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  چكيده
كند. بر اين  تر مي را مستحكم  ي زوجين آن خانواده بنيان هر جامعه است و روابط عاشقانه

ي  اساس اين مقاله با راهبري اصول روش پديدارشناسيِ توصيفي، درصدد توصيف تجربه
هـا، بـا    هاي ابتدايي ازدواج از منظر خود كنشگران اسـت. داده  ي عشق در سال شده زيست
تـر از   هـا كـم   گيري هدفمند از ميان افراد متأهل ساكن شهر اصفهان كه از ازدواج آن نمونه

آوري گرديد. نتايج حاصل از  ها جمع هاي عميق با آن هفت سال گذشته، و سپس مصاحبه
ي عشق ازدواجـي از   دسطحي در اين پژوهش نشان داد كه تجربهتحليل پديدارشناسي چن

منـد   هـاي زمـان   مند است. پديـده  مند و غيرزمان هاي زمان منظر كنشگران مشتمل بر پديده
در » عشـق واقعـي  «به تغيير شكل عشق در طـول زمـان از   » عشق تغييرپذير«تحت عنوان 

جنسي  مشترك اشاره دارد. رابطه با شروع زندگي » دوست داشتن منطقي«ابتداي ازدواج به 
 عـدم پـذيرش  «از طريـق دو الگـوي   » عشـق تغييرپـذير  «ي  عنوان بخشي از تجربـه  نيز به 

مند، يعني تجـارب   هاي غيرزمان شود. پديده برساخته مي» پذيرشـ   پذيرش«و » پذيرش  ـ
يكي «، »خاطرات«، »پسند عشق مردم«اي كه به زمان خاصي تعلق ندارد، به تجارب  عاشقانه
  اشاره دارد.» تاييد همسر«و » شدن
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  له. مقدمه و طرح مسئ1
اي سالم اسـت،   اي ميان دو انسان و پايه و اساس تشكيل نهاد خانواده و جامعه ازدواج رابطه

هاي اجتماعي، تغييرات فراواني يافته اسـت. گيـدنز    تأثير دگرگوني كه در دنياي مدرن تحت
با وقـوع مدرنيتـه،   كند؛  ي عشق در ازدواج مدرن بيان مي ي پديده اين تغييرات را با مداخله

اي  دهد، و عشق بـه عنـوان پديـده    اش را از دست مي اقتصادي و فرزندآورياساسِ ازدواج 
سو  مسئله عشق در ازدواج در ايران از يك).  417: 1385(گيدنز،  شود مهم در آن مطرح مي

تاثير تحوالت جهاني است كـه در   تاثير شرايط فرهنگي و بومي و از سوي ديگر تحت تحت
حـال بـه نظـر     ازدواج سنتي و مدرن انجاميده اسـت. بـااين   باور عمومي به دو نوع متفاوت

هاي اخير در هر دو نوع الگوهاي ازدواج، عشق به عنوان يكي از محورهاي  رسد در سال مي
يابي به عشق درون زندگي مشترك، يكي از اهداف اصـلي ازدواج   دست اصلي وجود دارد؛

  شود.  نظر از سنتي يا مدرن بودن آن مي صرف
رغم رواج ازدواج با محوريت عشق، خانواده و روابط زناشويي  ود امروزه عليبا اين وج

خصـوص در   افزايش روزافزون طـالق در جامعـه، بـه   داراي معضالت فراواني شده است؛ 
شهري مثل اصفهان شاهد اين ادعاست؛ عالوه بر ايـن هـر    هاي اوليه ازدواج و در كالن سال

ي حـائز   ه آمار دقيقي از آن موجـود نيسـت. نكتـه   شود، ك تر مي هاي عاطفي بيش روز طالق
هاي گذشته اعتيـاد شـوهر از    كه در سال اهميت، تغيير داليل طالق در كشور است؛ درحالي

ي زناشويي  داليل اصلي طالق بود، امروزه خيانت، و همچنين عدم رضايت جنسي در رابطه
طـالق عـاطفي محسـوب     ترين داليل طالق قـانوني و نيـز   هاي جوان از مهم در ميان زوج

  شود (سايت سازمان ثبت احوال كشور). مي
افراد داشته باشد؛ » عطش عشق«رسد يكي از داليل چنين معضالتي، ريشه در  به نظر مي
ين جهان، عشق اهميت روزافزوني پيـدا كـرده اسـت؛ عشـق     تغييرات سريع ااز يك سو با 

آن بيابند و به ديگران بپيوندند. مـردم   توانند حقيقتاً خود را در يگانه جايي است كه مردم مي
). 262- 259: 1389شوند (گيـدنز،   كنند و به دليل عشق نيز جدا مي به دليل عشق ازدواج مي

ي  هاي غربي، كه سكس و جاذبه از سوي ديگر تحت تأثير تبليغات عشق رمانتيك در رسانه
شـود.   افـزوده مـي   اي در آن دارد، بر شدت عطـش عشـق افـراد    كننده جنسي جايگاه تعيين

سازد، كه در جستجوي عشقي كه به شدت  هاي سردرگمي را مي بنابراين دنياي مدرن انسان
  زنند. مطلوب و مهم جلوه داده شده است، دست به هر كاري مي
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شناسان نيز آن را يكي از  اهميت يافتن عشق در زندگي مشترك در حدي است كه روان
كنند، كه در سالمت  ي زناشويي تلقي مي مندي از رابطه هاي الزم در ازدواج و رضايت مولفه

هاي جوان و در نهايت سالمت رواني جامعه اهميـت اساسـي دارد. از    و آرامش رواني زوج
هـاي عصـبي رابطـه دارد و در     شناسان محروميت از عشق در ازدواج بـا نـاراحتي   نظر روان

و  حفاظي طرقبهشود ( رك ميگسستگي زندگي مشت بسياري از مواقع منجر به طالق و ازهم
ي عشق  بنابراين درك تجربه). 1390بخش،  ؛ نيكSprecher & Morn, 2002 ؛1385همكاران، 

ي ازدواج و زندگي مشترك، در راسـتاي تحكـيم آن بسـيار     و فراز و فرودهاي آن در زمينه
  رسد. ضروري به نظر مي

جـام شـده اسـت؛ اگرچـه     هاي فراواني آن هم با رويكرد كمـي ان  در اين زمينه پژوهش
ي عاشقانه اشاره دارند  تر اين تحقيقات به سقوط عشق آتشين و رمانتيك در يك رابطه بيش

)Sheets, 2013 ؛Niehuis et al., 2014،(  دهنـد كـه ايـن نتيجـه      برخي تحقيقات نيز نشان مـي
توانـد در يـك ازدواج بلندمـدت حفـظ و      ناپذير نيست و عشق آتشين و شديد مـي  اجتناب

در چنين فضايي، وجود اين ). Acevedo & Aron, 2009; Acevedo et al., 2012تقويت شود (
كـه   را آنچنـان   تفاسير متعدد، متناقض و پيچيـده، درك صـحيح واقعيـت عشـق ازدواجـي     

سازد. بنابراين انجام مطالعـات   كنند، با مشكل مواجه مي كنشگران در دنياي واقعي تجربه مي
يابد. در همين راسـتا   كيفيِ اكتشافي براي روشن شدن واقعيت عشق ازدواجي ضرورت مي

ي پديدارشـناختي   فرض به مطالعـه  پژوهش حاضر به صورت اكتشافي و بدون داشتن پيش
هاي ابتـدايي زنـدگي مشـترك     عشق، يعني توصيف آن در افراد متاهلي كه در سالي  تجربه

گوينـد و تجربـه     ي عشـق مـي   ها در دنياي واقعي دربـاره  ، و به آنچه كه آنپردازد هستند مي
  دهد. كنند، توجه نشان مي مي

  
  . پيشينة تجربي2
انـد در پـي فهـم     تر تحقيقاتي كه بـه موضـوع عشـق در ازدواج پرداختـه     طور كلي بيش به 

بخش هستند كه آن را از طريق واژگان متفاوتي مثـل   چگونگي يك ازدواج موفق و رضايت
كـه در   كنند. با وجود اين رضايت زناشويي، سازگاري زناشويي، ثبات خانواده و ... دنبال مي

تر اين تحقيقات از منظري پوزيتويستي به عوامل موثر بر رضـايت زناشـويي و تـداوم     بيش
 & Aron؛ 1385واج پرداختـه شـده اسـت (بـراي مثـال: حفـاظي طرقبـه و همكـاران،         ازد

Henkemeyer, 1995( ،هاي اخير مطالعات كيفي در اين زمينه گسـترش يافتـه اسـت     در سال
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بخـش ديگـري از    .)1394زاده و همكـاران،   ؛ محسن1388(براي مثال: خانيكي و تبريزي، 
ي عشـق را براسـاس    يت زناشـويي و نيـز تجربـه   تحقيقات نيز تفاوت عوامل موثر در رضا

؛ Regan et al., 1998انـد (  متغيرهـاي جنسـيت، فرهنـگ و نـوع ازدواج مـد نظـر قـرار داده       
Sprecher & Morn, 2002 ؛Schoenfeld et al.,2012 ؛ سيار و 1391؛ خبير، 1390بخش،  ؛ نيك

 ,.Epstein et al؛ Myers et al., 2005؛ 1394فاريابي و زارعي محمودآبادي، ؛ 1391همكاران، 

شود، در مرور پيشينه تنها  كه اين تحقيقات موارد متعددي را شامل مي ). با توجه به اين2011
ها و موضوع پژوهش حاضر مرتبط هستند؛ يعنـي   شود كه با يافته هايي اشاره مي به پژوهش

  . اند تحقيقاتي كه به عشق ازدواجي در گذر زمان توجه كرده
ي ابعـاد   رويـدادي بـه مقايسـه    ) از طريق يك پـژوهش پـس  1393مكاران (حاجلو و ه

دانشــجوي متأهــل زن و مــرد ســاكن  160ورزي براســاس مــدت ازدواج در ميــان  عشــق
هاي اين افراد  اند. نتايج حاصل از تحليل پاسخ هاي شهر تهران پرداخته هاي دانشگاه خوابگاه

كه ابعاد  عشق ورزي در ابتداي زندگي  دهد ي مثلث عشق استرنبرگ نشان مي به پرسشنامه
هـا   ها از ايـن يافتـه   يابد. تفسير آن يابد و بعد دوباره افزايش مي رفته كاهش مي باالست، رفته

