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  همسران بررسی الگوي رابطۀ صمیمانۀ

  *سیدبیوك محمدي

  چکیده
روانی افراد و جامعه، ـ  اهمیت و تأثیر کیفیت رابطۀ بین همسران در سالمت روحی

که تعامل و ارتبـاط   به این   باتوجه. شده استکید أتموضوعی بوده که همواره بر آن 
شود و امروزه خـانواده در معـرض خطـر      ارچوب خانواده انجام میههمسران در چ

هاي روابطـی کـه جـدا از     تشنج و فروپاشی بسیار قرار دارد، پژوهش دربارة ویژگی
در راستاي چنین ضرورتی این پژوهش . استتشنج و اختالف است، از ضروریات 

هدف از این مقاله کشف خصوصیات روابـط صـمیمانۀ زوجـین    . انجام شده است
 ؛یـن هـدف، از روش تحقیـق کیفـی اسـتفاده شـده اسـت       براي رسیدن بـه ا . است

همسـران مـورد    . آوري شـد  گرد) مورد 50(روش مصاحبه  آمده با  دست هاطالعات ب
، اطالعـات  نهایـت و در ندشـد گیـريِ مفهـومی انتخـاب     مطالعه با استفاده از نمونه

هـا   یافتـه . بنـدي شـد   صورت مقوالت و مفاهیم طبقه  به روش کیفی، به آمده  دست هب
توجـه متقابـل،    ،عشق و عالقه، قدرت در خدمت رابطه و نه فرد، احتـرام  :ددانشان 

 زوجینـی هـاي   ازجملـه ویژگـی  فکـري   همو  ،مصاحبت ،مساعی  تشریک ،مشارکت
هـا نیـز    هـاي جـانبی ایـن ویژگـی     از پیامد .ها را صمیمی نامید توان آن که می است

رضـایت از رابطـه    ،نتیجـه و دردیگـر   احساس تعهد، اعتماد همسران نسبت به یـک 
هـا عشـقِ    آن  که در رابطۀ سالی قرار دارند نیز با این زوجینی که در سنین میان. است

ۀ عشق و عالق و شان افزایش یافته است  هیجانی کاهش یافته، خردمندي و شکیبایی
  .رفته استناز بین  بینشان

زناشویی، اعتماد و  ۀرابطرابطۀ صمیمانه، رابطۀ میان همسران، عشق در : ها کلیدواژه
  .زناشویی ۀرابطهمکاري در 
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  مقدمه و مسئلۀ تحقیق. 1
رضایت از زندگی انجام شده است؛ در آن  رابطۀ صمیمانه و تأثیر ةِدربارهاي متعددي   پژوهش
تواند سالمتی و شادي  ترین نوع رابطه است و می صمیمی متفاوت از انواع روابط دیگر، ،ازدواج

روانی افراد و رضایت از زندگی به میزان زیادي ـ  لذا، سالمت روحی. وجود آورد بهرا در افراد 
، آگاهی از اهمیت روابـط خـانواده   این وجود  با. وابسته به رضایت از روابط خانوادگی است

در عصر . انجامد بخش نمی سالم و رضایتخانوادة ایجاد در سالمت افراد و جامعه، الزاماً به 
تر از  ها بیش رغمِ افزایش آگاهی از نقش خانواده در جامعه و زندگی افراد، خانواده  حاضر، به

از روابط   هاي خانوادگی و نارضایتی  ها تالطم  پژوهش. اند  گسیختگی  قبل دچار بحران و ازهم
   بـه . هاسـت  نیز حاکی از افزایش طالق و فروپاشی خـانواده  آمار. کند  زناشویی را آشکار می

رغم آگاهی زوجین از اهمیت عشق و عالقه، تفاهم و همکـاري در روابـط     دیگر، به  عبارت 
  .شوند مملو از تشنج فراوان دیده می یهای بین همسران و تأکید بر احترام متقابل، خانواده

صمیمی و خانوادة الگوي یک منزلۀ   به» در آغوش خانواده بختی وشخ«آرزوي رسیدن به 
ها جاري  مطلوب، هنوز در اعماق دلئال ایدشعار اجتماعی و مثابه   به» همسرانعاشقانۀ رابطۀ «

هـاي   باتوجه به اهمیت این موضوعات، در این پژوهش سعی شده است کـه ویژگـی  . است
بـا تکیـه بـر    ، تفاهم و احترام برقرار است ها عشق و عالقه و که در آن، هاي صمیمی خانواده

هدف از این پـژوهش ایـن اسـت کـه در     . شوند تحقیقی میدانی و به روش کیفی، شناسایی 
و از زندگی رضایت دارند، راز صمیمت  اند هایی که صمیمی کنکاشی عمیق در زندگی خانواده

  .یافته ارائه شود  و سازمان شیوة علمیو به  شود اي پربار و عاشقانه کشف  و رموز تداوم رابطه
اختصـار   بـه  ،مطالب موجـود در متـون  پس از آگاهی از قوت و ضعف  در این پژوهش،

ـ گاه بـا اسـتناد    شود؛ آن شناسی پژوهش حاضر ارائه می روش بـین  هـاي واقعـی از    نمونـه  هب
ـ  شناسی خانواده ها و سنخ ویژگی و ارائۀ هاي صمیمی خانواده ین ها با الگوي چنین روابطی ب

  .شود ها پرداخته می همسران به تجزیه و تحلیل مطالب و یافته
  

  روابط زوجین در خانواده. 2
  روابط صمیمانه 1.2

هـاي ایـن    پـیش از ارائـۀ یافتـه   . درك رموز صمیمیت در خانواده به تحقیق میدانی نیاز دارد
  . پردازیم هاي دیگران می ژوهش ها و پ به بررسی گفته پژوهش،
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هـا در رابطـه بـا     مـا انسـان  . کنـد   ایفـا مـی   ها  ترین نقش را در زندگی انسان  مهم »رابطه«
کنیم، در رابطـه   کنیم، در رابطه رشد می شویم، در رابطه زندگی می هاي دیگر متولد می انسان

کنیم، در رابطـه   گیرد، در رابطه شادي می آموزیم، در رابطه هویت و شخصیتمان شکل می می
  .میریم و در رابطه با دیگران می ،یمشو با دیگران بیمار می

اندازة رابطۀ دو فردي که از اشخاص   بهشاید هیچ بعدي از ابعاد تجارب زندگی انسان 
ها کاري  قطعاً ایجاد رابطه با سایر انسان. اند، سرشار از عاطفه و هیجان نباشد  مهم زندگی

اهمیت رابطه بـه  ). 1375ثنایی، ( بسیار دشوار و گاه براي برخی اشخاص ناممکن است
 زیرا رابطه با دیگران؛ بستگی داردبه کیفیت آن  افراد اي است که رضایت از زندگی  اندازه

غلبـه بـر مشـکالت را    هنگام   در رسانی   و یاري ،تواند حس تعلق، دلگرمی  از طرفی می
روانـی   طورکلی فشار  و به ،تواند به تعارض، ناامیدي آورد و از طرف دیگر، می وجود  به

  .شودمنجر 
افراد در . هستۀ مرکزي تجربۀ انسان است دو هر یا بد چه و خوبدرهرحال، رابطه چه 

بـه تـأثیر متقابـل بـین دو یـا چنـد نفـر        . گذارنـد  دیگر تأثیر مـی  یک درهنگام تعامل با هم 
هاي درازمدت و صمیمانه، نظیـر تعامـل    در تعامل. گویند  می )interdependent(» بستگی هم«
را لـوینگر و  » بسـتگی  هـم  «مدل . زیاد است» بستگی  هم «و والدین  ،همسر، بهترین دوست با

ها برقراري رابطه را به پـنج مرحلـه    آن. مطرح کردند ),Levinger and Snock 1972(اسنوك 
تقابل  )دتماس سطحی؛  )جمرحلۀ آگاهی؛  )ب نقطۀ بدون تماس؛ )الف: اند بندي کرده دسته

افـزایش  » بسـتگی  هـم «اي اسـت کـه در آن    مرحلۀ آخر رابطـه . اط صمیمانهارتب )هدوسویه؛ 
  .)Sears, 1988: 256-257( یابد می

براي نمونه، سـالیوان  . نوع و کیفیت رابطه معموالً با ساختار کلی شخصیت مرتبط است
)Sullivan, 1952(  و اریکسون)Erikson, 1959( انداز تحولی نسبت به ظرفیـت   با یک چشم

  .اند شدن در روابط صمیمی نظر افکنده درگیر
خواند کـه در   می )self-system( »سیستم خود«سالیوان ترکیب کلی صفات شخصیتی را 

ـ متفاوت مراحل  قبـل از نوجـوانی،    دورةدر . آیـد  دسـت مـی   هو از راه تجربیات میان افراد ب
، »آشـنایی «اصـطالح   به دورةاین . کند رشد می جنس همداشتن و همکاري با  دوستتوانایی 

شـدن از   جـدا عمـدة  نوجوانی تکـالیف  دورة . اي براي احساس صمیمیت بعدي است نمونه
جـوانی،   دورةدر . جـنس اسـت   ها و معیارها و انتقال به دنیاي غیرهم خانواده، کسب ارزش

کنـد و قـادر    شود و به جنس مخالف تمایل پیدا می  معموالً فرد کامالً اجتماعی و مستقل می
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تـرین و   در ایـن دوره قـادر اسـت صـمیمی     .انسـانی بـا دیگـران اسـت    رابطـۀ  به برقراري 
  .)214 -  205: 1368سیاسی، (تحقق برساند  بهازدواج  ارچوبهچترین ارتباط را در  نزدیک
  

