :کندخدیجه اضافه می  ."...اش را دادیمجواب نامه

و همـین الگـو را بـراي     ردازدواج اعتقاد دا خدیجه به ازدواج انتخابی و عشق بعد از ."......دم شبهش عالقمند 

  .دنکدخترانش تجویز می

  عاشقانه ازدواج.ج

و بـراین   مـی داننـد  کننده در این پژوهش، عشق را به مثابه امـري ضـروري در ازدواج   گروهی از زنان مشارکت

عشـق  ، گروه دیگري در رویکردي متفاوت .باورند که لزوما باید این احساس از پیش از ازدواج آغاز شده باشد

  ارزیـابی ازدواج انتخـابی عاقالنـه   ازدواج خود را به مثابه یـک  صحرا . کنندرا براي ازدواج بسیار مضر تلقی می

... " :گویدصحرا می .عشق رومانتیک در این ازدواج دارد اما نگاهی به مسیر زندگی او حکایت از وجود ،کردمی

هـم از نظـر   ... پـدرم   هـم از نظـر شـغل   ... کـردم ام احسـاس قـدرت مـی   من به خاطر خانواده ،قبل از ازدواجم

ام یـک حـس   ام و کال به خـاطر خـانواده  من به خاطر خانواده پدري... یک خانواده سرشناسی بودیم... اقتصادي

 ."....ها برتـرم کردم که از همه بچهاحساس می.. .من همیشه تو مدرسه تیزهوشان بودم.. .داشتمقدرت و برتري 

رغم اما نکته کلیدي در زمانی ظاهر شد که او علی ،زعم خود با قدرت و عقل تصمیم به ازدواج گرفتصحرا به

 :گفـت صحرا . او گرفت تصمیم به ماندن در کنارتصادف همسرش که موجب از بین رفتن توان جنسی او شد، 

نیـاز  .. .هایش هنـوز هـم درش هسـت   خوب اون شاخص... هایش انتخابش کردممن به خاطر اون شاخص... "

هاي بسیاري از عشـق رمانتیـک   نشانه ،در این رابطه ."شود کنترلش کردمی... ستای از زندگی ئجنسی یک جز

عواطف صحرا نسـبت بـه    گاههاي ازدواج، هیچسالدهد که در خالل داستان صحرا نشان می. سنتی وجود دارد

عجیب . رنگ بودن رابطه جنسی در آن استترین مشخصات این نوع عشق، کماز بزرگ .رنگ نشدهمسرش کم

 شـش سـاله   او در باره این دوره. جنسی همسر، صحرا تصمیم به ادامه زندگی گرفتناتوانی  مرغنیست که علی

شناسم کـه شـاید همسرشـان مشـکل     هایی را میخیلی از زن... دم انتخاب کردم خو... " :گویداش میاز زندگی

مثل بقیـه مردهـا طـرف    } او{... " :گویداو همچنین می  ."...جسمانی نداشته باشد و رابطه سکس با هم ندارند

توي توجهش ... توي بیان احساساتش... بعد از این مساله توجهش به من حتی بیشتر شد... مقابلش را نفی نکرد
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-با همان شور و شوق سال" :گفتصحرا  ."... از طرف عاطفی من رو پر کرد... مونبه زندگی... به نیازهاي من

وزن اندك رابطه جنسی و اهمیت یـافتن رابطـه عـاطفی در      ."به خانه هستمرها منتظر برگشت او هاي اول عص

کند نکاتی را مطرح مینیز صحرا در بیان نحوه آشنایی  . هاي عشق رمانتیک سنتی استاز مشخصه ،این ازدواج

بعـد از   ولـی ... آمـد  دوتامون خیلی از هم بـدمون مـی  ... ":کندکه ظهور یک پیوند عاشقانه را به ذهن متبادر می

گفـت  ... اون یک خورده از من تعریف کـرد   ،بعدها که ما بیشتر با هم صحبت کردیم... همدیگر خوشمان اومد

با هـم  ... بعدش ... " :دهدصحرا ادامه می ."... آید و این جور چیزهامن کال از شخصیت شما خیلی خوشم می

