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  چکیده:
هاي نوین  هاي سبک ینه ساختن هزینهمواجهه با جنس مخالف و چگونگی کم

به مثابه  "عشق"داشت  به واسطه پیدایش و نگه» ازدواج سفید«زندگی همچون 
اي، معضل  بخش هر پیوند و موتور محرك پایداري در مسیر هر رابطه عنصر حیات

رود. بنا بر ضرورت تحقیق، این مطالعه به تجربه عشق در  شمار می امروزه جوانان به
 20هاي الزم از  بالین با روش کیفی رویکرد داده بنیاد، پرداخته است. دادهافراد هم

هاي تحقیق حاکی از آن  فردي که تجربه ازدواج سفید داشتند گردآوري شد. یافته
، »عشق به مثابه تأمین نیازها«، »تجربه احساسی عشق«نوع تجربه شامل؛  6است که 

، »به منزله امري شناختی و عقلی عشق«، »عشق به منزله امري اجتماعی و عملی«
هسته نیز استخراج شد. مقوله » تجربه معنوي عشق«و » تجربه فیزیولوژیک عشق«
است، به این معنا که » عشق در ازدواج سفید به منزله عرصه کنشگري اجتماعی«
و » خود افراد«در عرصه عشق، جستاري از تمایالت فردگرایانه است که » انتخابگري«

تردید و «کنند. شرایط علی تحقیق  نقش کلیدي در آن ایفا می» شان جامعه«نه 
است. » اهمیت ارضاء نیازها«و » فردگرایی عادالنه«، »بدبینی نسبت به ازدواج

مقاومت در برابر هنجارهاي مسلط فرهنگی و «استراتژي کنش افراد همبالین، 
و پیامدهاي » صاديراهبرد اقت«و » بازاندیشی در معناي عشق و ازدواج«، »اجتماعی

» زدگی اجتماعی واپس«و » گرایی انتخاب عقالنی بر مبناي فایده«رابطه از منظر ایشان 
 باشد. می
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  مسأله یانب و دمهمق
هاد هاي مربوط به ازدواج و روابط پیش از آن روي داده، نتحوالتی که در نگرش

این تغییرات که ممکن است خانواده را در عرصه روابط اجتماعی دچار مشکل نموده است. 
ناشی از نوگرایی یا پیامدهاي آن باشد باعث تضعیف کارکرد نهاد خانواده و ازدواج در ایران 

طوري که محققان را به پژوهش در این حوزه وادار کرده است. پژوهشگران به  شده، به
اند که چرا امر ازدواج دچار آسیب شده و چرا چنین  االت بودهؤاسخ به این سدنبال یافتن پ

هایی در ساختار اجتماعی خانواده ایرانی به وجود آمده است و چه عواملی بستر  تکانه
هایی که جوامع در حال گذار از جمله کشور یکی از چالشاند.  گیري این تغییرات بوده شکل

ها  سر پیش از ازدواج است که در قالبي دختر و پ، روابط آزادانهاند ما با آن دست به گریبان
ازدواج "یا  "1همبالینی"و اشکال مختلفی پدیدار شده و یکی از جدیدترین نمودهاي آن 

  است.  "2سفید
رسد قبالً اي جدید است که به نظر میدر جامعه ما این نوع از سبک زندگی پدیده

و چه در سطح نگرشی وجود نداشته است. در بدین گستردگی چه در سطح رفتاري 
ي آنان در گی زنان و حضور گستردهآموختههاي اخیر، همزمان با افزایش دانش سال

هاي بنیادي در بستر  هاي گروهی و دگرگونیگسترش رسانههاي مختلف از یک سو و  عرصه
پیش از ازدواج، پذیري از سوي دیگر، روابط و معاشرت هاي فرهنگی، تکثر در جامعه زمینه

را هاي پژوهشی نیز آن  از درون روابط بین شخصی جوانان در حال زایش است و یافته
 ؛1383جاه،  ؛ ساروخانی و رفعت1383و مهریار، ؛ احمدنیا 1383کند (عبداللهیان،  تأیید می

آزاد ؛ 1389؛ میرزایی و برغمدي، 1389ناجی اصفهانی، ؛ 1385موحد و عباسی شوازي، 
  ). 1393نیازي و پرنیان، ؛ 1391دیگران، ارمکی و 

توان به برخی از بسترهاي  ي ازدواج سفید می با مرور ادبیات مطرح شده در حوزه
پیدایش این سبک زندگی پی برد به نحوي که برخی تغییرات فرهنگی و لیبرالیسم و 

ارتباط با  ) و بعضی ساختار خانواده در1391فردگرایی ناشی از آن (آزادارمکی و همکاران، 
زان پایبندي کمتر به دارا بودن تحصیالت دانشگاهی، می ني فرزندا پذیرش رفتار نوآورانه

اند. مطالعه در  نمودهعنوان بسترهاي پیدایش ازدواج سفید مطرح  را به مناسک مذهبی
هاي احتمالی که ناشی از فقدان  ي آثار و زیان زمینه ازدواج سفید از آنجا که دربردارنده

برخی از عیت قانونی و اجتماعی این سبک زندگی است بسیار حائز اهمیت است. مشرو
                                                 
1 cohabitation 
2 white marriage 
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پیامدهاي این شکل از رابطه شامل فقدان مرجع قانونی براي حل اختالف، عدم وجود 
حمایت اجتماعی، نبردن حق ارث از یکدیگر، بدون شناسنامه ماندن کودکان در صورت 

ت بیمه اجتماعی از مندي از خدماعدم بهره تولد آنها و محروم ماندن از حق تحصیلشان،
هاي باشد. با این وجود زنان در این نوع رابطه همواره در معرض آسیبشریک زندگی می

کننده حمایت در خوري مینأتواند تبیشتري هستند و ساختار حقوقی و فقهی در ایران نمی
شهرها به  ها در کالن ب). این آسی1396گلچین و صفري، ؛2: 1393از آنها باشد (مینویی، 

هاي  شهرهاي ایران، از آسیباصفهان نیز همانند دیگر کالن خورد.مراتب بیشتر به چشم می
نصیب نمانده و تحقیقات انجام شده از باال بودن میزان طالق، حوزه روابط بین فردي بی

(نظري، هاي فردي و خانوادگی در این شهر حکایت دارد روابط پیش از ازدواج، ناهنجاري
ازدواج یک ). آمارها حاکی از آن است که به ازاي هر سه 1394زاده و همکاران، ؛ قلی1390

شود اصفهان رتبه سوم طالق را در به شکلی که گفته می 1شودطالق در اصفهان ثبت می
. ناگفته پیداست که باال رفتن سن ازدواج، کاهش ازدواج و افزایش طالق 2کشور داراست

  ي ازدواج سفید هستند.ترش پدیدهساز گسزمینه
هاي چنین از سویی، مواجهه با جنس مخالف و چگونگی کمینه ساختن هزینه

داشت هایی تنها گرفتاري در زندگی روزمره جوانان نیست، بلکه پیدایش و نگهمعاشرت
پایداري و بقا در  به مثابه عنصر حیات بخش و بنیادین هر پیوندي و موتور محرك "عشق"

پردازان اجتماعی، برخی نظریهرود. به شمار می اي، معضل امروزه آنانهر رابطه مسیر
دانند. از این دیدگاه، عشق احساسات و عشق را از عوامل ایجاد ارتباط میان جوانان می

تواند آغازي براي رمانتیک نقش مهمی در ارتباطات بین دو جنس دارد و عشق می
به امري مهم در بطن دنیاي مدرن تلقی شده و امروزه عشق به مثا .ارتباطات جدید باشد

گیري خانواده یافته است بطوریکه ازدواج به دلیلی جز عشق چندان نقشی اساسی در شکل
مورد پذیرش واقع نمی شود و مردم نسبت به کامیابی آن تردید دارند (مختاري و 

الگوي ارتباط دختران و  عشق در فرایند انتخاب همسر دربنابراین ). 518: 1395همکاران، 

                                                 
از ثبت یک  اداره امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان مدیربه گزارش خبرگزاري مهر، ابراهیم رضایی  ١

  ).97اسفند  6ازدواج در اصفهان خبر داد (خبرگزاري مهر،  3ه ازاي طالق ب
مورد و خراسان  901هزار و  36هاي تهران با دهد که بعد از استانآمارهاي سازمان ثبت احوال نشان می ٢

هاي ثبت مورد به ترتیب بیشترین طالق 802هزار و  10مورد، استان اصفهان با  190هزار و  16رضوي با 
  ).1397شهریور  18اند (اصفهان امروز، ا به خود اختصاص دادهشده ر
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کید بر نگاه أبا ت 1در این زمینه بدیواي که به گونه کندپسران قبل از ازدواج اهمیت پیدا می
ي حرکت به سوي عشق وجود دارد (بدیو، افالطون معتقد است بذري از کلیت در انگیزه

تواند طه، میجهان راب ـ اي از عشق و نحوه ادراك آن در زیست). هر گونه تجربه22: 1395
دهنده خوشبختی یا نبود آن در زندگی آتی افراد باشد. با اشاره به نظر سرمنشأ و تداوم

االذهانی افراد ي بینکند و معتقد است تجربه هوسرل که بر فهم و کنش ادراکی تأکید می
ترین و توان گفت که اساسیترین منابع کنش ادراکی و آگاهی انسانی هستند، می مهم
آیند. از این جهت تصور، رین کنش برسازنده، همان تجربیات و معانی به شمار میت مهم

اند که تجربه و ادراك عشق در هیأت برساخت اجتماعی و فرهنگی، جهت آغازین آگاهی
براي فهم کم و کیف آن باید بدانیم هر سوژه نسبت به آنچه التفاطی دارد و معانی احتمالی 

سازد. چرا که عشق از و کارهاي اجتماعی و ایدئولوژیکی میآن را چگونه و به مدد چه س
ترین مقصودي که نگارندگان در این پژوهش به دنبال یک تجربه کامالً ذهنی است و عمده

  بالین از عشق است.آن هستند شناخت تجربه ذهنی افراد هم
اند که برساخت عشق در بین تحقیقات پیشین نشان داده در همین راستا، نتایج

تر است. در میان آنها شایع» تمام شدن عشق«زوجین اصفهانی تغییر شکل داده و الگوي 
عنوان پایان بدین معنا که زوجین در مواجهه با مشکالت زندگی، نبود عشق رمانتیک را به

مند بودن ). این یافته، به مسأله96: 1397کنند (مختاري و همکاران، عشق تفسیر می
تر ین زوجینی اشاره دارد و ضرورت پژوهش در این زمینه را پررنگمفهوم عشق در روابط ب

تحقیق حاضر به دنبال این پرسش اصلی است که اساساً عشق از نماید. بر همین مبنا، می
هاي برند چه معنایی دارد و زمینهبالینی که در شهر اصفهان به سر میمنظر افراد هم

یامدهایی در زندگی این افراد پدید خواهد آمد؟ اند و چه پاجتماعی برسازنده آن چه بوده
االت و با توجه به این که موضوع عشق در ازدواج سفید ؤبراي دستیابی به پاسخ این س

که  ،)1387( 2اي کمتر شناخته شده است و بر اساس دیدگاه استراوس و کوربینپدیده
اند و دیدن این که در هایی که کمتر شناخته شدهبراي پرده برداشتن از پدیده«معتقدند 

پشت آنها چه نهفته است و نیز براي کسب نگاهی نو درباره آن چیزهایی که میزانی از 
از  در این پژوهش روش کیفی به کار گرفته شده است.» شان وجود داردآگاهی درباره

رو، این پژوهش کوششی در جهت بیان تجربه عشق در ازدواج سفید است. تالش  این
ن بوده است که عشق را از ذهنیت خارج کرده و به عینیت در آورند تا دیگران نگارندگان ای

                                                 
1 Badiou  
2 Strauss & Corbin 
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از ذهنیت فرد وارد شده به ازدواج سفید آگاهی یابند و متناسب با این ذهنیت امکان 
  انداز این نوع رابطه فراهم آید. شناخت و بررسی چشم

  
  پیشینه پژوهش

  الف) تحقیقات داخلی
در خارج » همبالینی«داد اگرچه تحقیقات در زمینه هاي پیشین نشان مرور پژوهش

آغاز گردیده و  90گردد، اما در ایران از دهه از کشور به بیش از چهار دهه پیش باز می
تحقیقی که به واکاوي عشق در روابط همبالینی پرداخته باشد وجود ندارد. به همین دلیل، 

گردد. ی انجام شده، اشاره میهایی که در زمینه عشق یا روابط همبالینتنها پژوهش
  شوند.همچنین ابتدا پژوهش هاي داخلی و سپس پژوهش هاي خارجی مطرح می

هاي همخانگی؛ پیدایش شکل«در پژوهشی با عنوان  ،)1391ارمکی و همکاران (آزاد
خانگی محصول فرایند تجدد اند که هم، این نتیجه رهنمون شده»جدید خانواده در تهران

شدن و ورود آن به ایران است. فرایندهایی که با تغییر اوضاع رش جهانیایرانی و گست
اقتصادي و فرهنگی (نظام ارزشی) جامعه، به تدریج، تغییرات اجتماعی متفاوتی را در داخل 

آورند. نتیجه این تغییرات اجتماعی، که خود برآمده از تحوالت اقتصادي و کشور پدید می
خانگی در میان برخی از جوانان کشور دایش الگوهاي همهاي اخیر است، پیفرهنگی سال

  بوده است.
به بررسی فهم » پدیدارشناسی تجربه عشق«در پژوهشی با عنوان  ،)1392باقریان (

ی پرداخته است. کنندگان با رویکرد پدیدارشناس چگونگیِ پدیدار شدن عشق بر مشارکت
این پژوهش حاکی از آن بود که عناصر اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیِ زیادي در هاي  یافته

کلی،  طور جامعه و به واسطه ساختار خانواده، در بازتولید عشق مبتنی بر جدابودگی و به
جدایی بین پدیدارهاي ذهنی اشخاص دخیلند. همچنین این ساختارها امکاناتی را در 

اش  ي مواجهه با موقعیت تعاملی ي او را در نحوه دهند و نقش فاعالنه شخص قرار می اختیار
  نشان می دهند. 