ثبات است و روابط در  هاي اوليه ازدواج، رضايت زناشويي بي حاكي از آن است كه در سال
  ترين خطر قرار دارند. معرض بيش
خـارج شـدن از عشـق    چگـونگي  ي پديدارشـناختي   مطالعـه  هب)، Sailor, 2006( سيلور
هــاي حاصــل از تحليــل پديدارشــناختي  پــردازد. يافتــه مــي هــاي متأهــل در زوج رمانتيــك
خـارج شـدن از عشـق     ي دهد آگاهي از پديده ميهاي چهار زن و چهار مرد نشان  مصاحبه

ساخته شدن تضـاد ميـان   به عقب نگاه كردن و با رمانتيك با همسر، به زمان وابسته است و 
همچنـين دو   شـود.  و عشق رمانتيك در زمان حال مشـخص مـي   گذشتهعشق رمانتيك در 

 )Povital moment( ي محـوري  و لحظـه  )Gradual decline( الگوي متمايزِ كاهش تـدريجي 
 و به زوال آهسته ،كاهش تدريجي ؛خارج شدن از عشق رمانتيك قابل تشخيص استبراي 
الگوي دوم، يعني و  اشاره دارد و در نهايت تمام شدن آن طول زمان در عشق رمانتيكمنظم 
كه شود  پذير در زمان مربوط مي اي خاص، بازشناختني و تعريف ي محوري، به لحظه لحظه

سـببيِ  هاي ايـن پـژوهش عوامـل     يافته همچنين. شود ناپديد ميدر آن لحظه عشق رمانتيك 
، احساس دوست تحقيرنكوهش، بحث مكرر، حسادت،  مثلخارج شدن از عشق رمانتيك 

  دهد. را نشان مي و ...  يانتخنداشته شدن، 
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هاي بلندمدت  كننده در تداوم ازدواج ) به شناسايي عوامل مشاركتStrada, 2009استرادا (
سـال از ازدواج پرداختـه اسـت. نتـايج      35و نيز اهميت عشق و تغييرات در آن با گذشـت  

دهد كه مضاميني مثل سازش، ايمان، گذشت، ارتباط (توانايي صحبت كردن  مطالعه نشان مي
ها)، گذراندن زمان با يكديگر و اشتراك عاليق مشترك، به  در مورد چيزها و حل ناسازگاري

شوند. براسـاس   شوندگان تلقي مي عنوان مضامين كليدي براي تداوم ازدواج توسط مصاحبه
شان تشخيص دادند  اي مهم در ازدواج ا به عنوان جنبهها عشق ر هاي اين پژوهش زوج يافته

هـا   حـال هـيچ يـك از آن    و اظهار داشتند كه عشق دليل ماندن در زندگي بوده است. با اين
ها تغيير در عشق  شان مطرح نكردند. همچنين آن عشق را به عنوان كليد اصلي تداوم ازدواج

  تر شدن آن تفسير كردند. و عميق تر تر، محكم شان به معناي قوي را در مسير ازدواج
شور و شهوت براي زنـدگي: بسـط خـود و    «اي با عنوان  در مقاله) Sheets, 2013شيتز (

در طول زندگي افراد براسـاس   نبه بررسي تداوم عشق آتشي» عشق آتشين در طول زندگي
آغـاز   مطابق فرضيه شيتز، در ابتداي رابطـه يعنـي  پردازد.  نظريه بسط خود آرون و آرون مي

تري براي بسط خود وجود دارد، عشق آتشين در ميـان   هاي بيش زندگي مشترك كه فرصت
تري دارد، اما به مرور زمان شـريك بـه طـور كامـل در خـود گنجانـده        ها جريان بيش زوج
تـري در رابطـه    يابد. بنابراين شور و شهوت كم هاي بسط خود كاهش مي شود و فرصت مي

هاي حاصل از آزمـون   شود. يافته به عشق مصاحبانه تبديل مي شود و عشق آتشين توليد مي
تـر سـطوح    دهد كه در روابط طوالني بزرگسال آمريكايي نشان مي 500اين فرضيه در مورد 

هاي عشـق آتشـين    تري از بسط خود وجود دارد. همچنين تجارب بسط خود با مولفه پايين
  طي ندارد.به طور مثبت همبسته بوده و با عشق مصاحبانه ارتبا

ميزان پيشروي معاشقه و «اي با عنوان  ) در مقالهNiehuis et al., 2014نيهايس و همكاران (
ــداي ازدواج   ــده در ابت ــه ابرازش ــاهش عاطف ــرخوردگي   » ك ــدل س ــيه م ــون فرض ــه آزم ب

)Disillusionment Model هـاي ايـن    كـرده پرداختنـد. يافتـه    ازدواج زوج تـازه  168) در ميان
تر را  ي با شور و حرارت بيش هد پاسخگوياني كه در ابتدا روابط عاشقانهد پژوهش نشان مي

آميز ارزيابي كرده و با پيشـروي   اند، در ابتداي ازدواج رفتار همسرشان را محبت تجربه كرده
هـا   كننـد. ايـن يافتـه    شـده را گـزارش مـي    تري در ابـراز محبـت ادراك   ازدواج كاهش بيش

ي اين پژوهش است؛ طبـق فرضـيه ايـن پـژوهش      رضيهي مدل سرخوردگي و ف تأييدكننده
براساس مدل سرخوردگي، با محو شدن تصاوير آرماني زوجين از يكديگر بر اثر گذر زمان 
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اي كه در ابتدا شـور و حـرارت بـاالتري     ي زندگي معمول روزمره، روابط عاشقانه و تجربه
  انجامد. ميي طرفين و سرخوردگي  تر به كاهش عالقه دارند، به احتمال بيش

  
  . ادبيات تحقيق3

هاي مختلف موجود است كـه در ايـن    اي در حوزه در رابطه با مفهوم عشق ادبيات گسترده
ها و در رابطه با  پژوهش نيز مرور گرديد. البته بخش عمدة مرور نظريات پس از تحليل يافته

هاي متفاوتي در پاسـخ   بندي شناسان طبقه ها بود. در اين زمينه روان هاي مرتبط با يافته نظريه
اند از جمله: مدل بسط خود آرون و  به سواالت چيستي، چرايي و چگونگي عشق ارائه داده

رزي لي، تمايز ميان عشق مصاحبتي و عشق آتشين هتفيلـد، تمـايز   و هاي عشق آرون، سبك
ميان دوست داشتن و عاشق شدن روبـين، نظريـه مثلـث عشـق اسـترنبرگ و قصـه عشـق        

  ).1393؛ استرنبرگ، Felmelee & Sprecher, 2006استرنبرگ (
ي آن را بـه   تر به موضـوع عشـق پرداختـه و مطالعـه     شناسان كالسيك كم اگرچه جامعه

هـاي   هـاي اخيـر نظريـه    شناسان جديد در دهـه  اند، جامعه هاي ديگر علم واگذار كرده حوزه
تن اجتمـاعي،  هـا عشـق را در مـ    اند. اين نظريـه  توجهي در اين خصوص مطرح كرده جالب

دهند و بر چگونگي تـأثير سـاختارهاي اجتمـاعي     فرهنگي، تاريخي و ساختاري آن قرار مي
ي عشـق، رفتـار و احساسـات فـرد      ها و كاالهاي فرهنگي، بر تجربـه  نظير هنجارها، ارزش

تـوان بـه  مفهـوم كنتـرل عشـق ويليـام گـود         ها مي ي اين نظريه شوند؛ از جمله متمركز مي
)Goode, 1959(رابطه ، ) اشـاره كـرد. در   1394) و عشق سيال بـاومن ( 1992ي ناب گيدنز (

از نظر او عشق شهواني است و ساختاري كاوي نيز نظر لكان جالب توجه است؛  حوزه روان
عشـق ورزيـدن اساسـاً    «ورزد؛  اساساً نارسيستي دارد. زيرا فرد عاشق به منِ خود عشق مـي 

ي  و بنـابراين عشـق مسـتلزم يـك رابطـه      »موضوعي براي مورد عشـق واقـع شـدن اسـت    
  ).340- 341: 1387سازد (اونز،  ي تصويري است كه پندار موهوم عشق را مي دوسويه

) و De Bottonشـده توسـط دو بـاتن (    اما در ميان نظريات موجود، موضـوعات مطـرح  
تري به موضوع اين پژوهش، يعني تجربـه عشـق در    ) شباهت بيشArmstrongآرمسترانگ (

) به چگونگي تداوم عشق در طول زمان و بـا حـذف   1393گذر زمان، داشت. آرمسترانگ (
را به معناي تالش براي حفظ » بلوغ«كند و از اين نظر مفهوم  شور رمانتيك ابتدايي توجه مي

) نيـز بـا   1394كند. دوبـاتن (  ها مطرح مي بينانه از عشق در مواجهه با ناكامي تصوري خوش
هـاي اصـلي    گرايي، اغواگري و ... به ويژگـي  مطرح كردن مفاهيمي مثل تقديرگرايي، آرمان
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پردازد، كـه بـا وصـال و گذشـت زمـان، بـه نـوعي         ي عاشق شدن در طول زمان مي تجربه
و تجربـه   انجامد. از نظر او عاشق شدن دوگانگي احساسي و در نهايت تمام شدن عشق مي

  ناپذير است حتا اگر شخص از وجود آن آگاه باشد. كردن چنين روندي اجتناب
ها در ابتداي پژوهش مرور گرديـد، بـراي رعايـت اپوخـه در      اين نظريه كه با وجود اين

ها در روند انجام پژوهش دخالتي نداشت. چراكه اين پژوهش  پديدارشناسي هيچ يك از آن
خصـوص پديدارشناسـي هوسـرل درصـدد اكتشـاف       اسي و بـه با راهبري ادبيات پديدارشن

  ي عشق ازدواجي كنشگران از منظر خودشان است. تجربه
واقعيت اصلي از نظر هوسرل عبارت است از واقعيت پديداري كـه در پشـت قـوانين    

هـاي   توان اين واقعيت را از پشت پرده مصنوعي جامعه محصور است، و تنها وقتي مي
گيـرد   ي فـرد مـورد بررسـي قـرار      شناخت كه نيت عمل آگاهانـه آهنين قوانين طبيعي 

  ). 158: 1391(تنهايي، 

  شود.  جا است كه نيت و آگاهي به عنوان مفاهيم كليدي پديدارشناسي مطرح مي ازهمين
از نظر هوسرل هدف پديدارشناسي شناخت اَشكال اساسي آگـاهي اسـت، كـه تنهـا از     

پذير اسـت. در   ها امكان گمانه ي محقق از تمام پيشي نگرش طبيعي، يعني آزاد طريق اپوخه
شـود، كـه    اين صورت حقيقت اشيا نه از منظري بيروني، بلكه از منظري دروني ساخته مـي 

