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Abstract  
Introduction: The current article has studied the evolution of lovemaking 

patterns in human relationships. The fundamental changes in the social, 

economic, cultural and political dimensions of Iranian society in recent 

decades have led to a fundamental change in the patterns of lovemaking of 

individuals, even in its most intimate form. Significant changes have 

occurred in romantic relationships between individuals. The formation of 

riots and tensions between spouses, increasing divorce rates and the 

increasing prevalence of concepts such as understanding, mutual interest, 

emotional divorce, infidelity, polygamy, casual love, fleeting relationships, 

etc. indicate a change in the patterns of lovemaking that traditional practices 

of romantic relationships, Has faced a serious challenge. 

Method: This research has been carried out qualitatively and the grounded 

theory method has been used as the research method. and the of data 
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collection method was document study, depth exploratory interviews with 41 

married people According to the theoretical sampling presented in Ardabil 

city awhose narratives had been analyzed in lovemaking. The validity of 

current study was reviewed and confirmed by the interviewees and then 

expert professors. To analyze the data, continuous comparison method was 

used during the open, axial and selective coding stage. The results of the 

research are analyzed based on five axes that are the main factor in the 

evolution and three processes of the lovemaking pattern. 

Finding: The analysis indicate that factors of the spread of modernism, 

technology development, individualization, apostasy and increment of the 

level of education, as well as intervening factors of diversity and increment 

leisure and urbanization and the expansion of cyberspace on the core 

phenomenon of fragmentation of love and subsequent change in behavior 

and The evolution of lovemaking has affected and transformed the Iranian 

family and the formation of new forms of relationships. In the research 

process, 9 varius patterns of lovemaking were identified, which are: 1) 

Traditional lovemaking (behind the scenes, patriarchal) 2) Romantic 

lovemaking 3) Friendly lovemaking 4) Realistic lovemaking 5) Erotic 

lovemaking 6) Sacrific lovemaking 7) Pure lovemaking 8)Playful 

lovemaking And 9) Liquid lovemaking. 
Results & Conclusion: Numerous causal, underlying and moderating 

factors have led to the evolution of lovemaking patterns in the study 

community. The evolution of the patterns of lovemaking is such that the 

more we move from the past and traditional and contemporary behaviors, the 

more romantic acts of fluidity, instability, multiplicity and diversity. Each 

of these patterns is represented by distinct features. In the traditional pattern 

of lovemaking, expressing love in public is considered ugly and shameful, 

far from chastity and even disrespectful, and romantic acts become an 

"extra-secret" act and are exiled to the social scene. Also, more obedient 

women are in fact submissive and a tool to meet the sexual needs of men. 

Romantic lovemaking is associated with romantic behaviors that are strongly 

expressed and appearance, appearance, beauty, mutual understanding are 

important, and sometimes one-sided sacrifices occur in this type of 

lovemaking pattern. Playful lovemaking is a clear manifestation of secrecy 

and dishonesty, and friendly lovemaking means the preference of friendship 

before marriage in the formation of lovemaking. Logical aspects such as job, 

morality and behavior of the individual and parents, being good and having 

inherited and cultural commonalities are important in realistic lovemaking. 

Erotic lovemaking emerges with the characteristics of lover focus on lover, 

sense of ownership over lover, and intense sexual need. Instead, sacrificing 
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love is characterized by self-sacrifice for one's spouse, enduring hardships 

and pain for the sake of one's spouse. Prioritizing the emotional satisfaction 

of spouses, expressing interest through receiving gifts, direct expression of 

love and affection and a sympathetic attitude in the absence of mutual 

interest and other issues, are the distinctive features of pure lovemaking with 

other patterns. Finally, liquid lovemaking implies its hobby, the importance 

of money, the formation of playfulness in relationships, extramarital sex 

experiences, and the formation of unstable virtual relationships have shaped 

the new pattern of lovemaking. Numerous emotional and sexual 

relationships with different people, the importance of money and material in 

relationships, temporary and casual friendships, the dominance of virtual 

relationships, the development of extramarital relationships and the 

performance of love as a playful phenomenon show the formation of 

relationships. The figure has somehow caused the fragmentation of 

lovemaking and the consequent fundamental consequences, including the 

transformation of the family as well as the transformation of the social 

situation. 

 

Keywords: patterns of lovemaking, fragmentation of love, individualization, 

apostasy, diversity, evolution of lovemaking. 
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 چکیده
. تغییر در ابعاد پرداخته استورزی در روابط انسانی  تحول الگوهای عشق ةحاضر به مطالع مقالة

شده است که تحول  سبباخیر  یها ایران در دهه ةاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامع
این پژوهش کیفی . روی دهدشکل آن  ترین یمیی افراد، حتی در صمورز اساسی در الگوهای عشق

نیز  ها دادهاست. شیوة گردآوری  شده  استفادهبنیاد )گراندد تئوری( در آن  بوده و از روش نظریة داده
ها در  های آن روایتاز افراد متأهل بود که نفر  11های عمیق اکتشافی با  مطالعة اسناد و مصاحبه

شوندگان و سپس استادان متخصص بررسی و  روایی این پژوهش را مصاحبه .شدل ورزی تحلی عشق
ها از روش مقایسة مستمر طی مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی  تأیید کردند. برای تحلیل داده

ورزی هستند  استفاده شد. نتایج پژوهش براساس پنج محور که عامل اصلی تحول الگوی عشق
دهد عوامل اشاعة مدرنیسم،  ها نشان می وتحلیل داده شدند. تجزیه یند تحلیل ارزیابی و در سه فرا

گر  گریزی و باالرفتن میزان تحصیالت، همچنین عوامل مداخله شدن، سنت توسعة فناوری، فردی
ای شهرنشینی و گسترش فضای مجازی بر پدیدة  طلبی و افزایش اوقات فراغت و شرایط زمینه تنوع
اند و  ورزی تأثیر گذاشته دن عشق و متعاقب آن بر دگرگونی کردارها و تحول عشقش تکه ای تکه هسته

اند. در فرایند پژوهش  های جدیدی از روابط شده گیری شکل سبب دگرگونی خانوادة ایرانی و شکل
ای،  صحنه )پشت ورزی سنتی اند از: عشق که عبارتورزی شناسایی شدند  عشقمتفاوت الگوی  8

ورزی  عشق ،گرایانه ورزی واقع عشق ،ورزی دوستانه عشق ،ورزی رمانتیک شقع ،مردساالرانه(
 .ورزی سیال عشق و ورزی بازیگرانه عشق ،ورزی ناب عشق ،ورزی فداکارانه عشق، شهوانی

گریزی،  طلبی، سنت شدن عشق، تنوع تکه ورزی، تکه تحول عشقورزی،  عشق یالگوها :یدیکل های واژه
 شدن.  فردی

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
ی تحول الگوهای شناخت معهجاتبیین »ی با عنوان شناس جامعهمقالة علمی ـ پژوهشی، مستخرج از رسالة دکتری  *

 نور. ، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام«1389 لیاردبشهر  متأهلی در میان ساکنان ورز عشق

 farajian58@gmail.comنور، شناسی دانشگاه پیام . دانشجوی دکتری جامعه1

 m_zahedi@pnu.ac.irنور،  . استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام2

 a_maleki@gmail.comنور )نویسندة مسئول(،  وه علوم اجتماعی، دانشگاه پیامدانشیار گر .3



 0011، بهار 0، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   01 

 

 مسئلهو طرح  مقدمه
ها  گیری آشوب فراوان در روابط عاشقانه میان افراد اتفاق افتاده است. شکل رسد تغییرات میبه نظر 

های میان همسران، افزایش آمار طالق و رواج روزافزون مفاهیمی مانند تفاهم، عالقة متقابل،  و تنش

 حاکی از رهطالق عاطفی، خیانت، تعدد در روابط جنسی، عشق تفننی، روابط زودگذر و غی

ورزی است که کردارهای سنتی روابط عاشقانه را با چالش جدی  دگرگونی در الگوهای عشق

با گسترش امکانات جدید ارتباطی، جامعة ایران »دهد  مواجه کرده است. مطالعات متعدد نشان می

؛ آزاد 1391پور،  )رفیع« ای از تغییرات ارزشی و هنجاری مواجه شده است تدریج با امواج فزاینده به

(. دگرگونی اجتماعی بسیاری در تاریخ معاصر ایران 1399فر،  ؛ ساروخانی و صداقتی1392ارمکی، 

های نوسازی و هماهنگ با آن گسترش  از جمله جنبش مشروطه، رشد ناسیونالیسم، اجرای برنامه

سترش شهرنشینی، رشد روشنفکری و باالرفتن میزان تحصیالت، وقوع انقالب اسالمی، رشد و گ

همراه آن  فضاهای مجازی و اوقات فراغت در چند دهة اخیر تغییرات در سبک زندگی و به

هایی از این تغییرات در ایفای  رسد جلوه نظر می دگرگونی را در زندگی اجتماعی ایجاد کردند. به

بر  ساالن و سالمندان مدنظر است. عالوه کردارهای عاشقانه در میان نوجوانان و جوانان به میان

گرفته است.  های افراد شکل  ها و ارزش های ساختاری، تغییرات اساسی در نگرش دگرگونی

و مقایسه با پیمایش پیش از  1391های دهة  های پیمایش داده»گونه که تحلیلی ثانویه از  همان

و خود را در چارچوب « اند هنجارهای خانوادة سنتی دور شده»دهد، افراد از  نشان می« انقالب

 (.118-91: 1381گودرزی، کنند ) های نوپدید تعریف می زشار

گرفته، ما را به مطالعة  ها و همچنین تحوالت صورت تالش برای درک و تبیین این دگرگونی

ورزی و تغییرات  به تبیین الگوهای عشق کند که های مختلف اندیشمندان غربی هدایت می نظریه

منزلة یک  جتماعی، فرهنگی و علمی بالقوه، عشق را بهاند. برخی از نتایج بالینی، ا آن پرداخته

شناسان نگرش متفاوتی دربارة عشق  (، اما جامعه1: 2118بورنات، دهند ) یمانگیزه مدنظر قرار 

: نظریة عشق سیال )زیگموند باومن(، آشوب طبیعی عشق )اولریش بک و بک اند دادهارائه 

های جان  بندی تایش عشق )آلن بدیو( و سنخگرنسهایم(، عشق همچون شور )نیکالس لومان(، س

های مختلف بوده و  ورزی در جامعه هایی برای تبیین الگوهای عشق لی و استرنبرگ، تالش

ورزی در این جوامع است. اگرچه  های عشق دهندة تحوالت اساسی در الگوها و شیوه نشان
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ن مذکور در جامعة ما وجود پردازا شده از سوی نظریه کرد که الگوهای مطرح توان استدالل نمی

های جدیدی از روابط عاشقانه در میان  گیری شکل دهنده شکل دارد، اما مشاهدات روزمره نشان

عشق  ةدربار فرض در میان اکثر مردم دو پیش»شود. به تعبیر روکا و بگونیا  افراد مشاهده می

 یجای دلیل از جایی بهوجود دارد. اول اینکه احساس عشق جهانی و فرازمانی است و به همین 

دنیای افراد تعلق  نیتر یو خصوص نیتر یمی. دوم آنکه عشق به صمکند یدیگر چندان تفاوت نم

روکا و بگونیا، ) «دارد و بررسی علمی، از دیدگاه پوزیتیویستی این جهان تقریباً غیرممکن است

ورزی در نقاط مختلفی  توان گفت، الگوهای متفاوتی از عشق فرض اول می دربارة پیش .(1: 2110

ورزی در دنیای امروزی این مسئله  از جهان و همچنین تغییرات و تنوعات الگوهای مختلف عشق

ترین و  ها و پنهان ترین رابطه کند. همچنین امروزه صمیمی را با چالش جدی مواجه می

ود، در ها تابو و شاید گناهی نابخشودنی ب ها که زمانی برای انسان ورزی ترین عشق خصوصی

فرض دوم را تا حدودی  شود که این موضوع نیز پیش صورت آشکار ابراز می بسیاری از جوامع به

های اساسی جوامع در کردارهای عاشقانه، لزوم توجه به  کند؛ بنابراین با وجود تفاوت ناموجه می

 مطالعات جهانی و همچنین پژوهش جدی در جامعة ما در این باره نیاز است.