برساخت اجتماعی عشق در «در پژوهشی با عنوان  ،)1393زاده و حمامی (سهراب
و با » تجربه زیسته زنان: بررسی کیفی مسائل و تبعات روابط عاشقانه دختران مجرد تهرانی

 صدد فهم تجربه زیسته زنان از روابط عاشقانه قبل از ش موردپژوهی عمیق دراستفاده از رو
دهد که هاي این پژوهش نشان میزاي آن بودند. یافتهازدواج و آشکار کردن ابعاد آسیب

تواند گرایی عاطفی و اهمیت صرف رفع نیازهاي عاطفی به همراه اهمیت ازدواج میتقلیل
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برابر و تلقی عشق به مثابه ملجائی عاطفی از دیدگاه زنان گیري روابط عاشقانه نابه شکل
منجر شود؛ یعنی زنان با محوریت دادن به فرد مورد عالقه خود، هر نوع فداکاري اي را 

سازند. چنین مند میدهند، که او را از حمایت عاطفی بیشتري بهرهبراي او انجام می
ه به منزله منبع انحصاري رفع نیاز عاطفی اي به تلقی شخص مورد عالقگرایانهاندیشه تقلیل

  و انفعال رفتاري و همانندسازي هویتی با معشوق در تعامل با او منجر می شود. 
مطالعه پدیدارشناسانه عشق ازدواجی در دوران «به  ،)1395مختاري و همکاران (
» ه عقد)از آشنایی تا لحظگران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان آشنایی (تجربه زیسته کنش

اند. این تحقیق از طریق نوعی تقابل عقل و احساس در سه مرحله زمانی برساخته پرداخته
قبل از مواجهه » گرایی پیشینواقعیت«و » گرایی پیشینرمانتیک«شده است؛ تقابل میان 

بعد از مواجهه با » ايرخدادهاي جرقه«و » گرایی پسینواقعیت«، »به دل نشستن«و میان 
  مشخص شد. » سرگردانی میان بیم و امید«طور کلی با مضمون ، که بهطرف مقابل
» کننده همباشیعوامل تعیین«در پژوهشی با عنوان  ،)1396نژاد و بهرامی (نصرتی

درباره همباشی صورت گرفته،  2016تا  2000هاي که با مرور سیستماتیک مقاالت سال
رگذار هستند. در سطح همباشی تأثینشان داده است که سه سطح از عوامل بر گرایش به 

هاي لیبرالیستی و نئولیبرالیستی، کاالیی شدن و سیالیت زندگی مدرن از کالن، سیاست
عوامل تأثیرگذار هستند. در سطح میانه، وضعیت خانوادگی، فرهنگ و دین و در سطح 
خرد، آسودگی خاطر طرفین، عقالنیت اقتصادي، سن، جنس و تحصیالت افراد از جمله 

  گردد. کننده زندگی است که به گرایش همباشی منجر میعوامل تعیین
باشی بر برساخت اجتماعی هم«پژوهشی با عنوان  ،)1396فرامرزي و همکاران (

اند. نتایج این تحقیق نشان داد به انجام رسانیده» باشاناي از هماساس تجربه زیسته نمونه
وانشی نو از مفهوم ازدواج در عصر حاضر کننده خباشی از نگاه افراد مشارکتکه هم

پذیري ازدواج، گسست هاي: ناکامی در ازدواج، ریسکباشد. خوانشی که مبتنی بر مؤلفه می
اصالت نیازهاي جنسی و عاطفی، از خانواده، تعهدات پرتکلف ازدواج، رشد فردگرایی، 

ي نوین زندگی ها توان به رشد سبکگریزي است. همچنین از پیامدهاي همباشی می سنت
و همباشی، شکستن ساختارهاي سنتی، تعارض با قانون ضمن برآورده شدن نیازهاي 

  اند. ایط به وجود آمدن این خوانش بودهجنسی و عاطفی و امنیت اقتصادي از شر
اي از عوامل متعدد در  داخلی حاکی از آن است که زنجیره هاي بندي پژوهش جمع

باشد. همچنین این  میز ورود افراد به ازدواج سفید سا و خرد زمینه سطح کالن، میانه
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دهند که عشق در روابط کنونی  نشان میاند و  یفی انجام شدهتحقیقات عمدتاً به روش ک
  شود. هاي خارجی پرداخته می ئز اهمیت است. در ادامه به پژوهشبیش از گذشته حا

  
  ب) تحقیقات خارجی
پیوند بین همباشی قبل از ازدواج و «نوان به پژوهشی با ع ،)2006( 1براون و همکاران

اي بین پیمان همباشی در مقابل کیفیت زناشویی پس از آن، ثبات و طالق: مقایسه
پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که همبالینی پیش از » هاي استاندارد ازدواج

زن و هم شوهر و ازدواج بر روي ثبات زناشویی، سعادتمندي، وابستگی و طالق براي هم 
کند. محققان با کنترل برخی عوامل به این نتیجه عهد و پیمان ازدواج تغییري ایجاد نمی

رسیدند که ارتباط بین همبالینی پیش از ازدواج و پیامدهاي زناشویی پس از آن به رابطه 
دهد که عوامل انتخابی تا حد زیادي در غیر معنادار تقلیل پیدا کرد، که این نشان می

  ثیرات مخرب همبالینی پیش از ازدواج بر موفقیت زناشویی نقش دارد.أت
، »تیزانا نازیو: همبالینی، خانواده و جامعه«در پژوهشی تحت عنوان  ،)2009( 2بیتز

بالینی نتیجه که ظهور هم کندانجام داده است. او کار نازیو را با این ایده اساسی آغاز می
است. همبالینی در اینجا به معناي کنار هم و در یکجا  گیري در سطح فرديفرایند تصمیم

تر قرار گرفتن دو شریک در قالب یک رابطه صمیمی بدون ثبت قانونی است که پراهمیت
شده است. همچنین در ارتباط با سطح تحصیالتی زنان و پراکندگی نیروي کار و 

هاي اخیر تجربه ههاده تغییرات اساسی را در طول دسکوالریزه شدن و شهري شدن، خانو
خیر در باروري و افزایش نرخ أخیر در ازدواج، افزایش همبالینی، کاهش و تأکرده است. ت

اند. تمامی این تغییرات هنجاري و شعاع قرار دادهالیج ازدواج را تحتطالق همگی معناي را
نواده اجتماعی ممکن است که پیامدهاي دراز مدتی براي سازمان خانواده و روابط درون خا

ها و همچنین براي میزان باروري، سطح رفاه و فقر داشته باشد. در این تحقیق و بین نسل
ساالن باشد که پذیري با همتواند نوعی انطباقنشان داده داده شده که همبالینی می

  کنند. مهمی ایفا می هاي همگانی نیز در بسترسازي آن نقش رسانه
انتظارات از ازدواج سفید «رسی تحقیقی با عنوان به بر ،)2014( 3مانینگ و همکاران

در میان جوانان ایاالت متحده آمریکا: آیا این انتظارات با رفتار آنها تناسب داشته است یا 

                                                 
1 Brown & et. al.   
2 Beets 
3 Manning & et. al. 
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تر و زنان به نسبت ترین نتایج تحقیق آن است که افرادي مذهبی از مهم اند.پرداخته» خیر؟
بالینی شوند. همچنین رابطه ده وارد رابطه هممردان انتظار کمتري دارند که در دو سال آین

معنادار مثبتی میان انتظارات افراد در مورد ورود به ازدواج سفید و انجام آن وجود دارد. 
هاي اجتماعی تغییر یافته  بدین معنا که انتظارات افراد، نقش مهمی در مسیري که به ارزش

   .کنند، ایفا میشوددر خانواده و تغییر در رفتار ازدواج منتهی می
عنوان مبناي اهمیت عشق به«ر تحقیقی با عنوان د ،)2015( 1اسپرچر و هاتفیلد

دانشجو در طول یک  4245هایی که از از داده)» 1967ی دوباره کپهارت (ازدواج: بررس
ساله به دست آمد استفاده کرده و نتیجه گرفتند که مردان و زنان، و البته زنان با  16دوره 
اي مهم براي ورود به ازدواج مقولهعنوان ندکی بیش از مردان، عشق را بهه ادرج

اند. همچنین متغیرهاي دیگري غیر از جنسیت همچون داشتن نژاد  گذاري کرده ارزش
عنوان مبناي ازدواج رابطه  ، دلبستگی ایمن با اولویت عشق بهسفید، اعتماد به نفس باال

  مثبتی نشان دادند. 
در پی فهم » ازدواج سفید در ایران معاصر«در پژوهشی با عنوان  ،)2016( 2محبوبی

دهد که چنین روابط ظهور خانواده سفید در ایران است. نتایج این مطالعه نشان می
هاي ایرانی همچنان هاي دیگر نشان داد که زوججدیدي در قالب نوگرایی رخ داده، یافته

که هر چند از آنها دلخوشی ندارند، اما  هایی عمل کننددهند که در قالب سنتترجیح می
شاید قالب دیگري از سبک زندگی براي جایگزینی ندارند. از جمله عواملی که در پاسخ به 
چرایی انتخاب سبک زندگی جایگزین مطرح شده، رها شدن از مشکالت اقتصادي و 

واده گسترده، هاي جوان از خانوامل دیگر عبارتند از: تمایز زوجاجتماعی است. از جمله ع
هزینه باالي ازدواج و طالق، عدم تعادل میان استقالل اقتصادي زنان و موقعیت اجتماعی 

آوري، عدم توانایی عنوان تنها عضو خانواده براي نانا، به رسمیت شناخته شدن مردان بهآنه
  ها و قوانین حقوقی. هاي میان زوجبراي حل چالش

)، مانینگ و 2016ها چون محبوبی (پژوهششود برخی گونه که مالحظه میهمان
) و فرامرزي و همکاران 1391)، آزاد ارمکی و همکاران (2009)، بیتز (2014همکاران (

)، 2015هاي اسپرچر و هانفیلد (اند و پژوهشتنها به مقوله ازدواج سفید پرداخته ،)1396(
اند و شق توجه داشتهتنها به پدیده ع ،)1396) و باقریان (1393زاده و حمامی (سهراب

پژوهشی که به تجربه عشق در ازدواج سفید پرداخته باشد وجود نداشت و از این منظر 

                                                 
1 Sperechr & Hatfield 
2 Mahboobi 
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گرایی و با در قالب پارادایم تفسیر شود و تالش داردمطالعه پیش رو نوآورانه محسوب می
ن کنندگااي به واکاوي معنا و مفهوم عشق نزد مشارکتاستفاده از استراتژي نظریه زمینه

تحقیقاتی یاد شده تا حد امکان گام  بپردازد و نیز در جهت پر کردن خألدر ازدواج سفید 
  بردارد. 
  

  مالحظات نظري
ها ها در فرایند تحقیق و تحلیل دادهدر تحقیق حاضر بر مبناي روش کیفی، نظریه

ت پردازان مبنایی، ایجاد حساسیثري براي هدایت و راهنمایی نظریهؤعنوان وسیله م به
هاي پژوهش نقشی دهنده یافتهعنوان تعمیممفهومی، باز کردن ذهن محقق و به ـ نظري
). از 186: 1391 ،1؛ کرسول40: 1387گونه دارند (استراوس و کوربین، بخش و مکملالهام
رو در این بخش از تحقیق، ابتدا تاریخچه مفهومی ازدواج سفید ارائه و سپس این

گردند. این نظریات مطرح میوابط عاشقانه و همبالینی، هاي نظري در باب ر دیدگاه
ي عشق درباره 4و زیگمونت باومن 3رابطه ناب درباره 2هاي آنتونی گیدنز اند از دیدگاه عبارت
  . 5سیال

اصطالحی است که به تازگی وارد ادبیات علمی کشور شده است و در  "ازدواج سفید"
پسران و دخترانی که به صورت مذهبی و  بندي شکلی از روابط میانجهت توصیف طبقه
شود. در این نوع از ازدواج، روابط احساسی و ذهنی، کنند، استفاده میرسمی ازدواج نمی

صمیمیت، مبادالت اقتصادي، حمایت خانوادگی، دوستی و موارد دیگري که بخشی از امر 
ي آمریکایی و هانامهدر واژه. )Mahboobi, 2016: 1284شود (ازدواج است، دیده می

عنوان مثال در هاي منحصر به فردي دارد که بهاشاره به پدیده» ازدواج سفید«اروپایی، 
معناي شود. عنوان ازدواج بدون رابطه جنسی یاد می، از آن به6فرهنگ لغت امریکن هریتیج

طه قانونی و بدون راب"که به ازدواجی  است 7برداري از ازدواج سفید فرانسويگرتهغربی آن 
داللت دارد که با انجام مراسم قانونی براي  "بدون در نظر داشتن هدف بلند مدتجنسی و 

اما ازدواج سفید در معناي شود. دور زدن قانون مهاجرت یا مسائل دیگر از آن استفاده می
                                                 
1 Creswell 
2 Anthony Giddens 
3 Pure Relationship 
4 Zigmunt Bauman 
5 Liquid Love 
6 American Heritage 
7 French Mariage Blanc 
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در فرهنگ آکسفورد مترادف است که  "1Cohabitation" با واژهرایج کنونی در ایران، 
توان به شناسی وجود دارد که از آن جمله میي از آن در ادبیات جامعههاي متعددترجمه

یک زن و مرد اشاره  "همزیستی" ،"زیستیزوج"، "خانگیهم"، "بالینیهم"، "باشیهم"
کرد. وجه تسمیه این نوع ازدواج، سفید بودن شناسنامه دختر و پسر و درج نشدن نام آنها 

توان گفت، وجه ه شرایط فرهنگی جامعه ایران میدر شناسنامه یکدیگر است. با توجه ب
تمایز ازدواج سفید با ازدواج به شیوه رایج، نبود قرارداد رسمی و پذیرفته شده اجتماعی 

). در 34: 1396به نقل از گلچین و صفري، ؛ 2015 ،3؛ ورد نیک2008، 2است (رافیونی
ن صورت تعریف شده به همبالینی ترجمه و بدی Cohabitation ،)1366فرهنگ بیرو (

است: زندگی مشترك بین یک زن و یک مرد بدون آنکه با یکدیگر قرارداد زوجیت بسته 
هم باشی را  ،)1376باشند و رابطه جنسی در زندگی مشترك مفروض است. گیدنز (

زدواج کرده باشند با هم زندگی کند: مواردي که زوجی بدون آنکه ا گونه معنا می این
  ).  795: 1386نسی دارند (گیدنز، کنند و رابطه ج می

کنند که تئوري  گیري این سبک از زندگی عنوان میبرخی در باب چگونگی شکل
نام » جنبش آزادي زن«ازدواج سفید نخستین بار در آمریکا در پی جنبشی پدیدار شد که 