همان نيات است. حقيقت، همان آگاهي و نيات شناختي آدمي است كه در نگاه پوزيتويستي 
همـان   ترين قضـيه  اقعيت، مهمكه در و شود. در حالي بديهي تلقي شده و در نظر گرفته نمي

موضوع آگاهي يا نيت است كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد؛ از آن جهت كه ممكـن اسـت   
رفتاري در سطح ظاهري چيـزي را بيـان كنـد امـا نيـت آن چيـز ديگـري باشـد. بنـابراين          
پديدارشناسي ساخت اجتماعي را نه در شكل و ساخت صوري آن، بلكـه براسـاس نيـات    

دهـد.   ي آن ساخت هستند مورد مطالعه و داوري قـرار مـي   ي كه تشكيل دهندهجمعي افراد
ي تاريخي و اجتماعي است، اما نبايد از  پديدارشناسي در پي فهم واقعيت بدون هيچ مقدمه

  ).167 - 162: 1391ي ديالكتيكي ميان جامعه و تاريخ غفلت كند (تنهايي،  رابطه
اي به عنوان عشق ازدواجي، كه حاصل از  شده نتعيي در اين پژوهش نيز واقعيت از پيش 

نظريات موجود و يا تجربيات خود محققان باشد، وجود ندارد و عشق در ازدواج صرفا بـر  
حـال   شـود. بـا ايـن    شان برسـاخته مـي   ها از تجربيات مبناي تجربيات كنشگران و تفاسير آن

كنـد؛   ردي نـازل نمـي  ي اجتماعي واقعيت را به سـطح فـ   گاه خصيصه رويكرد تفسيري هيچ
هاست، كه در قالب سيستم معاني مشـترك   واقعيت محصول تعامالت اجتماعي ميان انسان«
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هاي معنادار بـراي كنشـگر، در    ). همچنين تنها كنش79ب: 1393(ايمان، » يابد آنها ظهور مي
شـوند، و پژوهشـگر در پـي شناسـايي و تحليـل       ساخت اجتماعي واقعيت مهم تلقـي مـي  

  است.  ها آن
  

  شناسي . روش4
اين پژوهش با استفاده از روش پديدارشناسي در پارادايم تفسيري و رويكـرد كيفـي انجـام    

ي  ي زيسـته  شده است. پديدارشناسي با تكيه بر مفروضات فلسـفي آن بـه واكـاوي تجربـه    
ي زيسته، آن جهـاني اسـت كـه افـراد بـه       تجربه. )6: الف1393(ايمان، پردازد  مي كنشگران

دهند و راهنماي ما در فهم  كنند، و با واژگان خود شرح مي تقيم آن را تجربه ميصورت مس
. با توجه به هـدف  )Van Menan, 1990: 36(است  ها دار براي آن افراد ديگر وچيزهاي معني

ي زيسته عشق ازدواجي در اين پـژوهش، از ميـان دو رهيافـت موجـود در      توصيف تجربه
  پديدارشناسي توصيفي مد نظر قرار گرفت.روش پديدارشناسي، رهيافت 

  
  ها آوري داده جمع ةشيو 1.4
هاي عميق با افراد متأهل به دست آمده است. در اين  هاي اين پژوهش از طريق مصاحبه داده

روش فرآيند مصاحبه از طريق فهرستي از سواالت و مباحث مهم و كليـدي بـراي محقـق    
نيز وجود دارد كه سواالت و مباحث مرتبط و پيگيري خواهد شد، و در ضمن اين انعطاف 

ي  هاي خود از پديده گو در يك فرآيند تعاملي و مشاركتي به بيان تجربه مفيد مطرح و پاسخ
).در اين حالـت اولـين سـوال از اهميـت خاصـي      152: 1392موردنظر بپردازد (محمدپور، 

ي كنشـگر بـه صـحبت     كننده حال ترغيب گيري و در عين برخوردار است و بايد فاقد جهت
جوري با همديگه  از ازدواجت بگو؟ چه«كردن باشد كه در اين پژوهش به اين صورت بود: 

هاي خـود كنشـگران و سـواالت مربـوط بـه       سپس ادامه مصاحبه با صحبت». آشنا شدين؟
  تجاربشان راهبري شد. 

  
  گيري شيوة نمونه 2.4
تر از هفت  ها كم صفهان كه از ازدواج آنگيري هدفمند از ميان افراد متاهل ساكن شهر ا نمونه

كـه تجربـه عشـق در     سال گذشته بود و با محققان غريبه بودند انجام شد. با توجه بـه ايـن  
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اولين معيار، و غريبه بـودن   به عنوانهاي ابتدايي ازدواج مد نظر قرار داشت هفت سال  سال
معيار ديگر مد  عنوان بهراحتي صحبت كردن از زندگي خصوصي و احساسات، به نيز براي 

گيري هدفمند  گيري هدفمند تركيبي، با تركيب نمونه نظر قرار گرفت. به اين منظور از نمونه
گيري از ميان زنان و مـردان و دو   اي (به دليل نياز به نمونه گيري هدفمند طبقه آسان و نمونه

دليـل عـدم   به ارم، نوع ازدواج سنتي و غيرسنتي) استفاده شد. در نهايت با نفر بيست و چه
شد، و نيمي از  مرد مي 10زن و  14نمونه شامل  1ها به اشباع رسيد. ي جديد، داده وجود داده

  آن داراي ازدواج سنتي و نيمي داراي ازدواج مدرن بودند.
  
  تكنيك تحليل 3.4

) استفاده شد. 2010كيسبر (- ها از روش تحليل پديدارشناسي توصيفي باتلر براي تحليل داده
اصالحاتي كه در اين روش انجام شد فرايند تحليل در هشـت مرحلـه پـي گرفتـه شـد:       با

استخراج عبارات مهم مرتبط ها،  اي از مصاحبه ها، تهيه خالصه مصاحبه  خوانش چندين بارة
ها، تهيه فهرستي از كدهاي توصيفي و نوشتن  ن با پديده و نسبت دادن كدهاي توصيفي به آ

تر  ها براي رسيدن به  انتزاع بيش وانش كدهاي توصيفي و ادغام آنهاي تحليلي، خ يادداشت
واره توصيفي براي مفاهيم به همراه ارجاع  و ايجاد كدهاي سطح دوم (مفاهيم)، نوشتن شرح

تـر   يابي به انتزاع بيش ها، خوانش مجدد كدهاي سطح دوم براي دست ها به متن مصاحبه آن
لي (كدهاي سطح سوم) و در نهايت نوشتن توصيف از طريق اشتراكات و ايجاد مضامين اص

كلي تجربه زيسته براساس مضامين اصلي (كدهاي سطح سوم و بعضا سطح چهارم). عالوه 
ها بر مضـامين و تجـارب كنشـگران، توجـه بـه معـاني و نيـات         ها اتكاي كامل يافته بر اين

ي از عبـارات و  كنشگران در فرايند كدگذاري و نه صرفا نسبت دادن يك برچسب به بخشـ 
نيز جدا نشدن از متن تا نوشتن گزارش نهايي از نكاتي است كه در تحليل مورد توجه قرار 

شـده از مـتن بـه همـراه كـد توصـيفي        اي از عبارات استخراج گرفت. در جدول يك نمونه
  ها آمده است.  شده به آن داده نسبت

  شده اي از كدهاي توصيفي براي عبارات استخراج نمونه .1  جدول شماره

  كد توصيفي  شده عبارت استخراج
وقت حرفي نزنم بدشون بياد، مامانم چيزي نگن  حواسم بود كه يه

  تالش براي ناراحت نشدن همسرم  بدشون بياد، برادرم چيزي نگه بدشون بياد.
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ه چرا من دادم ك حتا تو همون حين رابطه من فقط به خودم فحش مي
دادم، اصال بدم اومده بود ازش،  ازدواج كردم، فقط به خودم فحش مي

شون، با  خواست پاشه بره خونه خواست بره، دلم مي ديگه دلم مي
  كه خب دوسش داشتم اين

  دشنام دادن به خود و پشيماني از ازدواج

ولي تو دوران عقد جلو خودشو ميگيره، سعي ميكنه خوب باشه برا 
  كنترل رفتار نامناسب  شو نشون طرف مقابل ندهطرف، بديا

ديدم اون حالش خوبه، خب حال منم  عشق اين بود كه وقتي من مي
خوبه، يعني شايد تو يه محيطي بودم كه دوست نداشتم، ولي چون 
اون بود، چون اون تو اون محيط خوشحال بود، منم دوس داشتم، 

  منم خوشم ميومد.
  همسرها بخاطر  تحمل ناخوشايندي

  

  اعتباريابي 4.4
اعتباريابي در پژوهش كيفي از دو منظر دروني (خود كنشگران) و بيروني (بررسـي صـحت   

). در ايـن  256- 253: 1394انجام پژوهش از نظر محققان) قابـل بررسـي اسـت (كرسـول،     
هـا بـا    ، يعني توصيف دقيق مضامين اصلي و مستند كـردن آن »نگارش تفصيلي«پژوهش از 

ها و روند انجام كار توسـط هـر سـه     يعني ارزيابي يافته» بازخورد همتايان«متن مصاحبه، و 
هاي ناظر بر كنترل اعتبار بيروني استفاده گرديد. در نهايت ارجـاع   استراتژي به عنوانمحقق، 

كنتـرل  «كننـدگان در اسـتراتژي    ها به چهار نفـر از مشـاركت   مجدد روايت مكتوب توصيف
هـا را تاييـد و جالـب     هـا نيـز يافتـه    نو از منظري دروني مد نظر قرار گرفـت، كـه آ  » اعضا
  كردند.  تلقي

  
  ها . يافته5

منـد   نهاي زما ي عشق ازدواجيِ كنشگران مشتمل بر پديده ها نشان داد كه تجربه تحليل داده
مند به تغييـر   هاي زمان در برساخت اين معاني موثر است. پديدهمند است و زمان  و غيرزمان

» عشق تغييرپذير«كنشگران در طول زمان تحت عنوان ي عشق در ميان  شده ي زيست تجربه
ي قابل تجربه شـدن در هـر زمـاني تحـت      مند نيز به تجارب عاشقانه هاي غيرزمان و پديده
  اشاره دارد.» عشق ثابت«عنوان 
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  عشق تغييرپذير 1.5
بـه  » عشـق واقعـي  «ي عشـق از   صورت تغيير تجربـه  توسط كنشگران به » عشق تغييرپذير«
تـرين و بهتـرين دوران    ها دوران عقـد را شـيرين   شود. آن تفسير مي» شتن منطقيدوست دا«

