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Love is a social construct that is regulated by cultural norms, values and
beliefs and is reflected by human actions in their romantic relationships
(Sohrabzadeh, 2014, 472). «Real life» is the product of interruptions in
these sequences, interruptions that require a continuous process of the past
and synthesis (Weinstein, 1983, 91-93). While viewing human culture as a
dialectical relationship, Simmel propounded four terms and collectively
called them the Tragedy of Culture. The Iron Cage (Weber) indicates the
conditions, in which, modern life (as a social product of human beings) has
overcome them and found an independent life (from human life) (Simmel,
2003, 61). According to Ilves, the end result of this characteristic of the
realm of consumption is the dominance of the principle of "pleasure" over
human romantic relationships. Commenting on it, he realizes that he has
strayed from the desired path and is walking in the exact opposite direction.
Couples who take a step in the opposite direction pay less attention to the
original cause and purpose of the formation of this life, gradually on very
small and delicate points that could be easily solved, but no effort is made to
solve it and hence, brings cohabitation to a standstill (Ilves, 2020, 149).

In this study, the researcher seeks to answer: What is the understanding and
meaning of individual and social issues of marital life for people who reach
to the brink of divorce? What are the predominant factors that can play a
role in the occurrence of this phenomenon (desire for divorce)? What
consequences can this phenomenon have for people?

This is qualitative research which has been accomplished using a
phenomenological approach and with targeted (snowball) sampling
strategies. The required data were 20 couples at risk of divorce to saturation
level and analyzed using semi-structured interviews and the content analysis
method. In this study, after extracting important sentences and words from
the interview text, 213 primary codes were finally extracted, which
according to the purpose and question of the research, divorce contexts are
classified into four major themes: macro, medium, micro and interactive.

According to research findings, there is a danger of daily love and
suppression of romance, fading of love scenario, fantasy and sexual
imaginations, change of desire in fantasy and the emergence of another great,
fantasized and distorted love, duality of love and fantasy, selfishness and
transition to hegemonic femininity. In general, the findings show that divorce
does not lead to a sudden relationship break; rather examining the experience
structure of the participants indicates that the dimensions of divorce are
systematic, with rotational context and the marriage process formation.

Findings show that divorce does not lead to a sudden relationship break-up
and examining the structure of participants' experience indicates that the
dimensions of divorce are systematic and the context is rotational.
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Misconceptions about love, getting better with love, fear of being
alone or hurt, maintaining self-esteem, staying dignified, feelingbased cognition, lack of commitment, uselessness of expressing
interest, defending oneself, filling loneliness, stubborn marriage,
intimacy and meeting emotional needs, escaping personal problems.
Loss of love meaning not being loved by husband, changing
relationship after childbirth, strength to leave relationship for men,
women being weak, begging to stay in relationship, getting sick
from separation, not being understood by spouse, men not being
affectionate, violent sex, female body use, male narcissism, female
intolerance to male insensitivity, revelation of facts.
Lack of emotional inclination towards the spouse, wrong choice,
dislike of the spouse, belief in the superiority of love for the partner,
lack of pleasant life experience, difficulty in sexual intercourse,
another need and self-reality.
Sexually ill, fantasizing about pornographic characters, violence in
life, watching vulgar TV series, negative symbolism in the mind,
getting cold from the spouse, getting tired of married life.
Another embodiment, interest in masculine charms, feeling
infatuated with other men, sleeping together, disliking a spouse,
embodying a spouse with a partner, false infatuation, daydreaming
in intercourse with a spouse.
Falling in love and being attracted, expressing love without fear,
being limited to marriage, not being happy after marriage, marriage
preventing from reaching one’s ideal, falling in love again, pure
feeling of loving another.

Abstract

Loving a spouse, falling in love with another, feeling infidelity,
intense love for another, unpleasant experience of married life,
feeling happy in relation with another, feeling guilty, feeling happy.
Lack of understanding of women, women's voices, expression of
men's interest in gestures and actions, late but long commitment of
men, non-acknowledgment, time for male or female solitude,
forgetting, talking about interests, not being ready for a sexual
relationship, women's particularism, men's diversity.
Thinking about oneself, experiencing sexual issues with others,
using the body to be liked, being attractive, using the beauty of body
to achieve desires, female narcissism.
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Considering that most researches, instead of perceiving and interpreting
couples' experiences from the context of divorce, are conducted with a
pathological view of the use of new communication technologies (virtual
social networks), the characteristics of individuals and their motivation for
marriage. Internet addiction, crisis of values, disruption of family
interactions, social isolation, decline in trust and marital intimacy, and
weakness of religiosity have been studied as perceptions of people outside
the relationship. Therefore, understanding and ultimately applying the
experiences of divorced people can be a policy for young people to be
aware of the issue of love and marriage and doubles the necessity and
importance of this type of study. Based on the present study, in addition to
paying attention to the pathological aspects, a phenomenological method
has been used to provide a correct explanation and a suitable model to
investigate the issue of divorce and the formation of the marriage process.
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چکیده

