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نگارانه در بین زنان شاغل و ای مردممطالعه: و جدایی عشق

  تحصیلکرده ساکن تهران

  سهيال عليرضانژاد
 (12/8/97:تاريخ تأييد، 10/9/96: تاريخ دريافت) 

 چکیده
روش انجام پژوهش مردم نگاری و . این مقاله در پی شناخت رابطه عشق با جدایی و طالق است

های دهند که در دههها نشان میسال اجرا شد و یافته 12پژوهش به مدت . نمونه گیری هدفمند بود

شایان ذکر است که مفهوم عشق نیز در خالل . اخیر اهمیت عشق در زندگی زنان افزایش یافته است

انتخابی و ، توان سه نوع ازدواج سنتیبا توجه به نقش عشق در ازدوج می. زمان دگرگون شده است

دهد که وجود عشق در رابطه بین زوجین ها همچنین نشان مییافته. عاشقانه را شناسایی نمود

زن عاشق/ زن معشوق و مهمتر از همه فانتزی حرمسرا را ، های ویژه زن معشوق/ زن همسرچالش

پدیده حرمسرا در هر سه . موثرند این سه چالش بر ظهور پدیده طالق و جدایی. ایجاد کرده است

العمل نشان به این پدیده عکس نوع ازدواج دیده شد اما زنان در ازدواج سنتی کمتر و دیرتر

العمل در برابر اند معموال عکسدهند در حالی که در نزد زنانی که به ازدواج عاشقانه اقدام کرده می

. ذکر شده به ویژه دوگانه همسر/معشوق است هایدلیل این اثر وجود دوگانه. آن شدید و آنی است

عمال ، علیرغم دردناک بودن تجربه از پدیده حرمسرا، نکته آن است که زنان در ازدواج سنتی

 . کنندکنند و احتماال به همین دلیل دیرتر برای جدایی اقدام میموقعیت معشوق را تجربه نمی

 عاشق ،معشوق، همسر، طالق، ازدواج، عشق :گان کليدیواژ
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 مقدمه و بیان مساله -1
ای اجتماعی است که امروزه در زندگی روزمره پیوسته به اشکال مختلف تولید و عشق عاطفه

و شاید مردان( ) همه زنان. شودای زنانه تلقی میعشق پدیده، طور معمولبه. شودبازتولید می

است که عشق بیش از  سانی برای عشق ورزیدن و بیان آن ندارند اما حقیقت آنظرفیت یک

ها پیوند با توجه به تفاوت. پیش تبدیل به امری ضروری در زندگی روزمره زنان شده است

 . های مختلفی برای تداوم مواجه استایجاد شده توسط عشق با ظرفیت
های عاشقانه گیدنز از ظهور جامعه طالق و جدایی یاد کرده و آن را متاثر از ازدواجآ. 

او براین باور است که مشاهدات پیرامون ازدواج و طالق نشان  .(A.Giddense, 1992) داند می
گیدنز همچنین براین باور . دارد های روزمره افراداز اهمیت هرچه بیشتر مفهوم عشق در کنش

های زن شاغل و تحصیلکرده در این پژوهش( بیش از هر زمان دیگری گزینه) است که زن مدرن
تجربه این گروه از زنان در عرصه عمومی همچنین بیش از . ردن داردمتفاوتی برای انتخاب ک
. آوردهای مبتنی بر عقل را در مقایسه با سایر زنان برای آنان فراهم میهمه زنان امکان کنش

ای از آمارهای بسیاری نشان از روند افزایشی طالق در کشور در کنار کاهش ازدواج در پاره
های بسیاری در چند ماه اول  ازدواج شود که طالقمشاهده می. ران داردها مثل گیالن یا تهاستان

در روند طالق در ایران همچنین طالق . است فراواندر سه سال اول پس از ازدواج  ،انجام شده
شک بی. شودگذرد دیده مییا متارکه در بین زنانی که بیش از بیست سال از عمر ازدواج می

 گذارند اما با توجه به اهمیت فزآینده عشق در زندگی امروزها تاثیرمیعوامل مختلفی براین روند
 . ای بین عشق و طالق مشاهده کردتوان رابطهاین پژوهش در پی آن است که بداند آیا می

 پژوهش روش -2
نگاری برای انجام این با توجه به ماهیت پرسش تحقیق و موضوع مورد مطالعه روش مردم

مند را برای و مشاهده نظام را این روش امکان رابطه طوالنی و عمیقپژوهش انتخاب شد زی
براین اساس مطالعه بر تجربه عاشقانه گروهی از زنان داوطلب شاغل  .آوردپژوهشگر فراهم می

 12اند به مدت ای از زندگی خود را در تهران گذراندهو دارای تحصیالت دانشگاهی که دوره
ست که در خالل این پژوهش همواره تالش شد تا رابطه قدرت بین شایان ذکرا. سال ادامه یافت

امکان پرسش و پاسخ از ، برای تحقق این مهم. پژوهشگر و مشارکت کنندگان به حداقل برسد
ها  کنندگان مواجه بود و به آنهای مشارکتهر دو سو فراهم و بارها پژوهشگر نیز با پرسش
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بقیه بمدت طوالنی با پژوهشگر در ، کنندگانشارکتبه جز تعداد معدودی از م. دادپاسخ می
و تجربیات زیسته خود را در لحظه مواجهه با مساله در اختیار پژوهشگر قرار  ندارتباط بود

ها با یافته، گیری مفاهیماین پژوهش با مراجعه به واقعیت آغاز شده و به تدریج با شکل. دادند می
ها  براین اساس نظریه به تدریج بر یافته. ندیج را شکل دادو نهایتا نتا ندمبانی نظری مقایسه شد

نگارانه بلند مدت اثر گذاشته است اما مفاهیم بر مبنای دستاوردهای حاصل از مشاهده مردم
های فاقد ساختار و گفتگوهای مداوم گردآوری اطالعات با اتکای به مصاحبه. فراهم شده است

. فراهم شد، ها و شرایط گوناگوندر موقعیت کنندگان در این پژوهشبا اغلب مشارکت
. ها عمدتا بر تجربه عاشقانه و پیامدهای آن در خالل سیرزندگی فرد تمرکز داشت مصاحبه

این . پیوسته با پژوهشگر در ارتباط بودند، کنندگان به ویژه از طریق فضای مجازیمشارکت
گیری در این نمونه. کردفراهم میارتباط اجازه مشارکت در تجربه در لحظه را برای پژوهشگر 

های مختلف سنی و تحصیلی را کنندگان ردهمشارکت. پژوهش عمدتا نمونه گیری هدفمند بود
که عمدتا  1با مشارکت چهل و شش زن، های مورد استفاده در این پژوهشداده. گرفته انددر بر

دو بحث . اهم شده استفر، کمابیش؛ با پژوهشگر در ارتباط بودند، سال گذشته 12در خالل 
گروهی متمرکز با شرکت دختران و پسران جوان انجام شد که برای نیل به نوعی از پایایی مورد 

کنندگان ارائه شده و ده نفر ها به مشارکتیافته، همچنین برای نیل به اعتبار. استفاده قرار گرفت
 1320از متولدین دهه ، این پژوهشکننده در زنان شرکت. ها را مطالعه کردنداز آنان آخرین یافته

از اهداف و شیوه انجام ، کلیه این افراد. اندهجری خورشیدی تشکیل شده  1360تا پایان دهه 
  . ها گفتگو شدپژوهش آگاه بوده و در مراحل مختلف پژوهش با آنان درباره یافته

 ها  و نظریهها  تعریف -3
 تحول مفهوم عشق  -3-1

ای از خصوصیات که در او دلیل پارهفرد شخصی را به، ر عاطفه عاشقانهکه دبراون معتقد است

او معتقد است که این عاطفه دربرابر گذر زمان نیز مقاوم باقی . داردعزیز می، تجسم یافته است

مثابه انرژی زایای زندگی شناخته شده و از سو بهعشق از یک. (55-56: 1394، هلمب.) ماندمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنندگان از شارکتکنندگان و همچنین گمنامی مبرای حفظ اصول اخالقی حفاظت از حریم خصوصی مشارکت  1
ها از سوی کنندگان نامهای مستعار برای معرفی ایشان استفاده شد. به منظور ایجاد امکان نقد از سوی مشارکتنام

 ها آن را به اطالع پژوهشگر برسانند. خود آنان تعیین شده تا بتوانند در صورت عدم موافقت با یافته
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های جسمی رغم تفاوتکه علیوایتهد معتقد استاس.. شوداری تلقی میسوی دیگر نوعی بیم

آنان . که آنان به دو گونه مختلف تعلق دارندمعنا نیستآنامر بهاین، زنان و مردان در عشق
 .S 14 :2003) قبول جسمی هستندهای قابلگونه با تفاوت موجوداتی متعلق به یک

Whitehead) .دهد که زندگی بلندتر و شدن به فرد اجازه میق واقعبودن یا مورد عشعاشق

، غذاییرژیم، زندگیچیز دیگری در دنیا از قبیل سبکتاثیری که هیچ. معنادارتری را سپری کند

            . (B. Peace &A. Peace: 2009: 37) بخشدفرد نمی را بههای خوب و غیره آنژن

نحو معنادار از جهان پیش از جهان مدرن به. استای وابسته به زمان و مکان عشق پدیده

توان انتظار داشت که مفهوم عشق در جهان مدرن با پیش از آن رو میازاین. خود متفاوت است

العمل حال عکسمثابه محصول فوری و بالفصل و درعینماکس وبر عشق را به. متفاوت باشد

م وی عشق راهی است برای جستجوی بزع. کندارزیابی می، شدنبه فرآیند عقالنی نسبت

چنین عشق هم ،حالاما درعین، جهانی(در مقابل رستگاری آن ) رستگاری شخصی در این دنیا

 .N) لومانان.. (S. Jackson, 1993: 203) عقالنیت در برابر عقالنیت استنوعی تاکید بر عدم

Luhmann) زعم او عشق رمانتیک به. ردبرنوعی پیوند بین عشق رمانتیک و جامعه مدرن تاکید دا

، ابزاری برای ارتباط و محقق ساختن خواستها و استعدادهای فردی در یک دنیای پیچیده

کند که معموال ای بین عشق و فردیت برقرار میاو رابطه ویژه. است، نام و نشان بی غیرشخصی و