ي  دانند و اعتقاد دارند كه عشق واقعي، روند صـعودي عشـق و اوج رابطـه    زندگي خود مي
شود (البته براي برخي كنشگران داراي ازدواج مـدرن ايـن    عاشقانه در اين دوران تجربه مي
تمـام و  » عشـق واقعـي  «شود)؛ اما با عروسي كردن،  روع ميشيريني از قبل از دوران عقد ش
شود. يعني عادي شدن و روزمره شدن رابطـه در مقابـل هـر     دوست داشتن منطقي آغاز مي

البته تمام كنشگران اين تغيير شكل عشـق را  ». عشق واقعي«لحظه خوشحال بودن و هيجان 
ها عشق تمام نشـده اسـت،    از آنكنند؛ از نظر برخي  تفسير نمي» عشق واقعي«با تمام شدن 

  تنها شكل آن تغيير كرده است.
ي تغيير شكل عشق براي كنشـگران از طريـق نـوعي تقابـل و قيـاس       جاكه تجربه از آن

» دوست داشتن منطقي«و » عشق واقعي«شود، به جاي توصيف مضامين  برساخته و فهم مي
دوسـت  «ها تجربـه   شود. از نظر آن اي استفاده مي به صورت مجزا، از شيوه تقابلي و مقايسه

عشـق  «گيـرد؛ بنـابراين هنگـامي كـه      قرار مي» عشق واقعي« در مقابل تجربه» داشتن منطقي
دوسـت  «شـود،   تجربه مـي » عشق دگرمحورانه«و » گرايي آرمان«، »عشق عقدشده«با » واقعي

عشـق  «و » آل نبـودن  ايـده «، »ناپذيري نبـود همسـر   تحمل«با مضامين اصلي » داشتن منطقي
هـا بـه    دو و كـدهاي آن  شود. تقابل اين دو مضـمون در جـدول   مشخص مي» خودمحورانه

هـاي   ها و نيز جدول صورت مجزا در جدول سه و چهار قابل مشاهده است. در اين جدول
  ها نيامده است. بعدي، كدهاي توصيفي به دليل زياد بودن تعداد آن

  گرايي آل نبودن در مقابل آرمان الف) ايده
اي بزرگنمـايي  ي عاشـق شـدن، بـه معنـ     در ذات تجربه» گرايي عاشقانه آرمان«مضمون 

خصوصيات مثبت معشوق و ناديده گرفتن خصوصيات منفي اسـت، كـه در دوران عقـد و    
» آل نبودن ايده«شود؛ اما با شروع زندگي مشترك كنشگر با  تجربه مي» عشق واقعي«ي  تجربه

آمدنـد، اكنـون ديـده و بسـيار      شود؛ كمبودهايي كه پيش از اين به چشم او نمـي  مواجه مي
شوند؛ برخي از كنشگران با ديدن مشكالت زندگي، برخـي بـا    اقعيت خود ميتر از و بزرگ

را تجربـه  » ال نبـودن  ايـده «بزرگ شدن كمبودها و برخي به خاطر تغيير كردن همسـر ايـن   
خـب اون موقـع ايـن    «دهـد:   كنند. مريم اين تقابل را با بزرگ شدن كمبودها توضيح مي مي

هميشه دوس داشتم كه شوهرم يه آدمـي باشـه كـه     شد...من چيزا مهم نبود. اصال ديده نمي
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مثال مرتب عشقشو به من ابراز كنه، مرتب بگه دوستت دارم... مرتضي اصال اينجوري نبود، 
شـدم   ولي تو اون شش ماه اصال برام مهم نبود، ولي بعدش هي اينا برام مهم شد، اذيت مـي 

  ».كه چرا اينجوري نيست
  دگرمحورانهب) عشق خودمحورانه در مقابل عشق 

، به معناي محوريت يـافتن  »عشق واقعي«ي  در ذيل تجربه» عشق دگرمحورانه«مضمون 
كـه   »كفايت وجـود ديگـري  «همسر براي عاشق او شدن و عشق ورزيدن به او است؛ يعني 

» قـانع بـودن  «، و »رودربايستي و حفظ حرمت ديگـري «، »ازخود گذشتن«شامل سه مفهوم 
را » دوسـت داشـتن منطقـي   «بخشـي از مضـمون   » عشق خودمحورانـه «شود. در مقابل،  مي

كند و  سازد كه تمايل كنشگران به معشوق بودن و محوريت يافتن خود را منعكس مي برمي
خـود را  » راحـت شـدن  «و » پرتوقـع شـدن  «، »ن خـود اولويـت يـافت  «از طريق سه مفهـوم  

  نماياند.  بازمي
و در مقابـلِ آن،  » ازخودگذشـتگي «در بـاالترين مرتبـه، در مفهـوم    » عشق دگرمحورانه«

يابـد؛ در   نمود مـي » اولويت يافتن خود«در فداكاري نكردن و در واقع » عشق خودمحورانه«
ترين اولويـت را دارد و حتـي   ، خوشـحال كـردن ديگـري بـاال    »ازخودگذشـتگي «ي  تجربه
، »اولويـت يـافتن خـود   «تواند به قيمت ناديده گرفتن خـود انجـام شـود، درحاليكـه در      مي

گويـد:   شود. فريبا مـي  خوشحال كردن ديگري تنها در صورت آسيب نديدن خود، انجام مي
ه كنم بـراش، اگـ   گذرم، ازخودگذشتگي نمي هاي خودم نمي من االن بخاطر اون از خواسته«

  ».كنم كنه مثال تا جايي كه خودم اذيت نشم براش فراهم مي ببينم يه چيزي اذيتش مي
كنند؛ اين مضمون از  تجربه مي» رودربايستي«برخي ديگر از كنشگران دگرمحوري را با 

از خـود  «شـود، متفـاوت از مضـمون     گرفتن خود همـراه نمـي   اين جهت كه الزاما با ناديده
خصوص با شروع زندگي مشترك فاصله و حريمي كه  زمان و به است. اما به مرور» گذشتن

تري  شود و حس راحتي بيش مي  رنگ پيش از اين ميان كنشگر و همسرش وجود داشت كم
انجامـد   تر مراعات حال ديگري را كردن مي شود، كه در جهت خودمحوري به كم تجربه مي

ه اسـت. برخـي كنشـگران    گيري شد پي» تر مراعات كردن راحت شدن و كم«و در مضمون 
مطـرح  » بـاز شـدن رومـون بـه روي هـم     «اين كمرنگ شدن فاصله و حريم را با اصطالح 

آدم عروسي كه ميكنه خود واقعيشـو نشـون ميـده، همينجـور كـه      «گويد:  كنند. طناز مي مي
كنه خوب باشه برا طرف، بدياشو  هست، ولي تو دوران عقد جلو خودشو ميگيره، سعي مي

  ».بخشه ن خيلي خوبه بنظرم، اگه آدم هميشه اينجوري باشه خيلي لذتنشون نده، اي
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به اين معنـا اسـت كـه صـرفا وجـود      » عشق دگرمحورانه«در ذيل » قانع بودن«مضمون 
تـرين مـوارد خوشـايند     ي كوچـك  رساند كه با تجربـه  ديگري شخص را به چنان لذتي مي

، در بـاالترين  »پرتوقـع شـدن  « هاست. در مقابل، مفهوم شود، گويي در آسمان خوشحال مي
كنـد.   را بازنمـايي مـي  » عشـق خودمحورانـه  «مرتبه و حتي باالتر از اولويـت يـافتن خـود،    

شـود، در پرتوقـع    مطـرح مـي  » خود و آسيب نديدن آن«كه در اولويت يافتن خود،  درحالي
ضا كند. ر محوريت پيدا مي» انتظارات بزرگ داشتن«و » هاي او نديدن همسر و تالش«شدن 

گـم، ولـي    مثال من براش كادو ميخرم، تبريك بهش مي«گويد:  از پرتوقع شدن همسرش مي
العاده بيفتـه،   دوس داره يه اتفاق خارقجور،  ، يا روز تولدشم همينمورد قبولش واقع نميشه

  ». العاده باشه مثال دوس داره بره ماه (باخنده) برا تولدش، يعني در اين حد دوس داره خارق
  عقدشدهج) عشق 

كنند كه منحصر به دوران عقد و ابتداي  هايي اشاره مي به احساسات و كنش» عشق عقدشده«
حس براي «و » حس ناشناختگي«، »عشق ابرازشونده«، »حس دلتنگي«ازدواج است و شامل 

هايي مثل محدوديت ديدار، نداشتن مسئوليت و  شود. از نظر كنشگران ويژگي مي» هم بودن
كـردن    و براي اولين بار تجربه كردن كه خاص دوران عقد است، تجربه هاي زندگي دغدغه

از طريق محدوديت ديدار در اين » حس دلتنگي«شود. بنابراين  چنين احساساتي را باعث مي
ريـزي كـردن    دوران و در نتيجه شيرين شدن با هم بودن، سختي جدا شدن از هم و برنامـه 

و داشـتن  » تاپ كردن قلب تاپ«در اين مورد فريبا به يابد.  براي لحظات با هم بودن معنا مي
  كند.  نوعي استرس زيبا با شنيدن صداي زنگ در اشاره مي

كند  را تشديد مي» حس براي هم بودن«ريزي كردن براي لحظات با هم بودن،  اين برنامه
ر مـد نظـر قـرا   » عشـق ابرازشـونده  «شود كه در مفهـوم   تر مي و بنابراين ابراز عشق نيز بيش
كنن ولي  خانوما قبل عروسي خيلي عاشقانه صحبت مي«گويد:  گرفت. رضا در اين مورد مي
نيز به داشتن حـس عطـش بـه دليـل     » حس ناشناختگي». «كنن بعدش ديگه اين كارا را نمي

رود؛ پدرام  شود كه با شروع زندگي مشترك از بين مي براي اولين بار تجربه كردن مربوط مي
  كند.  مطرح مي» وتاب و رسيدن به حالت نرمال شدن آب كم«آن را با عبارت 

كنشگران هنگام صحبت از اين احساسات، به وضوح به تجربه نشدن يا كمرنگ شـدن  
بعد عروسـي چيـز   «كنند:  اشاره مي» دوست داشتن منطقي«ها بعد از عروسي و با شروع  آن

تر بود (منظور  ه بيشتو اون دور«يا » خاصي نيست، هر كاري كردي تو همون دوران كردي
  ». رفتارهاي عاشقانه است)، حاال هم داره از اون كارا، ولي خب ديگه خيلي كم
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  ناپذيري نبود همسر د) تحمل
شود و عـالوه   برساخته نمي» عشق واقعي«تنها از طريق تقابل با » دوست داشتن منطقي«