  ساختار رابطه. 3
اي که دو  ، صمیمیت در الگوي عشق، به میزان نزدیکی)Stenberg(بنا به تعریف استنبرگ 

شود  اند، اطالق می بستهواکه تا چه حد به هم  کنند و این طرف نسبت به هم احساس می
مندي به دیگران و داشتن  معناي عالقه دیگر، صمیمیت به   عبارت   به. )172 ؛1382صلیبی، (

علت عدم توانایی   دمۀ احتمالی یا بهافرادي که از بیم یک ص. هاست تجارب مشترك با آن
بسپارند با خطر تنهایی  دلآمیز  اي محبت توانند به رابطه براي داشتن تجارب مشترك نمی

دهد که برخورداري شخص از یـک   ها نشان می بررسی. شوند میرو  به روگیري  و گوشه
افرادي که . ندتواند نقش مؤثري در سالمت روانی و جسمانی او ایفا ک رابطۀ صمیمانه می

و مسائل خـود را بـا دیگـري در میـان بگذارنـد، سـالم و        ،توانند عقاید، احساسات می
 Traupmann and Hatfield, 1981 cited(که چنین امکانی را ندارند  اند تر از کسانی  شاداب

Atkinson and Hilgard, 1983(.  
. شـود  مـی  تنیـده  هـم  درها  گیرند زندگی آن در یک رابطه قرار مینفر دو که  هنگامی

. دهـد  نفوذ قرار مـی تحت متفاوت کلی و همکارانش، هریک دیگري را به طرق  زعمِ به
دیگر  دیگر برانگیزند و به یک طرفین ممکن است بتوانند احساس شادي یا غم را در یک

و رفتـار   ،کمک کنند یا بر روي روابط، احساسات، اعتقـادات گوناگون براي انجام امور 
دیگرند  یکدر داراي نفوذ متقابل  ،اند بستهوادو فردي که به هم : تأثیر بگذارند دیگر یک

)Kelly and et al., 1983 cited Sears, 1988: 255( .  
  

  ترین نوع رابطۀ صمیمانه ازدواج رایج. 4
فاصـلۀ زیـادي بـین    . ترین نوع رابطه و متفاوت از تمامی انواع روابط است ازدواج صمیمی«

سـاالن   بـراي اکثـر بـزرگ   . Hewston, 1991: 51)(» این رابطـه و روابـط دیگـر وجـود دارد    
تر به ازدواج موفق و روابط زناشویی توأم با رضایت و خوشـحالی   شادمانی در زندگی بیش
هـا یـا    هـا، تفریحـات و سـرگرمی    هاي زندگی مانند کار، دوسـتی  ینهوابسته است تا سایر زم

   .)Johnson and Harris, 1980: 510-513(هاي اجتماعی مشترك  فعالیت
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سـالمتی ازدواج، سـالمتی خـانواده را رقـم     . رکن خانواده است«از نظر براوشاو ازدواج 
مینه براي کمـک بـه بیمـار    خانواده، خانواده در حکم ز روانپزشکیدر . )65: 1371(» زند می

شناسی روانـی   هاي آسیب شخص بیمار یکی از نشانه. شود بلکه خود بیمار تلقی می ،نیست
. تـأثیر کـنش متقابـل عناصـر اسـت      خانواده کلیتی دارد که تحت . آید حساب می بهخانواده 

تـوان بـه ایـن     مـی ازجملۀ این نیازها . اي دارد خانواده مانند هر نظام اجتماعی نیازهاي اولیه
وابسـتگی،      هـم     مندي، احساس امنیت فیزیکی، احساس صمیمیت و به موارد احساس ارزش

همـان،  (نیاز به تأیید و تصدیق اشاره کرد  و احساس مسئولیت، نیاز به انگیزه، نیاز به شادي،
فـراهم   و امکان رشد افراد را کند می این نیازها، رابطۀ سالم زناشویی را تضمین يارضا. )54
 موسـیقی  ،اتفاق  هاي خاص خود به درنتیجه، زن و مرد هرکدام با استفاده از مهارت. دآور می

  .نوازند می را هماهنگی
  

  افزایش صمیمیت زناشویی. 5
طور مثبتی  زیرا رابطۀ محکم زوجین در زندگی، به ؛صمیمیت در ازدواج بسیار باارزش است

صـمیمیت یـک   ) 1987(نظـر اسـترنبرگ   از. سازگاري و رضایت زناشویی را به همراه دارد
نزدیکی، روابط شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر اسـت کـه مسـتلزم شـناخت و     

تشـابه بـا    ۀنشـان طور بیان افکـار و احساسـاتی اسـت کـه      همیندرك عمیق از فرد دیگر و 
شـناخت، درك،  ینـد  افرمحـور ایـن   . ینـد تعـاملی اسـت   اصمیمیت یک فر. دیگر است یک

فرد فرد دیگـر    پذیرش، همدلی با احساسات فرد دیگر، قدردانی یا پذیرش دیدگاه منحصربه
صمیمیت تنها یک تمایل یا آرزو نیست، بلکه یک نیاز اساسی و واقعـی انسـان   . از دنیاست

   .)1378به نقل از اعتمادي،  Bagarozzi, 2001(است 
  
  رویکرد تعاملی باگاروزي 1.5

صمیمیت یک نیاز واقعـی و  . تعاملی است که شامل ابعاد مرتبط استیند افریک  صمیمیت
ــه ــان اســت و در چ  ریش ــدار انس ــراي دل ه ــا ب ــاز بق ــی  ارچوب نی ــد م ــتگی رش ــد بس . کن

شخصی عاشقانه یا هیجـانی بـا    ۀرابطو یک  ،صمیمیت را نزدیکی، تشابه) 2001(  باگاروزي
شناختی، عقالنی، جنسـی، جسـمانی،     هشت بعد صمیمیت عاطفی، روان داند که دیگري می

به صمیمیت  نیاز کلیشدت . شود  تفریحی را شامل میـ  اجتماعی و شناختی، معنوي، زیبایی
هـاي فـردي    ه تفاوتب   توجه  افراد با. گانۀ آن براي هر فرد، متفاوت از دیگران است و ابعاد نُه
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ها در میـان   گرفتن این تفاوت  نظر  دربا . دیگر تفاوت دارند یک در شدت و نوع صمیمیت با
شـان بـراي صـمیمیت از     توان درك کرد که چگونه یک زن و شوهري که نیاز کلی افراد، می

گذاشـتن تجربـه صـمیمیت در      میـان   درنظر شدت نیاز مشابه است، هنوز ممکـن اسـت از   
ها را خوب یا بد، سالم یـا   متأسفانه بسیاري از همسران این تفاوت. ناراضی باشند شان رابطه

گیرند که بـین   تدریج یاد می  زوجین به. کنند ناسالم، خواستنی یا عکس آن، تعبیر و تفسیر می
براساس مـدل صـمیمیت   . هایی وجود دارد شدت نیازهاي کلی و شدت ابعاد نیازها تفاوت

فرگاس، (پایان استمرار، زوال و  بناء،جاذبه، : گذرد از چند مرحله می لوینگر، روابط صمیمی
اي بنـا بـه طبیعـتش بـه زوال منتهـی       این مدل بدین معنی است که هر رابطـه . )302: 1379

  .ها به این بدبینی نیستند اما همۀ نظریه. شود می
  :کند متقابل اشاره میقبول و رضایت   در همین راستا، باگاروزي به دو محور صمیمیت قابل

  قبول و متقابل  صمیمیت قابل 1.1.5
پویا و تعـاملی اسـت کـه براسـاس اطمینـان و احتـرام متقابـل شـکل         یند افرصمیمیت یک 

گذاشـتن    میـان   دردیگـر، هریـک از زوجـین بایـد اطمینـان کامـل بـراي           عبارت   به. گیرد می
ایـن،    بـر   عـالوه . زیابی داشته باشدترین افکار و احساسات بدون ترس از قضاوت و ار عمیق

قبول و متقابـل    این پذیرش قابل. اي الزم است شدن در چنین رابطه پذیرفتهدرك پذیرفتن و 
  .سمت سطوح عمیق اطمینان و عشق حرکت کند  دهد به است که به رابطه اجازه می

  پذیرش و متقابل  رضایت قابل 2.1.5
شود که اگر دو همسر در شـدت نیازهـاي یـک     طور استنباط  ممکن است از بحث قبلی این

اما، اطالعات بالینی . زمینه احساس عدم رضایت کنند   بعد متفاوت باشند، ممکن است در آن
معنـاي عـدم     کند و وجود اختالف در ابعاد صـمیمیت لزومـاً بـه    از این دیدگاه حمایت نمی

بخشـی   باز هم رابطۀ رضـایت زمینه    این رغم اختالف در  رضایت نیست و ممکن است علی
  .داشته باشند

ارزیابی ذهنی یند افراین . رضایت از صمیمیت یک موضوع کامالً شخصی و ذهنی است
رضـایت  . درك اسـت   قبول و رضـایت متقابـل قابـلِ     رضایت قابلیند افرگرفتن دو    نظر  دربا 

بت به همـدلی  قبول یک رضایت درونی است که یک فرد با میزان و کیفیت پذیرش نس  قابل
شـده نشـان     یک نیـاز احسـاس   زارابو درکی که همسر در پاسخ به خودافشایی صمیمانه و 

رضایت متقابل یک رضایت درونی است که یک شخص بـا عمـق،   . کند دهد، تجربه می می
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شـده بـراي ابعـاد صـمیمیت مشـترك        میزان، کیفیت خودافشایی همسر و بیان نیاز احساس
  .)2001ي، باگاروز(کند  تجربه می