رن است مورد چالش ها مدالبته این اندیشه که همه این. طور سنتی مورد سوال بوده استبه

 . همان() است

. دهد که نوعی از عشق مورد نقد جهان اجتماعی استتذکر می (Ros Brunt) رز برنت

عنوان وسیله تثبیت پیوندهای زعم گیدنز روابط شخصی دوستانه و صمیمیت جنسی به به

، نیکگرامیان م. پور و جالییح.  وA. Giddense, 1992اند ) اجتماعی در جهان مدرن مطرح

-رمانتیک را میمردم کیفیت عشق  1راتنر در جهان مدرن  غریبه شدنسی. بنظر. (25: 1390

اما این غربت . کند تا ناامیدانه در جستجوی یک عاشق  برآیندمردم را وادار می، غربت. پروراند

ه کار موجود در باراین سختی با توجه به تقسیم. باشد شود که یافتن این فرد سختموجب می

 .کندتر می شدن را سختباهم جفت  ،کندهایی که تجارب زندگی مردم را متفاوت میفعالیت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  estrangement 
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و اتفاقی  بینیغیرقابل پیش، نهایتا غیرممکن  1بنابراین این عقیده ظاهر شد که یافتن یک معشوق

ماد را توان اعتدر دنیای مدرن نمی  (1992) بیان گیدنزبه. (C. Ratner, 2000: 16) جادویی است

. را فراهم کردرا جلب و با نشان دادن محبت و سعه صدر زمینه آندر اختیار داشت بلکه باید آن

ترتیب بدین. یابدگاه الزم را میکه اعتماد و تکیهدر جهان مدرن فرد تنها در روابط شخصی است

نز چند نوع گید. کندفرد در یک رابطه صمیمی و عاشقانه خود را مجددا شکل داده و پیدا می

، عشق رمانتیک، (37 :1992) 2عشق شهوانی: ترتیب عبارتند ازکند که بهعشق را از هم متمایز می

ای کمابیش جهانی گیدنز عشق شهوانی پدیده عقیدهب. 4و نهایتا رابطه و عشق ناب 3عشق توامان

عشق . دظاهر ش 19و  18که در اروپای قرون ای فرهنگی استاست اما عشق رمانتیک پدیده

این عشق به نظر . شودکند و او آماده قربانی کردن می می شهوانی فرد را از زندگی روزمره جدا

خطرناک و معادل نوعی ، نظم و انجام وظایف اجتماعی، گیدنز در همه جوامع برای جامعه

واج ای مناسب برای ازدمثابه پایهای عشق شهوانی بهتقریبا در هیچ جامعه. شودسرکشی تلقی می

گوید فرض گیدنز همچنین می. (28-29: 1390، پور و گرامیان نیکجالیی؛ گیردمدنظر قرار نمی

عشق . (44همان: ) همراه داردخود را بهگویی بهای از پاسخکه عشق رمانتیک درجهاین است

 عشق. کند که آشنا و همزاد روحی خود را یافته استرمانتیک این احساس را در فرد ایجاد می

گیدنز . شودکه پس از آن عشق ناب ظاهر مینظر گیدنز ترکیبی از دو عشق مذکور استتوامان به

هایی از قبیل که موقعیت، 5عشق مشروط، عشق توامان فعال است"گوید درباره عشق توامان می

همان: ) درآن جایی ندارند ". اولین و تنها مشخصه مجموعه عشق رمانتیک"، "برای همیشه"

که در عشق رمانتیک افراد در جستجوی شریک زندگی کامل هستند اما با و معتقد استا. (58

کند تا باالخره است و همچنان جستجو می 6فرد در جستجوی رابطه کامل، مفهوم عشق توامان

، گوید بازکردن خود به روی دیگریگیدنز می. (C. Smart, 1997: 307) آن رابطه را بیابد

عشق توامان . (A. Giddense, 1992: 61) را عشق توامان بناممتوانم آنیموقعیتی است که من م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 soul mate 

2 passionate love 

3 confluent love 
4 pure relationship 

5 contingent love 

6 perfect relationship 
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رسد نظر میبه. (62همان: ) که برابری در داد و ستد عاطفی وجود داردبا این فرض همراه است

دهد را کاهش می، که ویژگی انسان مدرن است یکدیگر احساس غربتباز بودن طرفین نسبت به

 . افراد وجود داردیا امید به کاهش آن در 

 زن و عشق -3-2

او تاریخ پیگیری  نظرکه جوامع مدرن یک تاریخ عاطفی پنهان دارند که بگیدنز معتقد است

تر خواستند که بلندتر و مسنزنان نیاکان ما معموال مردانی را می. (2همان: ) جنسی مردان است

قدرت آنان در شکار بود و زن را از که نشانگر ، شکل vاز آنان بوده و همچنین با داشتن اندامی 

آیا زنان قرن بیست و یکم هم همان چیزی را . کردندمورد حمایت قرار گرفتن مطمئن می

رسد که زنان امروز هم انتظار دارند مردان نظر میخواستند؟ به می خواهند که مادرانشان می

گر منابع ها نشاناین. باشندو اقتدار داشته ، پایگاه، طبعیحس شوخ، تحصیالت، شان پولزندگی

         . بخشدقدرت مرد به او اجازه مراقبت از زن را می. قدرت قرن بیست و یکم است

ای که نقش زنان و در جامعه. ندانتظارات متفاوتی دار، زنان و مردان معموال از مفهوم عشق

ها ازاین نقش، یکدیگربه کشش زن و مرد، پوشانی اندکی داردطور دقیق تعریف شده و هممردان به

های میان زن و مرد ای که تفاوتبدیهی است شرایط در جامعه. و انتظارات تاثیر خواهد پذیرفت

: 1393، آرمسترانگج.) کامال متفاوت خواهد بود، تر رنگ باخته یا محل منازعه استهرچه بیش

. ند از این شرایط منتج شده باشدتواپاسخگویی به انتظارات زنان از رابطه عاشقانه میعدم. (27-26

نویسد گیدنز می. های مختلف زنان نیز یکسان نیستنکته مهم آن است که این تجربه در بین گروه

، تر از عشقتجربه زنان مسن، تر سنی تعلق دارندهای جواندر تقابل با زنانی که امروز به گروه

 . (53همان: ) ازدواج نکرده باشد حتی اگر فرد، یافتتقریبا در چارچوب ازدواج معنا می

که در عصر براین باور است 1استیرنز. نحوه بیان احساسات بین زنان و مردان متفاوت است

هایی  های اجتماعی که اشغال کرده و نقشاحساسات در بین زنان و مردان براساس موقعیت، مدرن

مطمئنا "که  جکسون معتقد استاس. . (C. Ratner, 2000: 16-17) متمایز است، که برعهده دارند

چه که دربین مردان گزارش در مقایسه با آن، عشق و تمایل به رابطه جنسی، برای بسیاری از زنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Stearns 
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که برای زنان عشق مهم است در او همچنین معتقد است ". هم هستندبسیار نزدیک به، شده است

 .S. Jackson, 1993: 209))استمراتب کمتری برخوردار حالی که عشق برای مردان از اهمیت به

گیری جنسی بیشتری در مردان معموال جهت. اندزنان بیش از مردان عشق دوستانه را گزارش کرده

 . (Fehr&Broughton, 2001: 118-119) نسبت به عشق دارند، مقایسه با زنان

 عشق و طالق -3-3
پیوند . یشه باقی خواهد ماندزوج عاشق معموال براین باورند که احساس عاشقانه آنان برای هم

کند؛ او زیمل از عشق ضعیف در برابر عشق قوی یاد میگ. . ازدواج نشانی از این باور دارد

روابط خوب و اخالقی ، ای که به شکلی استوار بنیاد شده استشود که در نبود رابطهمتذکر می

به عبارت . (216: 1392) گذاردولی نه چندان عمیق مسیر هموارتری را پیش روی زوجین می

 . آوردرسد که از نظر زیمل عشق ضعیف زندگی آرامی به همراه میدیگر به نظر می

های تنظیم شده و سنتی مدنظر ها در ازدواجرسد روابط آرام و اخالقی در خالل قرنبه نظر می
ر مواردی اما د، کردند نمی در این شرایط افراد اگر چه عشق شدیدی را حس. گرفته استقرار می

زوجین را در کنار ، شددوستی و مودت نسبتا پایداری که در خالل زندگی مشترک ایجاد می

 نکته آن است که در دنیای مدرن مودت برای تشکیل یک زندگی مشترک .کردیکدیگر حفظ می

در صورت پذیرش  تر ضرورت عشق برای ازدواجرسد بلکه در افراد جوانکافی به نظر نمی
در این جا "گوید زیمل درباره جدایی زوجین می. شودتری مطرح میبه نحو قوی اجضرورت ازدو

به . (217: همان) ". شودشود بلکه برعکس ستیزه از جدایی ناشی میجدایی از ستیزه ناشی نمی
شود و تالشی که زوجین با عبارت دیگر با پایان عشق زمینه برای ستیزه و سپس جدایی فراهم می

جدول زیر . انجامدمی به شکست ، نده انشان دادن پایداری عشق خود مصروف کرد ازدواج برای
 . دهدرابطه عشق و طالق با مدل تغییرات خانواده را از نظر آنتونی گیدنز نشان می

 ( C.Smart, 1997: 310) رابطه عشق و طالق با مدل تغييرات خانواده در نظریه گيدنزجدول 
 جدایی و طالق تیمدل جامعه شناخ مرحله زمانی

 عدم وجود طالق ازدواج از پیش تنظیم شده و عشق شورانگیز دورادور  18مرحله اول اوایل قرن 

 طالق محدود و متکی بر گناه عشق رمانتیک مرحله دوم قرون نوزده و بیست

 رابری جنسیتیفرض ب، 1دردسر بی طالق فردگرایی و روابط اجتماعی انعکاسی) عشق توامان 1990-1960مرحله سوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Clean break divorce 
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زن تحت فرمان قانونی ، در این الگو. طالق معنایی نداشت، در ازدواج از پیش هماهنگ شده

در مرحله دوم عشق نکته . زیست و حقی بر دارایی و فرزندانش نداشتو رسمی همسر می

توانست دلیلی برای جدایی باشد؛ اما حق رو خشونت خانگی میمهمی در ازدواج بود و از این

در این دوره معنای ازدواج به تدریج دگرگون و به . به زنان داده شده بود، ق تنها در مورد زناطال

، گیدنز براین باور است که با رشد عشق توامان، در سومین مرحله. یک نهاد شخصی تبدیل شد

به مثابه یک الگوی هنجاری در  1بالینیمیزان طالق به نحو چشمگیری افزایش یافته و هم

ترتیب گیدنز نوعی هم تغییری بین نوع بدین. (C. Smart, 1977: 310-311) س مشاهده شدانگلی

اسمارت تصویر ارائه شده توسط گیدنز را مورد سی.. کندغالب عشق و رخداد طالق مشاهده می

توانند در شکست یک رابطه بسیار می، گوید شکی نیست که این عواملاو می. دهدنقد قرار می

کند که دیگر را به نحوی مطرح می 1هااما او براین باور است که گیدنز این علتموثر باشند 

اسمارت در این باره به . برددر ابهام فرو می، دالیل مرتبط با زنان را که از نظر اجتماعی مقبولند

 ,C. Smart) کندو غیره اشاره می، قلدری، محرومیت اقتصادی، اشکالی از ظلم از قبیل خشونت

1977: 312) . 