در  1960اواخر دهه » انقالب جنسی«هاي آن را باید در داشته است. تحوالتی که ریشه
روپا و آمریکا جست و جو کرد. انقالبی که به تدریج به تغییر گفتمان جنسی و تغییر ا

ها، اخالق، و رفتار جنسی در بسیاري از کشورهاي قاره آمریکا و اروپا اساسی در نگرش
ترین نتایج انقالب جنسی در کشورهاي موسوم به غربی، گسترش منجر شد. یکی از مهم

در این کشورها بوده است. روابطی که به تدریج، نقاط دیگر روابط جنسی پیش از ازدواج 
تغییرات خانواده در  ،)1992( 4). روسل1394جهان را نیز فرا گرفته است (پورفرهادي، 

ي آن از سال اخیر روند اشاعه 50داند و معتقد است در طور یکنواخت نمیسراسر اروپا را به
گسترش  ،)1979و  1978( 5و تراست شمال اروپا به سمت جنوب در حرکت بوده است

و در مرحله دوم در  ؛داندبالینی در اروپا را در مرحله اول در شمال و در کشور سوئد میهم
به کشورهاي مرکز اروپا مانند فرانسه، اتریش، سوئیس، آلمان، هلند، و  1970دهه 

به  80دهه  انگلستان اشاعه یافت. سپس در مرحله سوم از حیات تاریخی خویش در اوایل

                                                 
1 Live together and have a sexual relationship without being married 
2 Raphione 
3 Wordnik 
4 Roussel 
5 Trost 



  35بررسی تجربه زیسته عشق در ازدواج سفید 

 ,Lofflerجنوب اروپا در کشورهایی چون ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و یونان انتقال یافت (
قانونی بود.  ، غیر1970). زندگی بدون ازدواج در ایاالت متحده نیز پیش از 16 :2009

 تا 1960اند از اي که با یکدیگر زندگی کردههاي ازدواج نکردهطبق آمار آمریکا، تعداد زوج
اي عادي در روند آشنایی دو ده برابر شد و اکنون، زندگی بدون ازدواج، به مرحله 2000

ها به این شیوه از زندگی فرد تبدیل شده است. در بریتانیا بیش از ده درصد کل زوج
در فرانسه نشان  2010اند. نتایج یک مطالعه منتشر شده در سال مشترك روي آورده

اند که با هم باشند ساله، تصمیم گرفته 79تا  18فراد صد از اهشت در دهد که تقریباً می
 38اي گر همبالینی یک زن و مرد در دورهولی جداي از هم زندگی کنند. طبق آمار دی

  ).1390درصدي داشته است (سیدي بنابی،  1000رشد  2000تا  1960ساله از 
ربی بوده است و شود خاستگاه ازدواج سفید کشورهاي غ گونه که مالحظه می همان

روند گسترش آن در تمام نقاط جهان به سرعت در حال افزایش است. در همین راستا، 
باب مفاهیم مورد مطالعه این تحقیق یعنی عشق در ازدواج سفید  نظریات متعددي در

مطرح شده است که در اینجا به دلیل قرابت بیشتر با موضوع تحقیق تنها به نظریات گیدنز 
  شود.خته میو باومن پردا

است که بر مبناي استقالل طرفین و  »اي نابرابطه«از نظر گیدنز رابطه عاشقانه، 
عنوان بزرگساالنی مستقل و از نظر عاطفی و عملی ها به ارتباط با یکدیگر به یی آنتوانا

اي است که طرفین از آن  گیرد. به اعتقاد گیدنز رابطه عاشقانه رابطه شایسته، شکل می
). 8: 1386خواهند که آن رابطه را حفظ نمایند (ایوانز، فی به دست آورده و میرضایت کا

کند: ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و  گیدنز در توصیف رابطه ناب عنوان می
این  و خودمانی شدن دارد. 1اي نزدیک با صمیمیت اعتماد متقابل نیز به نوبه خود رابطه

). به 132- 140: 1378(گیدنز، است » به کیفیت رابطه تعهد طرفین«مستلزم   ویژگی
در فرایند تغییرات مربوط   ترین مؤلفه ترین و اساسی ، مهم2اعتقاد گیدنز اصل خودمختاري

آمیز پروژه تأملی نفس و وضعیت  به صمیمیت است. خودمختاري به معناي تحقق موفقیت
: 1392(گیدنز،  ی عاطفی استطلبانه در حوزه زندگارتباط با دیگران به شیوه مساوات

هاي خواهانه در قلمرو صمیمت در دهههاي برابري). به اعتقاد گیدنز جنبش431- 435
بندي عشق که گیدنز از آن اخیر نوع دیگري از رابطه را رقم زد. در متأخرترین شکل صورت

. این رودال میؤکند، ضرورت پایداري در عشق رمانتیک به زیر سبه عشق سیال تعبیر می

                                                 
1 intimacy  
2 autonomy 
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هاي اجتماعی و صت زن و مرد براي دسترسی به فرصتنوع عشق به دنبال تحقق برابري فر
ی پیشین دارد. زیرا هاي کامالً متمایزي از روابط عاطفعاطفی است. این نوع رابطه ویژگی

اد و تعادل هایی چون پویایی، اعتمها و اهمیت برابر طرفین رابطه، ویژگیبرابري فرصت
). در نقد نظر گیدنز، باومن عنوان 136- 137: 1392آورند (گیدنز، ارمغان میقدرت را به 

هر کس به   کند که توصیف گیدنز از رابطه ناب شاید شکل رایج مودت انسانی باشد.می
شود و این رابطه تا جایی ادامه دارد که هر دو  خاطر منافع حاصل از آن وارد رابطه می

رابطه ناب این است که   ضایت داشته باشند. یک ویژگیسود کنند و احساس ر  طرف در آن
توان آن را پایان بخشید و تنها براي دوام این رابطه تعهد الزم است ولی اگر  هر لحظه می

بیند  بیشتري می  کسی بدون احتیاط خود را متعهد سازد، در صورت نبود این رابطه آسیب
  ). 142: 1384(باومن، 

دهد که  توضیح می» عشق سیال«از روابط عاشقانه در کتاب پردعنوان نظریهباومن به
اند. اما این  کس خواهان ایجاد رابطه هاي تنها و بی انسان» امان بخشی بیجهان فردیت در«

گیرد و اساساً روابط انسانی در جهان مدرن،  رابطه هرگز خصلت همیشگی به خود نمی
وندي به پیوند دیگر، ناگزیر است (همان: باشد و انسان مدرن از پی شکننده و ناپایدار می

ي مدرن،  است که به ما بگوید در جامعه  ي مصرفی، از آن جهت اشاره باومن به جامعه ).11
گیرد و پس از مصرف به سطل  عشق هم، همچون دیگر کاالها، وجهی مصرفی به خود می

» سبک بر دوش ردایی«شود. باومن عشق در جهان مدرن را به  آشغال فراموشی سپرده می
باومن افول ). 15(همان:  » هر لحظه آن را کنار بگذارد«تواند  کند که فرد می تشبیه می

داند که بجاي این که شمار بیشتري از مردم به دفعات  مفهوم عشق را به این دلیل می
اند و  بیشتري خود را تا سطح موازین واالي عشق ارتقا دهند، این موازین را پایین آورده

کنند به شدت افزایش یافته است. این  ها به نام عشق یاد می هایی که از آن وعه تجربهمجم
هاي عشقی ممکن است به این باور بیانجامد که عشق یک  حضور فراوان و آشکار تجربه
توان انجام فعالیتی را آموخت که مجموعه قواعد ثابتی براي  مهارت است؛ اما زمانی می

موجود هستند که هر یک در  دوت باشد: در هر عشق حداقل موقعیتی پایدار و یکنواخ
شود عشق بازیچه دست تقدیر شود. در  اند؛ همین باعث می معادالت دیگري ناشناخته

ثبات و ناپایدار، یادسپاري و کسب عادت نه فقط ثمربخش نیست بلکه ممکن  محیطی بی
ورزي وعده دروغین براي  است پیامدهاي بسیار بدي داشته باشد. وعده یادگیري هنر عشق

  ). 24به هیئت دیگر کاالهاست (همان، » تجربه عشقی«تبدیل 
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  شناسی پژوهشروش
رویکردي که در این نوشتار به کار گرفته شده است پارادایم تفسیرگرایی در قالب 
رویکرد اشتراوس و کوربین است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده 

با بررسی ادبیات تجربی، شامل تحقیقاتی انجام گرفته است.  1اي زمینه هنظری از استراتژي
هاي نظري مختلف به موضوع ازدواج سفید و یا روابط عاشقانه که با استناد به دیدگاه

رو به نظر اند، خالء تئوریک و منطقی در بیشتر این مطالعات مشهود است. از اینپرداخته
ي مطالعات انجام گرفته در این حوزه تا حد زیادي در ضعف ي همهرسد حلقه مفقودهمی

عبارت بهتر، رویکردهاي نظري به کار گرفته شده در این نظري این تحقیقات ریشه دارد. به
مطالعات توان کافی براي تبیین عمیق مفهوم عشق در ازدواج سفید را نداشتند و لذا لزوم 

اي این زمینه از طریق روش تئوري زمینه ي مدلی کارآمد درتبیین درست نظري و ارائه
اي استفاده شده  بنابراین در این پژوهش از استراتژي نظریه زمینهرسید. مناسب به نظر می

بالینی و هاي مرکزي و فرعی عشق در روابط هم است تا با تالش در جهت کشف مقوله
رائه گردد. از بین شناسایی ارتباط این مقوالت با یکدیگر نهایتاً الگوي پارادایمی ا

، نظري از نوع متوالی در نظر 2گیري هدفمندگیري، نمونههاي مختلف نمونه استراتژي
  گرفته شده است.

هایی با توجه به خاص و حساس بودن موضوع پژوهش و دشواري دسترسی به نمونه
 بردند، روشکه تجربه ازدواج سفید داشتند یا در حال حاضر در ازدواج سفید به سر می

اي پیش رفت که در مصاحبه گیري هدفمند به کار گرفته شد. روند پژوهش به گونهنمونه
، اشباع نظري حاصل شد، اما براي اطمینان بیشتر از پدید نیامدن مقوله جدید، 16

ها سعی بر این بوده است تا مواردي  مورد پیش برده شد. در انتخاب نمونه 20ها تا  مصاحبه
کنندگانی براي مصاحبه انتخاب شوند که غنی و پرمایه نکه مشارکترعایت شود از جمله ای

به لحاظ اطالعات مورد نیاز براي این تحقیق باشند. به منظور دسترسی به این افراد، به 
هاي مجازي که احتمال آشنایی با چنین افرادي را  ها و نیز شبکه شخاص، گروهتمام ا

زمینه پژوهش حاضر ارسال شد و بدین ترتیب داشتند پیامی مبنی بر نیاز به همکاري در 
تعدادي از افرادي که تجربه ازدواج سفید داشتند براي مصاحبه اعالم آمادگی کردند. براي 

استفاده شد. این نوع مصاحبه به  3گردآوري اطالعات از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته

                                                 
1 grounded theory 
2 purposive sampling 
3 semi-structure interview 
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از این دست مناسب هاي کیفی و عمیق بودن آن براي پژوهش» پذیريانعطاف«دلیل 
  صورت گرفت. 3و انتخابی 2محوري  ،1ها بر مبناي شیوه کدگذاري باز است. تحلیل داده

کند بیان می ،)2005( 4گونه که سیلورمنهمچنین براي بررسی قابلیت اعتماد همان
هاي تحلیلی استفاده شده است در ا اعتباریابی توسط اعضا و مقایسههاي کنترل یاز روش

االت با برخی از مشارکت ؤیک از س ی مفاهیم و مقوالت به دست آمده در باب هراین بررس
بررسی و  5ها از طریق روش اعتبار اعضا کنندگان و مطلعان کنترل شد و اعتبار این یافته

  تأیید گردید.
  

  پژوهشهاي یافته
  کنندگان در تحقیقمشخصات مشارکت: 1جدول 

  سابقه رابطه پیشین  مدت رابطه  لشغ  میزان تحصیالت  سن  جنسیت  نام  شماره
  رابطه محدود عاطفی  سال 10  کارمند  کارشناسی  37  زن  کیمیا  1
  رابطه محدود عاطفی  سال 1  بیکار  کارشناسی  32  زن  گلنار  2
  طالق  سال 1  بازنشسته  کارشناسی  53  زن  شیال  3
  طالق  سال 3  بیکار  دیپلم  24  زن  نگین  4
  دون سابقه خاصب  سال 2  کارمند  دکترا  33  مرد  سامان  5
  طالق  سال 2  مترجم  کارشناسی ارشد  33  زن  هدي  6

تجربه رابطه عاطفی و   سال 2  مربی  دیپلم  23  مرد  نوید  7
  جنسی

سال و  3  طراح  کارشناسی  27  زن  زري  8
  بدون سابقه خاص  نیم

تجربه رابطه عاطفی و   سال 3  دانشجو  کارشناسی  28  زن  فهیمه  9
  جنسی

  رابطه عاطفی محدود  سال 9  کارمند  ارشدکارشناسی   31  زن  مهتاب  10

تجربه رابطه عاطفی و   سال 10  تاجر  کارشناسی  31  مرد  مهدي  11
  جنسی

  تجربه رابطه عاطفی  سال 9  کارمند  کارشناسی ارشد  33  زن  فائزه  12

                                                 
1 open coding 
2 axcial coding  
3 selective coding 
4 Silverman 
5 member validation 
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  سابقه رابطه پیشین  مدت رابطه  لشغ  میزان تحصیالت  سن  جنسیت  نام  شماره

سال و  2  کارمند  کارشناسی  41  مرد  حامد  13
  نیم

تجربه رابطه عاطفی و 
  جنسی

  طالق  سال 2  ار آزادک  کارشناسی  38  مرد  اردالن  14
  طالق  سال16  کارمند  دکترا  41  زن  بیتا  15
  تجربه متعدد روابط  سال 3  کار آزاد  فوق دیپلم  25  مرد  حسام  16

سال و  1  کارمند  کارشناسی  32  زن  الهه  17
  طالق  نیم

  تجربه متعدد روابط  سال 1  بیکار  کارشناسی  22  مرد  پیمان  18
  بدون رابطه خاص  لسا 2  بیکار  کارشناسی  30  زن  نسترن  19

سرو  20
  تجربه متعدد روابط  سال 2  کارمند  کارشناسی  31  مرد  ش

  
ها با یکدیگر بر مبناي ابی به حداکثر امکان مقایسه دادهبا توجه به معیار دستی

ذکر شده است،  1مرد که مشخصات آنها در جدول  8زن و  12گیري نظري، تعداد  نمونه
سال است. بیشتر  33انگین سنی پاسخگویان بالغ بر اند. میدر این پژوهش مطالعه شده