  
  رویکرد تکاملی شارپ 2.5

از این دیدگاه رابطـۀ  . کند رویکرد رشدي یا تکاملی عشق را مطرح می) 2000(شیال شارپ 
عدم توافـق و   )بعشق رمانتیک؛  )الف :کند صمیمانه زوجین پنج مرحلۀ تکاملی را طی می

نظیـر چنـین رویکـردي را    . عشق بالغانـه  )ههماهنگی؛  )دتمایز و پذیرش؛  )جناسازگاري؛ 
شـیدایی، جنـگ قـدرت،    : دهـد  اي خود نشان مـی  خانم سوزان کمپل در رابطۀ چند مرحله

تبـدیل  » مـا «به » من و تو«که   به نظر او از زمانی. پذیرش مسئولیت، تعهد، عشق بدون شرط
هـاي   یل مـدل در این قب. )Campbell, 2005(وقت عشق واقعی شروع شده است   شود، آن می

الگوهاي ارتباط و تمـاس  . اي، معموالً آخرین مرحله، عشق واقعی است و نه جدایی مرحله
  . و الگوهاي جدایی و فردیت در طیِ مراحل نقش اساسی دارند

 در روابط زناشویی و صمیمانه، اصول اساسی نظریۀ برابري به ایـن صـورت اسـت کـه    
کنند، افزایش  اي که پرداخت می در برابر هزینهاند سود حاصل از روابط را   زوجین در تالش

ترین احساس رضایت را دارد  اساس این نظریه، یک فرد هنگامی از روابطش بیش بر. دهند
شده در   ترین احساس برابري را داشته باشد؛ یعنی نسبت بین سود و منفعت دریافت که بیش

اخیـراً نظریـۀ   . رابـر درك شـود  اي که بابت آن پرداخت کـرده اسـت، ب   روابط و میزان هزینه
کار  بهاي مثل روابط زن و شوهر   بینی روابط صمیمانه براي پیش آمیزي طورِ موفقیت  برابري به

  ).1998، و دیگران به نقل از الرسون 1993؛ پرنس و دیگران، 1984دیویدسون، ( رود می
 کنند بـه  میبعضی زوجین احساس . ادراك برابري مربوط به درك تعادل در روابط است

دیگـر،    عبارت  به. کنند مقدار نیز دریافت می  کنند، همان اندازه که در روابطشان هزینه می   همان  
 بـودن    باهمهاي خود در زمینۀ عشق، محبت، روابط جنسی، پول و زمانِ  بِستان  زوجین در بِده

هاسـت،   از سـتانده  تـر  بـیش هـا   که زوجین احساس کنند داده  زمانی. کنند احساس تعادل می
که این احساس نـابرابري ایجـاد شـود روابـط زناشـویی        و زمانی. کنند احساس نابرابري می

تر باشد، میزان آشفتگی و تعارض نیز افـزایش   هرقدر احساس نابرابري بیش. شود آشفته می
کـه زوجـی     زمـانی : تواند مطرح باشـد  احساس نابرابري در روابط به دو صورت می. یابد می

چه در روابط زناشویی هزینه کرده، دریافت داشـته اسـت؛    تر از آن کند بسیار کم حساس میا
دیگـري   ؛کنـد   و افسردگی مـی  ،درنتیجه احساس ضرر و زیان، خشم، دلخوري، غم، ناکامی
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   ایـن  چه داده است، ستانده اسـت؛ در  تر از آن کند بسیار بیش که یک زوج احساس می  زمانی
. شرم، حقارت، سرزنش خود، خودتحقیري و افسـردگی خواهـد کـرد   حالت احساس گناه، 

بـه درك میـزان      اجتماعی اسـت کـه مربـوط   ـ  شناختی  روان نظریۀ ادراك برابري یک نظریۀ
 شهمکـاران این مفهـوم را والسـتر و   . فردي است  صداقت، انصاف و وفاداري در روابط بین

  .مطرح کردند) 1978(
 مطـرح ) 1984(وي روابط صمیمانه را دوهرتی و کالنگـو  تر براي کار بر ر حمایت بیش

تر مانند انصاف رشد  گویند که صمیمیت زناشویی بدون حل مسائل اساسی ها می آن. دنکرد
صمیمیت مانند مرکز یک هرم است که براي اکثر مردم زیربناي آن اعتماد، بـه  . نخواهد کرد

کنـد، همسـرش منصـف     مـی  این معنی است که همسر مطمئن باشد وقتـی تعارضـی بـروز   
شود که این اطمینان وجود داشته باشـد   بنابراین، صمیمیت فقط وقتی تجربه می. خواهد بود

   ).Larson, and et al., 1998( که فرد دیگر منصف یا برابر است
در پژوهشـی دیگـر، عنــوان شـده اســت کـه صـمیمت عنصــري ترکیبـی، چندبعــدي،       

اعتمـادي،  (اسـت  عبارتی، صمیمت یک هنـر و مهـارت     به. رشدیابنده، پویا و تکاملی است
بـراي ایجـاد و تـداوم روابـط صـمیمانه و حـل مشـکالت        «او  از نظربنابراین، . )37: 1387
هـاي   روابـط زوجـین، الگوهـاي ارتبـاطی و سـبک      ۀتاریخچسو، بررسی   به آن ازیک  مربوط

هـا،   نگـرش  هنـر صـمیمت مسـتلزم کسـب    . »غیره ضروري اسـت بستگی و وابستگی و  دل
بینانـه    ها و اصالح انتظارات غیرواقـع  هاي خاص است و لذا، تغییر در باور  ها و رفتار مهارت

زعـم    بر تحقیقات است؛ بـه   زمینه وجود دارد که مبتنی   این هاي دیگري در تحلیل. الزم است
ود را صمیمی را تجربه کرده بودند، خواسته شد تجارب خ  یک پژوهش، از افرادي که رابطۀ

پذیري، همـدلی، موافقـت،     پذیري، مذاکره  دریافتند که استمرار و پایایی، مسئولیت. بیان کنند
 انـد  هـاي صـمیمیت   مؤلفـه ازجملـه   گیري، محدودیت و تعالی هماهنگی، خودافشایی، آسان

)Berger and Hannah, 1999 120:1385 ،به نقل از اولیا و دیگران(.  
بـاره    ایـن    سو، بحـث در   یک از زیرا؛ عمول نیستصحبت دربارة صمیمیت چندان م

آوري  دیگر، صمیمیت دربارة زوجین مستلزم یـاد   رسد و ازسوي نظر نمی بهخیلی عملی 
به موضوعات زناشویی، صمیمیت در    براساس ادبیات مربوط. شود روابط جنسی نیز می

شـناختی و فیزیکـی کـه    به سطح تعهد و نزدیکی عاطفی    توجه  رابطۀ دیرپاي عاشقانه با
 تحقیقـات فاروجیـا و هوکـاس   . شود کند، تعیین می فرد در رابطۀ متقابل خود تجربه می

)Farrugia and Hhhous( کـه   اند بستگی، مراقبت و مسائل جنسی از مواردي نشان داد که دل
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یرین که هاي سا این اظهارات با گفته. فردي براي برقراري رابطۀ عاشقانه دارند  به  سهم منحصر
  ).122: 1385 گران،ید و ایاول(اند نیز مطابقت دارد  کردهتأکید نه مندا ضایتبر روابط جنسی ر

 
  گیري و قدرت در خانواده تصمیم. 6

گذارد و روابط زناشویی از این قاعده مستثنا  میتأثیر قدرت بر همۀ روابط اجتماعی 
حسبِ الگوي رابطه   موضوع قدرت بهکه در خانواده نوع برخورد با  این   وجود با. نیست

مناسبت نیست نگاهی بر چگونگی قدرت   لذا بی. حال، حضور دارد   هر   متفاوت است، به
کردن  خنثیرفتار دیگران و در اگر قدرت را داراي قابلیت تأثیر . در روابط زوجین بیندازیم

رابطـه وجـود   صورت صور گوناگونی براي بررسـی قـدرت در      آن مقاومت بدانیم، در
مقوالتی مثل در اختیارداشتن منابع، تقسیم کـار در خانـه و نـوع    . )Huston, 1983(دارد

این موضوع همیشه مورد توجه متفکران . گیري با مسئلۀ قدرت گره خورده است تصمیم
صورت گرفته است و سایر مطالعات بدان امریکا یکی از مطالعات اولیه که در . بوده است

 اسـت  به رابرت بـالد و دونالـد ولـف      کنند، مربوط عه یا با آن مقایسه میاستناد یا مراج
)Robert Blood and Donald Wolfe,1960بـه نقـل از    ؛Clayton, 1975( .   بنـابر نظـر ایــن

بـودن   مسـلط کنندة منبع اقتصادي خانواده و امتیاز  هاي گذشته فراهم  محققان، شوهر در زمان
دارا بود، اما این وضع امروزه تغییر کـرده و حـاال زن و شـوهر    را » بودن  مطلق  حاکمنَه  اگر«

 . اند  بالقوه مساوي ،اگر در واقعیت هم مساوي نباشند
رود، بلکـه مهـارت در زنـدگی،     شـمار نمـی   بودن مهـم بـه   مردبودن به صرف  قويحال 

نظـام  دیگـر،    عبارت به. کننده است نظر از جنسیت، مهم و تعیین صرف بودن، محقباکفایت و 
  .شود گرایانه اداره می حاضر با هنجارهاي برابر    حال  ازدواج در
ایـن  ها از خانواده یـا قـدرت در خـانواده بـر      بندي رسد که اکثر طبقه نظر می بهرو،   ازاین
سوي همکاري و اشتراك قدرت   مرد یا زن قدرت را در دست دارد یا گرایش به که مبناست 