رسد کنش جنسی سادة قدیم و همچنین رفتارهای  نظر می شرایط جامعة ما بهبا دقت به 

های متفاوتی  اند. در این میان، شیوه های حاکم قدیمی، ثبات خود را حفظ نکرده سنتی و شیوه

است که گاه حتی متضاد با کردارهای سنتی گذشته است. به تعبیر   گرفته ورزی شکل  از عشق

می کلی برای چیستی خانواده، ازدواج، سکسوالیته یا عشق صادر توان حک دیگر امروزه نمی

ویژه در روابط جنسی، قانون، تحصیالت و  سو، تحوالت اجتماعی اساسی، به  کرد. از یک

های جدید و  گرفته است و از سوی دیگر، آمیزة نگرش  ها شکل همچنین در عرصة نگرش

های  از شرایط نوین اجتماعی و نگرششرایط قدیم موجد احساساتی دوگانه است که ترکیبی 

سو، خواستار ثبات و پایایی در روابط و   هایی که از یک کننده هستند. حس سنتی مقاومت

ترین نقش را  های اجتماعی سنتی اصلی کردارهای عاشقانه است )نگرشی که در آن محدودیت

های  همچنین شیوه ثباتی و تعدد در روابط و هایی که بی کند( و از سوی دیگر حس ایفا می

 زند. متفاوتی از کردارهای سنتی را در روابط میان افراد رقم می

از »های ازدواج است:  در تاریخ کشور نیز برخی منابع تاریخی حاکی از دگرگونی در شیوه
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ازدواج با نزدیکان گرفته که در بین بلندپایگان هخامنشی و ساسانی رواج داشته است تا دورة 

: 1399)فلور، « گرفته است  ( شکلازجمله چند زنیازدواج )های متفاوتی  ه شیوهبعد از اسالم ک

ورزی و همچنین  گیری کردارهای متفاوت از عشق (، اما آنچه باید به آن توجه کرد، شکل18

ها در فضاهای مجازی و  ورزی در جامعة معاصر ایران است. بحث تحوالت الگوهای عشق

، آمارهای افزایش سن ازدواج و افزایش نرخ طالق در ایران، مطبوعات غیررسمی در این زمینه

دهد  نداشتن و مشکالت در روابط صمیمی و جنسی رخ می دلیل تفاهم ها به که بسیاری از آن

طالق »و « های زیستی زندگی»مانند هایی  درصد( و همچنین ظهور مفاهیم و پدیده 19حدود )

(، از چنین 1381؛ ایمانی، 1381 ،همکاران ؛ پروین و1381)باستانی و همکاران،« عاطفی

توان نتیجة  چنینی را می هایی این رسد دگرگونی نظر می کنند. به هایی حکایت می دگرگونی

گیری مفاهیمی  هایی در شکل ورزی و تحوالت اساسی در نگرش های عشق تغییراتی در شیوه

 دنزیگیره دانست. همچنان که مانند شریک زندگی، تفاهم، عالقة متقابل، انتخاب آزادانه و غ

توقعات و »های جدید زندگی جنسی نیست، بلکه  کند، مسئله فقط ظهور شکل ( بیان می1392)

 نیز به همان اندازه تغییر کرده است.« انتظارات مردم از روابط و مناسبات خویش با همکاران

حاکی از تغییرات  (1381: فکوهی، 1391؛ ربیعی، 1312پور،  رفیعکشور )مطالعات متعدد در 

های  فردی است؛ تغییراتی که امروزه در قالب نشانه برانگیزی از روابط بین ساختاری و ارزشی تأمل

ترتیب که در ایران، از هر چهار ازدواج یک مورد به طالق منجر  این  شوند. به  شدن آشکار می فردی

که برخی از  رحالیشود و در شهرهای بزرگی چون تهران این رقم سه به یک است؛ د می

دانند. در کنار آن  های ایرانی می ترین معضالت خانواده پژوهشگران طالق عاطفی را یکی از مهم

مرکز است )یافته  سال افزایش  20سال و برای زنان به  29افزایش سن ازدواج برای مردان به مرز 

محمدی و  حاج) گرانژوهشپهای برخی  (. یافته1383احوال کشور،  : سازمان ثبت1383آمار ایران، 

ها و  دهد، رسانه نشان می (1381؛ احمدی و همکاران، 1382؛ سیدسعادتی، 1382محمدی،  حاج

ویژه گسترش امکانات فضای مجازی، تأثیر بسزایی بر روابط عاشقانة همسران داشته است؛ از  به

حی زوجین، گویی، افزایش فاصلة عاطفی و رو اعتمادی میان زوجین، دروغ جمله ایجاد بی

ها و افزایش روابط  توجهی به مسئولیت های مجازی، بی هنجارشکنی اخالقی، ترویج عشق

ویژه فضای مجازی، تغییرات ساختاری و  از رسانه و به فرازناشویی. استفادة گسترده و روزمره
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شدن افزایش سن ازدواج مسائلی را در روابط و کردارهای  فردی و فردی ارزشی در روابط بین

 کند. ناپذیر می ازپیش اجتناب دهد که مطالعة علمی این قضیه را بیش شقانة همسران شکل میعا

ورزی در میان  شناختی تحول الگوهای عشق دنبال تبیین جامعه بنابراین پژوهش کیفی حاضر به

افراد متأهل ساکن در شهر اردبیل است. عوامل زیر ما را به مطالعة موضوع مورد نظر در میان 

ن اردبیل سوق داد: تجربة زیستة نگارنده در میان افراد متأهل ساکن شهر اردبیل، توجه به این متأهال

پایان نقطة  ظاهر بی های به شود و نقطة پایان شوق تر می رنگ باورها که عشق بعد از ازدواج کم

ل از جوی ساده میان زوجین قب و توان این مسئله را با مشاهده و پرس رسیدن است که می هم به

ورزی  ازدواج مشاهده کرد. همچنین شرایط ارزشی و هنجاری حاکم بر فرهنگ شهر اردبیل، عشق

داند، همین مسئله  و روابط عاشقانه مجردها را تابویی نابخشودنی می تابد یبرنمقبل ازدواج را 

ال دنب بنابراین این پژوهش به کند؛ پژوهش موضوع را در میان افراد مجرد با مشکل مواجه می

چه  ،اند ماورزی کد های اصلی الگوهای عشق که تفاوت سؤاالت استپاسخگویی به این 

تر از  های جوان توقعات گروه ،ورزی گذشته و اکنون وجود دارد هایی بین الگوهای عشق تفاوت

یا هنوز اند  ورزی سنتی کامالً دگرگون شده آیا اکنون الگوهای عشق ،عشق و ماهیت آن چیست

های مختلف  یافته در گروه ورزی تحول ابعاد مختلف الگوهای عشق ،آثار خود را دارندها و  نشانه

در فرایند اند،  ورزی تأثیرگذار بوده چه عواملی بر تحول الگوهای عشق ،اجتماعی چگونه هستند

ال ؤس و طرف سیالیت سوی ثبات و پایداری الگوهاست یا به ورزی آیا تغییر به تغییر الگوهای عشق

 «اند؟ یافته  های گذشته چگونه تحول ورزی در دهه الگوهای عشق» پژوهش این است که اساسی

 (یت نظری)حساسچارچوب نظری و مفهومی 

جای اینکه از نظریة خاصی آغاز  منبعث از داده است تا منبعث از نظریه. به« ام تی جی»مسیر کاری 

: 1389موقعیت خاص است )فراستخواه، های موجود متعلق به یک  گاه ما در اینجا داده یهتککنیم، 

خبر باشد، متون و منابع را  یباز نظریة پاک « نظریة برپایه»(. با این حال قرار نیست پژوهشگر 120

ها برود؛ در این  ینة نظری موضوع پژوهش خود را نداند و مستقیم به سراغ دادهزم پسمرور نکند، 

(؛ بنابراین در اینجا 21اهد داشت )همان: ای خو یرحرفهغصورت چه تفاوتی با دیگر مردمان 

اند  سعی کرده داریم که اجتماعی پردازان یهشناسان و نظر جامعهمروری کوتاه بر زمینة نظری 
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پردازان عناصر  یهنظربرخی  .ورزی ارائه کنند تبیین الگوهای عشق برایرا های متفاوتی  یهنظر

شدن و  اقتصادی، مدرنیت، فرایند صنعتی-عیهای اجتما یانبنی را ورز عشقاصلی تبیین و تحلیل 

کاستلز( ) یارتباط(، فناوری 1880بک گرنسهایم، ) ییزدا (، سنت1881ایلوز، ) یدار یهسرما

کند که  خود اشاره می 1یالعشق س در کتاب زیگموند باومندانند.  ( می233: 1381زاده،  )لطفی

طور  به و(. او روابط و پیوندهای انسانی 1391)باومن،  «شود ینوعی ناپایداری در روابط دیده م»

در پی درک و تشریح  کند. همچنین میبررسی  2«سیال ةمدرنیت»عشق را در فضای  ةخاص مسئل

و  هاست یداریعواطف و روابط انسانی و احساس ناامنی و نگرانی ناشی از این ناپا های یداریناپا

کند  بتدای کتاب عشق را به مرگ تشبیه می. حتی در اکشد یتصویر م قماری از عشق را به ینوع به

کند که در مدرنیت متأخر  با کاربرد مفهوم مدرنیت سیال استدالل می وی(. 21: 1391)باومن، 

 های شکلبرخالف »جای فرایندی مشخص و یکدست، فرایندی سیال از مدرنیت جاری است:  به

 سیمایتوانند  ، نمیگیرند یرار ممایع و سیال، زمانی که زیر فشاری از بیرون ق های شکلجامد، 

میان اجزای این  یوندهایزیرا پ ؛حتی اگر این فشار، فشار کوچکی نباشد ؛خود را حفظ کنند

 :دیگو باومن می(. 131: 2110باومن، « )تواند مقاومت کنند ها، بسیار سست است و نمی شکل

هستند و بنابراین باید فاقد هرگونه پیوند ناگسستنی و همیشگی ، سیال مدرن ةساکنان جامع»

ها  آن ها و صرف وقت و نیروی خود بیافرینند. هرگونه پیوندی را با کوشش خود و کمک مهارت

بک و  (.8-1: 2113)باومن، « فقط به این نیاز دارند که پیوندهای سستی با یکدیگر داشته باشند

 یا بی در دورهمعاصر غر ةکنند که افراد در جامع استدالل می (1880-1882) گرانسهایم

است. در  زده یمب ةصنعتی در حال تبدیل به جامع ةجامع ،کنند که در آن گذار زندگی می درحال

پیامد مدرنیزاسیون در حال  ةمنزل که بهاست  هایی یمگذار، تولید ثروت، مالزم ب ةاین دور

دهد و  قرار می مدنظراول و دوم  ةرا طی فرایند ظهور مدرنیت یزآم مخاطره ةبک جامع اند. گسترش

، بک مفاهیم یزآم بر مفهوم مخاطره عالوه» .داند یدوم م ةظهور مدرنیت ةرا دور 1811 ةده

1«شدن یوطن  جهان»، 1«شدن یجهان»، 3«شدن فردی»
را مورد بررسی قرار  2«دوم ةمدرنیت»و  

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Liquid Love 

2. Liquid Modernity 
3. Individualization 
4. Globalization 
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 عیتوز کلیدیجریان سه  متأثر ازآمیز  مخاطره ةزعم بک، جامع (. به11: 2110)ریتزر،  «دهد می