پاسخگویان داراي تحصیالت کارشناسی و سپس به ترتیب داراي تحصیالت کارشناسی 
ارشد، دکترا، دیپلم و فوق دیپلم هستند. کمترین مدت زمانی که افراد در ازدواج سفید به 

نفر از  6وده است. سال که بیشترین مدت زمان رابطه ب 16اند، یک سال تا سر برده
 اند و سه نفر بدون سابقهپس از طالق وارد ازدواج سفید شدهپاسخگویان متارکه کرده و 

  اند. خاص در رابطه عاطفی و جنسی بوده
  

  کنندگان از مفهوم عشق در ازدواج سفیداداراك مشارکت
شتند هاي صورت گرفته با افرادي که تجربه ازدواج سفید دابر اساس واکاوي مصاحبه

 6کردند، و نگرش آنها درباره عشق و معانی که در متن و جریان زندگی به عشق الصاق می
الگوي برساخته شده عشق از منظر پاسخگویان مشخص گردید. بدیهی است که تفکیک 

باشد بلکه برشی است از الگوها، به معناي یک نگرش ثابت و مطلق در زندگی این افراد نمی
گی این افراد که نگرش و نگاه آنان را تشکیل داده است. ضمن آنکه مقطعی از جریان زند

این مفاهیم در طول زمان به شدت سیال و نسبی بوده و گاهاً ترکیبی از انواع تجربه عشق 
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مقوله سطح دوم  18مفهوم،  48را شامل می شود. حاصل تحلیل نظرات پاسخگویان کشف 
  .زیر استدر باب تجربه عشق به شرح مقوله محوري  6و 

  
  انواع تجربه عشق در ازدواج سفید :2جدول 

تجربه احساسی عشق (تجربه هیجانات مثبت): حال خوب در لحظه، آرامش، احساس اطمینان  )الف
خاطر، دلتنگی، دوست داشتن، رضایت، لذت، شور و اشتیاق، تعلق خاطر، احساس یگانگی و احساس 

  نیازي و کمالبی
مین نیازها: محبت، صمیمت، پذیرش، توجه، درك، مراقبت، حفاظت، تجربه عشق به مثابه تأ )ب

  احترام، انتخاب، آزادي، استقالل، امنیت، صداقت، سالمتی رابطه (عدم وجود آسیب)
طرفه، فضاي گفتگو و  تجربه عشق به منزله امري اجتماعی و عملی: ارتباط متقابل، توافق دو )ج

یري، اعتماد متقابل، حمایت متقابل، سرمایه اجتماعی، پذیري، ریسک پذمذاکره سازنده، مشارکت
  تالش و پشتکار

بخشی، رشد فکري، پیشرفت در امور عنوان امري شناختی و عقلی: جریان آگاهیتجربه عشق به )د
ریزي براي زندگی، ارزیابی کیفیت رابطه، افزایش شناخت متقابل و تعیین اهداف مشترك، برنامه

  زندگی مشترك
  هم بودگی، لمس کردن، در آغوش کشیدن ه فیزیولوژیک (بدنی) عشق: باتجرب )ي

پذیري، ثبات تجربه معنوي عشق: فداکاري، از خود گذشتگی، ایثار، وفاداري، دیگرخواهی، مسئولیت )ه
  در عشق، بخشش

  
  تجربه احساسی عشق (تجربه هیجانات مثبت) )الف

از قدیم ل و از قلب نسبت به سر عنوان جریانی از احساس نسبت به عقعشق اغلب به
اي است که عشق یک اشتیاق است، تجربهاعتقاد بر این  است. معموالًتاکنون مطرح بوده 

افتد، نه اینکه در جهت آن فعال است: انگار فرد در عشق می غیر که در آن شخص اساساً
در  کنندگان تحقیق، عشق راگروهی از مشارکت .)Sadler, 2018:18کند (حرکت می

کنند. عشق به مثابه لحظه خوب داشتن، تجارب احساسی و هیجانی مثبت تجربه می
آرامش، احساس اطمینان، دوست داشتن، احساس رضایت، لذت، شور زندگی، تعلق خاطر 

  و احساس یگانگی است. نظرات تعدادي از مصاحبه شوندگان به شرح زیر است: 
 "فهممشه. من عشق رو در دلتنگی میعشق یعنی اینکه من دلم براي الهام تنگ می"

  (سروش).
به نظرم عشق واقعی با خودش آرامش داره. اطمینان و رضایت داره. اگه شما در "

 لنگه. آدم اگه واقعاًپس یه جاي کار می ... کنار کسی که هستی حس آرامش نداشته باشی
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 "خود من براي وجود منت و تمام و کمال صرفاًعشق یعنی توجه و دوست داشتن بی
  (مهتاب).

هاي نظري تا رغم همه گیر و گرفتعشق یعنی اینکه حالت خوب باشه، و امروز علی"
بینم که بتونم بگم تعریف من حدي به این حرف قائلم و یک سیالیتی در این مفهوم می

بینم، اگه تو اسمش رو دوست داشتن این هست، من فقط یک کیفیت خوب رابطه می
بینم که زندگی باکیفیت گذاري بگذار، من میگه اسمش رو عشق میگذاري، بگذار، ا می

هست، عاشقانه به معناي عرفی نه، ولی به شدت همدیگه رو دوست داریم، نیما تا سر 
اي کوچه میره، و یا وقتی من میرم بیرون، اون نگرانه، من نگرانم که سریع به همون آشیانه

ه من کامالً خودمم و نیما کامالً خودشه، ما که داریم برگردیم و مصادیقش هم همینه، ک
  (هدي). "هاي جدي نداریمسانسور زیادي در حوزه

  
  تجربه عشق به مثابه تأمین نیازها )ب

مازلو در سلسله مراتب نیازهاي خود، عشق را به مثابه نیازي سطح باال مطرح کرده 
آور خواهد بود  ز شاديتر نی که هنگامی که این نیاز برآورده شد، ارضاي نیازهاي پائین

مین نیازهایی أکنندگان، عشق عبارت است از ت). از دید این گروه از مشارکت1367(مازلو، 
گاه که این نیازها به درستی از سمت طرف مقابل دیده، درك  که در انسان وجود دارد. هر

  گردد. و برطرف شود، عشق حاصل و افزوده می
اقعی یعنی اینکه طرفتو اینقدر دوست داشته عشق یعنی آزادي. از نظر من عشق و"

 خوام کنارت نباشم بتونی با نظر مثبت بذاري برهباشی که اگر یه روز طرفت گفت من می
به کار برده میشه مثل غیرت، کنم همه اصطالحاتی که در مورد عالقه بین ما ... فکر می

که باعث میشه خواهی، حس وابستگی و تعلق همه ناشی از یک خودخواهی هست خاطر
  (زري). "کاري کنی که طرف مقابلت ازت دور نشه

طلبی. نیاز داشتم خودم براي ام احتیاج داشتم به استقاللبنا به اقتضاي سنی"
زندگیم تصمیم بگیرم و سرنوشت خودم رو بسازم. انتخاب، انتخاب من باشه و نه کس 

احساس کردم که  دیگري. احساس تنهایی داشتم، و از سویی فردي مثل مهدي رو
هایی که نیاز داشتم رو کنه و دست کم اون آیتمشتیبان و حامی است و بهم توجه میپ

  (نگین). "درش دیدي و وارد رابطه شدم
عشق به نظرم احترام به آزادي و انسانیته. این که بزاري طرف مقابل پیشرفت فکري "

کنم با رم. االن که فکر میداشته باشه و از این قضیه نترسی ... من حسین رو دوست دا
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هامو ازم نگیره و بهشون تونم زندگی کنم. کسی که آزادياي به جز اون نمیکس دیگههیچ
 "هاشو داشته باشهاحترام بزاره. خودم خیلی سعی کردم کاري کنم که حسین آزادي

  (فهیمه).
  

 تجربه عشق به منزله امري اجتماعی و عملی )ج
ته اجتماعی هستند که در آن بازیگران اجتماعی، فعال و یافاحساسات تجربیات ساخت
هیجانات دیگر  1کنندهاند. نکته این است که عشق یک فعالبه لحاظ اجتماعی قابل انعطاف

). 2018احساسات از شخصی به شخص دیگر است (سادلر، 2 دهندهدر فرد است و ارتباط
ه امري اجتماعی همراه با التزام کنندگان تحقیق، عشق به مثابدر تجربه برخی از مشارکت

عملی است. عشق از منظر این دسته از افراد، میدانی براي ارتباط و اعتماد متقابل، 
طور کل سرمایه گري، تالشگري، مشارکت در فضاي گفتگو و مذاکره سازنده و بهحمایت

اط و اجتماعی است. افراد همبالین در صورت عمل به تعهدات طرفینی و عمیق بودن ارتب
کنند. تحقق این نوع از عشق خواست اعتمادشان به یکدیگر است که عشق را تجربه می

  عمیق زوجین براي ارتقاي سطح ارتباط دوجانبه را نیاز دارد.  
عشق ناب از پیش موجود نیست. باید واسه ساختنش تالش کنی. این تالش هم "

کنم زندگی مشترك یعنی یباید همیشگی باشه من فکر م ... واسه یه مقطع خاص نیست
  (سامان). "ساختن زندگی با هم ... غم مشترك ... شادي مشترك ... تالش مشترك

کنه و منعم نمیکنه از ارتباط کنه یا بهم شک نمیوقت منو چک نمیحسین هیچ"
اي بهش وارد بشه. میگه این قضیه خیلی داشتن با آدما از ترس اینکه تعهد من خدشه

تونم کاري اي خوشت بیاد من نمیا از هم بدمون بیاد یا تو از کس دیگهبدیهیه که اگه م
  (فهیمه). "منم کم کمک این ترسو کنار گذاشتم تا آرامش بیشتري داشته باشم .کنم

معنی عشق از نظر من توجه به من هست. سهیل آدمیه که وقتی ناراحتم بهم توجه "
اراحتم، میگه بگذار بیام خونه با هم گذاره و وقتی از موضوعی نکنه، برام وقت میمی

  (الهه). "... رسیم. اهل گفتگو هستبندي میکنیم و به یک جمعصحبت می
  
  
  

                                                 
1 activator 
2 communicator 
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  عنوان امري شناختی و عقلیتجربه عشق به) د
گیري ها، ارائه ایده وجود دارد که عواطف، همان استدالل منطقی، کشف نتیجهاین 

هایی هستند که در طول زمان آموخته همه مهارتطور کل عقالنیت است. اینها شواهد و به
احساساتی همچون عشق از طریق فرایندهاي منطقی ادراك، قضاوت و ارزیابی . شوندمی

 عالوه بر این، عقل اغلب مستقیماً در خدمت تعریف هیجانات، روایت نقش شوند.ساخته می
 ,Nussbaumست (و تفسیر ماهیت رخدادهاي اجتماعی ا شان در زندگیافراد، روابط

بخشی است که رشد ). در تجربه این دسته از افراد عشق جریانی از آگاهی188 :2004
فکري، پیشرفت در امور زندگی، ارزیابی کیفیت رابطه، افزایش شناخت متقابل و تعیین 

گیرد و به شکلی دامنه ریزي براي زندگی مشترك را در بر میاهداف مشترك و برنامه
  دهد.ت فرد را گسترش میشناخت و عقالنی

باید بگم که جستجوي من نه تماماً جستجوي عقالنی یا آگاهانه، بلکه جستجوي "
باشه و نه  هخیلی غریزي حتی در بعضی جاها، در پی آدمی بودن که بفهمه و بلوغ داشت

  (نوید). "مهمه) بلکه بلوغ فکري بودم فقط بلوغ جسمانی (که واقعاً
خیلی سفت و سخت مطلق نیست و یک پیش مقدمه به نظر من عشق یک کلمه "

 پسندي داره و دو نفر از هم خوششون میاد و وارد رابطه میشی، اخالق و شخصیتش رو می
ه با هم اختالف و تفاوت دارید ... اگر طرفت بتونه خودش رو ثابت کنه براي بقیه موارد ک

آیتم مذاکره، موضوعات تونه خودش رو به تو نزدیک بکنه و مالك عقل، فکر سالم و می
  (مهدي). "صحبت کردن به قصد و غرض، عشقت بیشتر میشه

  
  تجربه فیزیولوژیک عشق )ي

معتقد است دوره شدید عاشق شدن با تغییرات شیمیایی خاصی همراه  1آنتونی والش
شوند، دچار حالت نئشگی، سرمستی و خوشحالی خاصی  شود. افراد زمانی که عاشق می می

تولید کارخانه فنیل تیالمین بدن آدمی با دیدن یک فرد جذاب زده  شوند. سوت می 
). براي برخی دیگر از پاسخگویان عشق در 79: 1386زاده شیخالر،  شود (طهماسب می

گردد. این دسته از پاسخگویان تغییرات بدن را به عرصه فیزیولوژي درك و تفسیر می
ه تنانه تفسیر می کنند. بر اساس هنگام عاشقی تجربه کرده و جریان عشق را در تجرب

شناختی عشق، تغییرات خاص شیمیایی در بدن رخ می دهد که به ترشح  زیست
کننده مراکز لذت مغز است و  ترین عامل فعال هاي شادي مربوط است. عشق قوي هورمون

                                                 
1 Anthony Walsch 
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ممکن است به تولید یک احساس فراتر نیز کمک کند. احساسی که انسان خود را فراتر از 
  یابد.  مکان می زمان و
خواد، من رنگ آبی رو خیلی دوست دارم و خواد، دل میدوست داشتن دلیل نمی"

خواد بیاد، من صداي براي من دوست داشتن مثل رنگ آبیه، هنوز که هنوزه، وقتی که می
دوستش دارم و برام زیباست، و میگم اي کاش  زنه، من واقعاًشنوم که داره میقلبم رو می
  (شیال). "... وال بمونهبه همین من

کنه، یک قسمتیش فیزیک قضیه چیزي که من رو به وجد میاره و شور ایجاد می"
... احساس مردها خیلی به فیزیک  ایشون رو قبول دارم توي این زمینه هست و من واقعاً

... خیلی بصري  کنه طرف بستگی داره، و رنگ و حتی بافت پوست یک مرد رو تحریک می
  (حامد). "... هاهستند مرد

شنوي زانوهات بلرزه، و وقتی دونم که وقتی اسمش رو میعشق رو من چیزي می"
فهمی و یا بغلش هاش رو میگیري قلبت به شدت تند بزنه، و وقتی نفسدستش رو می