 های پژوهشیافته -4

 فهم عشق -4-1

. گذاردفهمی متحول از عشق را به نمایش می، کنندگان در پژوهشبررسی نظرات مشارکت

 که کردندیم گمان طورنیا، عاشقانه تجربه آغاز در حداقل که بودند یمدعآنان  از یاریبس

 باره در انیاطراف یسو از بارها که کردندیم اظهار آنان. ای استهای ویژهمعشوق دارای ارزش

 کوران در که کردندیم اظهار نیهمچن آنان. اندگرفته قرار پرسش مورد عشق ظهور ییچرا

 عشق نیا گاه، پژوهش نیا در. انددهیپرس خود از را پرسش نیا بارها عاشقانه رابطه یهاچالش

است که چون منی او را  او کسی" مانند یاجمله. کردیم ارزش یدارا را او که بود عاشق

                                                                                                                                           
 طالق نیا در. ستین بازگشت یبرا یامکان گرید و شده انجام ییجدا به مربوط امور همه که است یطالق منظور

 فصل و حل یمال لیمسا همه نیهمچن و دینما گریکدی با گرفتن اطارتب به مجبور را نیزوج مجددا که ستین یا بچه
 . شبیه این طالق را می توان در مورد شیوا دید. او و همسر سابقش پس از طالق هرگز یکدیگر را ندیدند. شود یم

1 cohabitation 
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اساسا عشق را با اعطای ارزش به  (Singer)سینگر. دهنده این ویژگی استنشان ". دوست دارد

 به عاشق که چهازآن تعهد که رسدیم نظربه. (46: 1394، هلمب. . )داندمعشوق برابر می

  .است بوده آن یدارا شخصا معشوق که یارزش نه شودیم یناش، کرد اعطا معشوق

ها انواع گوناگونی از عشق را معرفی آن. کنندگان ثابت نبودفهم از عشق در نزد مشارکت

حال بیشتر های اولیه عشق رمانتیک اشک ریختند اما درعینبسیاری از آنان به یاد تکانه. کردندمی

الغانه باین بانوان در زندگی خود به دنبال عشق آرام و پایدار بودند که آرامسترانگ آن را عشق

تر کنندگان معتقد بودند که این روزها مفهوم عشق بیشاز مشارکتبسیاری. (15: 1393) نامدمی

کند که جسم ( تاکید می1340متولد اواخر دهه ) دراین باره هانیه. ابعادی جسمی پیدا کرده است

تر عشق انکرد اما در زندگی دختران جوایفا نمی در تجربه عاشقانه دوره سنی او نقشی اساسی

 . بیشتر جنبه جسمی دارد

شکل و عالیم زندگی عاشقانه ، هانشانه، کننده همچنین معتقد بودند که مفهومزنان مشارکت

روشنی از الهه به. شودو به  عبارت دیگر تجربه عاشقانه در خالل زندگی یک فرد دگرگون می

سخن ، با باال رفتن سن "داشتندوست"دگرگون شدن اداراک خود از عشق و اهمیت یافتن 

کنترل به فردی او کشش غیرقابل دیگر از نظرعبارتبه ". این یک دوره است"گوید او می. گفت

این ویژگی که ممکن است بروز . متعلق به دوره زمانی خاصی از زندگی یک زن است، دیگر

متولد ) انسی. ودشکند یا نه؛ اگر در سنین جوانی ظاهر نشود احتماال پس از آن دیگر ظاهر نمی

. کندیاد می "بالغانهعشق"از مفهوم ، به تحول درک فرد از عشق( نیز با توجه1320اوایل دهه 

-او می. دهد ولی لزوما یکسان نیستانسی اعتقاد دارد که عشق درزندگی هر انسان بارها رخ می

فرد منحصربههر عشقی یک حادثه . شویجور عاشق میکنم تو هر سنی یکمن فکر می": گوید

او دراین باره ضمن توجه به کوتاه بودن  "...کنی و اگر بگردی دنبالش اونو دیگه پیدا نمی...است

خیلی سخت است که یک نفر چهل پنجاه سال ". کندرا مطرح می "مهر"مفهوم ، عمر عشق

اما یک احساسی هست که اسمش عشق نیست ولی برای من خیلی . عاشق یک نفر باقی بماند

اگر یک رابطه سالمی ، ل لمس است همان حس برادرانه قشنگی است که تو بعد از یک مدتقاب

مهر شاید ...کنیمان برایش پیدا میکه تو اتوماتیک...یک نفر آن قدر نازنین است...بوده باشد 
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به نحوی با او هم ، ارغوان که حدود چهل سال با انسی فاصله سنی دارد "...شودجا ظاهر میاین

. کندها فرق میتوان بارها در زندگی عاشق شد اما شکل این عشقاز نظر ارغوان می. ده استعقی

چیز با جزئیات فرق آدم نگرشش به همه...کنم با توجه به میزان بلوغم فکر می..."گوید او می

   "...کنهمی

 و حتی، سی، بیستهای  در خالل این پژوهش همچنین مشاهده شد که زنان متولد دهه

. اندیشیدند؛ و ازدواج محور اصلی اندیشه این زنان بوداوایل دهه چهل هر چه کمتر به عشق می

از اواخر دهه چهل اندیشه عشق رشد کرده و به ویژه در نزد متولدین اواخر دهه پنجاه و اوایل 

دهه شصت اهمیت هر چه بیشتری در ازدواج یافت اما زنان متولدنیمه دهه شصت به بعد 

شایان ذکر است که هم اکنون زنان . ر چه کمتری به ازدواج در مقابل عشق قائل هستنداهمیت ه

-مصاحبه. کنندهای متفاوتی در باره عشق ارائه میهای جوانی دیدگاهتر نیز به نسبت سالمسن

عشق سودایی ، کنندهدهد که بسیاری از زنان مشارکتهای انجام شده در این پژوهش نشان می

آنان دو نوع عشق سودایی و عشق دوستانه را تحت عنوان عشق و . دانندشق میرا معادل ع

کننده در این پژوهش به ویژه تا متولدین نیمه دهه زنان مشارکت. کننددوست داشتن مطرح می

اگرچه . اندتوجه بیشتری نشان داده، های عشق دوستانه را داردپنجاه به دوست داشتن که نشانه

تر درباره نقش رابطه به زنان مسنتر نسبتتفاوت رویکرد در زنان جوان، درخالل این پژوهش

دهند و اما اغلب این زنان عاطفه عاشقانه را در اولویت قرار می، جنسی در عشق مشاهده شد

 . کنندتعریف می، عشق را با عاطفه و نه با رابطه جنسی

 عشق و ازدواج         -4-2

های خانوادگی و رقابت، پایگاه، اد ترتیب داده شده برمبنای ثروتیک روید طور سنتی ازدواجبه

طور عمومی از دنیای غرب محو شده  و بیشتر مردم برای عشق امروزه این رویکرد به. غیره بود

، رابطه بین عشق، کننده در این پژوهشدر نزد زنان مشارکت. (1389، گیدنزآ. ) کنندازدواج می

شود که ( متذکر می1340متولد دهه ) فاطمه. های متعددی دیده شدازدواج و جدایی به شیوه

فقط سکس ...خیلی مردها ...". نیازمندند، وجود حاالت عاطفی برای تداوم رابطه عاشقانهها بهزن

که این...ای دارد یا نهحاالت طرف عالقه، که به شخصیت طرفبراش مهم نیست. خواهندرا می



 

 

 

 

 

 125  نگارانه در بين زنان شاغل و تحصيلكرده ساكن تهران    اي مردم عشق و جدايی: مطالعه

 

 

او معتقد است  ."خواهندکه اون بخش عاطفی را مییش این استها درگیر هستند معناخانم

. شود عمدتا برای ایجاد روابط عاطفی از سوی مردان استهایی که ازسوی زنان ایجاد میچالش

باره موثر دانسته و سخن نگفتن صریح و روشن از گفتن را در اینتوان در سخنفاطمه عدم

قدر توی این"گوید  می باره او در این. دانداجتماعی می هایعواطف را بیشتر متاثر از پیچیدگی

کند که او تاکید می "...قدر همه چیزمان سیکرت }پنهان{ استای هستیم و اینجامعه پیچیده

مهدیه . شودبه بیان ظرایف عاطفی در بین زنان و شوهران نمیها زندگی مشترک نیز منجرسال

هیچ داند که همسرش بهرا به این موضوع مربوط مییکی از علل اصلی طالق خود و همسرش 

ها برای بازگشت مجدد به که آنهنگامی. کردعنوان برای برقراری رابطه عاطفی تالش نمی

. زنمزنگ نمی. کنمیادت باشد من تغییر نمی..."همسرش متذکر شد ، زندگی با هم گفتگو کردند

زمه را چه درحین زندگی روزمره و یا حین ال "توجه"که مهدیه مدعی است "...کنمصحبت نمی

آرمسترانگ نیز به این امر توجه کرده و ج. . کرده استرابطه جنسی از همسرش دریافت نمی

 را یواحد کوشش ای، نکرده فایا را یواحد نقش ورزندیم عشق هاانسان که یزمانگوید می

       . (22: 1393) کنندینم مصروف

عشقی که دیگران به ..."گوید می، به نحو سنتی ازدواج کرده استثریا به عنوان فردی که 

دیدم ولی خودم هیچ وقت این تجربه را نداشتم که کسی را دوست دادند رو همیشه میمن می

حسنا  "...من همیشه به وظایفم بیشتر از احساسم توجه کردم"گوید ثریا می  "...داشته باشم 

تحقیر ، او معتقد بود که بیان عاطفه عاشقانه توسط زن. کردساله نیز به طور سنتی ازدواج  60

وقت عاشق من هیچ..."گفت حسنا می. کردبرای او در پی دارد و شخصا از آن اجتناب می

اش را تحمل عاشق بودن این است که نتوانم دوری..."گوید او در تعریف عشق می.... نشدم

کنم آالن فکر می..."گوید او می. ن متاسف بودحسنا از عدم تجربه عشق و عاشق نشد "...کنم 

من اینو آالن ...چقدر خوب است که آدم یک نفر را دوست داشته باشد و برود بهش بگوید

حسنا معتقد  "...دیدم کسی عاشق شده نمی ....اصال این چیزها نبود...در اون زمان ...فهمیدم