،ابطۀ م؛ین عقالن شدن ،وابط اج میع و آزاد فاد از د،ونمیر هی اصل جیمع شنیس است.
هدف از ارن مقیل شنیسیر تمیﻳل و عالق مند زوج؛ن ب جداشدن و گسس ن ،وابط زنیشوﻳﻲ طﻲ
مااﺣل قینونﻲ است ک د ،خینوادههی د ،ﺣیل طالق تیب ﺣیل پنیین مینده و د،بی،ۀ آن کم ا بحث و
با،س شده است .ارن مقیل ب ،وش ک؛ف و بی اس فیده از ،و رکاد پدردا،شنیس و ن؛ز بی بیاهمند از
،اهبادهی نمون گ؛ا هدفمند (ازنوع گلول باف ) انجیم شده است .دادههی مو،د ن؛یز ازطارق مصیﺣب
بی  20زوج د ،معاض طالق تی ﺣد اشبیع ان خیب و بی اس فیده از مصیﺣبۀ ن؛م سیخ ی،ریف با،س و ب
منظو ،تجزر وتحل؛ل دادههی اب دا دادههی ثبت و کدگذا ،شده و سپس بی اس فیده از ،وش کالرز مو،د
تجزر وتحل؛ل قاا ،گافت .پس از اس خااج جمالت و واژگین میم از م ن مصیﺣب هی  213کد اول؛ ب
دست آمد ک بی توج ب هدف و سؤال مقیل بس اهی طالق د ،چیی ،بز،گ مضمون کالن م؛ین خاد
و تعیمل طبق بند شد .باپیرۀ ریف هی مطیلع ﺣیضا خطا ،وزماهشدن عشق و ساکوب اما عیشقین
،نگ بیخ ن سنی،رو عشق فین ز و تخ؛الت جنس تغ؛؛ا م؛ل د ،فین ز و ظیو ،درگا بز،گ فین ز
و تحارف عشق دوآل؛ ۀ عشق و فین ز خود زنین و گذا ،ب زنینگ هژمون است .ب طو ،کل ریف هی
مقیل نشین م دهد ک ب طالقانجیم؛دن ،ابط نیگیین ن؛ست و تدق؛ق سیخ ی ،تجابۀ مشی،کتکنندگین
نشیندهندۀ نظیممندبودن ابعید طالق چاخش بودن بس اهی طالق و شکلگ؛ا فاارند ازدواج است.
کایدواژههه :پدردا،شنیس خود زنین درگا بز،گ زنی ذهن طالق فین ز
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 .1مقدمه

،وند ،و ب افزارش تغ؛؛اات د ،خینواده گیه تی جیر پ؛ش ،ف ک باخ آن ،ا من ج ب تجزرۀ
خینواده تلق م کنند ارن مسئل ب تأث؛ا شاارط ب؛اون دن؛ی عشق و د،واقع نظم موجود نظیم
سامیر دا ،با عشق بیزم گادد د،واقع نظم موجود د ،نظیم سامیر دا ،دو مشخصۀ اصل
دا،د :تول؛د و مصاف .ﺣوزۀ تول؛د انسین عیقل و خینوادهمدا، ،ا تبل؛غ م کند و از انسینهی
م خواهد عیقل بیشند کی ،کنند خینواده داش بیشند و ب تاب؛ت فازند بپادازند .امی م؛ین ارن
خواس هی ﺣوزۀ تول؛د د ،نظیم سامیر دا ،بی خواس هی ﺣوزۀ مصاف تنیقض وجود دا،د
زراا ﺣوزۀ مصاف باعکس از انسینهی م خواهد خوداباازگا خودب؛ینگا بدون خو رش ندا،