فرایندهای  ةگیرد که ادام شکل می یابی و استانداردزدایی از کار تیمجدد ثروت و مخاطره، فرد

 (.30: 1399)قاسمی،  هستند ها آغازین مدرنیته و تعمیق آن

طرز عمیقی در قلب هویت و احساسات شخصی نیز نفوذ  دنیای متجدد به» گوید: میگیدنز 

پساسنتی  ةزندگی شخصی، هرچه جامع ةدر حوز»وی: اه (. از نگ31: 1390)گیدنز،  «کند می

در روابط جنسی،  3«ناب ةرابط»توان آن را  سوی آنچه می یابد، حرکت به بیشتری می ةتوسع

تحول »در گیدنز (. 198: 1392)گیدنز،  «گیرد زناشویی و خانواده نامید، سرعت بیشتری می

بندی عامی از آن  و صورت کند می(، بر تحول مفهوم عشق در غرب تأکید 1882) «صمیمیت

 0«عشق رمانتیک»به  1«)عشق شهوانی( عشق شورانگیز»دهد. مسیر این دگرگونی را از  دست می به

که عشق  شود. گیدنز درحالی ختم می« ناب ةرابط»به که کند  ترسیم می 2«آمیزانه عشق هم»و به 

داند  را از اختصاصات فرهنگی می انگارد، عشق رمانتیک وبیش جهانی می ای کم شهوانی را پدیده

گوید:  می (1808گود ) (.39: 1882ظهور کرده است )گیدنز،  18و  19های  که در اروپای قرن

هم رترها برای اتحاد طبقاتی، تبارگرایی و تقسیم ارث خانوادگی را ب بزرگ ةتواند برنام عشق می

)گود،  باال شود ةسرافکندگی طبق سببباال و پایین ایجاد کند که  ةبزند یا پیوندی میان طبق

 تاریخی است یا اجتماعی و سامانه یا یک امر انسانی برساخته مانندنظر فوکو عشق . از (1808

 ورزی الگوی عشق یها ورزی و مهارت الگوی سالم عشق او،به تعبیر  .(123: 1393)فوکو، 

 الگوی بهنجار/ مچنین. هکند بهنجار عشق را توصیه می مقولةو  سازد یرا برم« عاشق ماهر»

 (.1393 ؛1381 )فوکو، سازد شناسی برمی نابهنجار عاشق سالم و عاشق بیمار را در روان

تمام اوصاف عشق را دربرداشته  آنچهیعنی  ،عشق کامل ةبرای تجرب، کند استرنبرگ بیان می

و  صمیمیت شامل احساس نزدیکی .شهوت باشد و صمیمیت، تعهد ةباید دارای سه مؤلف د،باش

جنسی و احساس شاعرانه  بةشهوت جزئی انگیزشی و شامل جاذ .اشتراک احساسات است

از نیت شخص خبر  ،تعهد جزء شناختی و بازتابی استو  هیجان و شهوت است ر وشو

                                                                                                                             
1. Cosmopolitanization 

2. Second Modernity 

3. Pure Relationship 

4. Passion Love 

5. Romantic Love 

6. Confluent Love 
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جان  همچنین (.201: 1899استرنبرگ و همکاران، ) از پایداربودن رابطه حکایت دارد ودهد  می

شناختی در آمریکا، کانادا و بریتانیا، شش نوع  ژوهش جامعهبراساس یک پ 1811 ةلی در ده

شامل اروس )عشق جنسی یا رمانتیک(، لودوس )عشق  کهکند  عشق را از هم تفکیک می

زودگذر یا تفننی(، استورج )عشق رفاقتی یا دوستانه(، پراگما )منطقی یا عملی(، مانیا 

 (.11: 1391، )دایراست و ایثارگرایانه(  اگاپه )عشق بشردوستانه و گرایانه یا وابسته( )تملک

 

 روش پژوهش

  ورزی پرداخته شناسی تحول عشق به تبیین جامعه گراندد تئوری، کیفی روش هب ،در این پژوهش

شود: شیوة سیستماتیک، شیوة نوخاسته و شیوه سازگار  این روش به سه شیوه اجرا می .است شده

پژوهشگر در خالل ، در این روشاست.  شده  ادهاستفکه در این پژوهش از شیوه سیستماتیک 

)پیداکردن اطالعاتی  ها اشباع طبقه برای یا های مصاحبه گردآوری داده به« در میدان» مالقات مکرر

)کرسول،  کند یماقدام پیدا نشود(  یجدید ةها تا جایی که دیگر هیچ طبق برای افزودن به این طبقه

 یعنی شد؛استفاده  1روایی ةتحلیل، از مصاحب ةو شیو آننوع  لیدل به ،(. در این پژوهش91: 1381

، 2)هرمانس کنند بازگو می وستهیپ هم یک داستان به درکه افراد طی آن سرگذشت خود را  یا مصاحبه

جامعة مورد بررسی این پژوهش افراد متأهل ساکن در (. 183: 1391به نقل از فلیک،  193: 1880

بودن پژوهش حجم نمونه از قبل تعیین نشد، بلکه در فرایند  ه کیفیشهر اردبیل بودند. با توجه ب

(. با 120: 1382استراوس و کربین، ) ی اطالعات با رسیدن به درجة اشباع مشخص شدآور جمع

ی نظری استفاده شد. ریگ نمونهی، در این پژوهش از ا نهیزمی پرداز هینظرتوجه به استفاده از روش 

و همچنین انتخاب  ردیپذ یمانجام  ها دادهی فرایند گردآوری و تفسیر ی در این روش، طریگ نمونه

گیرد.  ها انجام می بودن موردها با پژوهش و نه نمایابودن آن و موردها براساس مرتبط ها گروهافراد، 

گیرد،  شده شکل می برخالف رهیافت قیاسی که به نظریة کلی و تعداد نمونة آماری ازپیش تعیین»

عبارت   ( به981: 1388بشیری خطیبی، ) «شود ا مشاهده و بدون تشخیص نمونه آغاز میاین فرایند ب

گیرد و  تدوین صورت می گیری بر مبنای میزان روشنایی بخشی برای نظریة درحال دیگر، نمونه 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Narrative Interviewing 

2. Hermanns 
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 کیفی ةمصاحب(. 111و  139: 1399فلیک، ) میباشرسد که به اشباع نظری رسیده  زمانی به پایان می

متأهل نفر از افراد  11ورزی با  کردن الگوهای عشق نوع روایی برای شناسایی و مشخصعمیق از 

. برای گردآوری اطالعات از همکاری پژوهشگر زن برای زنان و انجام گرفت ساکن شهر اردبیل

شوندگان سعی  دلیل لزوم ضبط صدای مصاحبه بهپژوهشگر مرد برای مردان استفاده شد. همچنین 

، از کردند ینمجلب شود و برای برخی که احساس امنیت  کنندگان مشارکتنة شد رضایت آگاها

زمان در طول مصاحبه استفاده شد. در زمانی که احساس شد دیگر دادة جدیدی  ی همبردار ادداشتی

های مهم دیگری که بتوانند مقولة مستقلی را تشکیل  یا داده افتهی پرورشهای  در ارتباط با مقوله

 ، به اشباع نظری رسیدیم.دیآ ینمدهند، به دست 

ها،  . باید یافته1سه مالک رایج اعتباریابی انجام گرفت:  براساساعتباریابی در این پژوهش 

ای توضیح  گونه های پژوهشی خود را به . پژوهشگر باید روند فعالیت2اعتماد و معتبر باشند،  قابل

. 3آمده است،  قوله و مقوالت دیگر نائلدهد که معلوم شود با چه شواهدی و چگونه به استنتاج م

ة شبکها و چگونگی اکتشاف  سازی آن پژوهشگر باید ارتباط منظم میان مقوالت و یکپارچه

صورت  را به پژوهش موردمعنایی و مدل نظری و سازگاری آن با خود جهان اجتماعی 

ها  ارائه شد. آن انکنندگ مشارکتهای پژوهش به  بخش توضیح دهد. در این مطالعه، یافته یترضا

از  آمده دست بههای  های خود را بیان کردند؛ بنابراین داده یدگاهدنیز متن نظریه را مطالعه و 

یافته اعتبار و اعتماد الزم را خواهد داشت. همچنین همة مراحل ساختار های عمیق نیمه مصاحبه

های  قوالت از دروم دادهو مشخص شد، م  صورت منظم توضیح داده ها به شواهد و استنتاج مقوله

. همچنین این پژوهش را استادان مطالعه و بازبینی کردند و مواردی را اند آمده دست  پژوهش به

ها و چگونگی اکتشاف  صورت منظم ارتباط میان مقوله برای اصالح یا تغییر نظریه بیان کردند تا به

 قبول باشد. پژوهش قابل شبکة معنایی و مدل نظری و سازگاری آن با جهان اجتماعی مورد

 های پژوهش تحلیل یافته
شد. این رویکرد شامل سه گام ستفاده ا 1بنیاد داده ةکیفی از رویکرد نظری ةبرای تحلیل مصاحب

 اساسی است:

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Grounded Theory 
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 گام اول: کدگذاری باز

ها یا  اند از: گزاره شده است که عبارت ، کدگذاری باز از سه قسمت تشکیل 1در جدول 

 ) F/Mساختمند(، دو حرف  )مصاحبة عمیق اکتشافی نیمه INترتیب  که بهکدها  ها، روایت

M کد مرد وF  کنندگان مشارکتکد زن است(، حروف قسمت سوم دو حرف اول شغل ،

دهندة سن  حروف قسمت چهارم دو حرف یا سه حرف اول شغل فرد و عدد آخر کدها نشان

ها اشاره دارد.  ی انتزاع شده از گزارهها است. قسمت سوم جدول نیز به مقوله کنندگان مشارکت

هاست. منبع  دهندة میزان بسامد و تکرار مقوله ها نشان همچنین اعداد داخل پرانتز مقابل مقوله

است که از  افتهیساختار ها در این پژوهش مطالعة اسناد و مصاحبة عمیق نیمه اصلی یافته

 ت:آمده اس دست  کنندگان به نفر از مشارکت 11مصاحبه با 
 (کنندگان مشارکت با مصاحبه یها گزاره)فهرست  باز ی. کدگذار1 جدول

 کدها گزاره فیرد
 یساز )مقوله مقوله

 (اول سطح

1 

و  مینشست یهم نم کینزد ،ترها بزرگ شیو پ میدر جمع خانواده بود یما وقت
، «او» ریضم بده،شوهرم مرا مورد خطاب  ای میهم صحبت کن با شد یالزم م یوقت

)مادر  «یآناس نیعسگر» ای)آدم خانه(  «یائو آدام»)دختر محمد(،  «یزیق نیشیمم»
 .کرد یم معسگر( صدا

IN-F-BI-
KH-60 

 ایح و شرم تیحاکم
(1،2 ،2 ،11 ،11 ،18 ،21 ،

21 ،28) 

2 
 منتظر ما خواب موقع و بودن دهیکش اتاق وسط از پرده کی ما یبرا مادرم و پدر

 هم یوقت و میدیخواب یم هم با پرده پشت میرفت یم بعد ،بخوابن همه تا میندوم یم
 .گرفت یم صورت کامل سکوت در دیبا میداشت ییزناشو ةرابط

IN-M-
EB-AZ-

56 
 

 روابط بودن انهیمخف
(1 ،2 ،2 ،11 ،11 ،18 ،21 ،

21 ،28) 

3 

 یهرچآقا  . حاجدارمعشق  زکردنیتم نهوخ به و نماز به فرزندانم، صاحبم، به من
 یزیچ موقع هر. بدن شوهرنوم گرفتن میتصم ممادر و پدر. دم یم انجام من هبگ
 ه،کن یکینزد من با خواسته ناو موقع هر یحت. دادم انجام هم من خواسته من از