به عبارت دیگر زمانی . تایید نبودای به سن جوانی رسید که عاشقی مورد است که در دوره
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-یلدا هم از زمانی سخن می. زیستوجود داشت که او در آن دوره می "عاشق نشدن"برای 

 . گوید که عاشق شدن ضد ارزش بود

آورد ولی نه وابستگی به اندازه عشق تعهد  می". کندفاطمه در فهم عشق به تعهد اشاره می

رسد اما در عشق تعهد گی در ازدواج به حداکثر خود میاو معتقد است که این وابست "ازدواج

عشق را ...". عشق مادر به فرزند است، برای فاطمه نیز مهمترین سمبل عشق. الزم است

، ظاهرا در این گروه از زنان "...دید...توانیم واقعا توی همان حسی که با مادر و بچه دارد می

صحرا نیز در این رویکرد با فاطمه شریک  ثریا و. ترین محل ظهور عشق استخانواده مهم

فشار از ، اگر مرد عاشق باشه"خواهد او معتقد بود که پری نیز عشق را برای ازدواج می. هستند

عشق را به سنگری ، در نگاه پری سازگاری عاشق نسبت به معشوق  ". شودروی زن کم می

زن و شوهرها بیشتر وابسته هم ...هاقدیمی..."گوید او می. کندبرای حفظ موقعیت زن تبدیل می

اما در . شوددراین نگاه عشق به مثابه ضرورتی در ازدواج مطرح می ". این عشق نیست...هستند 

 "پذیریفقدان مسئولیت"ویژگی مهم ، نگاهی که ارغوان نسبت به عشق به اصطالح مدرن دارد

آالن کمک ...گوییمییک جایی ...خواهییک جایی تو حمایت می..."گوید او می. است

بدین ترتیب در نگاه او  "...کنیتو همش احساس ناامنی می...خواهد راحت باشدمی...خواهم می

    . شودرابطه عشق و ازدوج گسسته می

تر احتمال کاهش عمر ازدواج بیش مشاهدات این پژوهش نشان داده است که در زنان جوان

این . ر دو گروه با عشق وارد ازدواج شده باشندتر است؛ حتی در شرایطی که هاز زنان مسن

طول ، گذارد که ضمن افزایش میزان روابط عاشقانهچنین روندی را به نمایش میپژوهش هم 

دهد که اعتقاد به ضرورت عشق و مشاهدات نشان می. یابدکاهش می، زمان و عمق این عاطفه

  . تتر استر بیشجستجوی آن در زندگی و ازدواج زنان جوان

اما در نزد زنان . احتماال در ازدواج مبتنی بر عشق؛ وابستگی بیش از استقالل مطرح است

مواردی مطرح شد که در آن ازدواج به مثابه عاملی برای استقالل ، کننده در این پژوهشمشارکت

به ، حماسه و یلدا برای استقالل و جدا شدن از خانواده پدری، ستاره. زن مدنظر قرار گرفت

مشاهدات در این پژوهش پناه گرفتن گروهی از زنان در اشکال مختلف . زدواج روی آوردندا
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آنان برای فرار از فشارهای پدر و مادر به ازدواج . گذاردرا به نمایش می، عشق به مثابه سامان

شود به عشق فرزند و گاه برند؛ در گریز از ازدوجی که صمیمیت کافی در آن یافت نمیپناه می

رغم مشاهده افزایش علی. برندعشق پدر و مادر یا روابط دوستانه با زنان دیگر؛ پناه می، دامجد

روابط مدنظر آنان این عشق را در  ،در زندگی خانوادگی تمایل  زنان به عشق رمانتیک مدرن

بدین . بخشدخانواده به چالش کشیده و احتمال طالق و جدایی را در بین عشاق فزونی می

رود رسد که برای بسیاری از زنان عشق برای ازدواج مطرح است اما انتظار مینظر میترتیب به 

های اخیر ربط بین عشق و ازدواج کاهش یافته و شاید تمایل به ازدواج کمتر شده یا که در دوره

ازدواج را به ، کننده در این پژوهشبرخی از زنان مشارکت. انتظارات از ازدواج محدود شود

-ای دیگر عشق را در ازدواج امری ضروری میکه عدهکردند؛ در حالیی عشق تلقی میمثابه ناف

میرد اما ( و انسی معتقد بودند که در ازدواج عشق می1340متولد نیمه دهه ) شهرزاد. شمردند

، ( نیز بین عشق و ازدواج1360متولد نیمه دهه ) حنا. این امر لزوما به معنای پایان ازدواج نیست

-در زندگی زناشویی عشق می. عشق به نرسیدن است"گوید او می. بیندنی میناهمگو

عشق و شور و شوق حاکم بر آن ، به نظر حنا عادت و روزمرگی حاکم بر ازدواج "...عادته...میرد

  . بردرا از بین می

ازدواج انتخابی و ازدواج مبتنی بر عشق ، در خالل این پژوهش سه نوع ازدواج سنتی

این رابطه به دلیل نفس همان رابطه شکل گرفته و تحت تاثیر ، در ازدواج عاشقانه. شدشناسایی 

گیری ها در شکلدر این حالت نقش خانواده. شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی بیرونی نیست

در ازدواج . گیری ازدواج موثر استضعیف شده و رضایت عاطفی دو طرف در شکل، ازدواج

ویژه عشق رمانتیک و ازدواج به، رابطه بین عشق. گرایدواده به کمرنگی میانتخابی نیز نقش خان

این اندیشه وجود دارد که ازدواج مبتنی بر عشق . به اندیشه برابری بین زوجین مربوط است

رسد که عشق نوعی گونه به نظر میاین. شودمنجر به برابری قدرت در بین زوجین می، رمانتیک

زن به مثابه معشوق ممکن است براین باور باشد که مرد . کنداد میقدرتی در عاشق ایجبی

تواند این انتظار را در نزد بانوان این امر می. از قدرت کمتری در مقابل او برخوردار است، عاشق

انسی بیش از همه . رو دارندایجاد کند که نوعی ازدواج مبتنی بر برابری در پیش
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شهرزاد . و طرف درگیر در رابطه مبتنی بر عشق تاکید داردکنندگان به برابری بین د مشارکت

موقعی که ازدواج ". بخشدبه فرد در جامعه قدرت می، معتقد است که ازدواج و تشکیل خانواده

اگر فرد عاشق کسی باشد ، بنا به طرز تلقی آرامش "دار شدم احساس قدرت کردمکردم و بچه

یلدا و . سعی خواهند کرد که مشکالت را حل کنند هادر زمانی که مشکالت ظهور پیدا کرد آن

که عاطفه های متمادی پیش بردند بدون آنثریا عاقالنه زندگی به ظاهر کاملی را برای سال

حسنا عالوه بر سن و . ای نسبت به شریک زندگی خود داشته باشندعاشقانه یا دوستانه

گوید که تا زمان او می. ا شبیه استتحصیالت از نظر شیوه زندگی و رفتار نیز به ثریا و یلد

اگر چه یلدا به شیوه  -ثریا و یلدا، الگوی زندگی حسنا. گاه عشق را تجربه نکردازدواج هیچ

سالگی ازدواج  21تا  19هر سه این زنان در فاصله . بسیار شبیه به هم بود -متفاوتی ازدواج کرد

هر سه زن با توجه به . ی تربیت شده بودندهای فرادست و به خوبآنان زنانی از خانواده. کردند

های خوب در خانه خوشبخت و موفق بودند؛ آنان مهمانی، بسیار زیبا، استانداردهای موجود

شان را در اولویت قرار هر سه این زنان فرزندان. های خوبی تربیت کردندخود برپا کرده و بچه

ن است که هر سه زن با ضعف یا فوت نکته آ. دادند و بعد از آن به والدین خود اندیشیدند

( نیز ازدواج 50متولد دهه ) مهدیه. والدین و  بزرگ شدن فرزندان به طالق یا متارکه اقدام کردند

ثریا و حسنا بود اما پس از چند سال زندگی ، تر از یلدااو جوان. ای داشتسنتی و هماهنگ شده

کننده در این بین زنان مشارکتدر . مشترک با وجود یک فرزند دختراز همسرش جدا شد

عمال طالق نگرفتند اما ، همه آنانی که به شیوه سنتی و مدیریت شده ازدواج کردند، پژوهش

         . عموما با بزرگ شدن فرزندان از همسرشان بیش از پیش فاصله گرفتند

مبتنی بر هایی ازدواج، کنندگان در این پژوهشرسد که برخی دیگر از مشارکتبه نظر می   

به مثابه عامل اصلی ، حکایت از عشق رمانتیک عشق داشتند اما روایت خود این بانوان از ازدواج

کند ولی انتخاب او لزوما برمبنا زن انتخاب می، به عبارت دیگر در این نوع ازدواج. ازدواج ندارد

الهه از جمله . ستکننده او به دلیل عاطفه عاشقانه نیست بلکه عقل در این باره عامل تعیین

همسر الهه از طریق چند تن از دوستان مشترک به . افرادی است که به شیوه انتخابی ازدواج کرد

الهه چند بار به مالقات همسرش رفته و در باره مسایل مختلف با او به بحث و . او معرفی شد
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، موقعیت طبقاتی های فرهنگی خانوادگی و حتیگفتگو پرداخت و نهایتا با در نظر داشتن تفاوت

، خواست که در آن با آسایش و احترامالهه ازدواجی می. در باره ازدواج به توافق رسیدند

تمایلی به ازدواج درون فامیل  او همچنین بر خالف نظر پدر. های خود را دنبال کندخواسته

مهمی از نهاد  های انتخابی نوعازدواج. ها را در ازدواج محقق کردالهه همه این خواسته. نداشت

عشق در این ازدواج هدف یا . های اخیر در ایران شکل گرفته استازدواج هستند که در دهه

. ای از زندگی رخ دهد یا اصال رخ ندهداگر چه ممکن است در برهه ؛حتی مساله اساسی نیست

دواج طیبه نیز به شیوه مشابهی از. های فردی استتحقق خواسته، مساله اساسی در این ازدواج

شاید بتوان ازدواج یلدا را هم در گروه . کرد و زندگی خانوادگی خود را تاکنون پیش برد

رغم آن که عاشق همسرش نبود در رویای یک او علی. بندی کردهای انتخابی دستهازدواج

او هرگز اجازه . تصمیم به ازدواج با یکی از اقوامش گرفت، برخالف نظر خانواده زندگی خاص

به دست نیاورد و نهایتا به متارکه ، رغم میل پدر با او ازدواج کرده بودمردی را که علی جدایی از

رغم نظر پدر با مردی علی ،گذشت حماسه که به راحتی از مردی که به او عالقمند بود. تن داد

گوید او راجع به همسرش می. ازدواج کرد که از اولین مالقات نسبت به او احساس بدی داشت

-کردم چون همسرم را مدام با او مقایسه میوایل ازدواجم به روانشناس مراجعه میا..."