هـا، هـوکر و بـارتون     رغـم ایـن    بـه  .داشتن قدرت ابا دارنـد اغلب مردم از اعتراف به  ؟است
)Hocker and Burton, 1985(  هـا   آن. معتقدند که قدرت در تعامالت اجتماعی حضـور دارد

. شـود   فردي ظاهر مـی   دیگر در روابط بین اند که رابطۀ قدرت از وابستگی افراد به یک  مدعی
رو، بـه    ازایـن . نابرابري، قدرت مسئلۀ آنان نیسترغم   چنین است که در روابط صمیمانه، به

در . آنـان نیسـت، نیـاز اسـت     ۀمسـئل نگرشی دیگر، در توضیح روابط همسران که قـدرت  
ارائه شـده اسـت   » اقتصادیات«راستاي این نیاز رویکردهاي متفاوت بر محور انواع متفاوت 
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؛ )debt economy(وامـی  اد اقتصـ  )الـف  :شود تقسیم می» اقتصاد«که در آن، روابط به دو نوع 
طرفین در روابطشـان   درحقیقت، مهم این است که آیا. (gift economy)اي  اقتصاد هدیه )ب

دیگـر   زیرا منطق این دو نـوع اقتصـاد بـا یـک     ؛کنند یا نه براي خود حساب شخصی باز می
کـار بـا   (ی دهد شامل تقسیم کارِ خانگ بندي ایشان، مدلی که ارائه می در تقسیم. اند  متعارض

، مدیریت و سازماندهی زندگی روزانه )مانند نگهداري از بچه( مزد مزد یا بدون دست دست
بازاري   گر رابطۀ شبه عبارت ِدیگر، آیا تعامل میان اعضاي خانواده نشان به. شوند  می را شامل

رغم اهمیـت    رسد به نظر می به ،که این   خالصه. است) هدیه(یا رابطۀ متقابل دوجانبه ) مبادله(
کـه   ایـن  بر صمیمیت، موضوع قدرت با مبتنیفردي در روابط زناشویی   قدرت در رابطۀ میان

  .مهمی نیست ۀمسئلممکن است وجود داشته باشد، 
  

  تحقیقات در ایران. 7
دیگران نیز به این نکته . تحقیقات چندانی در زمینۀ صمیمت صورت نگرفته است ،در ایران

رغم اهمیت صمیمت در روابط زناشویی   علی«عذرا اعتمادي و همکارانش  قول  به: اند برده پی
 ).1385اعتمـادي،  (زمینـه انجـام شـده اسـت        ایـن    تاکنون تحقیقـات کـاربردي انـدکی در   

 مـثالً، عرفـان  . انـد  آور شـده  حال، در همین تحقیقات اندك اهمیت این موضوع را یـاد     این    با
تـأثیر درمـان مشـکالت     به صمیمیت در بین همسران واکبري در بررسی مشکالت مربوط 

توان مشکالت صمیمتی زوجین را با بهبود ارتباط بـین آنـان    ارتباطی نشان داده است که می
سـازيِ ارتبـاط بـر      در پژوهش دیگر نیز نشان داده شده است که آموزش غنی. بهبود بخشید

   ).56: 1389  ،دیگرانو  مهر  خجسته(رضایت زناشویی اثر مثبت دارد 
بـر افـزایش   ) رابطـۀ درمـانی ایمـاگو   (شده دربـارة تـأثیر ایمـاگوتراپی      در پژوهش انجام

هـاي ایمـاگوتراپی در میـزان صـمیمیت      صمیمیت بین زوجین آمده است که کاربرد تکنیک
اي از  عاطفی، عقالنی و جنسی و جسمانی زوجین مؤثر بوده اسـت کـه ایـن، خـود، نشـانه     

گفتـه شـده    ).1385 همکـارانش،  واعتمـادي  (عناصر با صمیمیت اسـت   پیوستگی این هم  به
) سـال   جـوان و میـان  (است که متغیرهاي دموگرافیک، مثـل سـواد، شـغل و مـدت ازدواج     

. اسـت هـاي آن   هاي مثبـت و معنـادار در روابـط عاشـقانه زوجـین و مؤلفـه       کننده  بینی  پیش
هاي شخصیتی ربـط   ط جنسی و ویژگیهمچنین، اشاره شده است که روابط عاشقانه به رواب

انـد کـه    پـور و همکـارانش دریافتـه     خجسـته  ).95: 1385 طباطبائی، جعفر وقمرانی (دارند 
ها خطاهاي   انجامد؛ زیرا این آموزش هاي ارتباط بین زوجین به افزایش صمیمیت می آموزش
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گیري ارتباط  دهد، یاد هاي منفی را کاهش می زدن رساند و برچسب  شناختی را به حداقل می
انجامـد؛   ها به افزایش صمیمت مـی  احساسات و نیاز  و انتقال روشن و صحیح افکار،کارامد 

اي آگاهانـه، ایجـاد    طریق مکالمـه  دیگر از کردن، همدلی و درك هم گوشاحترام به عقاید و 
مشارکت . کند وب نیز به صمیمت عاطفی کمک میارتباط عاطفی و داشتن رابطۀ جنسی مطل

  .)65 -  62: 1389 پور، خجسته(یابد   است که با آموزش ارتقا می هم بعد معنوي صمیمیت
طور پراکنده در محافل و نشریات غیرتخصصی دربـارة صـمیمیت و اهمیـت آن      البته، به

ابراز احساسات و درك  دادن و نشانبراي نمونه، دکتر فریور . مطالب زیادي گفته شده است
در «قول ایشان   به. داند میثر ؤممندانه  احساسات طرف مقابل را در رسیدن به زندگی رضایت

ها باشد، صـمیمیت   زندگی مشترك وقتی عشق و مهر و محبت و مشارکت عادالنه بین زوج
هاي قوي عاطفی و اجتماعی دارد که بـه   صمیمیت در روابط زناشویی جنبه. آید می به وجود

هـاي    از ایـن قبیـل بحـث   . )4: 1388(» کند پویایی و تداوم زندگی مشترك کمک فراوان می
  .شود دیده می فراوانپژوهشی ندارند،  أمنشگونه که  اي و نصیحت مشاوره
  

  تحقیق  اهداف. 8
هاي روابط صـمیمانه در بـین زوجـین و     هدف کلی طرح تحقیقاتی حاضر شناسایی ویژگی

تر، کشف و شناسایی خصوصیات مشترك رابطۀ صمیمانه در بین همسـران و   عبارت دقیق  به
اسـتفاده   ذیـل براي رسیدن به ایـن هـدف از روش   . بندي مقوالت و مفاهیم کلی است  طبقه

  .شده است
  

  شناختی روشمالحظات . 9
بـر روش    مبتنـی این پژوهش عمدتاً تلفیقی از توصیف و تبیین است، لذا این بررسی اساسـاً  

ترین استفاده  هاي کیفی بیش در میان روش. گونه مطالعات سنخیت دارد کیفی است که با این
؛ 1990و کـوربین،   اسـتراس (اسـت    شده )grounded theory method(مبنایی  ۀنظریاز روش 

  .)1390 ي،محمد
آوري اطالعات عمـدتاً مصـاحبه و تاحـدودي مشـاهده      هاي گرد در این پژوهش روش

اي،  خانـه  هاي منابع کتاب منبع اطالعات، زوجین و تجربه افراد است؛ بنابراین، از داده. است
هاي موردنظر تجاربی دارند، مشاهده و مالحظـۀ افـرادي کـه     مصاحبه با افرادي که در زمینه

دهند و حتی مشـاهدة مشـارکتی اسـتفاده شـده      ره رفتارهاي خاص از خود نشان میبا  دراین
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گـر   مصاحبه در مـواقعی کـه پـژوهش   (مفهومی  گیري روش نمونهها،  شیوهدر این . است
هـا   کار گرفته شده است که در آن مصاحبه به) بتواند دربارة مفاهیم مورد نظر اطالعاتی بدهد

ها را دربرگیـرد و در نتـایج     همۀ گروه ها  گرفته تا داده  صورتو مشاهدات از موارد ناهمگن 
ها تکراري  که داده  جایی یعنی تا ،»نظري اشباع«آوري اطالعات تا حد  گرد. نشودگیري  جهت
افـزوده، صـورت گرفتـه     ها و مشاهدات به اطالعات موجود نمی اند و افزایش مصاحبه  شده
انـد؛ امـا بـراي      ها تکـراري شـده   مشاهدة داده مصاحبه ومورد،  30درمجموع، بعد از . است

. مورد اضافی دیگر موردمالحظه قـرار گرفتـه اسـت    20اطمینان از روایی و قابلیت اعتماد تا 
تـر   هـاي انتزاعـی   ها و مقوله کدگذاري یا تجزیه و تحلیل اطالعات نیز تاحد شناسایی مفهوم

هـاي اجتمـاعی یـا     کـه کـدام گـروه    این   ارةلذا این پژوهش به سؤاالت درب؛ گیرد صورت می
هاي این نوع رابطه در  دهد، بلکه به ویژگی تري را دارند جواب نمی  اي روابط صمیمانه منطقه

  .زندگی زناشویی تمرکز دارد
تر از آن است کـه در ایـن    آوري است که میزان اطالعات به مراتب بیش الزم به یاد

شدن مطالب یا اجتنـاب از تکـرار    طوالنیجلوگیري از  ها براي مقاله بگنجد؛ لذا اکثر آن
  .اند حذف شده