كـه   ان هنگـامي كنـد كنشـگر   بر داشتن وجوه سلبي، وجوه ايجابي نيز دارد كه مشخص مـي 
تجربـه  » دوسـت داشـتن منطقـي   «كنند، چه چيزي را به عنوان  را تجربه نمي» عشق واقعي«

كننـد، آن را   اشـاره مـي  » دوست داشتن منطقـي «كه به  تقريبا تمام كنشگران هنگاميكنند.  مي
ناپـذيري نبـود    تحمـل «دانند، كه با عنـوان   ارز با عدم تحمل زندگي بدون همسرشان مي هم

حاالم دوسشـون دارم... االن مـثال يـه لحظـه بـدون      «گويد:  گذاري شد. فريبا مي نام» همسر
ايـن مضـمون شـامل دو    ». كنم، يه لحظـه، چـون دوسشـون دارم    شوهرم بودن را فكر نمي

  شود. مي» نسبت همسري«و » شده احساسِ منطقي«مضمون سطح دوم 
ـ  به دليل» شده احساسِ منطقي« ل بـدون دليـل دوسـت    مند شدن دوست داشتن (در مقاب

و نيز وجود موارد پشيماني و درك نكـردن يكـديگر اشـاره دارد.    »)عشق واقعي«داشتن در 
دليل وجود داشتن شخصي بـه    معناي آرامش خاطر كنشگران به  به » نسبت همسري«داشتن 

بر دوست داشتن مقدم و در » نسبت همسري«عنوان همسر در زندگي است. در اين حالت  
يعني من االن خيالم راحته مثال خانومم هست. «گويد:  شود. پدرام مي براي آن مي واقع دليلي

خواي هست، همـين كـه    همينكه ميدوني كه مثال يه نفرا داري كه همسرته و هموني كه مي
  ».داريش كافيه، يعني داشتن باعث ميشه كه انسان به يه آرامش برسه

 زدواج: تجربه زيسته تقابلي عشق در ا2  جدول شماره

  دوست داشتن منطقي  ي عشق واقعي تجربه
  آل نبودن ايده  گرايي عاشقانه آرمان

  عدم كفايت وجود ديگري  كفايت وجود ديگري
   عشق خودمحورانه  عشق دگرمحورانه
  اولويت يافتن خود  از خود گذشتن

  تر مراعات كردن راحت شدن و كم  رودربايستي و حفظ حرمت همسرم
  شدنپرتوقع   قانع بودن

  ناپذيري نبود همسر تحمل  عشق عقدشده
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  : كدهاي مضمون عشق واقعي3  جدول شماره
  مضمون اصلي  مضمون سطح سوم  مضمون سطح دوم
  عشق ابرازشونده

  عشق عقدشده

عي
 واق

شق
ع

  

  حس دلتنگي
  حس ناشناختگي
  براي هم بودن

  آل ديدن ايده  گرايي عاشقانه آرمان  توجهي به كمبودها بي
  از خودگذشتن

  رودربايستي و حفظ حرمت  عشق دگرمحورانه (كفايت وجود ديگري)
  قانع بودن

  كدهاي مضمون دوست داشتن منطقي .4جدول شماره 
  مضمون اصلي  مضمون سطح سوم  مضمون سطح دوم
  تغيير كردن همسر

  آل نبودن ايده

قي
منط

تن 
داش

ت 
وس
د

  

  آل نبودن زندگي ايده
  كمبودهابزرگ شدن 

  اولويت يافتن خود
  پرتوقع شدن  عشق خودمحورانه (كفايت وجود ديگري)

  تر مراعات كردن راحت شدن و كم
  شده احساس منطقي  ناپذيري نبود همسر تحمل  نسبت همسري

  
  عشق ةجنسي در تجرب ة رابط 2.5

تغييرپذير در طول زمان ي عشق  ها رابطه جنسي را به عنوان بخشي از تجربه تحليل مصاحبه
» پـذيرش ـ   پـذيرش «و  2»پـذيرش ـ   عـدم پـذيرش  «دهد، كه از طريق دو الگوي  نشان مي

كه اين دو الگو در تقابل با يكديگر قرار دارند در كنار يكديگر  شود. به دليل اين برساخته مي
  شوند. مفاهيم اين دو الگو به صورت مجزا در جدول پنج و شش آمده است. تحليل مي

كه در برخي كنشگران زن وجود داشت به عدم پذيرش » پذيرشـ  عدم پذيرش«الگوي 
ها قبل از و در ابتداي ازدواج اشاره دارد كه بعد از مدتي تبديل بـه   جنسي از سوي آن رابطه
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شود كه  قبل از ازدواج به تجربه تفكري كنشگران مربوط مي» عدم پذيرش«شود.  پذيرش مي
نداشــتن تصــور از «شــود. كنشــگران بــه  برســاخته مــي» كــرعــدم تف«از طريــق مضــمون 

كننـد؛   ، يعني نداشتن دانش، آموزش، مطالعه و تجربه در اين زمينه اشـاره مـي  »جنسي رابطه
بـراين عـدم تفكـر در برخـي      اند. عالوه يعني قبل از ازدواج اصال به اين موضوع فكر نكرده

كـه بـا گـذر زمـان و پـذيرش      مطـرح شـده اسـت    » جنسـي  نياز نبودن رابطه«ديگر توسط 
هـا   ي عدم پذيرش گذشته براي آن جنسي و مطرح شدن آن به عنوان يك نياز ، تجربه رابطه

تواند تا جايي پيش رود كه برخي  شود. اين عدم پذيرش مي تفسير مي» نياز نبودن«از طريق 
د سـخن  ي تفكري قبل از ازدواج خـو  در تجربه» جنسي پست تلقي كردن رابطه«ها از  از آن
گويند. پست تلقي كردن نيز فكر نكردن به رابطه را در پي دارد، كه فريبا آن را با عبارت  مي

و » پسـت تلقـي كـردن   «، »نداشتن تصور«كند. بنابراين مفاهيم  مطرح مي» آور بودن چندش«
  سازد. را برمي» عدم تفكر«مضمون » نياز نبودن«

دواج، بعـد از ازدواج خـود را در اولـين    ، عالوه بر تفكرات قبل از از»عدم پذيرش«اين 
حس مورد سوءاسـتفاده قـرار   :«نماياند  جنسي از طريق مفاهيم متفاوتي باز مي تجارب رابطه

». خجالـت «و » عـدم تمايـل  «، »احساس گناه«، »احساس پشيماني و ميل به تنهايي«، »گرفتن
كـردم ازم   رفت، حـس مـي  گ م مي جنسي گريه  اوايلش واقعا بعد از هر رابطه«گويد:  اكرم مي

اما تحليل در سطح بـاالتر بـه   ». سوءاستفاده شده. دوست نداشتم بهم دست بزنه. بدم ميومد
انجامد: راحت نبودن با يكديگر و نگاه نكردن  ماهيت اصلي عدم پذيرش بعد از ازدواج، مي

به طرف مقابل به عنوان همسر، درواقع ايجاد نشدن حس محرميت بـا همسـر، كـه تحـت     
مصداق ديگر اين راحت نبودن و عدم نامگذاري شد. » راحت نبودن: عدم محرميت«وان عن

كنشگران بـدون ابـراز   محرميت، پنهان كردن احساسات منفيِ عدم پذيرش از همسر است. 
جنسي شود مثل خسـته بـودن و    ي رابطه احساسات ناخوشايند خود از هر آنچه مانع تجربه

تر اين احساسات را تجربه كنند. عاطفه در مورد  نند، تا كمك زود خوابيدن ديگري استقبال مي
كـم طفـره    كم سختم بود، دوست داشتم يـه  كه بپذيرم يه قبل اين«گويد:  عدم تمايل خود مي

  ».كاري كنم از مسئله خارج شه برم، يه
بـه  » پـذيرش  ـ   پـذيرش «در ذيل الگوي » تعاملي بودن«در مقابل اين مضمون، مضمون 

طرفه نبـودن   يكجنسي از ابتداي آن اشاره دارد كه كنشگران آن را در معناي پذيرش رابطه 
ي  تر از رابطـه وتجربـه   رابطه، تالش براي فهم عاليق يكديگر، لذت متقابل، گذر زمان بيش

گيري  تر به معناي شكل تر و صميميت بيش كنند. گذر زمان بيش تر تفسير مي صميميت بيش
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جنسـي بـا    ي اول به دليل تجربه كردن رابطـه  در دستهاست كه » حس محرميت و همسري«
 انجامـد.  گذر زمان كم از ازدواج، هنوز شكل نگرفته است و بنابراين به عـدم پـذيرش مـي   

جالب است كه به دليل گره خوردن تجربه رابطه جنسي با ازدواج در ميان كنشـگران، ايـن   
ي احسـاس همسـري و    دهي عطـف ايجادكننـ   ها بـه عنـوان نقطـه    تجربه براي برخي از آن
بايد توجه داشت كه منظور از محرميت نه محرميت شرعي بلكه  آيد. محرميت به حساب مي

  معناي راحت شدن با يكديگر است.  محرميت دروني و دلي، به
حـس محرميـت و   «عنوان همسر و ايجاد  ي پذيرش طرف مقابل به  اما درست از لحظه

مراتبي در  جنسي آغاز و به صورت سلسله رابطهدر كنشگران الگوي اول، پذيرش » همسري
نيـاز  «، »وظيفه تلقي كردن سـكس «، »مردانه تلقي كردن سكس«گذر زمان از طريق مضامين 

ها تنها دو  شود، كه از ميان آن برساخته مي» عاشقانه تلقي كردن سكس«و» تلقي كردن سكس
ي اين موارد بـه صـورت    هشود. البته هم تجربه مي» پذيرشـ   پذيرش«مورد آخر در الگوي 

دهـد. تعريـف سـاده ايـن مفـاهيم از زبـان        ي كنشگران رخ نمـي  ي همه درپي در تجربه پي
  كنشگران در جدول هفت قابل مشاهده است.