ولی من مقاومت کردم و در برابرشون ...خوردبابام به من گفت که این به درد تو نمی...کردم

ازدواج ، ها عالقمند بودندیلدا و حماسه هر دو انتخاب کردند که با مردانی که به آن "...وایستادم

  . عاشق نشدن یک ارزش بود، در خانواده حماسه و همچنین یلدا .نکنند

 ازدواج در یضرور یامر مثابه به را عشق، پژوهش نیا در کنندهمشارکت زنان از یگروه

صحرا از  .باشد شده آغاز ازدواج از شیپ از احساس نیا دیبا لزوما که باورند نیبرا و دانسته

 را ینکات شوهرشبا  ییآشنا نحوه انیب در صحرا. دجمله کسانی بود که با عشق ازدواج کر

 خوشمان گریهمد از..."دینمایم متبادر ذهن به را عاشقانه وندیپ کی ظهور که کندیم مطرح

 ادامه صحرا "...زهایچ جور نیا و دیآیم خوشم یلیخ شما تیشخص از کال من گفت...اومد

 کی یرو بعدش...دیکش طول مین و سال کی حدود یزیچ...رابطه نیا یبرقرار..." دهدیم

 شیپ یترمانهیصم حس کی... کنار میگذاشت را هاتیمن موقع اون... میکرد کار هم با یاهینشر
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 یسالگ 19... میبکن... هاصحبت یلیخ که شد باعث... میبود هم با ما وقت عالمه کی...اومد

در این . ازدواج کرد، دانستیم جوان ازدواج یبرا را خود کهآن رغمیعلصحرا  "...کردم ازدواج

 صحرا بودن جوان و ساله ده یسن اختالف به توجه با. کندداستان صحرا نقش معشوق را ایفا می

 را کیهژمون یمردانگ اتیخصوص زین همسرش داشت؛ را موکد یزنانگ اتیخصوص از یبرخ او

 او یبرا هم شهمسر و است گانهی همسرش یبرا که بود مطمئن صحرا.  گذاشتیم شینما به

 -1..." دیگویمصحرا . صحرا بسیاری از خصوصیات مردانگی هژمونیک را دارد همسر. بود کتای

. داشت هیکن -3. بود خوب یلیخ التشیتحص -2. داشت یخوب یلیخ تیوضع یاقتصاد نظر از

.... دانستینم محدود خانه یکارها به فقط را زن.... بود اصالت با یاخانواده یعنی. داشت پشت

 هم کنار در حال نیع در یول... میدار متفاوت یهاخواسته عالمه کی تا دو ما... گفتیم شهیهم

 شیهامسافرت در را همسرش یگرید زن که شودیم متوجه صحرا یروز ".... میکنیم یزندگ

همسر صحرا در طی ورزش سقوط کرده و  .کندیم یهمراه، درمان یبرا کشور از خارج به

او برای چندین سال در خارج از کشور درمان کرد و سالمت . او صدمه دیده بودعصب جنسی 

 صحرا به اماکرد ن رد شیزندگ در را یگرید رابطه وجودصحرا  همسر. خود را به دست آورد

 با طیشرا نیا در ". ردیگینم را تو یجا او. است من معشوق او و یهست من همسر تو..."گفت 

 شهیهم یبرا فرزندش همراه به و کرده ترک را همسرش صحرا، وقمعش تیموقع دادن دست از

 . کرد ترک را همسرش صحرا، معشوق گانهی تیموقع رفتن دست از با. رفت رانیا از

هانیه . پاسخ مثبت داد کردسالگی به عشق مرد جوانی که به او ابراز عالقه می 17هانیه نیز در 

رغم مخالفت او شخصا و علی. دوست داشتعاشق همسرش شد چون ظاهرا پیگیرانه او را 

گوید او می. تصمیم به ازدواج گرفت زیرا مطمئن بود که مرد زندگی خود را یافته است، والدین

خواهد دیگر؛ بعد هم خوب هر جور رفتاری از من دید به روی خودش نیاورد؛ حتما می..."

بعد که شوهرم آمد منو ...". نگ شدرها به سرعت کماما  روابط عاطفی بین آن "...عالقمند شدم

.... وقت بهش نرسیده بودهایی که هیچرفت دنبال یک شاخ و برگ...گرفت و خیالش راحت شد 

از تو ...تا دیروقت من تنها بودم خونه ، روزها، هاساعت...ساز دوست داشت رفت کالس ساز

ز کوک کردن و دور هم بودن نشستند به ساز زدن و سامی...رفت با دوستاش آمد میکالس در می
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تنهایی هانیه شدیدتر ، با آمدن فرزند. روابط عاطفی بین هانیه و همسرش خیلی زود افت کرد "...

او مسئول زندگی . ای دیگر از زندگی را به روی او باز کردشد اما از سوی دیگر مادر شدن جنبه

 . را جبران کندهای او ها بعد همسر هانیه سعی کرد تنهاییسال. فرزندش بود

. قرار گرفت آرایی و توان همسرش در جمع( تحت تاثیر مجلس60متولد نیمه دهه ) اعظم

خانواده در این ازدواج دخالت چندانی . ها عاشق هم بودند و تصمیم گرفتند که ازدواج کنندآن

یج اما به تدر -کرد که عاشق همسرش استیا در ابتدا فکر می -او عاشق همسرش بود. نداشت

کرد گوید که در دوران نامزدی نقش یک زن عاشق را بازی میاعظم می. این عشق رنگ باخت

. ولی پس از ازدواج نتوانست ایفای این نقش را ادامه دهد و آنان به زودی از هم جدا شدند

به یک ازدواج انتخابی دست ، ستاره دو بار ازدواج کرد بار اول برای گریز از خانه و کنترل مادر

گمان  او تا آخرین روزهای جدایی. او بار دوم عاشق و وارد یک رابطه همدم همسری شد. ازیدی

رابطه او متکی بر یک . اش کامال عاشقانه و محکم استاش با شریک زندگیبرد که رابطهمی

عشق رمانتیک بود که او حداقل در ابتدای ارتباط در موقعیت معشوق قرار داشت اما در خالل 

درستی رسد که ستاره بهبه نظر می. موقعیت او از معشوق به عاشق تغییر کرد چهار سال

ستاره تا . که عمال خود را تنها و برجامانده یافتدانست که این اتفاق رخ داده است تا زمانی نمی

با  سنبل در خانه یکی از بستگان. ها پس از جدایی نتوانست تعادل خود را به دست آوردماه

گوید همسرم در او می. ها مدت کوتاهی بعد عاشقانه با هم ازدواج کردندآن. شدهمسرش آشنا 

به تدریج با ادامه تحصیل من مخالفت  آغاز ازدواج با همه چیز موافق بود ولی بعد از ازدواج

کردم گوید ازدواج در فرهنگ ما خیلی مهم است و من همیشه به ازدواج فکر میسنبل می. کرد

رابطه ما در زمان ازدواج بسیار خوب بود "گوید او می. خواستمی ازدواج میو روابطم را برا

ما زن و شوهر که شدیم فقط چند ماه زن و ...دعواهایمان دو سه ماه بعد از ازدواج شروع شد...

 ...به همسرم اعتماد ندارم..."گوید او در باره همسرش می "...شوهر خوبی برای هم بودیم

کوتاه مدت بودن روابط و زمانمند بودن آن  ". احساس امنیت کامل نکردم وقت در باره او هیچ

عشق را امری ضروری برای ازدواج تلقی ، اغلب این زنان. ها قابل مشاهده استدر این ازدواج

کننده با بدین ترتیب در بین زنان مشارکت. دانستندکرده و ازدواج را برای زندگی ضروری می
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با کاهش احساس عاشقانه در یکی از . روابط در ازدواج تغییر کرد شکل و ماهیت، ورود عشق

های پیش روی زنان عاشق در زندگی چالش. شودامکان پایان یافتن ازدواج ایجاد می، طرفین

 . توان عبارت از دوگانه معشوق/عاشق و دوگانه همسر/معشوق دانستخانوادگی را می

 معشوق/همسرهای معشوق/عاشق و دوگانه -4-3

( و صحرا نشان از تالش 60متولد اواخر دهه ) ( شیرین50متولد اواخر دهه ، )های ستارهداستان

نکته مهم آن است که این شرایط ثابت نمانده و با گذشت . مرد عاشق برای قانع کردن زن دارد

تا زمانی که زن ظهور عشق را باور کرده و به ، به گزارش زنان. موقعیت زن تغییر کرد، زمان

دهد اما پس از آن معموال مرد به تالش ادامه می ،شوددرگیر رابطه عاطفی  حاظ احساسیل

( 60متولد دهه ) شیرین. ترین این موارد استداستان هانیه از مشخص. کندعملکرد مرد تغییر می

اگر من بروم تو ناراحت "ها تالش برای نفوذ به قلبم از من پرسید  گوید که او پس از مدتمی

که با خودم مشکل کنم و اینکنم که اذیتت میمن فکر می"بعد از مدتی گفت که  "شوی؟می

، با پذیرش وابستگی "که ما یک مدتی همدیگر را نبینیم یا کمتر همدیگر را ببینیمدارم و این

، فاطمه، هانیه، اعظم، شیرین، این تجربه در صحرا. کندموقعیت زن از معشوق به عاشق تغییر می

این شرایط برای زنان از پیچیدگی زیادی برخوردار . د و ستاره به روشنی مشاهده شدشهرزا

 . شودکه یک رابطه عاشقانه به ازدواج منجر میاست به ویژه هنگامی

. شود که شرایط آنان کامال متفاوت استیک زن معشوق به زن همسر تبدیل می، با ازدواج

از دست دادن موقعیت معشوق . شودم و ستاره دیده میاعظ، رعنا، صحرا، این امر در تجربه یلدا

دید او تا زمانی که خود را در موقعیت معشوق می. ها پس از ازدواج رخ دادبرای صحرا سال

به زندگی خانوادگی ادامه داد اما زمانی که همسرش زن دیگری را به ، رغم همه مشکالتعلی

های او در خالل سال. برای همیشه ترک کرد مثابه معشوق برگزید؛ صحرا زندگی خانوادگی را

گفت او می. زمان با موقعیت معشوق دراختیار داردازدواج مطمئن بود که موقعیت همسر را هم

 "...کندمقایسه نمی...بیندکدام را اصال نمیدر محل کارش با زنان زیادی ارتباط دارد اما هیچ..."