  
  )ها یافته(هاي ساختار صمیمانه  ویژگی. 10

و  ،هـا  هـا، فمینیسـت   مدرنیسـت ییـد  أت   اي است که به مـدلِ مـورد   ه خانوادة صمیمی خانواد
گیري و احترام متقابل زن و مـرد   ها و هر فرد و گروهی که به مشارکت در تصمیم اومانیست

هـا از متـون     هاي کلی این نـوع خـانواده   که ویژگی  این با. معتقد است، مشابه و نزدیک باشد
 در. پردازنـد  مستقیم به موضوع صمیمیت نمی  طور  ها به استنباط است، اما معموالً خود آن  قابل

پذیر و واقعی مشـخص شـود     پژوهش حاضر سعی شده است تا با مراجعه به موارد مشاهده
 هـا در  هـاي آن  با استفاده از روش یادشده ویژگی. اند  چگونه در عمل هایی چنین خانواده  که 

انـد،   ها با استناد به مواردي که مشـاهده شـده   در ذیل آن، ویژگی. است  عمل شناسایی شده
  . رائه خواهند شداو بندي  طبقه

هایی  ، یا ویژگی)زندگی مشترك زوجین بارةدر(شده   هاي انجام هایی از مصاحبه ابتدا نمونه
  .شده استذکر شود،   که در این پژوهش، رابطۀ صمیمانه در بین همسران تلقی می

سال زنـدگی   33ساله، لیسانس مامایی؛  56شناسی؛ زن   لیسانس روان ساله، فوق 60مرد ـ 
  .نداند و داراي سه فرزند  مشترك داشته
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  :گوید خانم می
هـا و   معاشـرت . هم مشترك اسـت  مان با کنیم و همۀ دارایی در همۀ کارها باهم مشورت می

هـا   دهیم که در سـفرها و مهمـانی   دهیم و ترجیح می فکري هم انجام می  سفرهایمان را با هم
مـن و همسـرم زوج   . هـم دوسـت هسـتیم    ما بـا  .گذرد تنهایی به ما خوش نمی .باهم باشیم

و همراهـی اسـت،    ،او مـرد بامحبـت، خـوب   . دیگـریم  نمونۀ خانواده هستیم، ما عاشق یک
دانیم و عمالً هم نسـبت   دیگر را می ایم، قدر هم همیشه نسبت به هم محترمانه برخورد کرده

یش بیایـد، بـا هـم    اي پ اگر مسئله. بریم از بودن در کنار هم لذت می. کنیم به هم قدردانی می
کـنم آرامشـم را    و سعی مـی  کنم اي ناراحت شوم، سکوت می کنیم؛ اگر از مسئله میصحبت 

کنیم و کارها را بـا مشـارکت    دو احساس مسئولیت می ها هر در امور منزل و بچه. حفظ کنم
  .دهیم دیگر انجام می هم

  : گوید میمرد 
هـا و   دیر اسـت، مـادري مهربـان بـراي بچـه     اعتمـاد و مـ    خانمِ من بسیار توانا، مهربان، قابل

من گـاهی  . کند هایش براي بهبود زندگی استفاده می از همۀ توانایی. همسري همراه براي من
کنـد و حسـاس     به همۀ مسـائلم فکـر مـی     کنم بیش از خودم، به فکرم است و راجع فکر می

همـین احسـاس را   او هم نسبت بـه مـن   . هایم را در زندگی مدیون او هستم موفقیت. است
نگهداشـتن   ئالایـد مـا بـراي    .اسـت  ئالایـد زنـدگی مـا   . شـوم  دارد و من این را متوجه می

  .کنیم مان همیشه تالش می زندگی

اي  گونـه  بـه دیگر را دوست دارنـد و رابطـه    نمونه مشخص است که زوجین هم   این   در
و  انـد  دو قـدردان  هـر . دیگر صحبت کننـد  توانند با هم وقت مشکلی دارند، می است که هر

  .کنند دو احساس مسئولیت می زیرا هر ؛داند هرکدام طرف مقابل را قابلِ اتکا می
  . ندسال است و داراي یک فرزند 6سال؛ زندگی مشترکشان  30سال؛ مرد  28زن  ـ

  :گوید مرد می
ي ا دار و فهمیده همسرم دختر خوب، زیبا، عاقل، خانواده. من و همسرم زندگی خوبی داریم

 ةخـانواد . پدر و مادرش فرهنگی و استاد دانشـگاه هسـتند  . بسیار خوبی دارد ة  خانواد. است
  .اند و زندگی کارمندي داریم  من هم فرهنگی

اي خریـدیم، همسـرم    بعـد از مـدتی خانـه   . چیز ما مشـترك بـود    از ابتداي زندگی همه
ه او خوشـحال و  دوسـت دارم همیشـ  . دوست داشت به نام او باشد، مـن هـم موافـق بـودم    

او دختـر  . کنـد   دهم، او خیلی خـوب مـدیریت مـی    من کلِ حقوقم را به او می. راضی باشد
. ام  ایم، نسبت به او اعتمـاد پیـدا کـرده     در مدتی که با هم زندگی کرده. بالیاقت و عاقلی است
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اگـر  . کنـیم  میهم محترمانه برخورد  دانیم و با دیگر را می قدر هم. دو به هم اعتماد داریم هر
کنـیم بـا آرامـش و منطـق آن را حـل       کنیم و سعی می هم صحبت می مشکلی پیش بیاید، با

. طـور باشـم    کنم من هم براي او همـین  صحبت خوبی براي من است و سعی می او هم. کنیم
  .برم ام را دوست دارم و از وجودشان لذت می من خانواده

  : گوید زن می
آشـنایی بـا   . اعتماد بـودم  ها بی ون مردها را باور نداشتم و به آنترسیدیم، چ من از ازدواج می

او مردي آرام، مهربـان، مسـئول و   . اي متفاوت از قبل داشته باشم شوهرم باعث شد که تجربه
خـوب و   ةخانواداو . گونه رفتار تند و هیجانی در این مدت از او ندیدم  اعتماد بود، هیچ  قابل

در زنـدگی مـا   . اند ه نیاز داشته باشیم، همواره از ما حمایت کردهدر مواردي ک. مهربانی دارد
دهد و من مدیریت می کنم، کارهـاي خانـه    او حقوقش را به من می. چیز مشترك است  همه

البتـه، بـه زن احتـرام خاصـی     . او اعتقاد به برابـري دارد . دهیم هم انجام می داري را با و بچه
هـا   هم به معاشـرت  با. کند پرسد، سپس اقدام می را می در هر موردي اول نظر من. گذارد می

رویم، او همیشه همراه است، اصوالً اهل مقاومت و مخالفت نیست، من هـم   ها می و مهمانی
او به من ثابت کرد که مـن  . حد از او نداشته باشم  از  کنم او را درك کنم و توقع بیش سعی می

اي ناراحت باشم، او تنهـا   اگر از مسئله. اش دهدر درجۀ اول اهمیت هستم، سپس بچه و خانوا
شوهر بـراي مـن،   . ام تواند کمک و آرامم کند؛ من بهترین انتخاب را داشته کسی است که می

  .یعنی آرامش و عشق

دیگر عشق و عالقـه و اعتمـاد دارنـد و از هـم قـدردانی       که به هم این    بر    این زوج، عالوه
نظر کنند و   مسائل بحث و تبادلِ بارةبرند و قادرند در می دیگر لذت کنند، از مصاحبت هم می
دیگر را خوشحال کنند و هـردو متوجـه ایـن     کنند که هم همچنین، تالش می. نتیجه برسند به

و در کنار  اند  سؤلشان م هر دو نسبت به هم و زندگی. دیگر را باور دارند اند و هم  تالش بوه
پاسـخ بهتـري بـه     دیگـر  هـا در کنـار هـم    جمـوع، آن درم. کننـد  دیگر مسائل را حل مـی  یک

رهـا در میـان   هاي چنین روابطی اسـت کـه با   بستگی از ویژگی این نوع هم. دارد نیازهایشان
  .شود زوجین تکرار می

تـر از نیـاز    رابطۀ صمیمانه همیشه چیزي بیش. شود ها دیده می مثال شاهدکه در   طور  همان
 ذیلهاي  مثال. براي درك این نکته باید به کلیت رابطه توجه نمود. دیگر است طرفین به هم

   :تأییدکنندة آن است
  .است هر دو دیپلم که تحصیالت 26ساله، زن کارمند  30مصاحبه با مرد کارمند ـ 

ـ    رغم مخالفت خانواده علیام  خاله دخترمن و  قـوي و   یها با هـم ازدواج کـردیم، او زن
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اوست، او نسـبت بـه مسـائل    عهدة ریاست خانه به . صیاتی مردانه بودمند با خصو توان
در مسائل . تر از من است ما هر دو شاغل هستیم، درآمد او بیش. کند مسئوالنه برخورد می

کند و  کنیم و با هم یکی هستیم، او خیلی بادقت خرج می مالی زندگی با هم شراکت می
بیـداد هـم    و   دادشویم،  نظر می چار اختالفگیرد، گاهی در این موارد با هم د سخت می

کارهاي خانه را با هم انجام . کنیم آیم و آشتی می کند، من کوتاه می کنیم، او قهر می می
کنم همیشه به او توجه کنم و او را درنظر  سعی می. دهیم، دوست ندارم او خسته شود می

کنم، او بیش  شکر و قدردانی میزحمات از او تهمۀ گذارم و بابت  به او احترام می. بگیرم
کنیم،  گیري می تصمیممان خودمان  مسائل خصوصیبارة ما در. کشد از توانش زحمت می