 .نگفتم نه و بودم عیمط شهیهم من

IN-F-BI-
KH-60 

 نظام از زنان اطاعت
 یورز عشق در یمردساالر

(11،11 ،18 ،21،21) 

1 
 ما ارتباطن او از بعد .میکن صحبت و میبر رونیب هم با ادند اجازه مادرش و پدر

 عاشق ،دمیداونو  که بار نیاول من. گرفت شکل ما عاشقانه ةرابط و شد شروع
 .دیلرز دلم ،کردم نگاه اشه چشم به یوقتواقعاً  .شدم اندامش و چهره

IN-M-
FO-

KAR-35 

 در فعاالنه متقابل کنش
، 12، 1، 0، 1) یورز عشق

11 ،10 ،19 ،23 ،22 ،31 ،
32 ،33 ،31،32) 

0 

 یخصوصدر  ها آن درصد 88 حدود. دارم فالوور هزار 21 کینزد نستاگرامیا در
 به ازشون کنم حس که دم یم جواب رو نیکسا فقط من .دن یم یدوست شنهادیپ

 یحت یمجاز یفضا تو .خرن یم شارژ برام که هاشون یبعض. رسه یم یمنفعت من
 دارم. االنم شن یم ارضا یمجاز صورت به که یطور ؛نمک یصحبت م  هم یسکس

 ترم. راحت یجور نیا و رمیگ یم طالق شوهرم از

IN.F-
DA-BI-

20 

 روابط در یداریناپا
(32 ،10 ،12 ،33 ،32،31) 
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 (کنندگان مشارکت با مصاحبه یها گزاره)فهرست  باز ی. کدگذار1 دولادامه ج

 کدها گزاره فیرد
 یساز )مقوله مقوله

 (اول حسط

2 
 از رو هگیبر نامزدم با سه نفر در ارتباط هستم و معموالً همد عالوه االن
 .مینیب یم کینزد

IN-M-
DA-BI-

21 

 روابط در تعدد
(32 ،10 ،12 ،33، 31 ،

32) 

1 

 در و رمیگ یم همسرم یبرا گل یه یا بهانه هر با که طوریه اخالقم
 همراه که کیچکو مراسم یه انازدواجم سالگرد ای تولدش یروزها

 داشته یاختالف اگر مختلف موضوعات سر. میریگ یم هباش نوهام خانواده
 .میکن شحل زدن حرف با میکن یم یسع ،میباش

IN-F-
LI-

KAR-
24 

 روابط شدن زهیدموکرات
(23 ،22، 1 ،19 ،

21،31،31) 

 
9 

 وما ر دارید یاما بعد نامزد ،میکرد یهم م یباز یهم حت ما با ی،از نامزد
طرف  که به اونا ةبه پنجر رفتم یم خواست یدلم م یکردن. من وقت قدغن

. میهم صحبت کن دم پنجره و با ادیتا ب زدم یک میکوچه بود سنگ کوچ
شون و ترانه )پنجره دن داش  پنجره یجلو نشستم یم رفتم یهم م یگاه
 .خواندم ی( مریگل

IN-F-
BI-KH- 

62 

 در دیشد کنترل
 یریگ شکل و یورز عشق

، 2، 2، 1) انهیمخف روابط
11 ،11 ،18 ،21 ،21 ،

28) 

8 

حجب و  دی( عروس بانی)گل که کرد یم حتینص ومن شهیمادرشوهرم هم
 سر سفره با دیبا شوهرش دست بده، نبا ید، در جمع نباهداشته باش ایح

با  یمن حت .رو صدا بزنن هگیبه اسم همد دیهم غذا بخورن، نبا
 ور 1اشماقیو معموالً  کردم ینمصحبت  یصورت کالم پدرشوهرم هم به

 .کردم یصحبت م اشاره و مایو با ا دمیکش یم

IN-F-
BI-KH-

48 
 

 در مستحکم یهنجارها
 یعلن یورز عشق

(1 ،2 ،2 ،11 ،11 ،18 ،
21 ،21 ،28) 

11 

به سه قسمت عمده در  واطالعات ر ،یما در ارسال اطالعات نظام
فوق »و « محرمانه یلیخ»، «محرمانه» :میکرد یم میبودن تقس محرمانه
« فوق محرمانه»در حد ، کنم فیتوص واگر بخوام رابطه با زنم ر. «محرمانه

که با  ممن بود نیمعموالً ا ،میکرد یم دایپ یخلوت یاگر زمان و جا .بود
 .شدم یم قدم شیخجالت پ

IN-M-
DI-

BAZ-50 

 بودن محرمانه فوق
 یورز عشق

(1 ،2 ،2 ،11) 

11 
م  ناراحت بودم که قرار بود از خانواده یلیخ ،ادشوهرم دنو م مپدر یوقت

 رگونیب ،یدیاوزگه مال زیباال ق»مد و گفت که او شمیجدا بشم. مادرم پ
 (.یهرفتن یروز هه و ی)دختر مال مردم «یدیگئتمه ل

IN-F-
EB-

KH-47 

 زن به ییکاال نگرش
 مرد ی برایمال عنوان به

(0 ،11 ،18 ،21) 

12 

 یگئدر دل ی/ دوه سهیوئرمه دول دل یزیق» میگ یم شهیالمثل است هم ضرب هی
 اش یوانگید رود یکه شتر دارد/ شترش م یا وانهی)دخترت رو نده به د« قار یس
ن ودخترم ،میداد نکهیبعد ا میهم صحبت کنند. گفت که با میاما اجازه نداد ،(ماند یم

کامالً  که میو به دخترمونم گفت دیصحبت کن دیخوا یم یهرچ گهید .مال شماست
 .نکنه یشوهرش باشه و از حرفش تخط عیمط

IN.F-BI-
KHI-48 

 از چرا و  چون یب اطاعت
 مرد

(1 ،2 ،2 ،،3 ،11 ،11 ،18 ،
21 ،28) 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
و فقط  بوددهان و صورتشان پوشیده  ی کهصورت به ؛دندیکش ینان ترک روسری خود را تا باالی بینی خود م. ز1

 .ندیگو ییاشماق م حالتبه این  .شد یچشمشان دیده م
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 (کنندگان مشارکت با مصاحبه یها گزاره)فهرست  باز ی. کدگذار1 دولادامه ج

 کدها گزاره فیرد
 سطح یساز )مقوله مقوله

 (اول

13 

به چشماش نگاه  یواقعاً وقت .و اندامش شدم افهیعاشق ق دمشیبار که د نیمن اول
خودش هم  رو  نیمن منطبق بود و ا یها آل دهیواقعاً با ا .دیکردم دلم لرز

 وفقط دست هم ؛مینداشت یجنس ةرابط چیارتباط اصالً ه نی. ما در حنستود یم
که  نوش نهوخ یجلو میامروز  . االنم عاشقش هستم و هرمیو لمس کرد میگرفت

 .نمشیبب ،داوم رونیکه اگر ب نموم یو منتظر م نمیش یمه، پارک کی

IN-M-
FOG-

KAR-35 

 ییبایز و ظاهر افتنی تیاهم
 فداشدن و

(1 ،8 ،20،31،30 ،29) 

11 

و من واقعاً  میخورد یبه هم م یلیخ یو اندام و شکل ظاهر افهیلحاظ ق ازما 
که  دمیخوندم و دو رفت. نامه رنامه به من داد و  یهمغازه  اومد. معاشقش بود

 ،با تو ازدواج نکنم هو نوشته که اگ ختهینامه ر یرو ور شاز خون دست یقسمت
 .کنم یم یخودکش

IN-M-
RA-AZ-

45 

 احساس ابراز شدت
(9 ،1) 

10 

 ینبود. عشق منطق یبسته و ب البته عشقمون چشم .میما در دانشگاه عاشق هم شد
 زیچ شق ما به ازدواج منجر شد. تا به امروز همهداشتن بود. ع دوست شتریبود که ب

هم از نظر  ؛میهم انطباق دار با کنم یرفته. حس م شیخوب پ یلیخ نونمیب
که  یدرک متقابلبا  کنم ی. من االن حامله هستم و حس مافهیهم از نظر ق ،اخالق

 .میکن تیشکل ترب نیبه بهتر ون روفرزندم ندهینیم در آوت می ،میدار

IN-F-LI-
KAR-37 

 متقابل درک و شدن عاشق
(0 ،23 ،22 ،1 ،19 ،21،31) 

12 

سال همسرم از  دو. بعد از دیکه دو سال طول کش گرفتشکل  نمونیب ای یدوست
چون  ،گرفت  من و همسرم شکل نیکه ب یکرد. به نظر من عشق یمن خواستگار

در  کنم یو احساس م هبخش تیرضا نموبرا ،ن بودودرازمدتم یدوست اونمنشأ 
 .میداشت هم قیعم یدوست یهچون ما  ؛راحتم یلیبا همسرم خ مها خواسته انیب

IN-F-LI-
KAR-26 

 ازدواج ،یدوست یریگ شکل
 تیرضا احساس و

(38،11) 

11 

 یجاها وره گیهمد یو گاه میدر ارتباط بود یسال تلفن کیحدوداً 
به من  شهیخوب بود و هم یلیهمسرم خ یمال تی. وضعمیدید یمختلف م

باهاش  ،کنم یکه باهاش ازدواج م یکسه که نیمن مهم ا یبرا گفت یم
 .شدوست باشم و بتونم بشناسم

IN-F-
LI-

KAR-

31 

 تیاهم دوستانه، روابط
 یریگ شکل در یدوست

 ازدواج
(38،11) 

19 

در داشتم که باعث شد  ییارهایمع مخود یبرا ،یبرعکس ازدواج قبل
 ازبود که همسرم چه  نیا میلاص یارهایازدواج دومم موفق باشم. از مع

. همن انطباق داشته باش ةبا خانواد یلحاظ اجتماع ازو چه  یلحاظ فرهنگ
 ناو ةبرخورد خانواد ةنحو یبا خانواده و حت نبرخورد و منش او ةنحو

که آزاد بود قبول  نوشغل م ناو نکهیمهم بود. ا یلیمن خ یام برا با خانواده
 .هداشته باش

IN-M-
KA-

AZ-29 

 یارهایمع افتنی تیاهم
 شغل ،یاجتماع ،یفرهنگ
 با برخورد ةنحو و

 خانواده
(11 ،38) 

18 
چون با  وم اهمیت داشت برا یو مدرک دانشگاه اتیرفتار، اخالق، ماد

 .قبول کردم هاش روازدواج با بود،من سازگار  یها آل دهیا
IN-F-

LI-KH- 
26 

 و رفتار اخالق، تیاهم
 (38، 11) اتیماد
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 (کنندگان مشارکت با مصاحبه یها گزاره)فهرست  باز ی. کدگذار1 لدوادامه ج

 کدها گزاره فیرد
 یساز )مقوله مقوله

 (اول سطح

21 

 نیبنابرا ؛شوهر من فوت کرده بود .میهم آشنا شد مسافرت با یما تو
داد و من هم قبول  شنهادیاون پ. آشنا بشم یکس نداشتم که با یمشکل

حداقل صحبت  ای نمشیبب دیروز با که هره دایکردم. عشقم بهش اونقدر ز
 شهیشم. هم یسردرگم م ها نهوویواال اصالً تمرکز ندارم و مثل د ؛میکن

 با مینتو ینم، مال من بود و چون زن داره شهیهم یآرزو داشتم اون برا
 شهیموضوع رو هم نیبه زنش حسادت کردم و ا شهی. من هممیهم باش
 .گم یبهش م

IN-F-
DI-KH-

39 

 ازین معشوق، بر زتمرک
 تیمالک حس و یجنس

(13) 