سـه روز بـا   ... تـري پـیش اومـد   یک حس صـمیمانه  ...ها دیگه تمام شد اون موقع دیگه غد بازي... کار کردیم 

اون موقع من اصـال بـه ازدواج فکـر    ... من گفتم که نه باید بیشتر همدیگر را بشناسیم... کردیم همدیگر کار می

از ... از نظر تحصیالتی. براي من خوشآیند بود... " :گویدمیصحرا  ."...سالگی ازدواج کردم 19ولی ... کردمنمی

تـرین  همسر صحرا مهم ."... محکم است... در حرف زدن احساساتی نبود ... از نظر نوع بیانش... خانوادگینظر 

محکم هستش یعنی این کـه خیلـی   " :گویداو می .خصوصیات مربوط به مردانگی هژمونیک را در اختیار داشت

پیگیري  ستان طبق سنت بر اساداس ."... توانی توي خیلی از مشکالت زندگی بهش تکیه کنیمرد است و تو می

تبریـک  ... روز تولد مـن بهـم زنـگ زد و    ... دانم از کجا متوجه شد نمی... " :یافت، ادامه براي تداوم رابطهمرد 

باز تماس ... من شهرستان بودم... پسر باشعوري است... خیلی هم خوشحال شدم از این که یادش هست... گفت

ولـی   ،زدمالبته براي کار و مواردي که احتیاج بود بهش زنگ مـی ... زنگ نزدممن ...گرفت و من گفتم که تهرانم

اولـین قـدم را بایـد اونهـا     ...  ندانستم براي تماس گرفتضرورتی نمی... این که زنگ بزنم و بگویم اومدم تهران

   ."...بردارند

در  .بـراي او یکتـا بـود   هیچ تردیدي همسـرش هـم   صحرا مطمئن بود که براي همسرش یگانه است و بی      

ک سـال بعـد از ازدواجمـان    ی" :گویداو می. شد که حق با همسرش استقانع میصحرا معموال اختالف نظرها 

نکتـه مهـم در     ."....دار بشویممن قانع شدم به این که ما بچه... هیچ وقت به اجبار نبود ... به دنیا آمد} دخترم{

شود که زن دیگري همسـرش را  میطلع روزي صحرا مباره تشخیص عشق رمانتیک در این ازدواج آن است که 

همسـرش وجـود رابطـه دیگـري را در     . کنـد هایش به خارج از کشور براي معالجـه، همراهـی مـی   در مسافرت

 ."گیـرد او جاي تـو را نمـی   .استتو همسر من هستی و او معشوق من " :گفتاما به صحرا  ،کردزندگیش رد ن

ـ  براي همیشـه  با از دست دادن موقعیت معشوق و ظهور خیانت درعشق، همسرش را صحرا  ه همـراه  تـرك و ب
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زن به . پذیردرا نمییا شریک اما رقیب  ،یابدسی ادامه مینعشق رمانتیک بدون رابطه ج. فرزندش مهاجرت کرد

در حالی که  ،از دست رفتن موقعیت یگانه، صحرا همسرش را ترك کردبا . مثابه معشوق باید یگانه و یکتا باشد

سنتی ازدواج کـرده   ثریا که به شکلاین در حالی است که . هاي مردانگی هژمونیک بوداو کماکان داراي ویژگی

  . را ترك نکرداو  ،تا زمان مستقل شدن فرزندان و مرگ پدر، با زنان دیگر رغم روابط متعدد همسرشعلی ،بود

    نیـه اه .مطمئن بود که مـرد زنـدگی خـود را یافتـه اسـت     او . گرفتبه ازدواج تصمیم سالگی  17در هانیه       

 کم کم بهش عالقمند شـدم ... او محجوب بود... هاي اول با شوهرم عاشقانه زندگی کردممن سال... " :گویدمی

 .". ...است که این جوري بـه حـرفش پابنـد اسـت    آلی این حتما کس ایده... گفتم می. کردمبعد من ول نمی. ..