و مصافکننده بیشند (تیجدرن  .)18 1394ب بیو ،ارلوز )142 1399( 1ن ؛جۀ نییر ارن
و رژگ قلماو مصاف ﺣیکمشدن اصل «لذت» با ،وابط عیشقینۀ انسین است اش ؛یق باا
ساگام م؛ل ب تجابۀ اشکیل جدرد آزاد جنس و جستوجو باا صم؛م؛ت ه؛جین  .د،
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ن ؛ج واژگین مابوط ب ه؛جینیت هم اکنون ازطارق بیزا ،و ب صو،ت انحصی ،تا تحم؛ل شده
است .زوج؛ن ک قدم د ،ارن مس؛ا معکوس م گذا،ند کم ا ب با،س موجبیت و هدف اول؛ۀ
تشک؛ل زندگ م پادازند و ب تد،رج نکیت بس؛ی ،کوچک و ظارف ک ممکن است ب سیدگ
قیبل ،فع بیشد ب کوه تبدرل م شود ک زندگ مش اک ،ا ب بنبست م کشیند (آزاد ا،مک
 .)1389 76آمی ،بیل طالقهی ثبتشده د ،دادگیههی امارکی و فاانس نشین م دهد ب؛ش

از  70د،صد طالقهی ب د،خواست زنین بوده است .همچن؛ن طبق نظا ون؛کی 2نو رسندۀ
انگل؛س «دوام و اس حکیم ها ازدواج د ،د،جۀ اول ب د،ارت و سبکسانبودن زنین بس است
و بی توج ب ارن ﺣق؛قت تلخ اع ااف م کنم ک آمی،هی و پاوندههی دادگیههی د ،انگل؛س نشین
٣

م دهد ک از ها صد ازدواج ک ب طالق منجا م شود د 99 ،د،صد آنین زنین مقصاند».

بااسیس دادههی ثبت اﺣوال کشو ،تعداد طالق ثبتشده باا ازدواجهی بی دوام کم ا
از رک سیل  5سیل و  10سیل د ،س میهۀ تیبس ین امسیل د ،مقیرس بی س میهۀ بیی ،سیل
جی،

ب تات؛ب  39د،صد  37د،صد و  35د،صد افزارش ریف است.
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 .٣ماکز پژوهشهی مجلس شو،ا اسالم

بی اس نید ب آمی،هی ثبتشده د ،ماکز آمی ،و سیزمین ثبت اﺣوال «د ،س میهۀ اب دا سیل
 1399تعداد پاوندههی ثبتشدۀ طالق باا ازدواجهی بی عما کم ا از رک سیل 2198
مو،د بوده ک بی ،شد 39د،صد د ،س میهۀ تیبس ین ب  3068مو،د افزارش ریف است .د،
س میهۀ اب دا سیل  1399تعداد پاوندههی ثبتشدۀ طالق باا ازدواجهی بی عما رک تی
 5سیل  9982مو،د بوده ک بی ،شد 37د،صد د ،س میهۀ تیبس ین ب  13691مو،د افزارش
ریف است .تعداد پاوندههی ثبتشدۀ طالق باا ازدواجهی بی عما  5تی  10سیل 8551
مو،د بوده ک بی ،شد 35د،صد د ،س میهۀ تیبس ین ب  11558مو،د افزارش ریف است».
طبق آمی،هی ،سم مااجع ثبت وقیرع ﺣ؛یت

د ،بیی 1399 ،و د،مجموع 34910

،و رداد طالق د ،کشو ،ثبت شده د،ﺣیل ک ارن عدد د ،س میهۀ تیبس ین بی ،شد 37د،صد
ب  48122فقاه افزارش ریف است .د،ﺣیل ک ن تنیی کل موا،د ازدواج ثبتشده د ،شش میه
امسیل د ،مقیرس بی مدت مشیب سیل گذش کیهش 2د،صد داش مجموع طالقهی
ثبتشده د ،شش میه امسیل د ،مقیرس بی شش میه نخست  1398افزارش 15د،صد ،ا
نشین م دهد .د،ﺣیل ک هم؛ن آمی ،د ،سیل گذش تنیی  15د،صد ،شد داشت و اکنون بی
،شد ب؛ش از دوباابا مواج است همچن؛ن تعداد ،و رداد ازدواج ثبتشده د ،بیی1399 ،
127هزا ،و  417ازدواج بی ،شد 26د،صد ب 161هزا ،و ، 556و رداد د ،تیبس ین 1399
،س؛ده است .اگا تعداد ،و رداد ازدواج ثبتشده د ،ششمیهۀ نخست سیل جی، ،ا بی هم؛ن
آمی ،د ،ششمیهۀ نخست سیل گذش مقیرس کن؛م د،م ریب؛م ک ب طو ،کل تعداد ،و رداد
ازدواج ثبتشدۀ ششمیهۀ نخست سیل  2 1400د،صد کیهش داش است.