برای همیشه ، قعیت معشوق به دیگری تعلق داردکه صحرا به مثابه همسر دانست که موزمانی

و ، دریا، فاطمه، عالوه بر صحرا دوگانه همسر/معشوق در زندگی ثریا. این رابطه را ترک کرد
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فاطمه و دریا به این دلیل زندگی خانوادگی خود را به پایان نرساندند ، رعنا نیز دیده شد اما ثریا

طور ناهمزمان در شرایط همسر و هم رعنا به. داشتندگاه موقعیت معشوق را در اختیار نهیچ که

، تمایل به معشوق بودن، با توجه به اهمیت عشق در زندگی زنان. در شرایط معشوق قرار داشت

شود تا از سوی دیگر تمایل به ثبات در رابطه موجب می. شوددر زن به مثابه همسر مشاهده می

درگیر بودن در دوگانه همسر/معشوق . باشدزن به مثابه معشوق در پی کسب موقعیت همسر 

را در خود داشته باشد  "زن دیگر"شود که زن همواره تمایل به رسیدن به موقعیت موجب می

، وجود این دوگانه. کندتشدید می که احتمال ظهور احساس برجای نهاده شدن را در هر دو تیپ

شکل و ماهیت این روابط با دهد که تالش مرد برای وجود بیش از یک رابطه را نشان می

 . یکدیگر متفاوت است

 برجاماندگی -4-4

قدرت ترک رابطه را نداشتند و معموال آن را تا  کننده در این پژوهشبسیاری از زنان مشارکت

زن برجای مانده کسی است که شور . دادندآنان را ترک کند ادامه می "آن دیگری"زمانی که 

. شدن استاما هم اکنون اسیر درد هجران و تحقیر ناشی از رهاآورد هیجان عشق را به یاد می

، شدن در برخی از زنانی که در پژوهش مشارکت داشتنداحساس واماندگی و برجای گذاشته

آنان معموال این احساس را با کلماتی مانند  . مشاهده شده است، هایی از زندگیحداقل در دوره

توانستم برایش انجام دادم اما او آخرش مثل کاری می من هر"یا  "خواهدهیچ مردی مرا نمی"

در چنین شرایطی اعظم که . کنندبیان می " کس مرا دوست نداردهیچ"یا  " بقیه مرا ترک کرد

رعنا  ". دانستم که پیر و زشت هستممن می"گفتمی، بیست و چند ساله( و زیبا بود) زنی جوان

ات ه من گفت تو پیر هستی و  دیگر از زیباییاو ب"نیز در همان شرایط سنی و جسمی گفت

طالق از عوامل  ". مانیکنه؟ اگر من ترکت کنم همیشه تنها میکی به تو نگاه می. چیزی نمانده

را عینا تکرار "من زنی پیر و زشت هستم"این زنان جمالتی از قبیل . موجده این شرایط است

، ها را دوست نداشتندره این که مردها هرگز آنستاره و شیوا در یک دوره زمانی در با. کردندمی

شخصا تصمیم به ، کننده در این پژوهشدر مواردی زنان مشارکت. دادندتردیدی به خود راه نمی

اما عجیب بود که کماکان این احساس را داشتند که ، خروج از زندگی خانوادگی گرفته بودند
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کنه باهام بازی می، کنم تحقیرم کردهفکر می" :ستاره در این باره نوشت. اندبرجای گذاشته شده

چرا من رو دوست دارن؟ ته دلم منتظر ...کردم که همیشه فکر می": گویدستاره همچنین می "...

زنی است که موقعیت معشوق را از ، زن برجای مانده "...بودم یک روزی به اشتباهشون پی ببرن

او احساس عشق را در خود . ز دست داده استکند که این موقعیت را ادست داده یا باور می

    . کنداما آن را دریافت نمی می کند کشف

 حرمسرا پدیده -4-5

تصمیم گرفت در کنار مردی که فاقد قوای جنسی بود به ، صحرا زنی بود که در عین قدرت

ه قرار او به تدریج متوجه شد که همسرش با زن جوان دیگری در ارتباط عاشقان. زندگی ادامه دهد

به نظر . معشوق او است، همسرش به او متذکر شد که صحرا همسر او و آن زن دیگر. گرفته است

رو و از این موقعیت همسر از اهمیت بیشتری برخوردار است رسد که از دیدگاه همسر صحرامی

 شبیه همین گفتگو بین. تاکید داشت که این دو جدا هستند و کسی در موقعیت صحرا قرار ندارد

های مردانگی در تجربه شیدا نیز تمایل یک مرد با ویژگی. فاطمه و همسرش نیز شکل گرفت

رویای  "پدیده حرمسرا"ستاره زن دیگری بود که . شودمشاهده می هژمونیک به روابط متعدد

اگر چه ستاره و همسر دومش براین باور بودند که . به هم ریخت زیبایی را که از عشق ساخته بود

اند؛ اما پدیده حرمسرا تعهد به این رابطه را ی عاشقانه برای خود آن رابطه و برابر ساختهارابطه

شیوا یا اعظم؛ ، سنیل، به عبارت دیگر برخالف نظر گیدنز در این رابطه و روابط شیدا. ضعیف کرد

رای ای قدیمی است اما در تالش زنان بپدیده حرمسرا در مردان ایرانی پدیده. تعهد مشاهده نشد

سنبل یا شیوا در ، ستاره و شاید شیدا. شودتمایل آنان به این پدیده دیده می، محقق ساختن برابری

جنگی در درون ، رسد تمایل به این فانتزیدهی به فانتزی خاص خود بودند اما به نظر میپی شکل

       . ها رقم زدزنان ایجاد کرد که زمان و رنج زیادی را برای رهایی در آن

 طالق و عشق -5-5

گوید وقتی فردی به دلیل او می. شیرین معتقد است بین طالق و عشق رابطه نزدیکی وجود دارد

پردازد زیرا اگر دو ماه بعد از ازدواج دیگر عاشق نوعی هزینه اجتماعی می، کندعشق ازدواج می
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هیچ معنایی برایش به هر صورت یا باید طالق بگیرد یا در کنار فردی بماند که دیگر ، او نبود

کرد  که مراسم بسیار ستاره از زوجی یاد می. طالق هزینه اجتماعی ازدواج با عشق است. ندارد

آخر شب داماد میکروفون را به دست گرفت و "ای  برای ازدواج خود برگزار کردند پرهزینه

ون گرفت؛ در اون لحظه همه ما دلم...کنمتون آرزو میگفت این لحظه باشکوه را برای همه

 ". سال بعد اون موقع از هم جدا شده بودند...حسودی کردیم؛ احساس کردیم چیزی کم داریم؛ 

با فروکش کردن شور و ، کنندظاهرا بین زوجی که به دلیل وجود عاطفه عاشقانه ازدواج می

، عشقآیا این . ای برای ادامه رابطه فراهم کندماند که انگیزهچیزی باقی نمی، هیجان عاشقانه

با ، زیمل در این شرایط نابر نظرضعیف بود یا شدید بودن آن موجب جدایی شده است؟ شاید ب

، شیوا، پری. است "عشق شدید"مواجه هستیم یا شاید این یکی از نتایج طبیعی  "عشق ضعیف"

عواملی از قبیل  "عشق ضعیف"شیدا و بسیاری دیگر از زنان براین باورند که در شرایط 

براین اساس سطحی از . تواند به راحتی موجب عدم رخداد ازدواج شودواده میمخالفت خان

اما سرنوشت عاطفه عاشقانه پس از ازدواج . شدت در عشق برای ظهور ازدواج الزم است

 چگونه است؟

رود که عشق موجب خوشبختی شود اما بسیاری از زنان جوان در به طور معمول انتظار می

مهم این است که خوش "گوید شیرین در این باره می. بگذرد جستجوی آن هستند که خوش

( عشق 1در ذهن زنان جوانی از قبیل شیرین نوعی دوگانه  بدین شرح مطرح است  ". بگذرد

بنابراین آنان در برابر این تصمیم قرار . ( ازدواج الزم است با عشق باشد2میرد؛ کوتاه است و می

که اج با دوستی توام با عالقه را جایگزین آن کنند؛ و یا ایندارند که از عشق بگذرند و یک ازدو

ستاره و اعظم نیز همین ، سنبل. گزینه دوم بود، انتخاب شیرین. خود را برای طالق آماده کنند

 . گزینه را انتخاب کردند

( و همسرش مالحظه 40متولد نیمه دهه ) توان در رابطه مریمرابطه بین عشق و طالق را می

ادامه زندگی ، یم در هنگام طالق اظهار کرد که عاشق همسرش بود و با پایان یافتن عشقمر. کرد

گوید مریم می. از همه اطرافیان متفاوت بود نکته مهم آن است که درک او از همسرش. آسان نبود

او همه چیز را پذیرفته بود اما عمال در . ای کنمهایی داده بود من قرار نبود که هزینهاو قول"
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مریم  ". فهمیدم که چه کاری باید بکنمبه همین دلیل من نمی...شد که این اتفاق بیفتد زندگی نمی

هایی خوب یک وقت"گوید می، رغم همه انتظاراتی که به واسطه عشق دراو ایجاد شده بودعلی

ی شدی؟ ای وارد زندگتو با چه انگیزه"پرسد او از خودش می ". کندمنافع با هم اصطکاک پیدا می

در این حالت او در تالش است تا با پذیرفتن رابطه داد و ستد  "خواستی چی بدی چی بگیری؟می

قدر متفاوت در برابر طالق مقاومت کند؛ اما نهایتا به قول خودش منافع آن، ویژه بین زن و شوهر

ها و توجهیبی فاطمه به دلیل. گیرد شود که واقعیت ظاهر شده و او نهایتا تصمیم به جدایی میمی

 . های رفتاری و کالمی همسرش از او جدا شدنیز خشونت

اعمال خشونت شدید توسط همسر فاطمه نیز منجر به آن شد که او گمان برد که برای 

در طول . رو خانه را ترک کرد و فرزندانش را برجای گذاشتهمیشه فلج خواهد شد و از این

. دختر بزرگش سه بار دست به خودکشی زد پرستار عوض کردند  و 9ها بچه، یک سال

ها جدا همسرفاطمه قصد سفر به خارج از کشور را داشت و با شرایط فاطمه موافقت کرد و آن

ده سال در حرمسرای شوهرش ، خود گفتهفاطمه ب .شدند و فاطمه به نزد فرزندانش بازگشت

فاطمه در دوره طالق انجام شد اما  اولین مصاحبه با. زندگی کرد تا نهایتا مجددا با او ازدواج کرد

ای فاطمه به من گفت که چاره. سال بعد او را در یک مهمانی دوستانه با همسرش دیدم 5حدود 