ها دخالتی هم پیش بیاید، ما  دهیم، اگر از جانب آن هایمان نمی دخالت به خانوادهاجازة 
باید مورد تصمیمات هم . کنیم گیري می کنیم اما، درنهایت، خودمان تصمیم مخالفتی نمی

مـا بـا هـم شـریک     . دهم کاري انجام نمی ،توافق هر دوي ما باشد، اگر او مخالفت کند
  .ستیم باید موافقت او را جلب کنمه

 - ازدواج با همسـرم  .3 ، وماشینخرید  .2 ،خانهداشتن . 1: در زندگی سه تا آرزو داشتم
  .عالی است احساسم راجع به زندگی مشترك. ام به آرزوهایم رسیده و دارم یزندگی خوب

. گـذارد  دانـد و بـه او احتـرام مـی     در این رابطـه مـرد زن را قبـول دارد، قـدر او را مـی     
داند و با او همراهـی و   همسر را شریک خود می. شود ها دیده نمی گري در رابطۀ آن حساب

دهند و با وجود رابطـۀ صـمیمانه گـاه     را نمی شان اجازة دخالت در زندگی. کند همکاري می
  . اندازد خطر نمی بههایی دارند، اما این نامالیمات کل رابطه را  مگو  بگو
 و دیـپلم  فـوق سـاله   31کـارگر اداره، زن   و ساله دانشجوي ترم آخـر کـاردانی   29مرد  ـ

  . بچه ندارند است و دوسال شانطول زندگی مشترک. کارمند
  :گوید میمرد 

زنـدگی خـوبی   . در اداره با هـم آشـنا شـدیم و ازدواج کـردیم     ؛همسرم همکار بودیم من و
کـردن حـل    صـحبت گذاریم، اختالفات را با  داریم و هر دو رضایت داریم، به هم احترام می

مان با مشـورت   کارها و امور زندگی ۀهم. دهیم هایمان نمی دخالت به خانواده ةکنیم، اجاز می
هر دوي ما هم کـار خانـه و   . دهیم کارهاي خانه را با هم انجام می همۀ. شود با هم انجام می

خوشـحالم کـه همسـرم    . من انتخاب خیلـی خـوبی کـردم   . دهیم هم کار بیرون را انجام می
  . ندتر هاي شاغل فهمیم شاغل است، خانم

  :گوید میزن 
شـورت  چرخانیم، همیشـه بـا هـم م    زندگی را با هم می. من و همسرم زندگی خوبی داریم

و پـول  مـد  ادرهر دو از . مسائل مالی ما با هم مشترك است. با هم هماهنگ هستیم. کنیم می
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اسـت فقـط مشـکالت مـالی و     ل ئاایـد از همسرم رضایت دارم و او برایم . هم مطلع هستیم
 .کاري باعث نگرانی من است

تـر اسـت و احسـاس رضـایت از زنـدگی       مساعی پررنگ اشتراك  ، ویژگیِفوق در مثال
ها بـه قـدرت    بودن آن فرهنگ همخوانی شخصیت زوجین و  هم. است شده مشترك حاصل

کالً جاذبۀ میـان  . و به تفاهم و رضایت منجر شده است  شان کمک کرده صمیمیت و همدلی
همکـاري و  . زن و شوهر هـر دو همسـرمحورند  . ها انجامیده است آن  فردي به دوستی بین

که ظـاهراً   رغم این در این مثال، به. هایی است خانواده هاي چنین فکري نزدیک از ویژگی هم
متقابـل برقـرار    ۀعالقـ رسد که اصـل   نظر می بهمرد به زن شدیدتر است، با این حال،  ۀعالق

  .است و اختالف بزرگ ندارند و رضایت از زندگی مشهود است
 ؛نیسـت الزاماً در روابط صمیمی همیشه خوشی و شـادي حـاکم    :آوري است  الزم به یاد

اما در تمام احوال . گاه با مشکالتی مثل رنجش، قهر و آشتی و دیگر نامالیمات همراه است
  . ها را برطرف کنند توانند روابط خود را مدیریت و رنجش زوجین می
تر است؛ زیرا  ها، اقشار و مناطق بیش یک از گروه کدامدانیم که رابطۀ صمیمانه در  ما نمی

آوري  با این حال، الزم به یـاد . ی نیازمند تحقیقات پیمایشی استکه دسترسی به چنین دانش
ها دیـده   اقشار و گروه ۀهمدهد این نوع رابطه در  هاي ما نشان می جا که یافته است که تا آن

  :آوریم  می اند براي نمونه، مثالی از آقا و خانمی که هر دو پزشک. شود می
در کمـال صـمیمت    دارنـد و  سـاله  2فرزند یک که  ،ساله 38ساله و خانم  42آقا ـ 

  .کنند زندگی می
من بـه همسـرم افتخـار    . ما با عشق شروع کردیم و تا حاال هم سعی کردیم آن را حفظ کنیم

بهتـرین  . اي است کنم او مرد مهربان، مالیم و فهمیده کنم و از وجود او احساس غرور می می
توانیم بـا هـم حـرف بـزنیم و از      حتی میرا بهما . کند ویژگی او این است که خوب درك می

البته، هر دو گرفتار کار هستیم اما اوقات باکیفیتی را کنار هم . دیگر لذت ببریم مصاحبت یک
و ایـن تـالش دوطرفـه     یمکنهر دو تالشمان این است که دیگري را خوشحال . گذرانیم می

  .مان را گرم و صمیمی نگهداشته است زندگی
چرا که او  ؛استبه اصرار من بوده این امر البته، . ترك استاموال ما در زندگی مش

مـا خـانواده و دوسـتان خـوبی     . ها را برعهده داشته باشم خواهد من مالکیت  همواره می
کارهاي خانه و . دوست داریم با هم به دیدنشان برویم ،داریم، اگر فرصتی داشته باشیم

هر دو در خدمت . دانیم دیگري نمیو وظیفۀ  دهیم داري را هرکدام بتوانیم انجام می بچه
  .مان هستیم زندگی
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که ایـن   با این. صمیمی را دارندخانوادة هاي  شود، تمام ویژگی طور که مالحظه می همان
احتمـاالً تصـور عامـه بـر ایـن اسـت کـه صـمیمیت در بـین          . اند کرده زوج از قشر تحصیل

طـور کـه    اما همـان . تر است قشر پایین بیشسواد و  کمهاي روستایی و افراد ساده و  خانواده
محققان مقالۀ حاضر تجربۀ با این حال، . تر نیاز دارد قبیل اظهارات به تحقیقات بیش گفتیم، این

شـود بـا    ها دیده می حاکی از این است که الگوي رابطۀ صمیمانه در میان همۀ اقشار و گروه
  .هاي فعلی ناممکن است صی با دادهیا اقشار خا  که تخمین میزان آن در میان گروه این

  
  بر خردمندي مبتنیرابطۀ صمیمانه . 11

ویـژه؛   بهبلکه در مواردي ؛ بر عالقه و عشق بسیار قوي نیست مبتنیالگوي صمیمیت همواره 
این زمانی است که به قـول سـوزان   . داردمؤثرتري در افرادي در سنین باال خردمندي نقش 

ها  در این مرحله زوج. »شویم من و تو، ما می«جا که  گفته شد، آنتر   طور که پیش کمپل، همان
ها را برطرف  دانند که چطور رنجش و می اند عاقل ،دیگر عالقه دارند که، به یک عالوه بر این

تـر،   از همه مهـم . دیگر را به معنی واقعی بدانند دیگر را داشته باشند، قدر هم کنند، هواي هم
دیگر را راضی کنند یا کی و کجا کوتاه بیایند، بحث را قطع کنند تا از  طور هم هدانند که چ می

  .شود ذکر می بر خردمندي مبتنیصمیمانه رابطۀ هایی از  مثال در ادامه .اصطکاك اجتناب کنند
  .دارند سال زندگی مشترك 12 .است کارمنددیپلمه و و معلم و همسرش  ساله 41مرد ـ 

از نظر تحصیالت . کنیم و یک فرزند داریم م زندگی میسال است که با ه 13من و همسرم 
موقعیت و منزلت خانوادگی همسرم کمی از ما باالتر . هماهنگ هستیم... و خانواده و شغل و

من همسرم را دوست دارم و از زندگی . ازنظر ظاهر و زیبایی هم در یک سطح هستیم. است
خودم خانوادة همسرم مثل خانوادة ا ب. ما با هم خوش هستیم. مشترکمان رضایت کامل دارم

تفریح ما این است که با هم به سفر برویم، هـیچ کـس هـم سـربار دیگـري      . صمیمی هستم
بـریم، تصـمیمات    مـی رویم، همـه لـذت    گذاریم و به سفر می همه پول روي هم می. نیست

. اسـت اهل زنـدگی  . اهل بریز و بپاش نیست. او زن دانایی است. گیریم زندگی را با هم می
بـراي سـفررفتن و   . در مورد تلویزیون و دکور خانه هر چه خـانم بگویـد  . گیرد سخت نمی

مـن در کارهـاي خانـه    . براي من مهـم نیسـت  . هرجور خودش بخواهد...  مهمانی رفتن و
دانم که او هـم خسـته    خانم من شاغل است و من می. کنیم تقریباً همه کار می. کنم کمک می

من مشکلی ندارم، دوسـت  . پزم من حتی شام هم می. گردد من برمی گاهی او دیرتر از. است
. گـذاریم  فرقی ندارد ما به هم احترام مـی . زن هم انسان است. ها باشم دارم که در خدمت آن

 .خانم بهتر از من استسلیقۀ البته، . خریم ها کادو می به مناسبت. دیگر را دوست داریم هم



 همسران ۀالگوي رابطۀ صمیمانبررسی    180

  