کنی کامالً تمام بدنت درگیر او باشه، عشق فقط یک موضوع قلبی نیست بلکه درگیر  می
  (پیمان). "... شدن کل بدن هست

  
  تجربه معنوي عشق )ه

کنندگان عشق واقعی مستلزم شراکت واقعی زوجین در از منظر این گروه از شرکت
 ها است. دهندگی در چیزهایی فراتر از خود و رابطه آن ها است که این حالت واالیشسختی

، پذیري، ثبات در عشق، بخششاز خود گذشتگی، ایثار، وفاداري، دیگرخواهی، مسئولیت
عنوان کنند و بهآرمان برتر خود در عشق قلمداد میعنوان مواردي هستند که این افراد به

گردد. به  کنند و همین سبب استغنایشان در رابطه میهاي عاشقانه از آن یاد می ارزش
  گردد. همین جهت عشق در سطح معنوي براي این افراد درك و برساخت می

  (کیمیا). "فکر کنم ما عاشق همدیگه هستیم اگه عشق یعنی پذیرش و فداکاري"
یعنی مرزهاي  ؛"عشق"شه هر چیزي که واالتر و باالتر از دوست داشتن باشه می"

دوست داشتن رو درنوردیده باشه. عشق همون عالقه شدید هست. هر وقتی بحثی در 
  (حسام). "... اومدم. چون دوستش داشتماومد من کوتاه میرابطه پیش می

هاي طرف مقابل بودن و حس مسئولیت به فکر دغدغه دوست داشتن و عمیقاًاینکه "
 "!کنم فاکتور خیلی مهمی هست که ربطی به ازدواج کردن یا نکردن ندارهداشتن فکر می

  (زري).
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براي من وفاداري و یه حس از خود گذشتن به خاطر دیگري یعنی عشق و "
  (بیتا). "بريلذت می گذرياش هم این هست که وقتی از خودت می نتیجه

  
  اي، علی، میانجی و پیامديشرایط زمینه

هاي  ي ازدواج سفید از عشق و پی بردن به زمینهمطالعه ادراك زوجین تشکیل دهنده
راي کدگذاري باز، هم زمان با اجتماعی پیدایش آن هدف تحقیق حاضر بوده است. با اج

مقوله اصلی استخراج و مقوله  12فرعی، مقوله  88مصاحبه، تعداد  22ها از آوري دادهجمع
 در نظر گرفته شد. با "عشق در ازدواج سفید: عرصه کنشگري اجتماعی"اي با عنوان هسته

هاي عمده ربط یافتند و همچنین به مقوله ها به یکدیگرانجام کدگذاري محوري، زیر مقوله
هاي اساس مصاحبه مدي نیز مشخص شد. برها از حیث علی، فرایندي و پیاو نوع مقوله

  .هستند 3جدول اي به شرح م شده، مقوالت فرعی، اصلی و هستهانجا
  

  هاي کیفیمقوالت فرعی، اصلی و هسته استخراج شده از داده :3 جدول

مقوله   مقوالت اصلی  مقوالت فرعی
  نوع مقوله  هسته

سبک فرزندپروري والدین، تجربه ناخوشایند زندگی 
، دشواري زندگی با مشترك والدین، طالق والدین

والدین، کاهش یا رهایی از نظارت و کنترل خانواده، 
هاي ، افزایش آسیبأمهاجرت با فاصله از خانواده مبد

  خانواده

تجربه زیسته 
رابطه صمیمانه 
یا خصمانه در 
  خانواده مبدأ

ق در عش
ازدواج 

سفید به 
منزله 
 عرصه

کنشگري 
  اجتماعی

شرایط 
  اي زمینه

درآمد کم، درجه تأمین  ادي،احساس ناامنی اقتص
نیاز به خواهی اقتصادي، ، استقاللنیازهاي اقتصادي

  آسودگی و رفاه اقتصادي

شرایط اقتصادي 
  ناامن

شرایط 
  اي زمینه

طالق در ازدواج پیشین، وجود یا عدم حضور الگوي 
مرجع موفق ازدواج و روابط عاشقانه در زندگی، 

خانواده، کاهش اعتبار و کارکردهاي عاطفی نهاد 
کاهش اهمیت ازدواج، مشاهده افزایش طالق در 

تردید و بدبینی نسبت به کامیابی در جامعه، ترس، 
  ازدواج

ترس، تردید و 
بدبینی نسبت 

  به ازدواج
  علی

قائل بودن به گیري هویت مستقل از خانواده، شکل
خواهی حق انتخاب و آزادي فردي، استقالل

اهمیت حریم ی، شخصیتی، فکري و مالی، خوداتکای

میل به 
فردگرایی 

  عادالنه
  علی
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مقوله   مقوالت اصلی  مقوالت فرعی
  نوع مقوله  هسته

خواهی، افزایش موج برابري و عدالتشخصی، 
  مشارکت دوجانبه در همه امور زندگی

گریز از احساس تنهایی، نیاز به محبت و صمیمت، 
نیاز به درك و پذیرش، نیاز به حمایت و مراقبت، نیاز 

به صداقت و اعتماد، اهمیت تجربه عشق، نیاز به 
 نیت و اطمینان در رابطه، نیاز به رشد و پیشرفت،ام

توجه نیاز به رضایت و شادي، ارضاي نیازهاي جنسی، 
  به کیفیت رابطه

اهمیت ارضاء 
  علی  نیازها

مطلع بودن یا نبودن خانواده از ازدواج سفید فرد، 
پذیرش یا عدم پذیرش خانواده نسبت به رابطه فرد، 

فرد، فشار اجتماعی حمایت یا عدم حمایت خانواده از 
  خانواده براي ازدواج رسمی فرد

نگرش مثبت یا 
منفی خانواده به 

  رابطه فرد
  میانجی

افزایش تعامالت با شبکه همساالن، تجربه زندگی در 
آشنایی با سبک زندگی سایر اقوام دانشگاه و خوابگاه، 

ارتباطات با بستگان و آشنایان خارج از  و ملیت ها،
هاي اجتماعی مجازي و شبکه استفاده از، کشور

- به وجود آمدن شیوههاي تلویزیونی خارجی، شبکه
هاي جدید آشنایی، در معرض بودن تجارب زیسته 

  همبالینی

گسترش شبکه 
ارتباطات 
اجتماعی 

(داخلی، خارجی 
  و مجازي)

  میانجی

طلبی در هاي مالی، برابريشراکت و تقسیم هزینه
- رك، کاهش هزینهگذاري مشتسرمایه امور اقتصادي،

جویی در مخارج دو ها، عقالنیت اقتصادي، صرفه
  تأمین امنیت اقتصادي طرف،

  تعامل کنش  راهبرد اقتصادي

به چالش کشیدن مردساالري، هنجارشکنی، مقاومت 
در برابر ساخت اجتماعی و فشار فرهنگی ازدواج، 

ات ازدواج، پایبندي کمتر به مقاومت در برابر تشریف
نی، کمرنگ شدن رویکردهاي سنتی، هاي دیارزش

قوانین ساختاري مقابله با هنجارهاي تجویزي و 
  آمیزتبعیض

مقاومت در برابر 
هنجارهاي 

مسلط فرهنگی 
  و اجتماعی

  تعامل کنش

هاي رفتاري در رابطه بخشی در عشق، سبکرهایی
پذیري/ عدم آن؛ عدم توقع/ وجود انتظارات)، (انعطاف
تعامالت عاطفی و جنسی، ورزي در بازنگري  جرأت

اهمیت رابطه عاشقانه و باکیفیت در تقابل ازدواج، 

بازاندیشی در 
معناي عشق و 

  ازدواج

کنش و 
  تعامل
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مقوله   مقوالت اصلی  مقوالت فرعی
  نوع مقوله  هسته

عشق به معناي حال خوب، انتخابگري در عشق، عدم 
فروکاست عشق به رابطه جنسی، اهمیت رضایت بدن 

  در روابط زوجینی
بدون  سازي ورود و خروج از رابطه، انحاللساده

کاهش هزینه دردسر، مقابله با جدایی دردسرساز، 
جدایی ریسک طالق و عدم انگ خوردن،  ایجاد 

 افزایش زمان باهم بودگی، آمادگی براي ازدواج،
اعتقاد به اهمیت زمان حال و لذت بردن از آن، آزادي 

، دوري از در انتخاب تعهدات و الزامات فی مابین
  ی در رابطههاي خانوادگها و الزامدخالت

انتخاب عقالنی 
مبتنی بر فایده 

  گرایی
  پیامد مثبت

کاري از اطرافیان، عدم مشروعیت و پذیرش پنهان
میلی به ازدواج رسمی، بی اجتماعی، باال رفتن سن،

 ، فقدان حمایت قانونی،خیر انداختن فرزندآوريأبه ت
فقدان احساس امنیت اجتماعی، مقابله/سازش با 

اعی، اهمیت/ عدم اهمیت قضاوت هاي اجتممحدودیت
یید اجتماعی، بدبینی و کاهش اعتماد به جنس أو ت

  مخالف در صورت گسست رابطه

واپس زدگی 
 اجتماعی

  پیامد منفی

  
  شرایط علی

شرایط علی، علل و موجبات اصلی است که پدیده مورد اکتشاف یعنی مقوله اصلی از 
تردید و بدبینی نسبت به «این پژوهش،  ). در100: 1395شود (فراستخواه، آنها ناشی می

عنوان شرایط علی تجربه به» اهمیت ارضاء نیازها«، و »میل به فردگرایی عادالنه«، »ازدواج
امري است که در » تردید و بدبینی نسبت به ازدواج«عشق در ازدواج سفید تعیین شدند. 

الگوي مرجع موفق  زوجین ازدواج سفید عمیقاً نهادینه شده است. وجود یا عدم حضور
ازدواج و عدم وجود روابط عاشقانه در زندگی دیگران، کاهش اعتبار و کارکردهاي عاطفی 
نهاد خانواده، کاهش اهمیت ازدواج، مشاهده افزایش طالق در جامعه، طالق در ازدواج 

تردید و بدبینی نسبت به کامیابی در ازدواج است که در هاي اصلی پیشین، انگیزه
  شود.  ندگان تحقیق به وفور دیده میکن مشارکت

تجربه طالق خیلی دور و برم زیاد دیدم، فامیل، دوستان، همسایه، و این منو به این "
نتیجه رسونده که ازدواج یک کار اشتباهی هست. من اعتمادم به کسی که وارد زندگیم 
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یل اینکه دل و به ؛امدونه من جدا شدهشده بود سلب شده بود. تو محیط کار کسی نمی
  (الهه). "خوام پیشنهاد ازدواج بدنهمکارام هستند نمی

کنند ازدواج مصادف است با خوشبختی. ولی واقعیت اینه پدر و مادرهاي ما فکر می"
  (نسترن). "هایی که به خوشبختی منجر شده باشه کمتر داریمکه ما ازدواج

هاي  هم بزرگ شدند، ازدواجپارتنرم دو سه تا از دوستان بسیار صمیمی که داره، و با "
العاده مشکل براي دوستاش ایجاد کردند،  هایی که فوق العاده وحشتناکی داشتند. طالق فوق

و اینها در اینکه  الخروجی و مشکالت مالی و گرفتن مهریه و حضانت بچه و ... ممنوع
  (فائزه). "ثیر نیستأتصمیم جدي براي ازدواج نگرفتن، بیت

کنندگان تحقیق از دیگر شرایط علی است که مشارکت» میل به فردگرایی عادالنه«
به آن اشاره داشته و به این معناست که افراد همبالین، در جستجوي هویت مستقل از 

خواهند با انتخاب گزینه مناسب براي زندگی مشترکشان، نشان خانواده هستند. آنها می
رو  شان هستند. از اینگیر براي سرنوشت و زندگی آتیمیمدهند که خودشان تنها عنصر تص

ر و دخالت دیگران در مسائل براي نگاه داشتن فردیت و استقاللشان و نیز عدم حضو
ی کنند. نگاه این افراد متکی بر نوعشان محافظت میشان، از حریم شخصیخصوصی

  زندگی است. طلب به شکل مشارکت در همه امور خوداتکایی عدالت محور و برابري
شناخته باز می اي هم که قبالًندگیمون من متوجه شدم با کس دیگهتو یکسال اول ز"

دونم تا چه حد و تا االن چند بار دیگه تکرار شد. پارسال من بهش گفتم رابطه داره نمی
اي خواهم داشت تا لذت بیشتري از با تو مثل تو، من هم روابط دیگه کنماوکی زندگی می

کنی. ما مثل یه زوج تو اجتماع هستیم. حتی برم. چون تو به هر حال اینکار رو میزندگی ب
شریک هستیم. تو کار و زندگی. و هیچ کس هیچ حقی نداره  شریکی خونه خریدیم. ما کالً

 (کیمیا). "که اون یکی نداشته باشه
پرداخت ها رو مون، وحید توي مضیغه مالی بود و من بیشتر هزینهتو سال اول رابطه"

کردم. یک نوع - رفتم و درآمد خوبی داشتم و خرج میکردم چون اون موقع سر کار میمی
کنم و او نداره نسبت به من. عدالت وجود نداره. به لحاظ میزان ساپورتی که من می

و شاد و آرام کنه. االن تونه من رونم او رو شاد و آرام کنم او نمیتقدري که من میاون
ه اعتماد به نفس کافی رو در رابطه دارم و انتخابگر عرصه بودن یا نبودن کنم کاحساس می

  (نسترن). "در رابطه و سرنوشت خودم هستم
را » ارضاء نیازها«کنندگان در تجربه خودشان از عشق در ازدواج سفید، مشارکت

مخالف،  اند. نیاز به ارتباط با جنسگیزه ورود به این رابطه یاد کردهترین انعنوان مهم به
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دوست داشتن و دوست داشته شدن و در کل داشتن عشق در زندگی و برآورده شدن 
نیازهاي اساسی همچون نیاز به محبت و صداقت، امنیت و نیاز جنسی، بیشترین محرك 

درد مشترك همه این افراد در سنین مختلف » تنهایی«ورود به ازدواج سفید بوده است. 
اند تا نیازهاي اي عاشقانه برآمدهأل در جستجوي رابطهبوده و براي مرتفع کردن این خ

  شان را برطرف کنند.عاطفی و جنسی
حس نیاز بود یه جورایی که تنها نباشم. من اوایل هیچ جاي اصفهان رو بلد نبودم. "