21 

سال با مادرشوهر و پدرشوهرم  نهمن  .میدیکش یسخت یلیخ یزندگ لیاوا
چند سال  نیا یتحمل کردم. تو ور ها یخاطر همسرم سخت اما به ،کردم یزندگ

هست  یم. خالصه زندگر یکوچه هم نم یتو یاجازه نده حت .هرجا گفته رفتم
 .خوشبخت بود فدا شد تا دیو با

IN-F-
DI-KH-

38 

 تحمل و ثاریا ی،فداکار
 ها یسخت

(29 ،20 ،21،22،18 ،
12 ،11) 

22 

طالق داده بود و دو فرزند  وازدواج کردم که زن اولش ر یمن با مرد
از  کنم یم یقبول کردم زنش بشم. االن سع ،اما چون عاشقش شدم ،داشت

شوهرم  ینه براوخ توی ور یشاد یکنم و فضا ینگهدار نفرزندان او
. دم ین نمونش  ،خودم از چیزی ناراحت باشم هاگ یحت. کنم جادیا

 مینتو یما نم ،کرده یشوهرم چون قبل از من عمل وازکتوم تشیواقع
از  هنکن اینکهخاطر  اما به ،خواست یبچه م یلیو من دلم خ میدار بش بچه

طر خا گم بهش. من حاضرم به یاصالً نم ه،من ناراحت بش ةخواست
 .کنم تحمل ور ها یسخت ةشوهرم هم

IN-F-
DI-KH-

35 

 و الیام گرفتن دهیناد
 در خود یها خواسته

 همسر مقابل
(29 ،20 ،21،22،18 ،

12 ،11) 

23 

 هم یازهاین و ها احساس به میکن یم یسع و خوبه یلیخ نوم یزندگ االن
 قماخال. گیریم می هیهد هم رایب مختلف یها مناسبت معموالً. میکن توجه
 یروزها در و رمیگ یم همسرم یبرا گل یه یا بهانه هر با که یهطور

 نموها نوادهوخ همراه که کیکوچ مراسم یه ازدواجمون سالگرد ای تولدش
 یسع ،میباش داشته یاختالف مختلف یها موضوع سراگر . میریگ یم هباش

 .میکن شحل زدن حرف با میکن یم

IN-F-
LI-

KAR-
24 

 و ها احساس به توجه
 ابراز و یکدیگر یازهاین

 گریدیک به میمستق ةعالق
(0 ،23 ،22 ،1 ،19 ،

21،31) 

21 

 یولم، ضیمر یجسم لحاظ از گفتم بهشون وداشتم  یقلب مشکل من
 که شد ازدواج عشق نیا حاصل .ستین یمشکل من یبرا گفتن نوشیا

 عاشقانه دومون هر و میشد فرزند صاحب ما وه دار ادامهه سال چهار االن
 هم به سریع ،باشه نمونیب یزیچ هر که طوریه ما ةرابط. میدار شدوس
ه گیهمد تا کنیم رو مطرح می یجنس ةرابط در مونانتظارها یحت و گیم می

 بشیم. یراض وکنیم  درک بهتر ور

IN-F-
LI-KH-

27 

 انتظارها متقابل درک
(31،0 ،23 ،22 ،1 ،19 ،

21،31) 
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 (کنندگان مشارکت با مصاحبه یها گزاره )فهرست باز ی. کدگذار1 دولادامه ج

 کدها گزاره فیرد
 یساز )مقوله مقوله

 (اول سطح

20 

 اونجاکه با صاحب  منشی بودمسسه ؤم یه تودانشجو شدم  نکهیبعد ا
قبل ازدواج  ،میبرقرار کردم. با شوهرم که االن ازدواج کرد یجنس ةرابط
دواجمون خیلی مسئله هم باعث شد سر از نیو هم داشتم یجنس ةرابط

و منم چون  کردن یش مخالفت مهچون خانواد ؛ادیب شیمشکالت پ
 یها رابطه کنم یم ی. االن سعیبا من ازدواج کن دیگفتم با ،دوستش داشتم

شوهرم بدونه که من با  هدونم اگ یفراموش کنم و م ور یمیقد یجنس
 شهیهم نیخاطر هم منو طالق بده. به دیشا ،رابطه داشتم مهمکارا

بهم زنگ  شهیست که همه یکیگذشته رو پنهان کردم. البته  یها ابطهر
ها لذت  رابطهاین دونم چرا من از  ینم .زنم یزنه و باهاش حرف م یم
 .برم یم

IN-F-
LI-KH-

28 

 عدم و یکار پنهان
 صداقت

(39) 

22 
 تیپول و موقعبراشون و  ره از بین میدخترها  درعشق که شه  یمطور  این

ازدواجم  یمن برا نیبه خاطر هم شه؛ میز عشق و محبت تر ا طرف مهم
 گرفتم. رو میتصمهمین 

IN-F-

DA-19 

 در پول افتنی تیاهم
 یورز عشق

(32 ،18 ،21) 

21 

چند  یتوکه  خانم متأهل و چند تا دختر دوست هستم تا زمان با چند من االن هم
به  نیتام با ماشکردم. معموالً با دوس نهیهز براشون ونیلیم پنجحدود  ریماه اخ
 یدارم. هم اونا برا یسکسة رابط ها اوندرصد  91و با حدود  میر یوگذار م گشت

 یفضا قیطر از ،که دارم دوستایی با بیشتر. رمیگ یم هیاونا هد یبرامن من و هم 
 ه.کار نیا یفضا برا نیبهتر نستاگرامیاالن ا .میارذ یشم و قرار م یآشنا م یمجاز

IN-M-
DI-RA-

23 

 یداریناپا وروابط  در تعدد
 یورز عشق در

(32 ،10 ،12 ،33 ،32،31) 

29 

هم  چند بار که با .میرفت شیهم پ با هم سکس ةپسر بودم تا رابط هیمن عاشق 
 ،هیرفتارش چ دلیلالتماس کردم که  یلیجواب نداد. خ هام پیامبه  گهید ،میبود
دوست  گهیپسر د هیبا . االن میازم سرد شده بود و از هم جدا شد گهیاون د یول

 گرفتم به درخواست سکس پسرا جواب ندم. ادی گهید .هستم

IN-F-
DA-20 

 بودن یتفنن و گذرا
 یورز عشق

(32 ،18 ،21) 

28 
 روابط تونن یمن، پولدار که ییکسا و شده مهم یلیخ پول و یاجتماع ةطبق

 افراد یدار نید و شده کم تعصب و رتیغ االن. کنن تجربه ور یشتریب ةعاشقان
 .شده کم ها بچه رب هم ها خانواده کنترل. شده فیضع یلیخ هم

IN-M-
DI-NEZ-

50 

 رتیغ ضعف طبقه، و پول
 ضعف تعصب، و

 کنترل ضعف ،یدار نید
 فرزندان بر ها خانواده
(2 ،1) 

31 
 روابط یلیخ همراه تلفن و یمجاز یفضا. دارن ارتباط نفر چندزمان با  هم افراد

 ییتوانا یهرکس و کرد کنترلافراد رو  شه نمی هگید .دهکر بیتخر ورها  انسان
 .هدار ور دیگه هرکس با ارتباط

IN-M-
RA-AZ-

52 

 و یمجاز یفضا گسترش
 نشدن کنترل همراه، تلفن

 (2جامعه ) در افراد

31 

 و بانوان حقوق ةمسئل ،یاجتماع یسردرگم ،یفرهنگ تحول .شده یابزار عشق
 نیقوان وجود مرد، و زن یآزاد فیتعر غت،فرا اوقات افزایش ،ها اون اشتغال
 یعوامل اجتماع در پوشش و حجاب و زن به تجاوز ،ها ی یا نبودن آنگریروسپ

 .ذارن می ریتأث افراد ةعاشقان یرفتارها رب که هستن

IN-M-
FOG-

KAR-35 

 شیافزا و یفرهنگ تحوالت
 (1فراغت ) اوقات
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 (کنندگان مشارکت با صاحبهم یها گزاره)فهرست  باز ی. کدگذار1 دولادامه ج

 کدها گزاره فیرد
 یساز )مقوله مقوله

 (اول سطح

32 

 باعث نترنتیا ی ومجاز یفضا ماهواره، .شده شتریب جوانان یطلب تنوع
 تجربه را متنوع و دیجد یها رابطه و باشن نو یزهایچ طالب جوانان شده
 رهنگف به شده یالگوبردار یفضاها نیا در موجود یالگوها ةهم .کنن

 نیب جوانان نیبشده  تجربه یالگوها نیا هگید االن. نش یمتبدیل 
 و رابطه نیا در سکس ةمسئلبه نظر من  .شده جیرا هم ساالن بزرگ

 نیا در مردانو  زنان از یاریبس. همهم اریبس جامعه در اون مجدد فیتعر
 .کنن یم تحمل وره گیهمدزور  به ودارن   مشکل نهیزم

IN-F-
LI-

KAR-
37 

 و شدن یفرد ،یطلب وعتن
جامعه  در سکس فیتعر

(0) 
 

33 
 باعث تلگرام و نستاگرامیا ،یچشم همو  چشم ماهواره، ،یمجاز یفضا
 .بشه شتریب و تر کینزد ها رابطه شده

IN-F-
RA-

KH-40 

 و یچشم هم و چشم
 (8ماهواره )

31 

 رواج ینیشهرنش و رشد تهیمدرن شد باعث رانیا در یخیتار تحول ریس
 شیدایپ الت،یتحص باالرفتن ،ها . رسانهبره نیب ازها  سنت و کنه دایپ

 و یورز عشق یالگوها رییتغ در ها ارتباط گسترش و دیجد یها شغل
 .بوده اثرگذار دیجد روابط جادیا

IN-M-
RA-

BAZ-85 

 ران،یا شدن مدرن
 التیتحص زانیم باالرفتن

 (2) ینیشهرنش رواج و

30 
 با صبح تا و من ةنوخ ادیم یگاه و میسته هم با کهه سال سهحدود  االن
 بدون که میکرد تفاهم دو هر تشیواقع. میدار هم سکس و میهست هم

 .مدیب ادامه یطور نیهم یرسم ازدواج

IN-F-
FOG-
KAR-

32 

 یسنت ساختار رییتغ
 (22خانواده )

32 

 که المونیفام از یکی با و شم یم هماهنگ ، نکرده ازدواج که خواهرم اب من
چند تا  که دوستامون اونجا از و شمال میر یم ،ههماهنگ باهاش هم شوهرش

. میگذران یم خوش هم با یروز چند و انیم ،هستن متأهل زن و دختر و پسر
 تونه می بخواد دلش یهرکس با یهرکس و میراحت هم با مونیدوست گروه در ما

 یبرا طفق و ندارنسکس  یکس با که هستن هم ییکسا البته ه.کن برقرار رابطه
 ن.ایم ینوگذر خوش

IN-F-
LI-BIK-

29 

 یدیجد نوع یریگ شکل
 (21روابط ) از

 (AC 1) یمحور یکدگذار

آمده از مرحلة کدگذاری باز را با هم  دست ها و مفاهیم به مقوله  در این مرحلة تحلیل پژوهشگر

فکری و  و با خالقیت زدیآم یم، چالند یمکند،  مقایسه، ترکیب، ادغام، تقلیل و تلخیص می

آمده از پژوهش را برحسب ارتباطاتی که با هم دارند، در چند  دست انتزاعی که دارد کل معانی به

کند؛ یعنی آنچه در  ی میساز مرتبنقطه وصل یا در چند محور اصلی یا در چند ربط نظری 

م اولیة (. مفاهی128: 1389شود )فراستخواه،  پیچیده می درهم نجایاشده بود، در  بازنشرکدگذاری 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Axial Coding 
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ی شده و روابط میان معنابخشدر سطوح مختلف  کنندگان مشارکتهای  از روایت شده استخراج