جنسي به عنوان يكي از داليـل   به معناي تلقي رابطه» مردانه تلقي كردن سكس«مضمون 
به عنوان همسر، كنشگر را بـه الـزام   اصلي ازدواج مردان است، كه در كنار پذيرش ديگري 

رساند و نگاه جنسي داشتن همسر بـه كنشـگر را بـا وجـود حـس       جنسي مي پذيرش رابطه
وظيفه تلقـي كـردن   «ي بعد مضمون  سازد. در مرحله ناخوشايند آن قابل توجيه و منطقي مي

به معنـاي احسـاس وظيفـه كـردن در مقابـل نيازهـاي همسـر بـه الـزامِ پـذيرش           » سكس
انجامد. در اين دو مرحله نياز جنسي، نيـاز كنشـگر و برخاسـته از درون او     جنسي مي طهراب

حـال خوشـحالي كنشـگر را، صـرفا بـه دليـل        (يعني نياز معطوف به خود او) نيست، با اين
احساسـم  «گويـد:   خوشحالي همسرش، در پي دارد. مـريم در مـورد احسـاس وظيفـه مـي     

اي داشته باشيم. ولي هر وقـتم   بخواد يه همچين رابطهاينجوري نبود كه من مثال خودم دلم 
شدم. قبول كرده بودم كـه خـب ايـن يـه      كه پيشنهاد از طرف اون بود ديگه مثال اذيت نمي

اييه كه هست، بايد باشه، وظيفه من بود.حتي احساس خوبي هم داشتم كه بهم پيشنهاد  قضيه
دن احساس الزام و اجبار و نيز احساسات در اين شرايط پنهان كر». داد رابطه داشته باشيم مي

شـود، كـه بـه     منفي عدم پذيرش، به عنوان اقتدار دادن به همسر و حفظ غرور او تفسير مي
ي عشق دگرمحورانه است. برخي مردان نيز پاسخگويي به نيازهـاي زن و   دهنده نوعي نشان
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تاييدي بر ايـن نـوع   كنند كه  خصوص نياز جنسي او را در معناي غيرت مردانه تفسير مي به
  تفسير زنان است. 

همواره با احساس الزام و وظيفه همراه نيست؛ با گـذر زمـان و بـا تجربـه     » پذيرش«اما 
شدن لذت جنسي به لحاظ رواني و نيز فيزيولوژيكي از سوي زنان، نياز جنسي ديگر تنها به 

عني در ايـن مرحلـه بـا    شود؛ ي شود و نياز كنشگران زن نيز مي عنوان نيازي مردانه تلقي نمي
تمايل دروني به رابطه و نه صرفا احساس وظيفه و الزام، پذيرش خودمحورانه (معطوف بـه  

بعـد از عروسـي   «گويـد:   شود. فريبا مي خود)جايگزين پذيرش دگرمحورانة مراحل قبل مي
و  كردم، انگار كه از نظر فيزيولـوژيكي اون لـذت   تر احساس نياز مي تر شد، بيش بخش لذت

  ».ونستم تجربه كنمت
عنوان نياز، تبديل شدن آن به يك نياز متقابل و در نتيجه تـالش    ي جنسي به تلقي رابطه

توانـد پـذيرش را بـه     زن و شوهر براي برطرف كردن نياز يكديگر را در پـي دارد كـه مـي   
ـ «گويد:  ي جنسي برساند. نيره مي رابطه» عاشقانه تلقي كردن«اي باالتر يعني  مرتبه الش تو ت
ي تو. همش به فكر اوني كه اون لذت ببره  كنه واسه كني اون لذت ببره و اونم تالش مي مي

حال همـه كنشـگران ايـن     با اين». از اين رابطه و اين شايد به نظر من... اينه كه عشق مياره.
كنند؛ رابطه جنسي براي برخي از كنشگران صرفا به عنـوان يـك نيـاز     مرحله را تجربه نمي

هـاي زمـاني چنـدان     شود كه تجربه نكردن آن در برخي برهـه  بخش تلقي مي ي لذتا لحظه
  شان نيست.  اهميتي ندارد و قابل مقايسه با برخي ديگر از تجارب عاشقانه

  جنسي كدهاي مضمون عدم پذيرش رابطه .5  جدول شماره

  مضمون اصلي  مضمون سطح سوم  مضمون سطح دوم
  نداشتن تصور

  عدم تفكر

ش
ذير

دم پ
ع

  

  پست تلقي كردن
  نياز نبودن

  احساس مورد سوءاستفاده قرار گرفتن

  راحت نبودن:
  عدم محرميت

  احساس پشيماني و ميل به تنهايي
  احساس گناه
  3عدم تمايل

  خجالت كشيدن
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  جنسي كدهاي مضمون پذيرش رابطه .6جدول شماره 
  مضمون اصلي  مضمون سطح دوم

  مردانه تلقي كردن سكس

  پذيرش: حس محرميت و همسري
  وظيفه تلقي كردن سكس
  نياز تلقي كردن سكس

  عاشقانه تلقي كردن سكس
  تعاملي بودن سكس

 پذيرش رابطه جنسي از زبان كنشگران اصليتعريف مضامين  .7جدول شماره 

  تعريف ساده از زبان كنشگران  مضمون
تلقي سكس به عنوان يكي از داليل ازدواج 

  طبيعي دانستن سكس براي مردانمردان؛ 
 ديگري شوهرمه، يكي از داليل ازدواج مردا هم همينه، پس من

  اين قضيه را بپذيرم. بايد

ديگري شوهرمه و من وظيفه دارم نيازشو برطرف كنم، همونطور   وظيفه تلقي كردن سكس
  نياز اونو برطرف كنم. بايدكه اون نياز منو برطرف ميكنه، منم 

  بخشه و من هم به اون نياز دارم. اين رابطه براي من هم لذت  دن سكسنياز تلقي كر

كه نياز منه و بهم لذت ميده، يه لحظه  اين رابطه عالوه بر اين  عاشقانه تلقي كردن سكس
  كنه. س و به وجود ديگري دلگرمم مي عاشقانه

  
  عشق ثابت 3.5

» عشق ثابـت «ندارد تجربه  اي كه زمان در برساخت آن اهميتي به طور كلي تجارب عاشقانه
عشـق  «ها چهار مضمون اصلي در ذيل آن شناسايي گرديد:  ناميده شد كه با تحليل مصاحبه

، كـه بـه   »احساس يكي شدن«و » خاطرات: خلق دنياي مشترك«، »تأييد همسر«، »پسند مردم
  مشاهده است. صورت خالصه در جدول هشت قابل 

  : كدهاي مضمون عشق ثابت8جدول شماره 

  مضمون اصلي  مضمون سطح سوم  مضمون سطح دوم
  هويت يافتن در منظر ديگران

  پسند عشق مردم

بت
ق ثا

عش
  

  داوري و تصديق ديگران
  نمايش عشق به سايرين
  تاييد همسر  تعريف كردن از همسر
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  همتايي يكديگر احترام گذاشتن به بي
  ابراز رضايت از شرايط زندگي

  عدم محدوديت
  سازي خاطره

  يادآوري خاطرات  خاطرات: خلق دنياي مشترك
  حس مالكيت اشتراكي

  شريك شدن و توسعه اشتراكات
  گذشت كردن

قابل مقايسه نبودن ديگري با هيچ كس   احساس يكي شدن
  ديگر

  غيرت داشتن
  

  پسند الف) عشق مردم
شـان بـر    ي عاشـقانه  رابطهپسند به چگونگي ساخته شدن تصور كنشگران از  عشق مردم

داوري » «هويت يافتن در منظر ديگران«مبناي نگاه ديگران اشاره دارد و از طريق سه مفهوم 
يابـد.   در تجربه زيسته كنشـگران نمـود مـي   » نمايش عشق به سايرين«و » و تصويق ديگران

ردم اشاره به دريافت هويتي جديد با ازدواج كردن از منظر م» هويت يافتن در منظر ديگران«
عنوان همسر ديگري بودن، زن بودن و يـا   تواند از منظر خود افراد به  دارد. هويت جديد مي

تـر بـه    اي به آن نداشتند و بـيش  شوهر بودن ساخته و طرح شود كه كنشگران چندان اشاره
هـا   ديده شدن به عنوان يك زوج از منظر مردم اشاره داشتند. اين هويت از منظر ديگران آن

عنـوان يـك زوج،    دهد. بعد از شناخته شـدن بـه    تر نشان مي تر و رسمي تر، بزرگ مقبولرا 
آمده است. » داوري و تصديق ديگران«يابد، كه در مضمون  چگونه شناخته شدن اهميت مي

عنوان يك زوج خوشبخت و عاشق، و درنتيجه دريافـت تأييـد و     شناخته و داوري شدن به
هـا از رابطـه و    ق كنشگران بسيار مهم بوده و تصـورات آن ي عش تحسين ديگران در تجربه

كنند، بلكه فعاالنه تالش  سازد. در اين حالت كنشگران منفعالنه عمل نمي همسرشان را برمي
تري دريافت كنند كه  دهند تا تصديق و تأييد بيش شان را به سايرين نمايش كنند كه عشق مي

برام مهم بود كـه بقيـه بـدونن مـا     «ي شد: شناساي» نمايش دادن عشق«تحت عنوان مضمون 
همديگه را دوس داريم. جلوي بقيه خيلي به شوهرم احترام ميذارم. از عمـد جلـوي جمـع    

  ».كه اونا ببينن ما چقدر همديگه رو دوس داريم كنم مثال برا اين اين كارا را مي
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  ييد همسرأب) ت
ر ارتباط با همسرشان اشـاره  ي عشق دگرمحورانه در زنان د نوعي تجربه ييد همسر به أت
ابـراز  «، » همتـا دانسـتن همسـر    بـي «، »تعريف كردن از همسر«كند كه از طريق مضامين  مي

شـود.   با القاي احساس رضايت و كفايت به مردان برساخته مي» محدود نكردن«و » رضايت
و اقتدار  ها، نوعي قدرت اشتراك تمام اين مفاهيم، يعني فرايند تاييد شدن همسر در تمام آن

ي استمرار  دهنده  دادن به مردان است كه خود كنشگران نيز به آن اشاره داشتند و شايد نشان
و تأييد آن توسط برخي زنان باشد. براي مثـال عاطفـه تعريـف     نظام مردساالرانه در جامعه
(با وجود شاغل » كاره بودن پول گرفتن از او و القاي حس همه«كردن از همسر را از طريق 

كند. زينـب نيـز    بودن و توانايي مالي داشتن) و در نتيجه قدرت دادن به همسرش مطرح مي
  كند. به تاييد همسر از طريق شكايت نكردن از شرايط زندگي و غر نزدن اشاره مي

  ج) خاطرات: خلق دنياي مشترك
يـادآوري  «، »سـازي  خـاطره «خاطرات با خلق دنياي مشـترك ميـان همسـران از طريـق     

سـازد.   ها را برمي قسمت مهمي از تجربه عشق آن» احساس مالكيت اشتراكي«، و »خاطرات
سازي به تالش كنشگران براي حفظ خاطرات خوشايند و از طريق نمادهـاي دخيـل    خاطره

شـده در شـب    دارد. به عنوان مثـال آهنـگ پخـش    هاي عشق، اشاره در آن، يعني همان ابژه
عروسي، بوي عطر در اولين ديدار. اين نمادها به خودي خود معنايي ندارند و تنها بـا گـره   