ولی بعد که  ،هیچ مشکلی هم نداشتیم... " :شدرنگ کماز ازدواج س پها نکته آن است که روابط عاطفی بین آن

... }سـاز {دوست داشت رفت کـالس   }ساز{بعد ،خیالش راحت شد که منو داره .... شوهرم آمد منو گرفت و 

یعنی جوونی شو در واقع از ... رفت دنبال کار خودش این می ،من تنها بودم خونه ها، روزها، تا دیروقتساعت

و بـا بـزرگ شـدن     هـا بعـد  سال. فشار و تنهایی هانیه حتی شدیدتر شد ،با آمدن فرزند ".بعد از من شروع کرد

  .  هاي هانیه را جبران کندهمسرش سعی کرد که تنهایی ،هاي دیگرفرزندان و تالش هانیه براي یافتن عشق

، اي پدر را در راه ازدواج با همسرش برجاي گذاشـت که ثروت افسانه )60متولد اوایل دهه متاهل و ( زیور      

رابطه  ."....خواستم شوهرم کسی باشد که من انتخابش کرده باشم اما می ،خواستم ازدواج کنممی.... " :گفتیم

والدین و ثروت پدري گونه که خود از خواهد همانزیور می. عاشقانه زیور و همسرش ابعادي از خشونت دارد

... " :گویـد شـکیبا مـی  . خواهد براي شوهرش یگانه باشـد او می. از والدینش بگذردگذشته است، همسرش نیز 

نیومدم مـوارد مختلـف را    ...ازدواج کردم ،شدمخیلی زود به مردي دل دادم و در واقع با اولین مردي که مواجه 

او   ."....بار ازدواج کندآدم باید همان یک ،که ایجاد شدفکر کردم که عشق یک بار . سبک سنگین کنم و بشناسم

هـاي طـوالنی   شـکیبا سـال   .دهـد دانست که تنها یک بار رخ مـی اي میمانند اغلب همگنان خود عشق را پدیده

و امید به بهبود رابطه با همسرش پشت سر گذاشت و نهایتـا در   راي بزرگ شدن فرزندانخشونت و تحقیر را ب

  .هاي اخیر از او جدا شدسال

تا از خانـه پـدري و سـلطه     به یک ازدواج انتخابی دست یازیداو در ازدواج اول . ستاره دو بار ازدواج کرد      

درگیر یک عشق رمانتیک شد که حداقل در آغاز در موقعیـت   ،دومستاره در ازدواج . شودو مستقل مادر خارج 

رسد به نظر می. تغییر کرد "عاشقزن "به  "معشوقزن "موقعیت او از  ،در خالل چهار سال. معشوق قرارداشت
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هنگامی که همسر او تصمیم به پایان زندگی گرفت،  .ه استدانست که این اتفاق رخ دادکه ستاره به درستی نمی

متولـد  مطلقه و ( باره ستاره، سنبل، به ویژه درکوتاه مدت بودن روابط. ت، دردمند و تنها برجاي ماندستاره مبهو

زندگی خانوادگی سـنبل و اعظـم نیـز خیلـی زود بـه خشـونت       . قابل مشاهده است و اعظم )60نیمه اول دهه 

عشق بـه زودي   ،اما پس از ازدواج ،کردندرا امري ضروري براي ازدواج تلقی می اغلب این زنان عشق. انجامید

شکل و ماهیت روابـط   ،با ورود عشق ،کننده در این پژوهشدر بین زنان مشارکت  ،بدین ترتیب .به پایان رسید

جدایی در رابطـه  . رابطه همدالنه بین زوجین به رابطه عاشقانه تبدیل شد ،به عبارت دیگر .تغییر کرد وجاازددر 

    . یابداست و در عین حال امکان رفتار خشن هم افزایش میتر اما محتمل ،دشوارترعاشقانه 

  هاي ازدواج عاشقانهچالش.4

 يهـا دوگانه. 1شودموجب ایجاد چالش در ازدواج عاشقانه می که پیش از این معرفی شد، هاییمجموعه دوگانه 

هایی را ایجـاد  در ازدواج چالشعاشق /و دوگانه معشوق ،شوهر/معشوق، عاشق/همسررابطه مدرن، /عشق سنتی

  . شودکنند که در سطور آتی به مواردي از آن اشاره میمی

در تجربه . کندمعشوق ازدواج را با چالشی اساسی مواجه می/دوگانه همسرو روي دیگر آن شوهر /دوگانه عاشق