  (نگین). "نیاز داشتم به ي کسی که ساپورتم کنه
و عرف جواب نیازهاي منو  ترین نیازهاش پاسخ بده. شرعانسان نیاز داره به طبیعی"

 کرد. دوران فیلسوفانه نگریستن بهش کوتاهه. تا زمانی که درداد و تنهایی منو پر نمینمی
ها. اولین دوست .. من خودم یکی از اونا بودم سال. فهمی که چه خبرهاشی نمیفشار نب

  (گلنار). "سالگی بود 28پسرم در سن 
... نه  طبعیت زندگی اینه. به خاطر نیازاد. وخشروعش به نظرم خیلی دلیل نمی"

... نیاز به تعامل، رابطه، نیاز به دوست داشتن و محبت کردن و محبت  صرفاً نیاز جنسی
 ... نیاز به تفریح و حرف زدن با یکی غیر دیدن، نیاز به یکی که طبیعتش با تو متفاوته

ته نیازهاي فیزیولوژیک و الب ... هاي درونی خودتمجنس خودت، نیاز به پر کردن خالءه
 ... مثالً کنه... شرایطتت تعیینش می که رابطه چه جوري باشه و با کی... حاال این هم هست

زودتر  ... احتماالً تونستم این سنخ رابطه رو داشته باشمدم نمیمن اگه شهر خودمون بو
  (سامان). "ازدواج می کردم

  
  ايشرایط زمینه

گذارند ثیر میأها بر پدیده اصلی تآن شرایط و زمینه ي که موجبات دراشرایط زمینه
» أتجربه زیسته رابطه صمیمانه یا خصمانه با خانواده مبد).  «100: 1395خواه،  (فراست

بندي از مفاهیم، این مقوله در اي پیدایش ازدواج سفید است. در دستهیکی از شرایط زمینه
ست. سبک فرزندپروري والدین، تجربه کنندگان تحقیق بارها تکرار شده ابین مشارکت

ناخوشایند زندگی مشترك والدین، طالق والدین، دشواري زندگی با والدین، کاهش یا 
هاي ، افزایش آسیبأرهایی از نظارت و کنترل خانواده، مهاجرت با فاصله از خانواده مبد

وت با خانواده و عنوان زمینه تمایز و تفاکنندگان از آن بهخانواده مواردي است که شرکت
اند و همین امر پیش مقدمه ورود آنها به اجتماعی از نهاد خانواده دانسته نیز فاصله روانی و
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گرانه و سختگیرانه رابطه همبالینی بوده است. سبک فرزندپروري دموکراتیک و یا سلطه
  بسترساز نوع نگاه به روابط ازدواج سفید بوده است.

خوردم. من رابطه خوبی با پدرم هرام به شدت کتک میز مامان و خوابچه که بودم ا"
نداشتم، دختري با یتیمی پدر بودم. که این رو یونگ میگه، اون مردي که به جاي پدرت 

شه. براي همین از یک مرد قدرتمند حالم خوب میشه، از شینه، باعث رشد فکري تو میمی
  (بیتا). "ان باالست خوشم میادشد. از ي مردهایی که انرژي مردانهمرد ضعیف خوشم نمیا

این روي خاطرات  پدر و مادرم از ابتدایی که یادم میاد همیشه مشکل داشته و رابطه"
م هیچ ددی.. طوري که من همیشه رابطه پدر و مادرمو می. ثیر گذاشتهأکودکی من خیلی ت

کردم میهایی که مامانم کشیده همیشه تصور خواست ازدواج کنم و با سختیوقت دلم نمی
به خاطر ادمه زندگی داشته باشم که با تشویق مادرم براي  که زندگی خارج از ازدواج صرفاً

این طرز فکر مواجه شدم و مادرم همیشه به هممون میگه تا عاشق کسی نبودي باهاش نرو 
ست. اختالفات توو خانواده ما ما جداترین عضو خانواده پدرم در خانواده زیر یه سقف. اصوالً

  (زري). "ده ساله که ما دور هم نیستیم شد و حاال تقریباًرفع می یشتر از طریق دعواب
رابطه هایی است که افراد را به سمت یکی دیگر از زمینه» قتصادي ناامنشرایط ا«

کنندگان تحقیق اشاره دارند به اینکه وضعیت نامناسب کشاند. مشارکتهمبالینی می
وقت و عدم ثبات و نی از شرایط اقتصادي، مشاغل پارهااماقتصادي، درآمد اندك، احساس ن

مین اقتصادي و نداشتن رفاه و آسودگی مالی یکی از عمده مواردي است که افراد را به أت
کشاند. آنها معتقدند که جامعه از مردان انتظار دارد رسمی می سمت روابط زوجینی غیر

کنند. ولی این دگی مشترك خود را اداره که خودکفایی اقتصادي داشته باشند تا بتوانند زن
  مین اقتصادي را فراهم نیاورده است. أاي از تاي براي رسیدن به درجهجامعه شرایط بهینه

فودي، یه مدت توي کبابی، یه مدت پارتنرم شغل ثابتی نداشت، یه مدت توي فست"
  (نگین). "ود... کاراش ثابت نب کردفروشی کار میفروشی، یه مدت تو آلبومشیرینی
ام رو به نظرم ازدواج خوب نیست. من ممکنه هر لحظه موقعیت اجتماعی و کاري"

تونم یک خانواده رو اشباع کنم، چون به یک عوض کنم، و تا اول خودم اشباع نشم، نمی
ثبات کاري و مالی نرسیدم، نمی تونم ازدواج کنم. یک مرد باید امپراطور مالی خانواده 

خوري به توقع خرج داره، جامعه جوریه که از مرد توقع مالی داره و بعد میباشه، زن و بچه 
  (اردالن). "بستبن
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اي هم هی رفت کافه کار کرد و هاي اول دنبال کار بود و یک دورهنیما از همون ماه"
هاي بازاریابی مختلف رفت فرم پر کرد و ما به این نتیجه رسیدیم که ما با بعد دنبال شرکت

  (هدي). "تونیم خرج زندگی بدیمر تومن که نمیهزا 800
  

  گر)شرایط میانجی (مداخله
گر، مواردي هستند که شرایط علی را تخفیف یا به نحوي تغییر شرایط مداخله

نگرش مثبت یا منفی «). در پژوهش فوق، 154: 1393دهند (استراوس و کوربین،  می
» جتماعی (داخلی، خارجی و مجازي)گسترش شبکه ارتباطات ا«و » خانواده به رابطه فرد

شوندگان تحقیق به بسترهایی همچون اند. مصاحبهعنوان شرایط میانجی تعیین شدهبه
ام و نگرش مثبت و منفی خانواده، حمایت و عدم حمایت آنان به منظور تسهیل ورود و دو

خانواده از  مطلع بودن یا نبودن کنند. براي غالب این افرادشان اشاره میپایداري روابط
ازدواج سفید فرد، پذیرش یا عدم پذیرش خانواده نسبت به رابطه فرد، حمایت یا عدم 
حمایت خانواده از فرد، فشار اجتماعی خانواده براي ازدواج رسمی فرد موقعیتی فراهم 

  اي در تشکیل و پایداري رابطه دارد. گرانه آورده که نقش میانجی می
کلی نداره چون تو خانواده من همه اختیار دارن زندگی دونه و مش خانواده من که می"

خودشون رو بکنن. حتی شوهر خواهر کوچیکم با پارتنرم دوست صمیمی شدن. به بقیه هم 
 (کیمیا). "قضاوتشون برام مهم نیست  گم و اصالًمی

در جریان نیستند. نگرانم که در صورت اطالع پیدا کردن اونها، ممکن هست  اصالً"
به رابطه زده بشه و یا رابطه خراب بشه و مجبورم که رابطه رو پنهان نگه دارم. که انگی 

  (شیال). "فقط برخی دوستان نزدیکم اطالع دارند
اي  وع رابطه رو ادامه بده و خانوادهدرك خانواده خیلی مهم هست که طرف بتونه این ن

نه منجر بشه به توکنند و موضع بگیره نسبت به این نوع زندگی می گیري می که سخت
هاشون رو حداقل ها. پدر و مادري که بپذیرند سبک زندگی بچهگیري این نوع رابطهشکل

ها شن که بچهپذیرند باعث میدر جریان ارتباطات فرزندشون هستند ولی والدینی که نمی
کنه که ما فقط دوست دختر و دو نقش متفاوت رو جلوي اونها بازي کنند. خانواده فکر می

دونم که رابطه جنسی دارم، رابطه یم ولی من در زندگی شخصی خودم میست پسر هستدو
مون  مالی دارم و مسافرت با هم میریم و در خیلی چیزها ما باید سانسور کنیم ارتباط واقعی

  .رو از دیگران. (فائزه)
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مل مهم گسترش شبکه ارتباطات اجتماعی (داخلی، خارجی و مجازي) یکی از عوا
کنندگان در این تحقیق به آن اشاره داشتند. افزایش ري است که مشارکتگمداخله

بک زندگی آشنایی با ستعامالت با شبکه همساالن، تجربه زندگی در دانشگاه و خوابگاه، 
هاي استفاده از شبکه، ارتباطات با بستگان و آشنایان خارج از کشور ها،سایر اقوام و ملیت

هاي جدید آشنایی، به وجود آمدن شیوهویزیونی خارجی، هاي تلاجتماعی مجازي و شبکه
در معرض تجارب زیسته همبالینی از مواردي است که به دامنه ارتباطات اجتماعی 

اندازهاي جدید سبک و شیوه زندگی براي افراد ها و چشمز همین درگاه، زاویهافزاید و ا می
  شود. باز می
کرد با دوست جو بود و تهران زندگی میکه دانش ام رو هم دیده بودم موقعیعمه"

  (نگین). "کردپسرش زندگی می
زد زدیم. گاهی زنگ میگاهی ایمیل می ... من در خواست دادم. در اون مدت قبلش"

هم بود. بعدش کم کم  هاي مناسبتیگرفت. پیامکو توي امور درس و مشق ازم کمک می
 "مون بیشتر شد و عمق گرفتجازي رابطهها بیشتر شد. یعنی با رواج فضاي مدامنه پیامک

  (سامان).
کردم خیلی من از بچگی که فامیالمون خارج از ایران بودن باهاشون صحبت می"

گفتن که این الیف استایل اونجا خیلی جا افتاده و در واقع اولویت هر زندگی به راحت می
مدم دانشگاه این قضیه که .. بعد که او. انتخاب خود فرد ربط داره نه به هنجارهاي جامعه
در نهایت تصمیم گرفتم که این تره و همیشه پس ذهنم بود که کدوم طرز فکر درست

  (زري). "سبک زندگی رو انتخاب کنم و از انتخابم خیلی خوشحالم
  

  راهبردها
هایی زده و به کنشگران بر اثر موجبات علی دست به راهبردهاي رفتاري و تکنیک

ها و شرایطی ورزند و تدابیر و شگردهایی به اقتضاي زمینهبادرت میهایی ماعمال و شیوه
). در تحقیق حاضر 100: 1395خواه، گیرند (فراستکه در آن قرار دارند در پیش می

و » اجتماعی ـ مقاومت در برابر هنجارهاي مسلط فرهنگی«، »راهبرد اقتصادي«
ه از شرایطی است که افراد راهبردهاي برآمد» بازاندیشی در معناي عشق و ازدواج«

از اولین » راهبرد اقتصادي«اند. ها مبادرت ورزیدههمبالین در آن قرار دارند و به این کنش
تدابیري است که زوجین همبالین براي رفع مسائل عدیده اقتصادي و بحران ناشی از 

آن تنظیم  ود را بافشارهاي مالی که بستر ورود آنها به ازدواج سفید بوده است، زندگی خ
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هاي مالی، برند. شراکت/ عدم شراکت مالی، تقسیم/عدم تقسم هزینهکرده و پیش می
ها، عقالنیت اقتصادي، هزینهگذاري مشترك، کاهش سرمایه طلبی در امور اقتصادي،برابري
تأمین امنیت اقتصادي از جمله تعامالتی است که اعمال یا  جویی در مخارج دو طرف،صرفه

  انجامد.  و پایداري عشق در ازدواج سفید مییدایش عدم آن به پ
واسه اون شوهر یعنی  کنماحساس می .روي حقوق من حساب نکن گفت اصالً"

خوان. یعنی موجودي که باید همه چیز رو برات فراهم کنه و تو فقط باید دستگاه کارت
و کنار اومدن  پولش رو خرج کنی و خوش بگذرونی. تو وظیفه ساختن زندگی رو با پارتنرت

و بعد  ... ... اونجوري من باید خودم رو بکشم، تالش کنم با کمبودها و مشکالت رو نداري
همیشه این حس نگرانی رو داشته باشم که آیا شریکم راضیه یا نه؟ همیشه باید بدهکار 

 شادي مشترك ... کنم زندگی مشترك یعنی تالش مشتركکه من فکر میدر حالی ... باشم
  (سامان). "مون سرد بشه... همین باعث شده رابطه ساختن زندگی با هم ... م مشتركغ ...