ی سطح ا خوشهی اول، دوم و ا مقوله سطح سه درها پس از بررسی متعدد جوهرة اصلی آنان  آن

عنوان هستة اصلی مجموع داده و مفاهیم و شبکة معانی  ای که به سوم و درنهایت پدیدة هسته

مقولة سطح اول به شناسایی  12ة افراد در شد تیرواهای  ، استنباط شده است. بررسی گزارهاست

 محور اند از: های سطح دوم در چند محور )مقوله سطح سوم( اساسی منجر شد که عبارت مقوله

 8ورزی به تعداد  الگوهای عشق محورتغییر در کردارهای عاشقانه )از پایداری به سیالیت(، 

گرایانه، شهوانی، فداکارانه، ناب، بازیگرانه و  ورزی )سنتی، رمانتیک، دوستانه، واقع شقالگوهای ع

شرایط علی )عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناورانه، سیاسی(،  محورورزی سیال(،  عشق

ای )مهاجرت از روستا به  عامل فردی و عامل شخصیتی( و شرایط زمینهگر ) محور شرایط مداخله

نتایج و پیامدها )دگرگونی خانوادة ایرانی و وضعیت  محوروسعة دنیای مجازی و شهر(، ت

ای که کانون معنایی مجموع داده و مفاهیم در این پژوهش  اجتماعی( و درنهایت یک پدیدة هسته

 بازگو شده است: 2استنباط شد که در جدول  -شود تکه می یعنی عشق تکه -بود

 یسطحسه کردنیا مقوله و یا مقوله یها خوشه لیتشک. 2 جدول

 اول سطح یها مقوله فیرد
 سطح یها مقوله

 دوم

 ةمقول
 یا خوشه

 سوم سطح

 ۀدیپد
 یا هسته

 ایح و شرم تیحاکم 1

 
 
 

 به یداریپا از
 تیالیس

 
 یدگرگون
 یکردارها

 عاشقانه
 عشق

 تکه تکه
 شود یم

 
 
 

 روابط بودن انهیمخف 2
 یمردساالر تیحاکم 3
 یورز عشق در فعاالنه متقابل کنش 1
 روابط شدن زهیدموکرات 0
 روابط در تعدد 2
 روابط در یداریناپا 1

9 
 یریگ شکل و یورز عشق در دیشد کنترل

 انهیمخف روابط

 یسنت یورز عشق
 یالگوها

 یورز عشق
 یعلن یورز عشق در مستحکم یهنجارها 8
 یورز عشق بودن محرمانه فوق 11
 مرد ی برایمال عنوان به زن به ییکاال گرشن 11
 مرد از وچرا چون یب اطاعت 12
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 یسطحسه کردنیا مقوله و یا مقوله یها خوشه لیتشک. 2 دولادامه ج

 دوم سطح یها مقوله اول سطح یها مقوله فیرد
 ةمقول
 یا خوشه
 سوم سطح

 ۀدیپد
 یا هسته

 ها شدن داف و ییبایز و ظاهر افه،یق افتنی تیاهم 13
 کیرمانت یورز عشق

 یالگوها
 یورز عشق

 عشق
 تکه تکه

 شود یم
 

 احساس ابراز شدت 11
 متقابل درک و شدن عاشق 10
 تیرضا احساس و ازدواج ،یدوست یریگ شکل 12

 دوستانه یورز عشق
11 

 یریگ شکل در یدوست تیاهم دوستانه، روابط
 ازدواج

19 
 و شغل ،یاجتماع ،یهنگفر یارهایمع افتنی تیاهم

 خانواده با برخورد ةنحو
 یورز عشق
 انهیگرا واقع

 اتیماد و رفتار اخالق، تیاهم 18
 یشهوان یورز عشق تیمالک حس و یجنس ازین معشوق، بر تمرکز 21
 ها یسخت تحمل و ثاریای، فداکار 21

 فداکارانه یورز عشق
22 

 مقابل در دخو یها خواسته و الیام گرفتن دهیناد
 همسر

23 
 ةعالق ابراز وی طرفین ازهاین و ها احساس به توجه

 ناب یورز عشق یکدیگر به میمستق
 انتظارها متقابل درک 21
 گرانهیباز یورز عشق صداقت نداشتن و یکار پنهان 20
 یورز عشق در پول افتنی تیاهم 22

 یورز عشق در یداریناپا وروابط  در تعدد 21 الیس یورز عشق
 بودن یتفنن و گذرا 29
 پول و یاجتماع ةطبق 28

 یاقتصاد عوامل

 یعل طیشرا

 رانیا ونیزاسیمدرن 31
 تعصب و رتیغ ضعف 31

 یاجتماع عوامل
 ییفردگرا 32
 یدار نید ضعف 33
 فرزندان بر ها خانواده کنترل ضعف 31
 یچشم همو  چشم 30

 یفرهنگ عوامل
 جامعه در سکس فیتعر 32
 التیتحص زانیم باالرفتن 31
 ماهواره یها کانال از استفاده 39
 فناورانه عامل یارتباط یها یفناور ةتوسع 38
 یاسیس عامل افراد بر کامل نداشتن کنترل 11
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 یسطحسه کردنیا مقوله و یا مقوله یها خوشه لیتشک. 2 دولادامه ج

 دوم سطح یها مقوله اول سطح یها لهمقو فیرد
 ةمقول
 یا خوشه
 سوم سطح

 ۀدیپد
 یا هسته

 یفرد عامل فراغت اوقات شیافزا 11
 گر مداخله طیشرا

 

 یتیشخص عامل یطلب تنوع 12

 ینیشهرنش 13
 روستا از مهاجرت
 شهر به

 طیشرا
 یا نهیزم

 یمجاز یایدن توسعه یمجاز یفضا گسترش 11

 خانواده یتسن شکل رییتغ 10
 خانواده یدگرگون
 جینتا یرانیا

 امدهایپ و
 روابط از یدیجد انواع یریگ شکل 12

 تیوضع یدگرگون
 یاجتماع

ساز  کننده و زمینه های این مطالعه، پس از آشکارشدن عوامل علی، تعدیل منظور تحلیل یافته به

رسیم شد. در گام بعد کنندگان ت ها برای هریک از مشارکت ورزی مدل تحول، الگوهای عشق

ها استخراج شد. درواقع توصیفات رویدادها و عوامل و شرایط  های کلی از همة مصاحبه مدل

های صورت گرفته در این پژوهش  ورزی که حاصل مصاحبه ساز پدیدة تحول الگوهای عشق زمینه

 ه شد:سه مدل فرایندی زیر ارائ صورت بههای مشابه  است، درنهایت با استفاده از پیرنگ

 عاشقانه یکردارها یدگرگون: اول ندیفرا

  اول ندیفراخرده

همراه  را به نیزوجمحیط اجتماعی جامعة سنتی، همراه با هنجارهای مستحکم اجتماعی، کنترل روابط 

شدن  های سنتی که با درونی های جنسیتی به زوجین با استفاده از هنجاری دارد. تحمیل نقش

ی زنان در مقابل اعمال قدرت و نیازهای ریپذ تحملشود، سبب القای  ه میهای مردساالرانه همرا ارزش

ها  این نیازها از سوی زنان، تقویت نظام مردساالری و پذیرش این نقش تأمینجنسی مردان، تأکید بر 

شدن این مسئله با  انجامد. هماهنگ از سوی زنان، به حاکمیت شرم و حیا و عفت در روابط عاشقانه می

 دهد که ای را شکل می صحنه ه و محدود اجتماعی، برقراری روابط عاشقانة مخفی و پشتفضای بست

 برد. سوی ثبات و پایداری پیش می ورزی را به همة این موارد، عشق
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  دوم ندیفرا خرده

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، همراه با مهاجرت از روستا به  با دگرگونی

صورت رفتارهای سیال هستیم.   ورزی به رفتارهای پایدار و باثبات عشق شهر، شاهد تغییر در

های متقابل علنی و فعاالنه در روابط، با بازشدن فضای اجتماعی و امکان  گیری کنش شکل

گیری روابط دوستانة پیش ازدواج و پذیرش این موضوع  به شکل اشتغال و تحصیل در بیرون،

در کردارهای عاشقانه خود  تر جوانرو افراد  انجامد؛ از این یترها م ها و بزرگ از سوی خانواده

شوند و به کردارهای  آور رها می ها از قید و بند خانواده و فرهنگ الزام کنند. آن زدایی می سنت

دنبال دارد و  شدن روابط زوجین را به زدایی، دموکراتیزه یابند. سنت عاشقانة آزادتری دست می

ی و از بین کار نهانسبب پ تواند یمروابط با افراد مختلف همراه شود،  گیری اگر با امکان شکل

. اگر این دو عامل با تحرک و تعدد در روابط همراه شود، ساختارهای شود رفتن صداقت 

رود. متعددشدن روابط با  شکند و فراتر از چارچوب زندگی زناشویی می روابط زوجین را می

اساس فرایند دگرگونی از ثبات  شود. براین ابط سیالیت میهمکاران، سبب تفننی و گذراشدن رو

 گیرد. ی و سیالیت در رفتارهای عاشقانه شکل میثبات یبدر کردارهای عاشقانه تا 

 

  
 عاشقانه یکردارها یدگرگون ندیفرا. 1 شکل
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 شود یمتکه  تکه عشق: دوم ندیفرا
شود  هایی در جامعه می گونیی این مدل فرایندی، مدرنیت قرار دارد که سبب دگرسو کدر ی

های جدید در روابط عاشقانه  که متعاقب آن افزایش میزان تحصیالت، به ایجاد نگرش

ها  تواند سطح توقعات آن ها در افراد تداوم داشته باشد، می که این نگرش  انجامد. در صورتی می

و تعریف سکس در  میان، نبود تعریف درست از آزادی مردان و زنان را افزایش دهد. در این 

گیری تعدد در روابط  طلبی در روابط باشد و منجر به شکل تقویت تنوع تواند عامل جامعه می

تواند به ضعف  شود و می شود. از سوی دیگر، مدرنیت سبب تزلزل در فرهنگ سنتی می

شود و  های پوشش در جامعه همراه می دینداری بینجامد که با ضعف حجاب و دگرگونی شیوه

ها  دنبال دارد. در این میان، ضعف نظارت و کنترل خانواده غیرت و تعصب جنسی را به ضعف

بر روابط، گسترش روزافزون فضای مجازی و استفاده از تلفن همراه و افزایش اوقات فراغت 

تواند به  شود. همین مسئله می گیری روابط مجازی در فضای مجازی می افراد، سبب شکل

ط متعدد عاطفی و جنسی بینجامد. تعدد در روابط به روابط تفننی و تمایل برای تجربة رواب

 شود. شدن عشق منجر می تکه گذرا و تکه

 
 عشق شدنتکه تکه ندیفرا. 2 شکل
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 یورز عشق یالگوها: سوم ندیفرا

 اول ندیفرا خرده

کند که در  ورزی را پشتیبانی می نظام هنجاری و ارزشی جامعة سنتی الگوی خاصی از عشق 

، ابراز صمیمیت و عشق در فضای عمومی ناپسند، همراه با شرم و دور از عفت و حتی آن

ی خصوصی و ها میحرمعنا که این رفتارها باید به  شود؛ بدین ی محسوب میاحترام یبنوعی 

ورزی  عشق)صحنة اجتماع برود  تبدیل شود و به پشت« سری فوق»و « سری»حتی گاه 

ورزی مردساالرانه حاکمیت دارد و زنان بیشتر  ی، عشقورزی سنت ای(. در عشق صحنه پشت

 کنندة تمایالت جنسی و رفتارهای عاشقانة مردان هستند. مطیع و درواقع تمکین

  دوم ندیفرا خرده

ورزی میان افراد آشکارتر  شویم، عشق می تر کینزدتر  های جوان رسد هرچه به گروه نظر می به