كننده را دارنـد. بنـابراين كنشـگران بـا      خوردن به لحظات خاص خوشايند، خاصيت تداعي
ز تجربـه عشـق از طريـق    آورند كه بخش ديگـري ا  استفاده از نمادها خاطرات را به ياد مي

هاي سينما، و حتا پرينت گرفتن متن  كاغذهاي فال، بليطخاطرات است. حامد به نگه داشتن 
شده ميان او و همسرش در دوران نامزدي و عاطفه به نگه داشتن لباسي كه  هاي مبادله پيامك

ده بـه  كننـد تـا در آينـ    براي اولين بار همسرش در آن لباس به دلش نشسته است اشاره مـي 
احساس مالكيت اشتراكي ميـان همسـران   ها خاطرات خوب خود را تجديد كنند.  كمك آن

» بـراي خودمـون  «و » خودمـون «كار بردن كلمـات    نيز بخش سوم خاطرات است كه در به
  ».روي براي خودمون يه جاي خاصي داشتيم مخصوص پياده«شود:  توسط فروغ مشهود مي

  د) يكي شدن
شـريك شــدن و توســعه  «احسـاس يكــي شـدن در تجربــة عشــق از طريـق مضــامين    

برسـاخته  » گذشـت كـردن  «و » غيـرت داشـتن  «، »تمايز همسر از ديگرانِ مهم«، »اشتراكات
شود. اشتراك محتوايي اين مضامين، يعني ماهيت مضمون يكي شدن، به حس مهم بودن  مي
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شود. در اين صورت شـريك   ربوط ميتفاوت نبودن نسبت به يكديگر م براي يكديگر و بي
وقت گذاشـتن همسـرم بـراي انجـام     «شدن با داشتن چنين ماهيتي از طريق مصاديقي مثل 

سـازد. بـا    احساس يكـي شـدن را برمـي   » ي همسرم به پيشرفت من عالقه«يا » كارهاي من
شـود؛ يعنـي مسـتقل از هـم      شريك شدن همسر جزئي ار وجود كنشگر و بـا او يكـي مـي   

رو همسر از ديگران مهم در زندگي كنشگر (خـانواده يـا دوسـتان)     بود و از هميننخواهند 
تمـايز همسـر از ديگـرانِ    «مقايسه نيست؛ اين موضوع، مضـمون   ها قابل متمايز شده و با آن

االن كه آدم همسـر داره، خـانواده اصـال اون موقـع اون     «گويد:  سازد. سارا مي را برمي» مهم
اين ». تك كاراي اون برا من تك كاراي من برا محمد مهمه، تك ر تكشكلي نيستند، االن انگا

تــرين بــودن بــراي يكــديگر و رازدار يكــديگر شــدن  متمــايز شــدن در نهايــت در محــرم
  يابد. مي  نمود
معناي مهم بودن بـراي همسـر و مراقبـت شـدن       جهت كه به نيز از اين» غيرت داشتن«

حدوديت و ناخوشـايندي، بـراي برخـي از زنـان     شود، با وجود اعمال م توسط او تعبير مي
بخش و بنابراين يكي از مصاديق يكي شدن است، همچنانكه مريم  اي عاشقانه و لذت تجربه
كـنن كـه    كه يه نفر روشون تعصب داشته باشه، انگار حس مـي  برا زنا قشنگه اين«گويد:  مي

به خـاطر همسـر،    نيز به معناي گذشتن از حق خود» گذشت كردن». «طرف دوسشون داره
خصوص در مسائل مالي  كند. مردان به گذشت كردن همسرشان به يكي شدن را بازنمايي مي

  كنند. اي عاشقانه اشاره مي به عنوان تجربه
  

  گيري . نتيجه6
شـده عشـق درون ازدواج از منظـر كنشـگران متاهـل       اين مقاله به توصيف تجربـه زيسـت  

منـد و   هـاي زمـان   عشـق ازدواجـي شـامل پديـده     ها نشان داد كـه  اصفهاني پرداخت. يافته
به تغيير شكل عشق » عشق تغييرپذير«مند تحت عنوان  هاي زمان شود. پديده مند مي غيرزمان

دهد كه  شود و نشان مي تفسير مي» دوست داشتن منطقي«به » عشق واقعي«در طول زمان از 
احساسات عاشقانه براي زمان در برساخت عشق از منظر كنشگران موثر است. تجربه كردن 

دهد و از سـوي   اولين بار در ابتداي ازدواج (عمدتا در دوران عقد)، شدت آن را افزايش مي
هـاي مشـابه عشـق رمانتيـك و      شود كه ويژگي تفسير مي» عشق واقعي«كنشگران به عنوان 

ي، گرايـي، قـانع بـودن، رودربايسـت     آتشين را دارد: دلتنگي، بسيار ابراز كردن عشـق، آرمـان  
  دگرمحورانه.  عشق
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» عشق واقعي«جاي  به» دوست داشتن منطقي«از نظر كنشگران با شروع زندگي مشترك، 
نشيند؛ البته در اين تغيير شكل عشـق دو تفسـير در ميـان كنشـگران وجـود       دوران عقد مي

داشت؛ تفسير اول به تمام شدن عشق واقعي و جايگزيني آن بـا دوسـت داشـتن منطقـي و     
كه عشق به  شد. درحالي فاً به تغيير شكل عشق و نه تمام شدن آن مربوط ميتفسير دوم صر

شـود:   منـد مـي   دليـل » دوست داشتنِ منطقي«معناي بدون دليل دوست داشتن همسر است، 
داشتن «براين  عالوه». هاي مطلوب را دارد ديگري را دوست دارم به اين دليل كه اين ويژگي«

طـرف مقـابلم را   «اسـت:  » دوست داشتن منطقـي «يل ترين دال يكي از مهم» نسبت همسري
هاي نـامطلوبي نيـز    دوست دارم به اين دليل كه همسر من است اگرچه ممكن است ويژگي

اي نبـودن   ويژگي مهم اين دوست داشتن منطقـي عـدم تحمـل تصـور لحظـه     ». داشته باشد
  است.  همسر

اساس معناي عشـق در  توان بر را مي»دوست داشتن منطقي«به » عشق واقعي«اين تبديل 
عشـق در فـراق معنـا    «آگاهي كنشگران كه برگرفته از ادبيات كالسيك اسـت توضـيح داد:   

ها محدوديت ديدار در عقد، هميشه در كنار هم  از نظر آن». كشد يابد، وصال عشق را مي مي
كنـد كـه بـه     نبودن و نيز اولين بار تجربه كردن، حس عطش و ناشناخته بودني را ايجاد مـي 

وعي معادل تجربه كردن عشق در فراق است و رفتن زير يك سقف به معنـاي وصـال بـه    ن
انجامد. البته برخي كنشگران نيز اين تغيير شكل را بـه افـزايش    مي» عشق واقعي«تمام شدن 
  دهند. ها با شروع زندگي مشترك نسبت مي ها و دغدغه مسئوليت

يره شدن عقالنيت، منطق و منافع رسد اين تغييرشكل عشق به معناي نوعي چ به نظر مي
شـود.   نيـز اسـتنباط مـي   » دوست داشتن منطقـي «كه از عبارت  بر احساسات باشد، همچنان

» عشـق خودمحورانـه  «بـه  » عشق دگرمحورانـه «ها تبديل  مصداق بارز اين موضوع در يافته
تعبيـري كـه بـه    ». دهي كـه عشـق بگيـري    عشق مي«شود:  است؛ يعني عشق حسابگرانه مي

فرد عاشق به من خود عشق «شود:  ت اتفاقي بخشي از مفهوم عشق لكان را يادآور ميصور
در واقع عشق ». ورزد و عشق ورزيدن اساسا موضوعي براي مورد عشق واقع شدن است مي

 ازدواجي صرفا احساسات دروني داشتن به يك شخص خاص  نيست، اين عشق تا حدود
  شود. ابسته ميزيادي به شرايط زندگي و شرايط آن شخص و

، اگرچه به عنوان »دوست داشتن منطقي«به » عشق واقعي«ي تغيير شكل عشق از  تجربه
فـردي   هـاي منحصـربه   ي پديدارشناختي داراي ويژگي ي اكتشافي در يك مطالعه يك نتيجه

ي  كند، تا حدودي تأييدكننـده  شده را بازنمايي مي ي مطالعه ي نمونه ي زيسته است كه تجربه
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گيرد كه به صـورت   ها قرار مي رخي مطالعات پيشين است و در تقابل با برخي از آننتايج ب
عشـق  «گرايـي عاشـقانه در    شود. تغيير شكل عشق و به ويژه تغييـر آرمـان   مختصر ذكر مي

همراسـتا بـا نتـايج مطالعـه نيهـايس و      » دوست داشتن منطقـي «آل نبودن در  به ايده» واقعي
ي عشـق   ) است كه به آزمون مـدل سـرخوردگي در تجربـه   Niehuis et al., 2014همكاران (
اند. طبق مدل سـرخوردگي طـرفين رابطـه در ابتـدا بـه آرمـاني سـاختن يكـديگر          پرداخته

پردازند و نسبت به كمبودهاي طرف مقابـل يـا ناآگـاه هسـتند و يـا تمايـل ندارنـد بـه          مي
حالت بـا ازدواج و دريـافتن    ها را از ازدواج منصرف كند؛ در اين شان اجازه دهند آن آگاهي

شوند. همچنين تغيير شكل عشق و مضـامين   كمبودهاي طرف مقابل دچار سرخوردگي مي
هـاي بسـط    ) مبني بر كاهش فرصتSheets,2013ي شيتز ( ي نتايج مطالعه ذيل آن تأييدكننده

 خود در روابط با گذر زمان و در نتيجه تبديل عشق آتشين به عشق مصاحبانه است. عـالوه 
همراستا با الگوي كاهش تدريجي، يعني كاهش مـنظم و  » تغيير شكل عشق«ها تفسير  براين

) اسـت؛ اگرچـه   Sailor, 2006ي سـيلور (  تدريجي عشق رمانتيك در گذر زمان، در مطالعـه 
ي  ي سيلور در خارج شدن از عشق رمانتيك به دو الگوي كاهش تـدريجي و لحظـه   مطالعه

اي خـاص يـا رخـدادي     اي به لحظـه  ي پژوهش حاضر اشاره محوري منجر شده بود، نمونه
خاص در اين تغيير شكل نداشتند و فقط به تغيير شـكل آن در گـذر زمـان اشـاره كردنـد.      