میلیون هم پدر و مادر نیما به ما کمک کردند و ما  15میلیونی داشتم و  15من "
ها رو تقسیم کردیم و توقعات رو پایین آوردیم تا م یک خونه بگیریم. االن هم هزینهتونستی

  (هدي).   "ون ادامه بدیممبتونیم به زندگی مشترك
کنم ولی هر دوتامون از همون اول آگاه بودیم به اینکه وقت میمن هم کارهاي پاره"

حسین روستا به دنیا . مسئول برآورده کردن نیازهاي مالی اون یکی باشیم کسی نباید حتماً
شه. من ها پاي اون باکرد باید خرجاومده و اونجا بزرگ شده. از همون اول همش فکر می

کننده مالی زندگی و دو نفرمون مینأاون باید ت وقت این شکلی فکر نکردم که حتماًهیچ
  (فهیمه). "باشه. به خاطر همین همیشه دنبال کار کردن بودم

ویژه زنانی که در ازدواج دهاي صورت گرفته توسط افراد و بهترین راهبریکی از مهم
است که به » اجتماعیهنجارهاي مسلط فرهنگی و مقاومت در برابر «برند، سفید به سر می
شان، خالف شت عشق و دوام بیشتر آن در رابطهکنندگان تحقیق براي پاسداتعبیر مشارکت

و به شکلی  شان را شکل دادهر خودشان ساخت رابطهجریان آب حرکت کرده و از منظ
ه شکل معکوسی و ب شان را خودشان ساختهزده و عناصر زندگیهنجارهاي جامعه را پس

به چالش کشیدن مردساالري، هنجارشکنی، مقاومت در برابر اند. آنها با پذیر شدهجامعه
ات ازدواج، پایبندي کمتر ساخت اجتماعی و فشار فرهنگی ازدواج، مقاومت در برابر تشریف

قوانین مقابله با هنجارهاي تجویزي و هاي دینی، کمرنگ شدن رویکردهاي سنتی، به ارزش
خواهند تمامیت فردیت خود را به رخ اجتماع بکشند و باطناً آمیز میاري تبعیضساخت

  اند. رایج و مسلط اجتماعی ترجیح داده گري خود را به قواعدراضی باشند که انتخاب
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بندم کنم چون ازدواج رسمی فقط یه قرارداده و من قراردادي نمینه من ازدواج نمی"
مقابل باشه. شرایط حقوقی و قانونی در ایران به نفع که شرایط اون فقط به سود طرف 

... قوانین ایران به شدت تبعیض  شهام میت و همین مانع از رسمی شدن رابطهمردان هس
  (کیمیا). "داري هستهآمیزه، در واقع نوعی برد

جامعه بسته و ایدئولوژي زده، هرگز به ما نحوه درست اندیشیدن و تفکر درست رو "
هامون هم انگار تخاب رو نچشیدیم. خیلی از انتخابما هرگز طعم واقعی آزادي ان یاد نداد و

  (سامان). "ثیر ساختار بودهأتحت ت
ها نظراتم داره ولی خب تازگی وقت به غیر رسمی بودنش فکر نکرده بودم.من هیچ"

  (فهیمه). "عوض میشه. از این مقاومت دو تایی مون در مقابل جریان رسمی خوشم اومده
که افراد  هایی استیکی دیگر از استراتژي» و ازدواج بازاندیشی در معناي عشق«

 شان به آن متوسلطه عاشقانه و معنایابی سبک زندگیسازي رابهمبالین به منظور هویت
پذیري یا عدم آن؛ عدم توقع یا هاي رفتاري در رابطه که اعم از انعطافشوند. سبکمی

ورزي در بازنگري تعامالت عاطفی و جنسی، اهمیت رابطه رأتوجود انتظارات در رابطه، ج
یید جامعه، عشق به معناي حال أکیفیت در تقابل با ازدواج رسمی مورد ت عاشقانه و با

خوب داشتن، انتخابگري در عشق، عدم فروکاست عشق به رابطه جنسی و در نهایت 
ملی در پژوهش حاضر فرعی تعا هايبخشی در عشق، مقولهدموکراسی عاطفی و رهایی

  اند.   بوده
عشق از نظر من این هست که وقتی دیدم وحید با یک نفر خانم در تلگرام صحبت "

صحبتی و کمک گرفتن از یک ردم که ممکن است وحید نیاز به همکرده، مثبت نگاه ک
او خانم و مشاوره از یک خانم داشته باشه و منفی این امر رو تلقی نکردم. در واقع من نیاز 

خوب تونه این احساس و احساس خوشایند او رو تونستم ببینم و بهش حق بدم. ولی او نمی
کنه به قیل و قال و جنگ و  گیرم، درك کنه و شروع میرو که در جماعت دوستان من می

  (نسترن). "دعوا
ها به هم محرم باشند کافیه. من صیغه نخوندم چون معتقدم که همین که دل"
  (الهه). "خونند ولی دلشون با طرفشون نیستک ساعته میها صیغه ی خیلی

تا وقتی که ازدواج رسمی نکردي، عشقتون به هم در عین آزادي است. ولی بعد از "
کنه. قبل از ازدواج هدفت اینه که ازدواج هر چیزي که فکرش رو بکنی تو رو از او جدا می

. اون موقع دیگه در تب و دونی که مال خودتهبهش برسی. وقتی بهش رسیدي دیگه می



  55بررسی تجربه زیسته عشق در ازدواج سفید 

تاب رسیدن بهش نیستی و هیجان و انگیزه براي رابطه کم میشه. اون موقع هر بهانه 
  (حسام). "آویز یک اختالف باشه!تونه دستاي می ساده

  
  پیامد

پیامدها، نتایجِ مجموع موجبات علی و راهبردهاي اتخاذ شده هستند. در پژوهش 
نندگان تحقیق دو جنبه سود و زیان داشتند که بر مبناي کحاضر پیامدها از منظر مشارکت

سازي سادهزدند. آن دست به گزینش و نوعی انتخاب عقالنی مبتنی بر فایده گرایی می
کاهش هزینه جدایی ریسک طالق و عدم انگ ورود و خروج از رابطه، انحالل بدون دردسر، 

اعتقاد به اهمیت زمان حال  بودگی، هم افزایش زمان با خوردن، ایجاد آمادگی براي ازدواج،
ها و ، دوري از دخالتو لذت بردن از آن، آزادي در انتخاب تعهدات و الزامات فی مابین

شان عنوان فواید رابطهشوندگان بههاي خانوادگی در رابطه از مواردي بوده که مصاحبه الزام
  کردند.مطرح می

کنند ار روزمرگی میشن و فکر میها بعد از ازدواج رسمی به نوعی دچاکثر زوج"
شه. ازدواج رسمی نوعی محکومیت سرنوشتشون تعیین شده و این باعث راکد شدنشون می

  (زري). "... تووش داره که ازدواج سفید این رو نداره
ساختار جامعه ما به شکلی هست که اینها یک راه در رو را براي با هم بودن انتخاب "

تونی راحت براي خودت باشی و یک سري ازدواج کنی، نمیکنند. وقتی با یک نفر می
که در ازدواج سفید تو راحت هستی و طرف  تعهداتی داري که باید انجامش بدي. در حالی

تونه این رو درك کنه که تو اگه یک سوم با او هستی، دو سوم دیگه براي خودت باشی می
نکه فایل رابطه باز هست و بسته و زندگی شخصی و خانوادگی و کاریت رو داشته باشی. ای

نیست نسبت به ازدواج یک مزیت بزرگ هست، جدا شدن در ازدواج خیلی عواقب 
ها هم درگیر بینی و خانوادهتري داره، هم آسیب عاطفی و هم آسیب اجتماعی می سخت

شوند. اگر همین االن رابطه ما به جدایی بینجامه بدون ناراحتی و فشار روحی که ماجرا می
. و ممکنه این ناراحتی یک روز تا ده سال طول بکشه. ولی در اینجا فقط نیست قطعاً

هاي ها و فشارها و انگکنی و سرکوفتخودتی و خودت. خودت تنها این درد رو تحمل می
شه. در این حالت دو نفر هستند که دارند اذیت اجتماعی دیگه بر ناراحتی تو افزوده نمی

بینند و ها اوج خوشبختی فرزندانشون رو ازدواج مین خانوادهشن ولی اون جوري چومی
مون سر و سامون گرفت و عاقبت به خیر شد ازدواج کرد. چنین ذهنیتی وقتی گن بچهمی

مون بدبخت شد، زندگیش تباه شد و نابود شد و ... گویند بچهگیرند میفرزندان طالق می
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معه بدتر است. این خیلی سخت هست که شما این تازه نگاه خانواده است. سنگینی نگاه جا
اي و بري یک رابطه جدید دیگري برقرار کنی تا اینکه یک رابطه دوستی و یک طالق گرفته

یا ازدواج سفید در خفا داشتی و در صورت جدایی دیگر فشار خانواده و جامعه بر شما 
  (فائزه).  "... کندسنگینی نمی

پیامدهایی است که افراد در ازدواج سفید با آن سویه زیانِ » زدگی اجتماعیواپس«
 کاري از اطرافیان، عدم مشروعیت و پذیرش اجتماعی، باال رفتن سن،اند. پنهانمواجه

 ، فقدان حمایت قانونی و اجتماعی،آوريخیر انداختن فرزندأمیلی به ازدواج رسمی، به ت بی
ی، اهمیت یا عدم هاي اجتماعتماعی، مقابله و سازش با محدودیتفقدان احساس امنیت اج

اعتمادي اجتماعی از مواردي هستند که به یید اجتماعی و بدبینی و بیأاهمیت قضاوت و ت
  زند.طرد و انزواي اجتماعی افراد همبالین در جامعه دامن می

اگر یک روزي وابستگی بیش از حدي بین ما ایجاد شد، کسی نیست که بین ما پا "
  ه).(اله "... درمیونی کنه

کشی و آسیب زدن بدبینی نسبت به مردها در من ایجاد شده، از مردها به خاطر بهره"
  (بیتا). "دونن، بیزارمخودي می و یا تو رو غیر

... مگه  خوام با پارتنرم ي خونه بگیرمتونی بري بنگاه بگی که آقا من میاینکه نمی"
تونی به اطرافیان بگی که من ... نمی ... جا نیفتاده اینکه بگی که شوهرمه تا بهت خونه بدن

... اگه  دونی چی بگیمور بیاد بگیره شما رو تو خیابون، نمیأ... م کنمبا پارتنرم زندگی می
طرف مقابل رو دیگه نخواي ولی ي بچه این وسط به وجود بیاد باید چکار کرد؟ میگن ي 

نه وجود داره اینجا و تو دلت گیره، باالخره ي حس مادرا... قانون بچه رو می بچه نامشروعه
... خیلی چیزهاي  اد و یا زیرش بزنهورو رها کنی و طرفت هم بچه رو نخ خواد بچهنمی

  (نگین). "... سقط جنین و ... تونه پیش بیادوحشتناکی می
کنیم عنوان همسر معرفی میوو سطح جامعه هستیم خودمون رو بهما هر وقت که ت"

هاي رفتاري و هنجاري که ود االن عادت کردیم. گاهی درگیريبکه اوایل چندان خوشایند ن
با آدماي متفاوت پیش میاد که این سبک از زندگی رو قبول ندارند و گاهی باعث ناراحتی 

راحت بکنیم که و ناامیدي میشه. به ندرت پیش میاد با کسی با شناخت اولیه احساس 
براي این نوع رابطه    ط جامعه ایران تقریباًاي داریم. امنیت که توو شرایبگیم چه نوع رابطه

پذیرفته شده نیست. ما هر وقت سفر  هاش خیلی زیاده و رابطه اصالًوجود نداره. اما هراس
  (زري). "خوریممیریم براي اقامت شبانه به مشکل بزرگ بر می

  



  57بررسی تجربه زیسته عشق در ازدواج سفید 

  گیريبحث و نتیجه
رایی و روش نظریه این مطالعه، به تجربه افراد همبالین از عشق با رویکرد تفسیرگ

داده بنیاد، پرداخته است. این رویکرد انسان را موجودي فعال، خالق و معناساز تعریف 
کند که پیوسته در حال ساخت و ساز و معنادار کردن زندگی و واقعیات اجتماعی  می

از این نظر، ما نه با یک واقعیت واحد و مشخص، بلکه با واقعیات متعدد و «روزمره است. 
). از دالیل استفاده از روش کیفی در این 126: 1395(میرزایی، » ون روبرو هستیمگوناگ

تحقیق، جدید و بدیع بودن موضوع و نبود تحقیقات مشابه زیاد در این زمینه در ایران و 
همچنین رسیدن به یک دید نظري و کلی در مورد برساخته شدن عشق از منظر افرادي 

کنندگان  نفر از مشارکت 20اند، بوده است. در مصاحبه با دهکه رابطه همبالینی را تجربه کر
هاي علی، فرایندي و تحقیق که تجربه عشق در ازدواج سفید داشتند و با تشریح مقوله

عشق در ازدواج سفید به منزله عرصه کنشگري «پیامدي، مقوله هسته این تحقیق 
 الگوي پارادایمی در شکل است. درك تجربه عشق در ازدواج سفید در قالب یک» اجتماعی

  نشان داده شده است. 1
  

  
  الگوي پارادایمی عشق در ازدواج سفید :1کل ش
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عشق در ازدواج سفید به مثابه عرصه کنشگري «در تشریح خط داستان و درك 
کند. کنندگان تحقیق کار میبررسی گردید که چگونه عشق از منظر مشارکت» اجتماعی

ثیر قرار أق چه چیزي است، چه چیزي آن را تحت تدر پاسخ به این پرسش که عش
کند و چگونه اش هدایت میدهد، چگونه انرژي و توجه فرد را در رابطه با شریک زندگی می

کند، مشاهده شد که عشق، محل بروز و  به سازماندهی سبک زندگی و ارتباطش کمک می
گم شده، سرکوب  شکوفا شدن هویت مستقلِ منحصر به فرد اجتماعی در مقابل هویت

یید نشده اجتماعی و نیز عرصه خودابرازي، خودمختاري، کسب استقالل و أشده و ت
فردگرایی است. انتخابگري در عرصه عشق، جستاري از تمایالت فردگرایانه است که در آن 

کند. عشق در این تحقیق، میدانی نقش کلیدي را در آن ایفا می» معهجا«و نه » خود«
شوندگان تحقیق از عشق است. در تفاسیري که مصاحبه» بگريانتخا«و » عمل«براي 

، »عشق به مثابه تأمین نیازها«، »تجربه احساسی«نوع از تجربه عشق از جمله  6داشتند به 
تجربه «، »عشق به منزله امري شناختی و عقلی«، »عشق به منزله امري اجتماعی و عملی«

مازلو نیز دو نوع عشق را از هم اره شد. اش» تجربه معنوي عشق«و » فیزیولوژیک عشق
. عشق نیازخواه نوعی خودخواهانه از 2و عشق وجودخواه 1تفکیک کرده است، عشق نیازخواه

کند. در چنین عشقی طرفین بیش هاي یکی از پارتنرها را ارضاء میعشق است که تنها نیاز
اینکه طرف مقابل چه  از توجه به وجود دیگري و نیازهایش، به خود و نیازهاي خودشان و

کنند. برعکس عشق وجودخواه، بخشنده و کند، توجه میمیزان از نیازهایشان را برآورده می
هایشان ها و محدودیترغم ضعفاست و در آن هر یک از دو طرف علیغیرخودخواهانه 

طلب نیست و هر دو شریک شوند، زیرا این نوع عشق تملکدرك و دوست داشته می
هندریکس با تأکید بر و  ؛)Benokraitis, 1993:111ر آن رشد و بلوغ یابند (توانند د می

کند که  استدالل متخصصین بیوشیمی روانی در بحث تجربه فیزیولوژیک عشق، استناد می
، به معناي واقعی کلمه 3هاي طبیعی مانند دوپامین عشاق، تحت تأثیر برخی هورمون

اي که ترشح این گردد به گونهشی پر میجودشان با یک احساس سرخوشده و و» نئشه«
مواد شیمیایی در بدن تأثیر بسزایی در دید و نگرش مثبت نسبت به زندگی، نبض تند، باال 