. شـود با شور و شوق از سوي مردان آغاز مـی رابطه عاشقانه کنندگان در این پژوهش، معموال مشارکتعاشقانه 

و بـه لحـاظ    نـد عشـق را بـاور ک  زن که تا هنگامیاین تالش . یاد کرد "تهاجم"اصطالح  اشیرین از این شوق ب

برخـی از  . شـود عاشق ظاهر می/دوگانه معشوق ،به این ترتیب .یابد، ادامه میاحساسی درگیر رابطه عاطفی شود

 .یابـد به طور معناداري کاهش میتالش مردان ، نیل به این موقعیتکه پس از اند کنندگان گزارش کردهمشارکت

 ."...؟توانم بپذیرم که این رابطه باید تمام شـود چرا نمی... " :گویدستاره مبهوت از پایان یافتن رابطه عاطفی می

امـا   ،دانسـت عشق را مشابه فنا میصحرا  .پایان برسدکرد که رابطه عاشقانه واقعا ممکن است به باور نمی هستار

او مصر بود کـه ایـن   . خانوادگی ادامه دهدزندگی به  ،و در اوج جوانی سینسال بدون رابطه ج 5حاضر شد که 

که همسر است نکته آن . هاي خوب همسرش باقی مانده استچون دیگر ویژگی ،امر کاري است کامال عاقالنه

که صحرا از این هنگامیبا زن دیگري رابطه برقرار کرد و  ،را از دست داده بودقواي جنسی خود او در زمانی که 

صحرا نیز مشابه اي عاقالنه بود، شاید اگر این رابطه صرفا رابطه. براي همیشه این رابطه را ترك کردامر آگاه شد 

                                                           
١
ها با توجه به سویه زنانه تجربه عاشقانه ساخته شده است و الزم است در پژوهش دیگري از منظر تجربه مردانه نیز شایان توجه است که این دوگانه.  

  .مورد بازبینی قرار گیرد
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بـرخالف صـحرا،   . معشوق مواجه شـد /نکته آن است که صحرا با دوگانه همسر. کردعمل مییلدا ثریا، حسنا و 

 دوگانـه . در زنـدگی خـانوادگی تجربـه نکردنـد    موقعیت معشوق را ) 50متولد اواخر دهه متاهل و (ثریا و دریا 

در ایجـاد  دوگانـه  ایـن  . اسـت موجب تنازع بین زنان براي نیل به موقعیت مطلوب در نزد مـرد   معشوق/همسر

تمایـل دایمـی بـه معشـوق     با توجه به شرایط مدرن،  .احساس وانهادگی و برجاماندن در زنان بسیار موثر است

. زن به مثابه معشوق در پی کسب موقعیت همسر اسـت  ،از سوي دیگر. بودن، در زن به مثابه همسر وجود دارد

را  "دیگر زن"رسیدن به موقعیت شود که زن همواره تمایل به موجب میمعشوق /درگیر بودن در دوگانه همسر

؛ بدین معنا که زن معشوق مایل است به موقعیت همسر دست یابد و زن به مثابه همسـر در  شته باشددر خود دا

    .تمناي شرایط زن معشوق است

  ازدواج از بعد شقع.5

بین زن و مرد ظاهر عشق به مثابه امري طبیعی پس از ازدواج کنندگان در این پژوهش، براي تعدادي از مشارکت

اعتقاد دارند، به عشق پـس   ی عقالنیبیا حتی ازدواج انتخا شدهکه به ازدواج هماهنگزنانی بسیاري از . شودمی

 .ها پس از ازدواج منتظر بود که عشق هم ظاهر شودگوید  که تا مدتمیالهه در این باره  .شتنداز ازدواج امید دا

  .".....شومکه بعد از ازدواج عاشق همسرم می مکردفکر می": گویداو می

کـردم کـه   ولی یادم است که فکر می...  من عاشق شوهرم نبودم...": به عشق بعد از ازدواج باور داشتنیز یلدا  

هاي جوانی، ازدواج لزوما بـه  براي یلدا، در سال ."... خوب قاعدتا باید عاشق بشوم چون اون عاشق من بود.... 