های  و ابراز عشق  شدن فضای الزم را برای عاشقای است که  گونه شود. تغییرات به می

ورزی رمانتیک با رفتارهای عاشقانه همراه است. شدت ابراز  کند. عشق رمانتیک فراهم می

و زیبایی طرف مقابل و بیان حس درک متقابل و  ظاهر  بهدادن  احساسات، اهمیت

ورزی  شقورزی است. منشأ ع برای یکدیگر از خصوصیات این نوع عشق شدن ساخته

دوستانه، درنهایت همراه با احساس رضایت از روابط دوستی قبل از ازدواج به ازدواج ختم 

های منطقی و معیارهای عقالنی برای ازدواج و  بیشتر جنبه انهیگرا واقعورزی  شود. عشق می

ة برخورد با خانواده از سوی نحوورزی است. معیارهای فرهنگی، اجتماعی، شغل و  عشق

. ابدی یمخالق، رفتار و مادیات در روابط عاشقانه و انتخاب همسر اهمیت زوجین، ا

ورزی است که با تمرکز بر معشوق، نیاز جنسی و  ورزی شهوانی نوع دیگری از عشق عشق

ی و ایثار، ترجیح فداکارهای  ورزی فداکارانه با ویژگی حس مالکیت همراه است. عشق

ورزی ناب با  همسر همراه است. عشق خاطر هب ها یسختی همسر بر خود و تحمل ها یخوش

خاص ی ها مناسبدادن به رضایت عاطفی همسران، ابراز عالقه با گرفتن هدایا در  اولویت

مثل سالگرد ازدواج، تولد و غیره( ابراز مستقیم عالقه و عشق به یکدیگر و همچنین شیوة )

ورزی بازیگرانه  ت. عشقدر نداشتن عالقة متقابل همراه اس  فکری مستقیم و هم برخورد
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ورزی  ورزی است. این نوع عشق درواقع نمودهای واقعی بروز سیالیت و ناپایداری در عشق

ورزی رابطه با همکاران  شود. در این عشق ی و نبود صداقت مشخص میکار پنهانبا خاصیت 

خود  های کند رابطه گیرد و فرد تالش می غیر از همسر، چه قبل و چه بعد ازدواج، شکل می

زمان با همسر و همکاران لذت ببرد.  کند و همچنین از رابطة هم پنهانفراموش یا  را

ورزی نمایان  بودن عشق یافتن پول، تعدد در روابط، گذرا و تفننی ورزی سیال با اهمیت عشق

ورزی سنتی به  ورزی را از عشق شود. مجموعه این فرایند تحول الگوهای عشق می

ورزی  توان با اطمینان گفت، الگوهای عشق کند. اگرچه نمی میورزی سیال ترسیم  عشق

ورزی  ورزی از عشق کنندة تحول الگوهای عشق تواند بیان اند، این امر می ترتیب رخ داده به

 ورزی سیال باشد. سنتی به عشق

 
 یورز عشق یالگوها تحول. 3 شکل

 (یانتخاب ی)کدگذار یپرداز هینظر مرحلة حیتشر: سوم گام

ی بنیادی، تولید نظریه است، نه توصیف صرف پدیده و کدگذاری انتخابی پرداز هیظرنهدف 

 یانتخابی کدگذاری است. پرداز هینظرنتایج دو مرحلة قبلی. کدگذاری مرحلة اصلی  اساسرب

(SC 1 در تعبیر اشترواس و کوربین همان است که گلیسر آن را )«کند.  تعبیر می« پدیدایی نظریه

رسیدن به یک پارادایم است. به بیان گلیسر نیز  درواقعکنند که کدگذاری انتخابی  بیان می ها آن

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Selective Coding 
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شدة یک موقعیت انسانی و اجتماعی  ها و معانی انتزاعی ظهور یک نظریه از دل داده

ورزی در این پژوهش ارائه  ی که دربارة تحول الگوهای عشقا هینظر(. 192: 1389)فراستخواه، 

های  ورزی را ارائه کرده است. مطالعة مصاحبه از تبیین پدیدة عشقشده، شاید بتواند بخشی 

ورزی و تغییر  های افراد حاکی از تحول الگوهای عشق های پیشین و روایت عمیق، مطالعه

است. از این « ورزی شدن عشق تکه تکه»ترین پدیده یعنی  مهم و اساسی در کردارهای عاشقانه

آمده که در ادامه نشان داده شده است. در زیر ابتدا  دست  صورت تکوینی، مدلی به به ها مطالعه

 آمده است: اختصار بهی مختلف این مدل ها مؤلفه

شدن عشق و  تکه ی بر تکهمیمستقعواملی هستند که تأثیر  نیتر یاصل ها نیا شرایط علی: .1

اثر این عوامل سبب شده است که تغییر اساسی  .اند داشتهورزی  تحول الگوهای عشق

ورزی افراد رخ بدهد که نتیجة آن سیالیت، ناپایداری و تعدد در  ردارهای عشقدر ک

ی ها تیمحدودروابط عاشقانه و به معنای دیگر از بین رفتن پایداری و یکپارچگی و 

ویژه اشاعة آن  مدرنیسم در ایران، به رواجاند از:  ورزی است. این عوامل عبارت عشق

گریزی،  شدن، سنت ی ارتباطی، فردیها یرفناوو توسعة  رشد در دوران پهلوی،

 باالرفتن میزان تحصیالت.

ورزی و تغییر در کردارهای عاشقانه در مسیر  ای: تحول در الگوهای عشق شرایط زمینه .2

ی بیشتری را برای افراد ها یآزادشدن جامعه یا مهاجرت از روستا به شهر که  شهری

گسترش فضای  نیهمچنانید. ی زندگی روستایی رهها تیمحدودایجاد کرد و از 

ی متعدد مجازی و درمجموع توسعة دنیای مجازی زمینه الزم را افزارها نرممجازی، 

 برای این تحول ایجاد کرد.

(: از شرایطی که فراتر از عوامل تأثیرگذار مستقیم بر کننده لیتعدگر ) شرایط مداخله .3

 یطلب تنوعبه  توان  اند، می تغییر و تحول الگوها و کردارهای عاشقانه تأثیرگذار بوده

 اوقات فراغت در میان افراد اشاره کرد. شیافزا عامل شخصیتی( و)

دهد، دو راهبرد اساسی  های عمیق اکتشافی در این پژوهش نشان می راهبردها: مصاحبه .1

ورزی وجود دارد. نخست اینکه کردارهای عاشقانه افراد تغییر اساسی یافته  در عشق

رفتارهای سیال با  بهز پایداری و محدودیت در رفتارهای عاشقانه است که این تغییر ا
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آزادی بیشتر حرکت کرده است؛ یعنی هرچه از گذشته و رفتارهای سنتی و محدود به 

گذریم، کردارهای عاشقانه، سیالیت، ناپایداری و تعدد و تنوع بیشتری  زمان معاصر می

ورزی را  تنوع و تحول الگوهای عشق های پژوهش یافته لیتحلکنند. دوم اینکه  پیدا می

نوع  8توان  شده می های مطالعه داده مجموع دردهد.  در جامعة مورد مطالعه نشان می

ای، مردساالرانه(،  صحنه پشت) یسنتورزی  عشق ورزی را برساخت کرد: آرمانی عشق

ورزی  عشق گرایانه، ورزی واقع عشق ورزی دوستانه، عشقورزی رمانتیک،  عشق

ورزی  عشقورزی بازیگرانه و  ورزی ناب، عشق ورزی شهوانی، عشق رانه، عشقفداکا

 سیال.

 داد. براساس شرایط رخ ایران اجتماعی وضعیت در اساسی تغییر: نتایج و پیامدها .0

 پیامد نوع ورزی، دو عشق الگوهای در تحول و ورزی عشق کردارهای در تغییر تاریخی

 یاجتماع وضعیت در دگرگونی و ایرانی ةخانواد در یدگرگوندنبال داشت:  به را

 .(افراد میان روابط از جدیدی انواع یها یریگ )شکل

 
 ورزی . نظریة برپایه دربارۀ تحول الگوهای عشق4شکل 

 یریگ جهینت و بحث
دهد،  های پژوهش نشان می ی است. یافتهورز عشقهدف اصلی این پژوهش تبیین تحول 

نیز نشان  کنندگان مشارکتی ها تیروااند. تحلیل  یافته ورزی در ایران تحول  الگوهای عشق



 70   …ورزی در میان ساکنان  شناختی تحول ا لگوهای عشق مطالعة جامعه

 

. کرد یمی حمایت ورز عشقکه نظام هنجاری جامعه در گذشته از الگوی خاصی از  دهد یم

ة زندگی صحن پشتورزانة خود را در خفا و  رسید که افراد باید رفتارهای عشق نظر می به

این  جمله ازی و مردساالرانه( ا صحنه پشتی سنتی )ورز عشقاجتماعی انجام دهند. الگوهای 

را کنترل و به  ورزانه ی اجتماعی قدرتمندی رفتار عشقها تیمحدودالگوهایی بودند که در آن 

ی که حتی گاهی ابراز عشق به یک موضوع سری ا گونه به؛ کرد یمة اجتماعی تبعید صحن پشت

ی ازجمله رواج مدرنیسم، رشد و داد، اما عوامل مهم ی مخفیانه رخ میطورکل بهشد و  می  لیتبد

گریزی و باالرفتن تحصیالت، تحول اساسی را در الگوهای  ی ارتباطی، سنتها یفناورتوسعة 

، تغییر اساسی در وضعیت دهد یمنشان  گرفته شکلآوردند. شرایط علی  وجود بهی ورز عشق

براساس آن بشیریه ی نمایان شد که ا دهیپداست که این تغییرات با  داده  رخاجتماعی ایران 

کار گرفت.  به 1301و  1311( را برای دهة 29: 1391)بشیریه، « مدرنیسم مطلقة پهلوی»عبارت 

؛ پاکیزگی 1311؛ آفاری 1399؛ کلر، 1391)بهنام،  ها لیتحلدر این دوره، مطابق بسیاری از 

مچنین رشد دگرگون شد. ه شدت بهآن خانوادة ایرانی  تبع بهاجتماعی ایران و  تی( وضع1311

ی ارتباطی بیشتری را ها یآزادی که با مهاجرت از روستا به شهر همراه بوده است، نیشهرنش

و متعاقب آن گسترش فضاهای مجازی بستر الزم را برای تحول  برای افراد ایجاد کرده

 ی فراهم آورده است.ورز عشقالگوهای 

شته و رفتارهای سنتی و ه از گذهرچاست که  گونه نیبدورزی  مسیر تحول الگوهای عشق

شویم، کردارهای عاشقانه، سیالیت، ناپایداری، تعدد و تنوع  محدود به زمان معاصر دور می

کند. شاید بتوان این موضوع را به بحث باومن دربارة عشق سیال مرتبط کرد که  بیشتری پیدا می

ی هستند و بنابراین، پیوند ناگسستنی و همیشگ هرگونهساکنان جامعة سیال فاقد » :کند بیان می

و صرف وقت و نیروی خود  ها مهارتکمک  باید هرگونه پیوندی را با کوشش خود و به

: 2113)باومن، « فقط به این نیاز دارند که پیوند سستی با یکدیگر داشته باشند ها آنبیافرینند. 