  ).83: 1384، 4رفتن سطح انرژي و حس ادراك قوي دارند (هندریکس

                                                 
1 deficiency-love 
2 being-love 
3 Dopaminc 
4 Hendrix 
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نماید ترکیب همزمان دو یا هاي ذهنی از عشق حائز اهمیت میآنچه در این برساخته
، »پیچیدگی«، »پویایی«این تجارب عاشقانه در این افراد است که این مسأله  تمامی

بر همین مبنا، سازد. مفهوم عشق را نمایان می» چندجانبه بودن«و » چندوجهی بودن«
کند. کید میأتوصیف کرده و بر ماهیت پویایی هیجان ت "فرایند"رابرت سولومون عشق را 

عنوان یک احساس گذرا و چیده است که حقیقتاً، بهآنقدر پیاو بر این باور است عشق 
اي از عنوان جنبهعشق به در واقع ).Solomon, 1994:57موقت در نظر گرفته نشود (

آفریند، به شکل مهمی، محصول اجتماعی ما زندگی عاطفی و احساسی که رنج یا لذت می
ها و ها، زمینهرو، این پژوهش در جستجوي بافتاز این ).Sadler, 2018: 24است (
برآمده است. » تجربه عشق در افراد همبالین«هاي مختلف اجتماعی براي درك انگیزه

برخی از اي که اند به گونهشی از خألهاي اجتماعی را پر کردهتجارب فردي از عشق بخ
شوندگان بر این باورند که ماهیت ازدواج سفید با عشق پیوند خورده و اساساً تنها مصاحبه

است. در واقع،  داشت و مراقبت از عشقتواند این رابطه را دوام دار کند، نگهی که میعامل
توان گفت ازدواج سفید بدون ناپذیر ازدواج سفید تلقی کرده و میعشق را جزء جدایی

  عشق خالی از محتواي ارتباطی و روح زندگی است. 
وصاً عشق است، بر این قواعد و الزامات درونی که عمدتاً وابسته به احساسات و خص

ترین شاخصه درون فردي توان گفت، مهمباشد. به نوعی میسبک از زندگی حاکم می
است. افراد خودآگاه یا » انتخابی«و » اختیاري« ازدواج سفید، دوست داشتن کامالً

ترین انگیزه ورود به این زنند. مهمد به این رابطه دست به انتخاب میناخودآگاه براي ورو
ه تعبیر است، نیازهایی که ب» برآورده شدن نیازهاي عاطفی و جنسی«از رابطه،  نوع

کنندگان تحقیق در هیچ شکلی به غیر از قالب ازدواج رسمی مجوز تأمین آنها مشارکت
هاي زندگی دیگر را براي ارضاء این وجود نداشته و هنجارهاي مرسوم اجتماعی، سبک

از دیگر مقوالت اصلی » د و بدبینی نسبت به ازدواجترس، تردی«کنند. یید نمیأنیازها ت
است که برآمده از عناصري چون طالق در ازدواج پیشین، وجود یا عدم حضور الگوي 

است. این مقوله عمده از آن جهت مهم  مرجع موفق ازدواج و روابط عاشقانه در زندگی
حداقل یکبار تجربه  برندرادي که در ازدواج سفید به سر میاست که بیش از نیمی از اف

دچار  شکست در ازدواج و یا روابط عاطفی قبلی را دارند و یا بستگان و دوستان نزدیک آنها
به تجربه ترس، بدبینی،  اند. این مسأله شدیداًشان بودهتجربه شکست در روابط عاطفی

میل به گونه رابطه پایدار منجر شده است. همین امر  اعتمادي به ازدواج و هرتردید و بی
خواهی  از برابري و عدالتفردگرایی را در این افراد باال برده و نوعاً متمایل به شکلی 



1401پاییز  ،1 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  60  

قائل بودن به حق انتخاب و نماید. افراد همبالین با تکیه بر هویت مستقل از خانواده،  می
کنند.  انه در همه امور زندگی را طلب میمشارکت دوجانبه و برابر آزادي فردي هستند و

ریشه در خاستگاهی دارد که تجاربی مبنی بر » فردگرایی عادالنه«گرایی و لاستقال
است که » أنوع رابطه با خانواده مبد«شامل  کشد. این شرایطاحساس ناامنی را یدك می

بر  نوعاً سبک فرزندپروري والدین و تجربه ناخوشایند زندگی مشترك با والدین را در
ساز ورود به از جمله شرایطی است که زمینه اامن نیزگیرد. همچنین شرایط اقتصادي ن می

) و 1396)، گلچین و صفري (1391تحقیقات ارمکی و همکاران (باشد. ازدواج سفید می
بیکاري و گسترش ناامنی شغلی به حاکی از آن است که  ،)1396فرامرزي و همکاران (

  است.پدیده ترس از ازدواج دامن زده و همین موجب شیوع ازدواج سفید 
 براي غالب افراد همبالینفشار اجتماعی خانواده براي ازدواج رسمی فرد از سویی، 

اي در تشکیل و پایداري رابطه دارد. آنها گرانهآورد که نقش میانجیموقعیتی فراهم می
که با نگرش مثبت، پذیرش و حمایت خانواده مواجه باشند، همه اعضاء و یا تعدادي  زمانی

شان را نسبت دهند و همین امر، احساسشان قرار میه را در جریان رابطهاز اعضاي خانواد
شان مثبت نموده و احتمال پایداري و حتی گذار به ازدواج رسمی را باال خواهد به رابطه

برد. بالعکس اگر با عدم نگرش مثبت و عدم پذیرش و حمایت خانواده روبرو شوند، نه تنها 
شان نخواهند گذاشت، بلکه پایداري رابطه باط با شریک زندگیخانواده را در جریان نوع ارت

  شعاع قرار خواهد داد. الو خطر باهم بودگی را نیز تحت
گسترش شبکه ارتباطات اجتماعی نیز همانند افزایش تعامالت با شبکه همساالن که 

 آشنایی با سبک زندگیشود در کنار عمدتاً در تجربه دانشگاهی و خوابگاهی حاصل می
اندیشه سبک زندگی هاي اجتماعی مجازي، از شبکه گیريها و بهرهسایر اقوام و ملیت

کنند آزادانه را در این افراد تقویت کرده و این دقیقاً چیزي است که این افراد احساس می
شان به قدر کافی ندارند و بزرگترین مانع آن را ساختارهاي اجتماعی تلقی در روابط

همخوانی دارد. در این  ،)1391ها با نتایج تحقیق ارمکی و همکاران ( هکنند. این یافت می
ها، رتباطی و ورود دختران به دانشگاهتحقیق نشان داده شده است که ورود امکانات نوین ا

ش روي مخاطبان قرار داده هاي متعدد را پیاي زندگی جدیدي از جوامع و فرهنگهسبک
گذارد. متعاقباً با گسترش ارتباطات اجتماعی در هاي جدیدي پیش روي آنها میو گزینه

 ـ ي مقاومت در برابر ساختارها و هنجارهاي مسلط اجتماعیعرصه واقعی و مجازي، زمینه
شود. آنها با به چالش کشیدن هر آنچه در جامعه فرهنگی در این افراد پررنگ می

ال ؤس . هنجارشکنی، زیرخیزندگري و کنشگري آنها را محدود کند، به تقابل برمی انتخاب
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هاي دینی و بندي کمتر به ارزشبردن مردساالري، مقاومت در برابر تشریفات ازدواج، پای
شراکت، تقسیم رویکردهاي سنتی از جمله راهبردهاي افراد همبالین است. آنها با 

در برابر فشارهاي اقتصادي را استراتژي مقاومت گذاري مشترك سرمایههاي مالی و  هزینه
بخشد، بازاندیشی است کنند. اما آنچه تعامالت این افراد را غناي معنایی میریزي میرحط

آنها تنها برند. بر اساس تعابیر که در تعابیر و تفاسیر خودشان از عشق و ازدواج به کار می
ي بدون عشق برخاست تا اثبات کنند که توان با جوهر عمیق عشق به مبارزه با جامعهمی

یابد بلکه در حصار قالبی به نام ازدواج وست داشتن در رهایی و آزادي اعتبار مینه تنها د
میل آنهاست  گونه که بابکه جامعه مجوز آن را صادر کرده، حق انتخاب آزاد این افراد آن

رضایت از شود و در عین حال امکان خروج از رابطه در صورت عدم به رسمیت شناخته نمی
ترین پیامد منفی رو مهماجتماعی روبرو خواهد بود. از اینناپذیر نرابطه، با خسارات جبرا

» عدم پذیرش اجتماعی و قانونی«و یا » واپس زدگی اجتماعی«این نوع از سبک زندگی 
بر الگوي همبالینی سایه افکنده است. انزواي اجتماعی، اولین واکنش به این است که 

کاري از ک زندگی که شامل پنهاننفی این سبپدیده است و عوارض و پیامدهاي م
، فقدان خیر انداختن فرزندآوريأمیلی به ازدواج رسمی، به تبی اطرافیان، باال رفتن سن،

شدگی نیز دقیقاً از همین محل طرداحساس امنیت اجتماعی  حمایت قانونی و عدم
براي  اي است که زنانبه تأخیر افتادن سن ازدواج نیز هزینهگردد. اجتماعی پدیدار می

دستیابی به برابري فرصت مجبورند پرداخت کنند و تأخیر در ازدواج همراه با گسترش 
ش روابط عاطفی میان دو جنس و وسایل ارتباطی، در یک چرخه بازتولید مجدد به گستر

انجامد. از این جهت، ازدواج سفید برآمده نوین زندگی همچون ازدواج سفید میهاي سبک
  اقتصادي دیگر است.  ـتماعی و محصول فرآیندهاي اج

اگر ازدواج را نوعی قرارداد اجتماعی در نظر بگیریم، در واقع دختران و پسران به 
شوند که مبناي اصلی این قرارداد نوعی با قرارداد اجتماعی نانوشته وارد این زندگی می

آزمودن سازگاري با یکدیگر، آماده شدن براي زندگی آتی، سنجش روحیات و اخالق 
آورند. به زعم ست که با مشارکت یکدیگر فراهم میطرفین و البته منافع اقتصادي حداقلی ا

اند که دست زده» گراییانتخابی عقالنی مبتنی بر فایده« به» ازدواج سفید«آنها با انتخاب 
سازي ورود و خروج از ساده در آن به نوعی در مقاومت با ازدواج رسمی، مزایایی همچون

افزایش زمان باهم بودگی هش هزینه جدایی و ریسک طالق و انگ خوردن، کارابطه و 
 هايها و الزام، دوري از دخالتآزادي در انتخاب تعهدات و الزامات فی مابینعاشقانه، 

کنند. در واقع، افراد با انتخاب سبک زندگی همبالینی، خانوادگی در رابطه را اکتساب می
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گزینش براي  با اختیار تام و آزادي عمل دست به شوند کهبه کنشگري فعال مبدل می
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گرتر از کنشگر تقدیرگراي دیروز شده کرده امروز بسیار حسابکنند که کنشگر تحصیلمی
، »طالق«دهند که ن به ازدواج نمیگذشته به راحتی تاست. در موقعیت جدید، افراد مانند 

دهد که ژوهش خود نشان میبهاي سنگین آن باشد. فرامرزي در نتایج حاصل از پ
ب الگویی نوین از همزیستی دست به انتخا» خوانشی نو از مفهوم ازدواج«کنشگران با 

  ). 114: 1396زنند (فرامرزي و همکاران،  می
نواز عنوان شاخص روحبه» عشق«سفید، ه به نامِ ازدواج در وادي سبکی از رابط

شود به نحوي که بازیگران ماعی مسلط میزندگی، میدانی براي مقابله در برابر ساخت اجت
کنند. براي آنها، در این شیوه از زندگی برساخت می به واسطه معناي عشق حضور خود را

توانند در برابر عشق به مثابه عرصه قدرتمندي است که به خاطر حفظ و نگهداشت آن می
شان است به مقاومت برخیزند. با این همه هنجارهاي اجتماعی که خالف نظر شخصی

تواند رسالت اجتماعی سازي و بسترسازي براي ازدواج آسان جوانان میتوصیف، فرهنگ
هاي نوین زندگی مردم در سطح خرد باشد تا از سبک گذاران در سطح کالن و عامهسیاست

هاي اجتماعی متعاقب دست به گریبان هستند، پیشگیري به عمل آید. در یبکه بعضاً با آس
بخشی در هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و آگاهیافزایی جوانان در حوزهناین زمینه توا

الت آنان در حوزه روابط عاطفی زمینه ارتباطات سالم و کارآمد نه تنها از حجم معض
افزاید. همچنین ر نتیجه کیفیت زندگی آتی آنان میر و دتکاهد بلکه به انتخاب شایسته می

ش فاصله اجتماعی بین هاي فرزندپروري مبتنی بر صمیمت اجتماعی با هدف کاهشیوه
ن نقش بسزایی تواند در ارتقاء سطح اعتماد جوانان به والدینشابا فرزندان می أخانواده مبد

ن اعضاي خانواده بیشتر باشد، فضاي رو، هر چقدر گستره اعتماد بیداشته باشد. از این
هاي تر و به طبع توان حمایت و یاریگري در برابر آسیبمشورت، همدلی و دوستی قوي

  هاي شکننده باالتر خواهد رفت. وارده از رابطه
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Abstract: 
 

One of the youth current challenges is confronting with opposite sex 
and the quality of reducing the new life styles’ costs such as cohabitation 
in case of appearing and keeping love as a life-giving element in each 
marriage and stable equal force in the path of every relationship. 
According to the research needs, this study analyzed cohabitated people 
experiencing love based on interpretivism approach and grounded theory. 
The research population consisted of 20 participants experiencing love in 
cohabitated life living in Isfahan. They were interviewed, by which six 
types of experiences were extracted including the emotional experience 
of love, love as a need providing factor, love as a social and practical 
issue, love as a cognitive and rational matter, the physiological 
experience of love, and sentimental and spiritual experiences of love. 
The core topic was love in cohabitation as a social activism area; it 
conveys that choosing love area is the symbol of individualism 
declinations in which individuals are playing the key role, not their 
society. The research causal condition is hesitation and pessimism 
toward marriage, individualism egalitarian and the importance of 
gratifications. The cohabited people’s action strategy is resistance against 
dominant cultural and social norms, rethinking regarding the concept of 
love and marriage and the economic strategies. Based on people with 
cohabitation experience’s view, the relationship outcomes are the logical 
selection based on utilitarianism and social rejection. 
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