   .نداشتعشق نیاز 

دلـم بـرایش   .... عاشقش نبـودم . دوستش داشتم... " :گویداو می. حسنا هم مننتظر بود بعد از ازدواج عاشق شود

  ."...هام و غمم را باید بگذارم براي آنهها آمدند من فکر کردم وقتی بچه... تپید  نمی

احساسات زنانه براي خدیجـه امـري کـامال تحـت کنتـرل      . داشت ابراي خدیجه عشق فقط بعد از ازدواج معن 

خدیجه همچنین براي دخترش عشق را پس از  .".... گیردعاشقی خیلی چیزها را نادیده می" :گویدمی او. است

گیرد با مـردي ازدواج کنـد، زیـاد عاشـقش     امیدوارم دخترم وقتی که تصمیم می" :گویدخواهد و میازدواج می

  ."توجهی کندبرخی چیزها را نبیند و بینشود که 
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عشق، عشق ) 2؛ آفریندعشق می ،همجواري) 1: بنا شده است فرضپیشدو  ایده عشق پس از ازدواج بر مبناي 

زناشـویی  کننده در این پژوهش لزوما ظهور این پدیـده را در طـول زنـدگی    تجربه زنان مشارکت .کندتولید می

         .نشان نداده است

اواسط دهه سی تا میانه  متولدان(متعلق به یک دوره زمانی زنانی که نظرات آنان در فوق مطرح شد، اغلب       

او با لحنـی  . به عشق بعد از ازدواج اعتقاد نداردرغم تعلق به همان دوره سنی شکیبا علیهستند؛ اما  )دهه چهل

ظاهرا براي  ."آید؟باشد، چطور بعدش به وجود میآخه اگر قبلش احساسی به وجود نیامده " :گویدمتعجب می

  . استامري بدیهی ، قبل از ازدواجحساس شکیبا وجود ا

رود باال و خصوص االن که سن میهب... " :گویداندیشد و میثریا نیز به ضرورت عشق در زندگی خانوادگی می

یک قلک است که تمام عمر خودت را عین ... دیگه خودت هستی و همسرت. شوندها دیگر از آدم جدا میبچه

  ."...بودهپوچ ... بعد بشکونی ببینی حلبی بوده دیگه .توش ریختی

  تبدیل به امر ضروري رابطهپیش از ازدواج عشق نیمه دهه پنجاه به بعد،  متولدانبسیاري از در بین ظاهرا         

آرامش اگر چه بـه عشـق بـاور    . ه استیافتکاهش و توجه به عشق پس از ازدواج در بین آنان  خانوادگی شده 

  . یردذشود تا او به سختی ایده عشق پس از ازدواج را بپاین اهمیت موجب می. دانداما ازدواج را مهمتر می ،دارد

بـه  بـه دلیـل تـرس از تنهـایی گـاه      او . به عشق پس از ازدواج باور ندارد) 50متولد اواخر دهه  مجرد و( شیدا  

... هایی که اما وقت ...هیچ وقت حس بدي بهم دست نداده از این شرایط... " :گویدمیشیدا . اندیشیدازدواج می

هـایی تـه دلـم    یک وقت ،شرایطشان سخت بودشدم که هرگز ازدواج نکرده بودند و مواجه میمسن زنانی پیربا 

هـیچ  .... سـت تنهابعـد از دو بـار ازدوج   کردم که مامان مـن دو بـار ازدواج کـرده و االن    اما فکر می ...لرزیدمی

او همچنین ازدواج را به عنوان یک راه فرار از  ."...وجود ندارد که من وارد این رابطه شوم و تنها نمانمتضمینی 

شد، به عنوان یک راه فرار از این شـرایط  ها وقتی شرایطم خیلی سخت میاون موقع... " :دیدمیسخت شرایط 

 ."ترسـم دیگـه نمـی  ... خواهم باج بدهمنمی.... آالن بیشتر دنبال یک رابطه برابر هستم... کردمبه ازدواج فکر می

من باید یکی رو خیلی دوست داشـته باشـم تـا باهـاش ازدواج     ... " :گویدباره رابطه عشق و ازدواج میدرشیدا 