کنم که عاشق من واقعا فکر می..."او گفت . جز بازگشت و ازدواج مجدد با همسرش نداشت

بعد ...بعد متنفرم .... شدیدکنیم دعوا می...کنیمچون ما با هم کنتاکت می...خود شوهرم هستم

-می...شوهرم "کند او اضافه می "بخشم{ }او را می...بینمش ای که میدوباره بعد از یک دوره

گنجد و روابط آزادی هم ولی این آدم توی قالب یک رابطه نمی...گوید اسم من روی تو است

ها ترین شرایطی است که آنموقعیت همسر باال، رسد از نظر این مردانمجددا به نظر می ". دارد

-موقعیت معشوق را هم می، اما زنان علیرغم موقعیت همسر. توانند به یک زن ارائه کنندمی

   . در حالی که عمال مرد درگیر فانتزی حرمسرا است، طلبند

زندگی زناشویی ثریا ظاهرا همه . از همسرش جدا شد، ثریا چند سال پس از اولین مصاحبه

پوچ ، گویدچنان که خود ثریا میگذاشت اما در نهایت آنیت را به نمایش میهای موفقنشانه

-ثریا توضیح می. حلبی به جای طال منتظر صاحب آن است، شوداست و وقتی قلک گشوده می
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شعور بود همسرم بی.... گفت تو عالی هستی خواست منو طالق بدهد؛ میاو هرگز نمی..."دهد 

همه چی مثل یویو است و شما در یک .... کندزن را درک نمیوقت احساسات یک یعنی هیچ

و مادرم و ...هایم را از من بگیرند همیشه این وحشت را داشتم که بچه...وضعیت روحی نیستید

ها همیشه اون چارچوب خوبی را که از من توی ذهنشان خواستم که اینپدرم چون همیشه می

نحوه تقسیم وظایف در این خانواده در  ".... ظ کنندهمیشه حف، هست که بهترین زندگی را دارد

نهایتا این خانواده را ، های موفقیتعلیرغم همه نشانه کنار فقدان رابطه عاطفی بین زن و شوهر

های متعددی را او پرسش. ثریا انباشته از پرسش است. در بزرگسالی به سوی طالق سوق داد

ای که نحوه. اش را مدیریت کردای که زندگینحوههایی در باره پرسش. گذاردروبروی خود می

بودن برای پدر و مادرش مهمتر از خوشبخت  "دختر خوب"این که . به پدر و مادرش نگاه کرد

. اندیشدمی، ای که با همسرش رفتار کرداو همچنین به  نحوه. و سالمت زندگی کردن بود

به نظر . شدها به شکل مکانیکی اجرا میای که در آن رابطه عاطفی نبود و وظایف و نقشزندگی

ای که با همسرش داشت بلکه در خانواده نخستین رسد عشق و تعهد اصلی ثریا نه در خانوادهمی

در زندگی زنی مثل  ".... سال ما با همدیگه نبودیم با مامانم اینا بودیم 24.... "گوید او می. او بود

ای عشق همسر نشسته و تداوم زندگی زناشویی با ثریا عشق به فرزند و عشق به والدین به ج

همسر ثریا همچنین . یابدبرای مدتی محدود ادامه می، توجه به منافع شناسایی شده برای فرزندان

پرداختند او همچنین از زمانی به بعد با زنانی که به فروش سکس می. درگیر فانتزی حرمسرا بود

نقش زن کامل و ، دلیل عشق به پدر و نیز فرزندانشها به ثریا در تمام این سال. مرتبط بود

ها پس از طالق و ازدواج حتی سال. بازی کرد، توجه استقدرتمندی را که به همسرش بی

گویی برای ثریا . او به سختی از این جنبه از زندگی خود پرده برداشت، مجدد همسر سابقش

ردی بیرونی بپذیرد که مردی که همسر او تر بود که خود ناکامل باشد تا این که در برابر فآسان

وفا را بازی کند تا همسری برجا ثریا پذیرفت که نقش معشوق بی. بود با زنان دیگر مرتبط است

. تا پس از طالق همچنان ادامه یافت -به مثابه نقشی زنانه در خانواده -آبروداری ثریا. مانده باشد

گاه دلیل واقعی موجب شد که هیچ، ره زن کاملفانتزی حرمسرا در کنار تمایل به نمایش اسطو

صحرا وقتی با خیانت عاطفی . دیده نشود، از بیرون این زندگی بیست و چند ساله، طالق
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. صحرا هرگز درگیر جنگ لفظی با همسرش  نشد. همسرش مواجه شد تصمیم به جدایی گرفت

ست و به این دلیل با همسرش ها زندگی کرده ااو معتقد بود که برای ده سال مثل شاهزاده خانم

رسد ترکیبی از پدیده حرمسرا و تناقض همسر/معشوق در قالب عشق  می به نظر. جنگدنمی

این پدیده و تناقض همسر/معشوق . کردامکان ادامه این ازدواج را غیرممکن می، رمانتیک سنتی

ر زندگی با مردی جدایی را ب، یلدا در نبود عشق. دوبار موجب طالق و جدایی برای ستاره شد

در این پژوهش اگر چه تمایل به  .ترجیح داد، انگیختکه احساسی به جز خشم را در او برنمی

دهد اما یکی از با کاهش سن افزایش نشان می، کنندگان در پژوهشطالق در بین مشارکت

ه ویژه ب، پدیده حرمسرا() تمایل مردان به ایجاد روابط متعدد، مهمترین دالیل اقدام به طالق

-حتی ثریا که برای سالیان متمادی به نحوی رفتار می. 1بود قانونی یا غیرقانونی() روابط جنسی

تر و یا حتی ساده، کرد که دلیل تمایل او به طالق به سادگی عدم رضایت جنسی از همسرش

در آخرین روزها گفت که مشکل ، رغم شریف بودن همسرش بودعلی "کارنکردن ازدواج"

با نگاه به تجربه . اره عدم وفاداری جنسی همسر و روابط متعدد او با زنان دیگر بوداصلی همو

کننده در این رسد فانتزی حرمسرا از نظر برخی از زنان مشارکترعنا و ستاره به نظر می، صحرا

در صورتی که زن درگیر عشق . پژوهش مهمترین عامل یاس زن از ادامه زندگی خانوادگی است

مشاهده فانتزی  و یا به اهمیت آن در زندگی خانوادگی باور داشته باشد اشدن برمانتیک مدر

 . با طالق مالزم خواهد بود، حرمسرا

برابر و توام با احترام تمام اموال را به همسرش داد و حتی ، اعظم در جستجوی رابطه ناب

متولد نیمه دهه ) را زهرامشابه این عمل . تا ازدواج پایان یابد ای به او انجام دادپرداخت اضافه

-داستان اعظم و زهرا نشان. انجام داد ( در هنگامی که ناگزیر از جدایی از همسر دومش شد40

او همواره از ..."گوید اعظم می. دهنده خروج از یک رابطه به منظور یافتن رابطه بهتر است

ز دو سال و نیم من بعد ا...زد؛ دو سال و نیم کسی از زندگی ما چیزی نفهمیدطالق حرف می

نه از غذا ، نه از آب، برم نمی خواهم؛ لذتهیچ چیز نمی...دیدم که پیرمدیگه مردم؛ خودم را می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود. شایان توجه است در مواردی مثل طالق مهدیه فقدان رفتارهای عاشقانه از سوی مرد در باره جدایی موثر   1

 که در مورد اغلب این زنان، مشکالت مالی وجود نداشت. 
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چیز برای دیگه هیچ...توانستم از جایم پاشوم بروم سر کارنمی...ده کیلو کم کردم، و توی یک ماه

همسرم این ...فتم و نابود نشدممن تا ورطه نابودی ر...چیز برای من خوب نبودهیچ...من بد نبود

. اخراج از خانه در مورد رعنا و شیوا هم رخ داد "...کرد از خونهجوری بود که منو بیرون می

-گفت من کالس کنترل خشم میمی، وقتی تصمیم گرفتم طالق بگیرم..."کند که اعظم اضافه می

ن نتوانم تو رو از خانه بیرون بیا برویم یک خانه بگیریم که به اسم دوتایمان باشد تا م...روم

او دیگر . نکته آن است که در آن هنگام اعظم مایل به تالش برای بهبود رابطه نبود ".... کنم

اعتقادی به کامل بودن مرد زندگیش نداشت و تصمیم به جدایی گرفته بود تا رابطه متفاوتی را 

 . تجربه کند

الگوی . الگوی عشق رمانتیک وفادار بودندکننده در این پژوهش به بسیاری از زنان مشارکت

دهنده نحوه رفتار صحرا به خوبی نشان. کندعشق رمانتیک در برابر فانتزی حرمسرا مقاومت می

صحرا دوگانه همسر/معشوق را ، با اتکای به الگوی عشق رمانتیک. پایبندی به این الگو است

این ویژگی که مستقیما از عشق  .زمان همسر و معشوق باشدخواهد  که همپذیرد و مینمی

مهدیه از ازدواج تنظیم شده . در تصمیم او به جدایی تاثیرگذار بود، گیردرمانتیک نشات می

برای مهدیه رابطه جنسی با . به طالق رسید، شروع کرد و در جستجوی عشق رمانتیک مدرن

او علت طالق خود  .از اهمیت بسیاری برخوردار بود، همسرش و نیز توجه عاطفی او به مهدیه

خیلی دوست داشتم با عشق ازدواج "گوید مهدیه می. داندرا عدم وجود رابطه عاشقانه می

مهدیه معتقد  "...تالشی هم شوهرم برای نگه داشتنم نکرد...دوست داشتم یکی عاشقم باشه...کنم

-می...دعاشق و شیفته من بو...کرداگر تالشی می...هرکسی کسی رو سخت گیر آورد..."است 

اندیشد که مهدیه می "...کاشکی همچین آدمی سر راهم بود...دید بابامو می، کردگریه می، اومد

او . کردندها با هم زندگی میکرد و آنهرگز با طالق موافقت نمی، اگر همسرش عاشق او بود

 . دیدرا دلیل اصلی طالق می "عشقیبی"

شیوا . گذاردی حرمسرا و قلدری را به نمایش میتجربه ازدواج و طالق شیوا ترکیبی از فانتز

گفت که بارها این در باره طالق گفت که همسرش با گروهی از دخترها در ارتباط بود؛ او می

های دوستی شیوا در خالل سال. ها و موارد دیگر دیده بودپیامک، روابط را در فیس بوک
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اما مدت کوتاهی بعد از . ش استکرد که تنها زن زندگی همسرطوالنی مدت همیشه فکر می