ورزی  کند. الگوهای عشق ی را تأیید میورز عشقی پژوهش تنوع الگوهای ها افته(. ی99

ای،  صحنه پشت) یسنتورزی  عشقورزی است:  الگوی عشق 8شده در پژوهش  برساخت

ورزی  عشق گرایانه، ورزی واقع عشق ورزی دوستانه، عشقورزی رمانتیک،  عشقمردساالرانه(، 

ورزی سیال.  عشقورزی بازیگرانه و  ورزی ناب، عشق ورزی شهوانی، عشق فداکارانه، عشق
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ی سنتی، ابراز ورز عشق. در الگوی کند یمی متمایزی نمود پیدا ها یژگیوهرکدام این الگوها با 

؛ از شود یمی محسوب احترام یبعشق در فضای عمومی ناپسند و دور از عفت است و حتی 

ة اجتماعی صحن پشتو به  شود یمتبدیل « سری فوق»رو کردارهای عاشقانه به کنش  این

ی جنسی ها یازین نیتأمکننده و ابزاری برای  تمکین عدرواقو  عیمطرود. همچنین زنان بیشتر  می

 شدت بهی رمانتیک با رفتارهای عاشقانه همراه است که ورز عشق. شوند یممردان محسوب 

و گاهی  کند یمورزی، ظاهر، زیبایی و درک متقابل اهمیت پیدا  . در این نوع عشقشود یمابراز 

ی و نداشتن کار پنهانیگرانه نمود روشن ی بازورز عشقدهد.  رخ می طرفه کی یها شدن فدا

ی ریگ شکلمعنای ارجحیت دوستی قبل از ازدواج در  ی دوستانه نیز بهورز عشقصداقت است. 

شغل، اخالق و رفتار فرد و پدر و مادر،  جمله ازی منطقی ها جنبهی است. ورز عشق

اهمیت پیدا  هانیگرا واقعی ورز عشقبودن و داشتن اشتراکات موروثی و فرهنگی در  خوب

ی تمرکز عاشق بر معشوق، حس مالکیت بر معشوق و ها یژگیوی شهوانی با ورز عشق. کند یم

ی فداکارانه با ایثارگری در مقابل همسر ورز عشق. درمقابل کند یمنیاز جنسی شدید ظهور پیدا 

دادن به رضایت عاطفی  . اولویتشود یمخاطر او مشخص  و دردها به ها یسختو تحمل 

ی در نداشتن عالقة همفکران، ابراز عالقه با گرفتن هدایا، ابراز مستقیم عالقه و عشق و همسر

ی ناب با سایر الگوهاست و ورز عشقة زکنندیمتمای بارز ها یژگیومتقابل و سایر مسائل، 

بودن آن،  ی سیال حاکی از نوعی ناپایداری در روابط، گذرا و تفننیورز عشق تیدرنها

یی و فرازناشوی سکس ها تجربهدر روابط افراد،   بازی یبازی ریگ شکلیافتن پول،  اهمیت

 است. زده  رقمی را ورز عشقر است که الگوی نوین از ایدناپای روابط مجازی ریگ شکل

 ،میکن یم حرکت سال کهن وباالتر  سنینطرف  به دهد، هرچه می نشان ی پژوهشها یبررس

مواجه  نوجوان و جوان افراد با هرچه دیگر سوی از یابد. افزایش می سنتی ورزی عشق میزان

 ورزی عشق الگوی. یابد می افزایش بیشتر ورزی عشق کردارهای در تنوع و سیالیت شویم، می

 کردارهای قدرتمندی، اجتماعی یها تیمحدود با( مردساالرانه و ای صحنه پشت)سنتی 

 و روابط که نامزدهاست یبرا ها تیمحدود این روشن نمودهای. کند می کنترل را ورزی عشق

. شود می ممنوع مواقع بیشتر در حتی و رسد می ممکن حد کمترین به ها ة آنعاشقان رفتارهای

 به مردساالرانه نگرش ینوع به و عاشقانه کردارهای در مرد از پیروی فرهنگ القای همچنین



 71   …ورزی در میان ساکنان  شناختی تحول ا لگوهای عشق مطالعة جامعه

 

کمل مرد، مروج محور مثل مادری، م خانواده»هنجارهای  از اطاعت به زنان مجبورکردن و عشق

 .است سنتی ورزی عشق از دیگری نمودهای (.221 :1382پور و همکاران،  )علی« مهرورزی

ورزی  ورزی سنتی به عشق رسد، نخست تغییر در کردارهای عاشقانه، از عشق نظر می به

ورزی رمانتیک مشخص  شود سن دقیقی را برای آغاز عشق . هرچند نمیافتد یمرمانتیک اتفاق 

ی نوع بهسال  10شدة باالی  ، بیشتر افراد مصاحبهدیآ یبرمهای پژوهش  ه از یافتهکرد، آنچ

شده در مدل پژوهش موجب شد  . عوامل علی مطرحاند کردهی سنتی را تجربه ورز عشق

و زیبایی طرف مقابل و مفهوم  ظاهر  بهدادن  تغییرات اساسی در کردارهای عاشقانه مانند اهمیت

شود، شکل پیدا  ورزی سنتی مشاهده نمی از این موارد در الگوی عشق مکدا چیهدرک متقابل که 

ورزی دوستانه  سالگی قرار دارد. عشق 10-31ورزی رمانتیک بیشتر در  کند. میانگین سنی عشق

ی اجتماعی است که موقعیت و آزادی بیشتری را برای برقراری ها عرصهنتیجة ورود دختران به 

و مدارس و متعاقب آن باالرفتن  ها دانشگاهی دختران به ابی راهآورد.  وجود می ارتباط با پسران به

ی مختلف اجتماعی، سبب ایجاد امتیازات ها ارگانمیزان تحصیالت و دستیابی به اشتغال در 

کند. در این  اجتماعی برای زنان است و همچنین فضا را برای انتخاب آزادانة همسر فراهم می

شود. با توجه به  گیرد و امکان رابطه قبل از ازدواج ممکن می می طات دوستانه شکلارتبامیان، 

-20شود،  ورزی دوستانه صحبت می ی پژوهش، میانگین سنی که در آن بیشتر از عشقها افتهی

ات ارتباطنیز برخالف میل باطنی خود این شکل از  ها خانوادهرسد  نظر می . بهاستسالگی  31

زندگی اجتماعی و ورود دختران به این فضا و همچنین تغییر اند. با بازشدن فضای  را پذیرفته

شدن  ، شخصیازدواج از قبل عاطفی و جنسی روابط برقراری به افراد لیتماها،  نگرش خانواده

گیری رفتارهای  روابط و حق تعیین سرنوشت زندگی از سوی دختر و پسر، سبب شکل

وجود دارد. همین مسئله نظام  ورزی شد که در آن آزادی عمل بیشتری برای افراد عشق

های  متزلزل کرده است. روایت شدت بههنجاری سنتی ازدواج و روابط جنسی را 

ی بازیگرانه، ورز عشقگیری الگوهای  دهندة شکل های پژوهش نشان و یافته کنندگان مشارکت

ی و نبود رکا پنهانگرایانه، شهوانی و فداکارانه است. ایجاد روابط جنسی قبل از ازدواج،  واقع

جای احساسات و  ی منطقی و عقالنی بهها جنبهی بازیگرانه، توجه به ها ازدواجصداقت در 

گرایانه، توجه  ورزی واقع عشق ورزی، در دادن به معیارهای خاص برای ازدواج و عشق اهمیت
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ی جنسی و حس مالکیت در روابط عاشقانه و فداکاری و ایثارگری دربارة همسر و ها جاذبهبه 

جای خود در عشق فداکارانه، تأیید مطالب مذکور هستند.  های او به جیح امیال و خواستهتر

دهد، نسل جوان بر اهمیت عشق و ابراز عالقة متقابل به شیوة  می  های پژوهش نشان یافته

دادن به رضایت عاطفی  ها حاکی از این است که اولویت . روایتدارد دیتأکدموکراتیک بسیار 

صورت تفاهمی، درک متقابل و ابراز عالقه با گرفتن هدایا در  سائل زناشویی بههمسران، حل م

ورزی ناب دارد. اگرچه  های خاص، مانند سالگرد ازدواج، تولد و غیره نشان از عشق مناسبت

ها عالئمی از عشق ناب را ارائه  توان نمونة آرمانی دقیقی را ادعا کرد، شواهدی از روایت نمی

 20-18ویژه در نوجوانی و اوایل جوانی )حدود  ، بهکنندگان مشارکتهای  دهند. روایت می

نظر  ای که به گونه هاست؛ به ی از نوعی ناپایداری، سیالیت و آزادی در رابطه( حاکسالگی

ی طلب تنوعشود. ویژگی شخصیتی  ی اجرا میراحت بهرسد این ناپایداری و سیالیت پذیرفته و  می

ی هستند که در گرایش نوجوانان و ا کننده لیتعداغت عواملی و همچنین افزایش اوقات فر

دارند. روابط عاطفی و جنسی متعدد با اشخاص  ریتأثی ورز عشقی نوین ها وهیشجوانان به 

های گذرا و تفننی، حاکمیت روابط  یافتن پول و مادیات در روابط، دوستی مختلف، اهمیت

گیری  ی شکلباز یبازای  عنوان پدیده بهیی و ایفای عشق فرازناشومجازی، گسترش روابط 

ی ا گونه بهکند و  ورزی فراهم می دهد که حوزه و الگوی نوین را در عشق روابطی را نشان می

ی و متعاقب آن پیامدهای اساسی از جمله دگرگونی خانواده و ورز عشقشدن  تکه تکهسبب 

 شود. وضعیت اجتماعی می
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 منابع
 ( 1392آزاد ارمکی، تقی ،)تهران: سمت.شناسی خانوادۀ ایرانی هجامع ، 

 ( ژانت ،)گذار از میان صخره و گرداب: دگرگونی نقش زن و مرد در ایران »(، 1312آفاری )پیر نظر

 .399-320: 08، شمارة نامه ایران، «قرن بیستم

 های خانوادگی  بوک بر ارزش تأثیر شبکة اجتماعی فیس»(، 1381اهلل و همکاران ) احمدی، عزت

 .131-111: 1، شمارة فصلنامة توسعة اجتماعی، «توسطة شهر تبریزمقطع م

 ( 1382استراوس، آنسلم و جولیت کربین ،) مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه

 ، ترجمة ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.ای زمینه
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 ( 1313بشیریه، حسین ،)«سازی، یکتا انگاری، دیالکتیک تاریخی و مسائل توسعة سیاسی در  یکسان

 .2-2: 11، شمارة فرهنگ توسعه، «ایران

 ( 1382بلیکی، نورمن ،)ترجمة هاشم آقابیگ پوری، تهران: های پژوهش اجتماعی استراتژی ،

 سان.شنا انتشارات جامعه

 ___________ (1380 ،)ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.های اجتماعی طراحی پژوهش ، 
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 ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. وز
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 .103-118: 02، شمارة مطالعة راهبری زنان، «تهرانی

 ( 1399فلور، ویلم ،)ترجمة محسن مینوخرد، سوئد: تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران ،

 انتشارات فردوسی.

 ( 1381فکوهی، ناصر ،)تهران: افکار.شناسی کاربردی توسعه و انسان ، 

 تأثیرات اخالقی استفاده از فضای مجازی »(، 1382محمدی، سمیرا ) شته و حاجحاج محمدی، فر

، شمارة ترویجی در حوزۀ اخالق-فصلنامة علمی، «بر پیوند زناشویی و روابط فرزندان در خانواده
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 ( 1391دایر، دایانا ،)نگار. ، تهران: نیشناسی عشق )روابط بین شخصی( روان 
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 ، تهران: فرهنگ و اندیشه.1331دهندگان در دوم خرداد  رأی

 تهران: شرکت سهامی انتشار.توسعه و تضاد(، 1391فرامرز )پور،  رفیع ، 

 ( 1381ریتزر، جورج و جی گودمن ،)ترجمة خلیل میرزایی و عباسشناسی مدرن نظریة جامعه ، 

 شناسان. زاده، تهران: انتشارات جامعه لطفی

 ( 1399ساروخانی، باقر و صداقتی فردمجتبی ،)« شکاف نسلی در خانواده ایرانی: دیدگاه و بینش
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