بدین ترتیب از نظـر   ."...باید یک حسی باشد... حاضر نیستم صرفا به خاطر منطق با یک نفر ازدواج کنم  ...کنم

امـا بـراي شـوهر     ،بـه فـداکاري بـراي معشـوق هسـت      او حاضر. شیدا عشق امري ضروري براي ازدواج است
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است که الهه براي شـوهر  جالب آن  .عشق پس از ازدواج نیستدر پی شیدا  ،به عبارت دیگر. کندفداکاري نمی

         .و عاشق براي او اهمیتی نداشت کردفداکاري می

  گیري بندي و نتیجهجمع

در نبود رابطه اي که به شکلی استوار بنیاد شده است، روابـط خـوب و اخالقـی ولـی نـه      زیمل معتقد است که 

به نظر می رسد این روابـط   ).216: 1392زیمل، (گذارد مسیر هموارتري را پیش روي زوجین می ،چندان عمیق

    شـد، مـدنظر قـرار    هایی که از سوي خانواده و یـا جامعـه تنظـیم مـی    ها در ازدواجآرام و اخالقی در خالل قرن

امـا دوسـتی و مـودت نسـبتا      ،کردنـد در این شرایط افراد اگر چه عشق شدید و عمیقی را حس نمی. گرفتمی

این مودت به نوعی در . کردها را در کنار یکدیگر حفظ میشد آنپایداري که در خالل زندگی مشترك ایجاد می

مودت براي تشـکیل یـک زنـدگی مشـترك کـافی      شرایط مدرن در ظاهرا اما  ،شودازدواج انتخابی هم دیده می

ضرورت عشـق   ،شویمتر میهاي اخیر نزدیکدهه متولدانوي در این شرایط هر چقدر از نظر سنی به س. نیست

، ایـن عشـق عمـدتا از نـوع     شودتري مطرح میبراي ازدواج، در صورت پذیرش ضرورت ازدواج، به نحو قوي

مـدنظر   جرو عشـق بعـد از ازدوا  تر مایل به برقراري رابطه برابر هستند و از اینزنان جوان. رمانتیک مدرن است

بـا   .تر بسیار پررنـگ اسـت  جوانزنان معشوق در زندگی  /همسرعاشق و /معشوقاما چالش  ،اغلب آنان نیست

ی که با عشق آغـاز شـده اسـت، در    احتماال ازدواج ،کوتاه مدت استامري مبتنی بر عشق   توجه به آن که رابطه

. کندرابطه مدرن این شرایط را دشوارتر می/سنتیدوگانه عشق . عشق ادامه یابدبا اتکاي به تواند نمی دراز مدت

دهد که این زنان از رابطه عاشقانه، عاطفه سنتی و رابطه مدرن را انتظار دارنـد کـه بـا عشـق     مشاهدات نشان می

به دلیل چالش قدرت موجـود در موقعیـت   ضمنا عشق رمانتیک نیز . توامان و رابطه ناب چندان همخوان نیست

هاي مبتنی احتماال ازدواج ،رواز این .امکان فراهم آوردن شرایط برابر را در خود نداردق، عاشق و موقعیت معشو

  .شوندهاي جدي مواجه میبر عشق با چالش
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This article tries to understand the impacts of love on marriage. The method of the 
study was ethnography. Data was collected in 11 years (2004-2015) based on 
unstructured interviews and obserwation (with cooperation of 46 volunteer 
women) was collected. Sampling was purposive based on age, education, 
employment and etc. The research findings  showed that love is a serious demand 
among younger women, but in older women love was not a goal but marriage had 
a very important situation. Based on existence of love between couples, we can 
distinguish three kinds of marriage including 1- Traditional marriage, 2-Selective 
rational marriage and 3- Romantic marriage. There are three kinds of dual concepts 
which bring thension in romantic marrage. These concepts are traditional love vs 
modern relationshipsm, lover vs husband, beloved women vs wife and beloved 
woman vs woman as lover. Love after marriage had not observed as a critical 
aspect of traditional marriage and selective rational marriage. Selective and 
arranged marriage nesserily have not produced love after marriage 
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