، ها را دیدماولین باری که این پیامک..."شیوا گفت . طور نیستازدواج متوجه شد که این

همسر شیوا همچنین به مواد مخدر  "...ها را گذاشتم که شیوا را امتحان کنمهمسرم گفت که این

بعد از . شدرفتار او ظاهر می در، تحت تاثیر این مواد، های مداومشیمیایی معتاد بود و خشونت

خیلی سریع خشونت کالمی به خشونت رفتاری و جسمی کشیده شد و عالقه بین آنان ، ازدواج

نهایتا شیوا با بخشیدن مهریه و صرفنظر کردن ، بعد از یکی دو بار خشونت جسمی. از بین رفت

در رابطه  خشونت و ترس خیلی سریع، خشم. برای همیشه از همسرش جدا شد، از شکایت

شیوا و همسرش بعد از طالق همدیگر را ندیده و با هم . آنان جایگزین عواطف عاشقانه شد

  . آنان حتی پیش از دریافت فیلم عروسی از هم جدا شده بودند. سخن نگفتند

 پدیده حرمسرا و طالق     -5-7

ممکن  رابطه نابتوان گفت که تمایل به می با توجه به تجربیاتی که در این پژوهش مطرح شد

بر تعهد در عشق توامان تاکید  اگر چه گیدنز. است  تمایل به فانتزی حرمسرا را تقویت کند

در این پژوهش مشاهده شد که این روابط معموال از تعهد به مراتب کمتری در مقایسه با ، کند می

سنیل . رد بودتجربه سنبل از جمله این موا. عشق رمانتیک یا حتی ازدواج سنتی برخوردار است

به مادرم گفتم ..."آورد که به خاطر می، که چند ماهی بعد از اولین مصاحبه از همسرش جدا شد

شوید؟ ولی مادرم به من گفت که من اوکی شما با هم خیلی فرق دارید چرا از هم جدا نمی

ز سنبل و همسرش در پی یک رابطه عاشقانه ازدواج کردند ولی دو سه ماه پس ا ."...هستم

سنبل . اعتماد شدها آغاز شد و خیلی زود او به همسرش بیازدواج مشکالت در خانه آن

کردم و شروع کردم من هم دیگر گذشت نمی، به میزانی که همسرم مهربان نبود..."پذیرد که  می

. سنیل در این فاصله دست به خودکشی زد "...یک زندگی دیگه درست کردم، تو دل اون زندگی

شوهرم ...با برادر شوهرم مشکل پیدا کردم...همسرم به من گفت دوستت ندارم..."گفت او می

او  "...تصمیم گرفتم خودکشی کنم...دار شومتوانستم بچهنمی...گفت درست را بگذار کنارمی

کندن ...خواستم بمیرمتر از هر کسی دوست داشتم و واقعا میظاهرا شوهرم را بیش..."گوید می

گفت تو زندگی را خراب شوهرم می...روزهای وحشتناکی بود...وداز شوهرم سخت ب
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خواستند زندگی را درست آنان هر دو می "...دوست هم باشیم. قرار بود کنار هم باشیم...کردی

 15یا  12و ..."گوید سنیل می. متفاوت بود، کنند اما ظاهرا درک آنان از مفهوم زندگی درست

با چمدان برای ...همیشه دامن بپوش. گوید پاشنه بلند بپوشیخرد و مسانت پاشنه برای من می

شد هر وقت دعوامان می...هایی که خودش دوست داشت آورد و آن سبک لباسمن لباس می

آنان نهایتا  "...کردخواهی میکردم و بعد او معذرتمن گریه می...ریخت بیرون های مرا میلباس

سنیل و همسرش هر دو در درون زندگی . م جدا شدندحدود یک سال بعد به طور توافقی از ه

اش آن را ای بود که در زندگی خانوادگیسنیل به دنبال رابطه. زندگی دیگری ساخته بودند، خود

 . در اختیار نداشت

پدیده حرمسرا در رابطه با تعدادی از همسران زنان مشارکت کننده در این پژوهش دیده 

. کندمعرفی می 2را به مثابه یک نمونه اولیه 1دانی گیدنز کازانوواچنین مردر باره این. شده است

او معتقد است که کازانوا مردی نه متعلق به فرهنگ پیشامدرن بلکه مردی در آستانه جامعه مدرن 

حتی اگر این کار برای او  ای به جمع کردن تعداد زیادی همسر ندارداین شخصیت عالقه. است

که دچار ضعف و پایان است مگر اینا رابطه جنسی یک جستجوی بیبرای کازانوو. ممکن باشد

زنان ، چنین مردیاین. کازانوا مورد تحسین مردان و بسیاری از زنان قرار دارد. ناتوانی پیری شود

 ,A. Giddense) را دوست دارد اگر چه او قادر نیست که صرفا یک زن خاص را دوست بدارد

. (85همان: ) کند که کازانوا یک شخصیت فریبکار استتوجه می گیدنز به این نکته. (82 :1992

شاهد ظهور ، کنندگان در این پژوهشآیا باید بپذیریم که در بررسی تجربه برخی از مشارکت

همسر ستاره و حتی در ، همسر سنبل، همسر رعنا، همسر صحرا، ایم؟ همسر ثریاکازانواها بوده

اما آیا الگوی کازانوا در حال . ایی مشابه کازانوا داشتندبیش و کم رفتاره، مواردی همسر یلدا

توان شک میرشد است؟ یقینا این پژوهش قادر به اظهار نظر در این باره نخواهد بود اما بی

گفت که با ظهور تمایالت کازانوایی مواجه شده و تاثیر این گرایش بر طالق در تجربه زنانی که 

کننده در ای از زنان مشارکتدر تجربه پاره. مشاهده است قابل، در این پژوهش شرکت کردند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Casanova 
2 archetype 
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اما در  کنند می این پژوهش مردان یک همسر را برای داشتن خانواده و روابط رسمی حفظ

 . تر خارج از خانواده هستندجستجوی روابط گسترده

ید در این باره مف ساله و هرگز ازدواج نکرده است 33توجه به نظریات سیمین که زنی    

گوید که در خالل او می. رخدادی طبیعی است برای سیمین طالق به اندازه ازدواج  .خواهد بود

سیمین . زمان با زنان دیگری نیز مرتبط بودنددوران زندگی با مردانی مواجه شده است که هم

کند او اضافه می ."کردولی برای من فرقی نمی...دانستم با دیگران ارتباط داردمی..."گوید می

آورم؛ چون  نمی اگر بعد از ازدواج بفهمم که شوهرم با زن دیگری ارتباط دارد به روی خودم"

شوم و اما ناراحت نمی...شومازش جدا می، اگر خیلی بد شد...دانم که درستش این طور استمی

نظرات سیمین در . دهدظاهرا سیمین موقعیت همسر را به معشوق ترجیح می ". برمرنج نمی

متولد اواخر دهه پنجاه( و غیره در باره عشق و  ) آرامش، یلدا، هانیه، صحرا، ابل با نگاه طیبهتق

عشق را برای ، کننده در این پژوهشدر حالی که اکثر زنان مشارکت. زندگی خانوادگی است

سیمین و تا حدودی اعظم . دانندتحمل نمیزندگی الزم دانسته و زندگی را بدون عشق قابل

زندگی را انتخاب کرده و برای آن تالش ، آنان در برابر عشق. دانندرا مهمتر از عشق میزندگی 

-اعظم در جستجوی گونه، چنان در جستجوی عشق رمانتیک استدر حالی که شیوا هم. کنندمی

 . ای متفاوت از عشق است و سیمین مدل زندگی بدون عشق را انتخاب کرده است

 گیری نتیجه -5
کننده ه منظور شناخت رابطه بین عشق وطالق در تجربه زیسته زنان مشارکتاین پژوهش ب

این پژوهش مردم نگارانه نشان از نوعی از هم تغییری بین رابطه عاشقانه و . انجام شده است

عشق به مثابه یک برساخت فرهنگی اجتماعی . امکان بروز طالق در زندگی زیسته این زنان دارد

کننده در این پژوهش حکایت از آن دارد که این زنان عمدتا دو نوع در زندگی زنان مشارکت

این پژوهش . اندداشتن و عشق بازشناسی کردهعشق دوستانه و عشق سودایی را به مثابه دوست

تر فهم زنان جوان های مختلف زمانیهمچنین نشان داد که با تحول مفهوم عشق در دوره

همچنین توجه به عشق و نقش آن در ازدواج در زنان . جسمانی بیشتری از مفهوم عشق دارند

وزن و اهمیت عشق در مقایسه با ازدواج ، ترهاهمچنین در جوان. تر افزایش یافته استجوان
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که عشق در آن جایی ) توان سه نوع ازدواج سنتیبا توجه به این تغییرات می. فزونی یافته است

های عمده آن انتخاب که ویژگی) زدواج انتخابیا ،نداشته و خانواده نقش کلیدی در آن دارد(

توام بودن با نوعی رابطه دوستانه بین زوجین و کاهش نقش خانواده در آن است(و ، زوجین

و وجود عاطفه  که با کاهش نقش خانواده) سومین نوع ازدواج  عبارت از ازدواج عاشقانه است

ها طالق دیده شده سه نوع این ازدواج در هر. عاشقانه در بین زوجین توام است( را معرفی کرد

نوعا عالوه بر ، در ازدواج سنتی و ازدواج انتخابی. بندی و زمان آن متفاوت استاست اما شکل

توجه به عشق و همچنین وجود فانتزی حرمسرا در ، عواملی مانند خشونت خانگی و غیره

اتفاق معموال در بلندمدت رخ زندگی خانوادگی در متارکه یا طالق تاثیر گذاشته است اما این 

اما در نزد زوجینی که ازدواج عاشقانه داشتند عالوه بر مشاهده فانتزی حرمسرا وجود . دهدمی

بدین ترتیب در این شرایط . دوگانه معشوق/همسر نیز در ایجاد طالق و جدایی تاثیرگذار بود

 . ددهجدایی  به سرعت و احتماال در مدت کوتاهی پس از ازدواج رخ می

سو و کاهش تعهد در اشکال از یک، نکته مهم آن است که با توجه به کوتاه مدت بودن عشق

دوگانه . بر احتمال ظهور فانتزی حرمسرا در بین مردان و حتی زنان افزوده است، جدیدتر آن

اند معموال درگیر همسر/معشوق نتیجه عشق رمانتیک است و زنانی که به طور سنتی ازدواج کرده

انتظار زنان از ازدواج دگرگون شده و احتمال ، بدین ترتیب با ظهور عشق. دوگانه نیستنداین 

رسد وجود فانتزی حرمسرا بر شدت گرفتن به نظر می. یابدبروز طالق و جدایی افزایش می

 . طالق موثر است
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