کنیم و هـر دو بـه    با هم صحبت می. دهیم جام میمان را با هم مشترك ان امور خانه
ما آرامش خانۀ در . رسیم که فالن کار را بکنیم یا فالن چیز را بخریم یا نخریم نتیجه می

آید  تر پیش می کند کم درك می. همسر من زن صبوري است. خانه را دوست دارم. هست
. کند او قهر می. کنیم می اما گاهی بر سر بچه و مسائلش دعوا. که اختالفی بین ما بشود

خانـۀ  روم و او را از  آورم، مـی  من هم طاقت نمـی . رود پدرش میخانۀ چند ساعتی به 
. را بکنندها  ن آها حساس هستند، مردها باید رعایت  زنکنم  من فکر می. آورم پدرش می

گر رفتار ا. ها با خشونت رفتار کنند نباید با آن. توقع زیاد نداشته باشند. حمایتشان کنند
خشم و قلدري و خشـونت  . شود زندگی خودمان بهتر می ،ها داشته باشیم مناسبی با آن

که ازدواج کردم خوشحالم و از انتخابم  از این. دانم من قدر زن را می. روش من نیست
  .هم خوشحال هستم

همسـرش   و زبان انگلیسی، کارمند فروش در شـرکتی خصوصـی   سساله، لیسان سیزن 
 : سال زندگی مشترك دارند 6ساله، لیسانس حسابداري، کارمند بانک که   34

دیگـر،   هـا بـا مشـورت یـک     هـا و خریـد   مسـافرت . ها تقسیم شده است ما تصمیم ۀخاندر 
دیگـر خبـر    هـاي هـم   از رفت و آمـد . ها با من، اما انتخاب کانال تلویزیون با همسرم مهمانی

کند، حتی حقوق مـرا   ر دارد چون در بانک کار میانداز و حقوق من خب ایشان از پس. داریم
مـا  . مد او تقریباً خبـر دارم اانداز و در من از پس. پردازد گیرد و یکی از اقساط خانه را می می

اسـت، امـا خانـه بـه اسـم        تـر از مـن پرداختـه    همسرم کمی بیش. خانه را مشترك خریدیم
بعـد از  . کشـد  کار به فحاشی نمـی اما هیچ وقت  ،داریم یگاهی دعواي لفظ. دوي ماست  هر

. زنـدگی مـا مشـترك اسـت    . کنیم کشد و آشتی می قهرکردن، گاهی من و گاهی او منت می
قدرت در خانه در دسـت مـن   . حریم خصوصی نداریم که نیاز به محافظت آن داشته باشیم

 وشـو و  هاي خانـه را مثـل شسـت    کار. گیرم کار کنیم را من تصمیم می چهاست کجا بریم یا 
کـنم او هـم بـه مـن      فکر می. من به او کامالً اعتماد دارم. دهیم وپز را مشترکاً انجام می پخت
ام فقط وضع مـالی مـا چنـدان تعریفـی       صد راضی  در  صدام  از زندگی. قدر اعتماد دارد همان
 .یست که همسرم را خیلی دوست دارمالزم به گفتن ن. ندارد

هاي رابطـۀ صـمیمانه در همـین چنـد      د که ویژگیتوان دی هاي فوق، می با توجه به مثال
هـا   هاي مشاهده و مصاحبه بسیار بودند، اما، بررسـی ده  که نمونه با این. شود نمونه تکرار می

هـا،   لذا بر مبنـاي آن . شوند هایی دارد که تکرار می نمونه مصاحبه و مشاهده حاکی از ویژگی
  :کرد بندي دستهرا  هاي کلی رابطۀ صمیمانه بین زوجین توان ویژگی می

هـا   گونـه خـانواده   ایـن که در  این. هاي صمیمی عشق و عالقه برقرار است در خانواده. 1
دیگـر   نشینی و اخـتالط بـا هـم    دیگر را دوست دارند و با توجه به قراین از هم همسران یک
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در ایـن الگـو معیـار وابسـتگی     . این امر براي آنـان اهمیـت خـاص دارد   . شوند محظوظ می
  . ان عشق و عالقه استهمسر
گونه  ایننفع فردي و شخصی در  :در ساختار صمیمانه، قدرت در خدمت رابطه است .2

روابط جایی ندارد، چرا که هرکدام به دیگري اعتماد دارد و از جانب او احسـاس تهدیـد و   
کدام نیازي به دفـاع از خـود و مقاومـت در برابـر      هیچچون رابطه امن است . کند خطر نمی

  .اند که نیازي به رقابت ندارند  ها به این باور رسیده آن. کنند دیگري نمی
احتـرام بـه   : در رابطۀ صـمیمی بـین همسـران احتـرام و توجـه متقابـل وجـود دارد       . 3

بدین معنـی کـه طـرف مقابـل ازنظـر دیگـري        ؛شود شمردن طرف مقابل مربوط می   ارزش  با
قـدر بـاارزش    آنطرف مقابل  سوي  ازمثبتی  همچنین هر عمل. شود محترم و واال شمرده می

معمـوالً احسـاس اجحـاف     ،در روابط صـمیمانه . قدردانی است شایستۀشود که  شمرده می
  . درك و بخشش است قابلهاي طرف مقابل براي فرد  وجود ندارد و کاستی

گونه روابط معمـوالً   ایندر : مساعی وجود دارد تشریکدر رابطۀ صمیمانه مشارکت و  .4
ویـژه، احسـاس قـدردانی کـه فـرد       بهمساعی وجود دارد و به دلیل عشق و عالقه و  ریکتش
هـا و   رقابت بر سر موضـوع  ،تنش کمدر روابط . پردازد مساعی می تشریکتر به  بیش ،کند می
 نتیجــۀدر. یـا بســیار ضـعیف اسـت    ،نشـاندن نظــرات فـردي یـا وجــود نـدارد      کرسـی   بـه 

  . کنند مساعی احساس مسئولیت وجود دارد که طرفین آن را از خود سلب نمی تشریک
آنان مثل دوستانی بسیار نزدیک، : فکري وجود دارد در رابطۀ صمیمانه مصاحبت و هم. 5
داننـد و بـه هـم کمـک      دیگـر را مـی   گذارند، قدر هم دیگر احترام می که، به یک این  بر  عالوه

دیگـر را   زنند و حرف هم می همسران صمیمی حرف . کنند دیگر صحبت می کنند و با یک می
ویژه، اعتمادي که همسران  بهاحترام، توجه و عشق و  ۀواسط بهگونه روابط،  ایندر . فهمند می

  .کنند  می  دل  درددیگر  دلیلی براي اخفا ندارند و با یک ،دیگر دارند نسبت به یک
  
  تجزیه و تحلیل. 12

کنـد کـه در کلیـت،     اي رهبـري مـی    کردن الگوي رابطه مشخصهاي یادشده ما را به  ویژگی
طـور   هـا بـه   ها، این ویژگـی  که با توجه به متن مصاحبه با این. شود رابطۀ صمیمانه نامیده می

هـا احتمـاالً بـا     اند، درعمل، مشاهده شد که این ویژگی  بندي شده جداگانه استخراج و مقوله
   .قرار دارند هرابطگر در کلیتی موزون در یک خصوصیات دی

طبـق  . اسـت  زمتمـای اي خاص است که با سـایر روابـط اجتمـاعی     رابطۀ صمیمی رابطه
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در نزدیکـی فیزیکـی   . اي است که مستلزم نزدیکی فیزیکـی و عـاطفی اسـت    رابطهتعریف، 
مـی در  رو، رابطـۀ صـمیمانه نقـش مه    ازاین. بستگی عشقی و تعلق احساسی وجود دارد هم

  . )Rowland and Perlman, 2008(کند  کلیت زندگی فرد ایفا می
گانـه   هشـت طور باگاروزي در ابعاد  شوند، همان آنان در بسیاري از امور با هم سهیم می

هـا،   هـا و نگرانـی   ، تـرس یاهاؤرها و  شدن در احساسات، امید سهیمازجمله : صمیمت آورده
، یندها زیبا و افکاري که ازنظر آن ،اخالقیات، احساسات ها و افکار، باورها و معنویات و ایده

دیگر را قبـول دارنـد،    آنان یک. بخش لذتها و تفریحات  شدن و مشارکت در فعالیت  سهیم
شـود کـه    مـی  بارهـا شـنیده  . رسـانند  دیگر کمـک مـی   کنند و به هم دیگر همکاري می با یک

دیگـر تفـویض    هـا را بـه هـم    گیري ماختیارات و تصمی. من همسرم را قبول دارم: گویند می
هـا   آن. کننـد  اقرار مـی به آن گذارند و همیشه  دیگر توجه دارند و احترام می کنند و به هم می
زیرا هرکـدام طـرف مقابـل را دوسـت و شـریک و       ؛دنبال قدرت و اعمال قدرت نیستند به

شی ندارد، بلکه با گونه روابط قدرت نق ایناین بدان معنی نیست که در . داند همراه خود می
کارکرد قـدرت در ایـن نـوع    . هاي متشنج دارد بسیار متفاوت است نقشی که آن در خانواده

  .اعضاي خانواه است ۀهمرابطه براي رفاه و شادي هر دو یا 
شـده اسـت؛   کیـد  أتهـاي روابـط صـمیمانه     در بررسی متون دیدیم که بر بعضی ویژگی

دیگـر، همـدلی بـا و     ترین افکار و احساسات با هم یقعم  گذاشتن  میان  در: هایی مانند ویژگی
عاشـقانه   ۀرابطـ دیگـر و مراقبـت و    بسـتگی بـه یـک    درك طرف مقابل، اعتمـاد متقابـل، دل  