) نيز تغيير شكل عشق را متذكر شده است، اما نتـايج  Strada,2009ي استرادا ( اگرچه مطالعه
ــه ــده مطالع ــي ي حاضــر تأييدكنن ــگر  ي آن نم ــراي كنش ــد. ب ــهباش ــترادا  ان در مطالع ي اس

)Strada,2009 شان گذشته است، تغيير عشق به معناي تقويت،  سال از ازدواج 35) كه حداقل
  تر شدن آن است. رشد و محكم

، يعني »عشق ثابت«قدري مهم است كه ماهيت تجارب  براي كنشگران به» عشق واقعي«
تـر   تعلق نـدارد، در بـيش  تجارب كلي عشق كه به زمان خاصي مثل دوران عقد يا عروسي 

به معناي با هم بودن » احساس يكي شدن«گردد. تجاربي مثل  بازمي» عشق واقعي«موارد به 
به معناي نوعي عشق دگرمحورانـه، بـه ماهيـت تجـارب     » تأييد همسر«و براي هم بودن و 

ي برخـي   تأييدكننده» يكي شدن«ي دوران عقد نزديك است. در اين زمينه مضمون  عاشقانه
هاي طوالني مدت، مثل گذرانـدن   ) در تداوم ازدواجStrada,2009ي استرادا ( ضامين مطالعهم

هـاي يكسـان اسـت. همچنـين مضـمون       زمان با يكديگر و اشترك عاليق مشترك و ارزش
ي اسـترادا   ي يكديگر را كردن و ابراز قدرداني در مطالعـه  با مضامين مالحظه» تأييد همسر«
)Strada,2009 باشد. مي) همراستا  
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هـاي مثبـت    با صرفا يـادآوري جنبـه  » عشق ثابت«نيز در تجارب » سازي خاطره«تجربه 
ي  هـاي عاشـقانه   ساختن واقعيت، كنشگران را به فـانتزي  گرايانه  رابطه و همسر، يعني آرمان

كه در اين سه مضمون، عشق صرفا از طريق رابطـه   سازد. اما درحالي دوران عقد نزديك مي
به نقـش  » پسند عشق مردم«شود، مضمون چهارم يعني  همسرش برساخته مي ميان كنشگر و

تنها  شان نه مردم در برساخت عشق اشاره دارد. يعني تصور كنشگران از عاشقانه بودن رابطه
شـان   از طريق خود رابطه و تصور خودشان از آن، بلكه از طريق تصـورات مـردم از رابطـه   

كه كنشـگران بـراي    شود تا جايي تر از وجه اول مي گيرد و حتي اين وجه دوم مهم شكل مي
ديگران «پردازند،به عبارت ديگر:  داوري شدن به عنوان يك زوج عاشق به نمايش عشق مي

  ».بايد تصديق كنند كه ماعاشقيم، پس عاشقيم
گيري اين پژوهش وجـود دو طبقـه زنـان و مـردان و دو نـوع       كه در نمونه با وجود اين

ها در تجربـه عشـق    سنتي مد نظر قرار گرفت اما تفاوت چنداني ميان آنازدواج سنتي و غير
اي  ها بحث شد وجود نداشت. تنها در آن تجربـه  ازدواجي، مگر در موارد جزئي كه در يافته

همسرشان » گذشت كردن«شود اصوال مردان به  كه براي زنان و مردان عاشقانه محسوب مي
و آن هم به صورت كالمي و » ابراز عشق«براي زنان  در مسائل مادي اشاره داشتند درحاليكه

  در قالب ابرازهاي غيرمنتطره يعني سورپرايز كردن اهميت داشت.
كنشـگران از طريـق دو   » عشـق تغييرپـذير  «ي  جنسي نيز به عنوان بخشي از تجربه رابطه

شود. در الگوي اول كـه   برساخته مي» پذيرشـ   پذيرش«و » پذيرشـ   عدم پذيرش«الگوي 
جنسي با گذر زمان تبديل بـه پـذيرش    شد، عدم پذيرش رابطه توسط برخي زنان تجربه مي

و » حس همسر يكديگر بود«شود، اما چگونه؛ با پذيرش ديگري به عنوان همسر و ايجاد  مي
تفسير كنشـگراني كـه   ». راحت شدن با يكديگر«؛ يعني »حس محرم يكديگر بودن«در واقع 

هـا بـه    كنند (الگوي دوم) نيز تاييدي بر اين مطلب است. آن ياين عدم پذيرش را تجربه نم
معنـاي محـرم يكـديگر شـدن، و سـپس تجربـه        تر، بـه   تر و صميميت بيش گذر زمان بيش

هـاي اصـلي    يكـي از ويژگـي  » تعـاملي بـودن  «جنسي اشـاره كردنـد. در ايـن حالـت      رابطه
  شود. جنسي مي رابطه

مـورد  «، »خجالت«، با حس »حس راحت بودن«در كنشگران قبل از ايجاد جنسي  ي رابطه
شود، امـا بـا    تجربه مي» پشيماني«و » احساس گناه«، »عدم تمايل«، »سوءاستفاده قرار گرفتن

صورت سلسـله مراتبـي از طريـق     جنسي به  پذيرش ديگري به عنوان همسر، پذيرش رابطه
و » قي كردن سكسنياز تل«، »وظيفه تلقي كردن سكس«، »مردانه تلقي كردن سكس«مضامين 
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ي اول  حـال در دو مرحلـه   شود. با ايـن  برساخته مي» عاشقانه تلقي كردن سكس«در نهايت 
شود، و در نهايت در  ي سوم خودمحورانه مي پذيرش همچنان دگرمحورانه است، در مرحله

  تواند براي برخي كنشگران معنايي عاشقانه داشته باشد. شود كه مي آخرين مرحله متقابل مي
  

  پيشنهادات. 7
هاي مهم و جالب اين پژوهش بود كه در دو الگو مطرح شـد؛ امـا    تغييرشكل عشق از يافته

هاي ديگـري   رسد پژوهش تر بود. به نظر مي الگوي تمام شدن عشق در ميان كنشگران شايع
تغييـر شـكل   در اين زمينه الزم باشد، كه صرفا به همين قسمت از عشـق در ازدواج يعنـي   

دو  جـا  ند. شايد در اين زمينه الگوهاي ديگري نيز قابل شناسـايي باشـد. درايـن   عشق بپرداز
تواند مد نظر قرار گيرد؛ اول، پژوهشي كه به الگوي اول يعني تمام شـدن   پژوهش مجزا مي

پردازد، دوم، پژوهشي كه تفسير افـزايش عشـق را در جريـان     عشق رمانتيك در ازدواج مي
هايي  ي عشق در زوج هايي در مورد تجربه انجام پژوهشين همچن ازدواج مد نظر قرار دهد.

ي عشـق در   بررسـي تجربـه   عالوه بر اينشود.  اند، پيشنهاد مي كه دچار طالق عاطفي شده
شان گذشته و سپس مقايسه  ي طالق هستند و يا مدت كمي از طالق هايي كه در آستانه زوج

  كردن آن با نتايج اين پژوهش مفيد خواهد بود.
يزي كه كنشگران در مواجهه با مشكالت زندگي و نبود عشق رمانتيك، به عنواني آن چ

تواند با در نظر داشتن مفهوم بلوغ آرمسـترانگ و از طريـق    كنند، مي تفسير مي »پايان عشق«
 بلوغ به معناي پذيرش اين تغيير شكل و همچنان عاشق بـودن اسـت.   ؛آموزش تعديل شود

نگاه كنشگران حقيقي بـا رويكردهـاي   سازي دانش و تلفيق  بطور كلي اين پژوهش با بومي
ي راهكـار كـاربردي    شناسـي و ارائـه   شناختي و فلسفي قطعا در آسيب شناختي، جامعه روان

   مفيد خواهد بود.براي تحكيم خانواده 
  
  ها نوشت پي

كيفي وجود ي  اي در تعيين حجم نمونه هيچ قاعده) «2002ي پاتون ( . با توجه به اينكه طبق گفته1 
) 1989ي زيسته در پديدارشناسي، پلكينگهورن ( و با توجه به هدف توصيف عمق تجربه» ندارد

كند؛ در اين ميان رسيدن به اشباع نظري تعيين كننده خواهد  نفر را توصيه مي 25تا  5مصاحبه با 
بتـدا  ). در ايـن پـژوهش نيـز حجـم نمونـه از ا     1394؛ كرسـول  1392بود (به نقل از: محمدپور، 

ي هجدهم  كه از مصاحبه شد. تا اين ها، تحليل انجام مي آوري داده مشخص نبود و همزمان با جمع
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حال براي اطمينان  ي جديد آغاز شد؛ با اين ها و عدم حصول داده تا بيستم روند تكرار شدن داده
جديـدي   هـا نيـز اطالعـات    ي ديگر نيز انجام گرفت كه از آن از رسيدن به اشباع، چهار مصاحبه

  ها متوقف گرديد. آوري داده حاصل نشد و به اين ترتيب فرايند جمع
كننـد نيـز    را در ابتداي ازدواج تجربـه مـي  » عشق واقعي«. جالب است كه اين الگو در افرادي كه 2

  وجود دارد.
به عنـوان يـك مضـمون سـطح دوم شـامل بـد آمـدن از سـكس،         » پست تلقي كردن«. مضمون 3

شود. وقتـي كنشـگران    زشت بودن سكس و ... در سطح اول تحليل مي آور بودن سكس، چندش
كنند به معناي آن اسـت كـه در سـطحي بـاالتر، يعنـي در ذات       ي جنسي را پست تلقي مي رابطه

كننـد؛ بنـابراين مضـمون     ها پست و بي ارزش است فكر نمـي  تجربه، به آن چيزي كه از نظر آن
  رسد. مي» عدم تفكر«ن در سطح باالتر به مضمو» پست تلقي كردن«

شامل مفاهيم سطح اولي مانند اكراه داشتن و طفره رفتن از رابطه جنسـي،  » عدم تمايل«. مضمون 4
كـه    ها به آن اشاره داشتند. هنگـامي  شود، كه كنشگران در مصاحبه منفعل بودن در رابطه و ... مي

و ... » احسـاس گنـاه  «، »خجالت كشـيدن «سطح خود مثل  در كنار ساير مضامين هم» عدم تمايل«
رسـيم؛ يعنـي    در سـطح بـاالتر مـي   » عدم محرميت«ها يعني مضمون  شود، به ذات آن تحليل مي

كنشگران در اصل به دليل شكل نگرفتن حس محرم بودن با همسرشان، يعني راحت نبودن با او، 
  كنند. مي شان احساس گناه، خجالت كشيدن، عدم تمايل و ... را تجربه در اولين تجارب جنسي
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