هاي این  یافته. جا که گفته شده است، صمیمت یک هنر و مهارت است تا آن. بخش رضایت
. پردازنـد  تـري مـی   خودافشـایی بـیش  همسران صمیمی به . کند مییید أتها را  تحقیق نیز آن

دیگـر حـرف    خودافشایی مستلزم اعتماد و احساس امنیت است؛ لذا وقتی همسران بـا یـک  
رو ارتباطـات   ایـن  از. کننـد  ها در رابطه احساس امنیـت مـی   نشانۀ این است که آن ،زنند می

  . رود ها در روندي مثبت پیش می کالمی آن
دیگر کمک  کنند، بلکه به هم دیگر احساس خطر نمی آنان نه تنها از رشد و پیشرفت یک

کنند  فکري می همدیگر  و با هم نددیگر ها مصاحب یک آن. شوند می کنند و خوشحال هم  می
قدرت مسـئله محسـوب     اي اصوالً در چنین رابطه. توانند با هم حرف بزنند اصطالح می بهو 

دیگر با  پذیرش یک. گیرد ت میتفویض اختیارات با رضایت به طرف مقابل صور. شود نمی
این امر با گذشـت  . انجامد می آهنگی هماعتماد متقابل که در روابط صمیمانه تقویت شده به 

که اطرافیان ممکـن اسـت    رغم این به شود که همین پذیرش سبب می. زمان قوت یافته است
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زنـدگی احسـاس   نظر از چگونگی توزیع قـدرت، از   آنان صرف بدانند،رابطۀ آنان را نابرابر 
گیرد، و الزامـاً همـۀ    ها را دربر می کردن به همسر انواع وسیعی از فعالیت یاري. کنند رضایت 

مسـاعی معمـوالً تفکـر     تشریکدر . شود ها در انجام کارهاي مربوط به خانه منحصر نمی آن
عمـل   دیگر منصـفانه  اند و نسبت به یک دل همدیگر همراه و  ها با یک آن. برابري وجود دارد

همسـران  . شـمارند  مـی  زعزیـ دیگـر را   دانند و وجـود هـم   دیگر را می آنان قدر هم. کنند می
مـن قـدر او را   « یـا  »داند قدر مرا می او« :کنند و بارها تکرار میند صمیمی این ویژگی را دار

این امر درست برعکس . »گذارم گذارد و من به او احترام می او به من احترام می« یا» دانم می
کنند کـه طـرف مقـابلش قـدر      روابط متشنج است که یکی یا هرکدام از طرفین احساس می

  .داند طورکلی قدر خود او را نمی کارها و زحمات او را و به
فـرد چـون همسـرش را    . رود شمار می بهو تفاهم اصل  ،در روابط صمیمانه عشق، عالقه

. رچه دارد بـه پـاي او بریـزد   دوست دارد حاضر است در راه رضایت او هر کاري بکند یا ه
هــایش  کنــد و بــه خواســته طــرف مقابــل هــم چــون او را دوســت دارد از او اطاعــت مــی

مثـل   نیست؛ شده تحمیلبخش و لذتنباید فراموش شود که این اطاعتی است . نهد می  گردن
  . چه در روابط سلطه وجود دارد آن

تمرکز قدرت هـم  ؛ کنند اف نمیدیگر اجح آگاهانه به یک؛ گري فردي وجود ندارد لذا حساب
ها دارند، اجزاي سازندة آن، خردمنـدي   گونه خانواده اینصمیمیت موهبتی است که . وجود ندارد

  :خالصه کردذیل توان در یک مدل الگویی به شرح  ها را می یافته. و عشق و عالقه است
 الگوي رابطۀ صمیمانه در خانواده
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دیگـر اعتمـاد    که همسران صـمیمی بـه یـک    این: داردرابطۀ صمیمانه سه ویژگی اساسی 
آنان نسبت به زندگی مشترك احسـاس   ؛دارند، رضایت از زندگی در میان آنان حاکم است

 ،عشق و عالقـه   توجه، مشارکت و همکاري، مصاحبت و همنشینی، احترام و. کنند میتعهد 
کند و بـدان   مستحکم می اي را که چنین رابطه ی استهای ویژگیازجمله  برابري و انصافو 
  .بخشد وم میاتد

سـاالري   دلیل غلبۀ نظـام پـدر    ها نیز بر سر این است که در گذشته، زنان به تر بحث بیش
هرچنـد وجـود ظلـم و    . مقهور بودند و درنتیجه از زندگی زناشویی ناشاد و ناراضی بودنـد 

تأکید شده است، حقیقـت دارد، امـا    هاي فمینیستی بر آن استثمار در نظام سنتی که در بحث
هایی است که در رابطـۀ زناشـویی    در این پژوهش، مالحظه شد که صمیمیت، یکی از جنبه

  . که با وجود آن، ممکن است موضوع استثمار منتفی شود  طوري  کند؛ به بازي میثري ؤمنقش 
کـه   ر ضمن ایننگاه به رابطۀ همسران از دیدگاه بازي قدرت و رقابت بر سر منابع آن، د

کنـد، حتـی ممکـن اسـت کـه       هایی کـه ایجـاد مـی    در کل صحت دارد، به دلیل محدودیت
تواند ایـن نکتـه را روشـن     هاي گوناگون می  بررسی روابط از دیدگاه. کننده نیز باشد  منحرف

هـا   بنـدي خـانواده   در بحث قدرت، دو عامل را معیار طبقـه  )Einarsdottir(آینارزدوتیر . کند
و دیگـري تقسـیم کـار خـانگی      ،)logic of interaction(یکی منطـق کـنش متقابـل     :ددان می

)division of housework(          ؛ منطـق کـنش متقابـل بـین همسـران بـه بحـث پیرامـون اصـول
طورکـه    همـان . پردازد که خانواده یک واحـد مـذاکره اسـت     مشارکت برمبنايِ این عقیده می

بـدان معنـی کـه     گیرد؛ صورت می وجود دارد، مذاکرههایی که صمیمیت  دیدیم، در خانواده
  .هایشان را به هم بزنند حرفراحتی  بههمسران بتوانند 

وامــی و ِ اقتصــادطورکــه در بحــث رویکردهــاي متفــاوت بــر محــور    وانگهــی، همــان
گیرند،  می  اي دیدیم، در روابطی که همسران به فکر خود نیستند و جمع را درنظر هدیه  اقتصاد
   .هاي آن است گیرد که صمیمیت از پیامد  پویا شکل می اي رابطه

هـا یـاد نشـده     از آن ژوهش ایـن پ در رابطۀ صمیمانه وجود دارد که در  نیز ابعاد دیگري
بـه معنـی وفـاداري     ،»تعهـد «هاي بزرگ و مهم رابطۀ صمیمانه  است، براي نمونه، از ویژگی

شـد، در روابـط   ذکـر  هایی که  دلیل ویژگی  این خواسته به. است دیگر همسران نسبت به هم
طورِ شفاهی ابـراز تعهـد     معموالً همه در شروع روابط زناشویی به. شود صمیمانه برآورده می

هاي رابطۀ صـمیمانه نیـز    شود، سایر ویژگی کنند، اما در اکثر روابطی که تعهد شکسته می می
ممکـن نیسـت کـه در    . انـد  هـم پیوسـته   بـه ها  مسلم است که این ویژگی. شوند رنگ می کم
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لذا تعهد و اعتمـاد کـه   . ها وجود داشته باشد و بقیه غایب باشند اي یکی از این ویژگی رابطه
  . ، همواره حضور دارنداند هاي نهایی رابطۀ صمیمانه پیامد
  
  گیري نتیجه. 13

خصـوص در    بـه  ،روابط صمیمانه در زنـدگی  گیچگونو  ییچرااهمیت در این مقاله، ابتدا 
هـا   تـرین عامـل در زنـدگی آن    همسـران، شـاید مهـم   ۀ نوع رابط. بیان شد ،زندگی زناشویی

لـذا، بـا   . شده نیسـت  رغم اهمیتش، شناخته  هاي رابطۀ صمیمانه، به ویژگی. شود محسوب می
عشـق و   :ها استخراج و در پـنج مقولـه خالصـه شـدند     استناد به تحقیقی میدانی، آن ویژگی

و  ،مسـاعی   بطه و نه فرد، احترام و توجـه، مشـارکت و تشـریک   ، قدرت در خدمت راهعالق
اي معموالً با احساس تعهد، اعتمـاد   همچنین گفته شد که چنین رابطه. فکري مصاحبت و هم

درضـمن، مالحظـه شـده    . دیگر و رضایت از زندگی زناشویی است همسران نسبت به یک
میزان عشقِ کاهش  و باالتر، با سالی خصوص در سنین میان  به ،است که در بعضی از زوجین

الگوي صمیمی رابطۀ همسـران در همـه سـنین    . شود از میزان صمیمیت کاسته نمی هیجانی
  .مشاهده و شناسایی است  قابل

طـورِ جداگانـه وجـود ندارنـد،       هاي رابطۀ صمیمانه به  درضمن، مشخص شد که ویژگی
صـورت الگـویی از رابطـۀ      بـه  ،وعدهنـد کـه درمجمـ    ها کلیتی را تشکیل می بلکه معموالً آن

صـمیمانه یـا همـان جـوهر شـادي در       ۀرابطـ وانگهی الگـوي  . تلخیص است  صمیمانه قابل
هـایی   ي و رازآلود نیسـت، بلکـه ویژگـی   ، امري سرّاند جوي آن  و  زندگی، که افراد در جست

  . استیافتنی   دست همراه چاشنی عشق  واسطۀ تالش و مراعات اصولی به  است که به
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