1

هدف ارن مقیل با،س دریلک ؛ک فین ز عشق د ،ازدواج و ،وابط جنس بی درگا
بز،گ از نگیه ذ نفعین و تفس؛ا است ک از تجابۀ خود د، ،و ری،و ر بی تکثا و تنوع موجود
د ،جیمع پس از خاوج از سبک زندگ سن ب مثیبۀ فضیر تکقطب و رکسینسیز شده
دا،ند .اردۀ محو ،مقیل ارن است ک ارن مسئل از طارق ارجید فین ز د ،منیسبیت جنس
،خ داده ابییم ک محصول تقدرس عشق د ،فضی پاابییم و ،مز و ،از دن؛ی سن و مؤلفۀ
عشق د ،خینوادۀ اماوز بوده است بنیباارن با،س نگاش زنین د،بی،ۀ فاارند مسئل وا،
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 .1سیلنیمۀ آمی ،کشو )1399( ،د،گیه مل آمی.،
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عشق و ازدواج و تب؛؛ن جیمع شنیخ آن م تواند گیم عم؛ق د، ،اس ی با،س پدردۀ طالق
بیشد و د،ک و فیم بی ا تحولت فکا افااد جیمع د ،مو،د جدار عیطف زوجهی ،ا آشکی،
نمیرد .ب عبی،ت درگا عشق باسیخ ا اج میع است ک ازسو هنجی،هی ا،زشهی و
اع قیدات فاهنگ تنظ؛م م شود و توسط عمل انسینهی د، ،وابط عیشقین بیزتیب م ریبد
(سیاابزاده و ﺣمیم

 .)472 1393زندگ واقع «محصول قطع و ب وقف د ،ارن

دنبیل هیست وقف هیر ک مس لزم رک ،وند مداوم از گذش و سن ز است» (وارنس ؛ن
 .)91-93 1983چیی ،اصطالح تااژد فاهنگ (زرمل) 2فین ز عشق (لکین)

1

٣

ازخودب؛گینگ می،کس 4و قفس آهن؛ن وبا 5مب؛ن شاارط است ک د ،آن زندگ مد،ن
(ب عنوان محصول اج میع خود انسینهی) با آنهی غلب ریف و ﺣ؛یت مس قل (از زندگ
انسینهی) ریف است (زرمل  .)61 1372د ،ارن مقیل محقق ب دنبیل ارن است ک  :افااد
ک م؛ل ب طالق ،ا تجاب م کنند چ د،ک و معنیر از مسیئل فاد و اج میع زندگ
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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زنیشو ر دا،ند؟ عوامل غیلب ک م تواند د ،باوز ارن پدرده (م؛ل ب طالق) نقش داش
بیشد کداماند؟ ارن پدرده چ پ؛یمدهیر ،ا م تواند باا افااد داش بیشد؟
 .2پیشینۀ تحقیق

آقیجین جیینگ؛ا و لیسیر زاده ( )1396د ،پژوهش بی عنوان «فاارند باسیخت هو رت
زنین د ،جارین طالق» نشین م دهند ک تحولت سیخ ی ،جوامع د ،گذا ،از وضع؛ت
سن

ب مد،ن ب تغ؛؛اات گس اده د ،سطح ا،زشهی ﺣیکم با جیمع م انجیمد .از

میمتارن ارن تغ؛؛اات ا،زش م توان ب باآمدن اصول اخالق چون «خودمخ ی » ،و
«فادرت» تأک؛د کاد و ارنک چگون طالق م تواند ب تحقق ارن اصول اخالق و هو رت
شخص مب ن با آن منجا شود.
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

د ،پژوهش ،مضین فا و آدرش ( )1397بی عنوان «تجابۀ زرس ۀ افااد د ،مو،د ازدواج سف؛د
د ،اراان» عوامل چون وضع؛ت اق صید

مشکالت طالق کیهش کن ال والدرن ن؛یزهی

جنس و عیطف جیین شدن فادگاار کم،نگشدن اع قیدات درن و دوس ین نقش میم
د ،گاارش ب ازدواج سف؛د د ،ب؛ن جوانین داش است .عدم پذراش از سو جیمع و خینواده
فقدان ﺣمیرت قینون و داش ن ،ابطۀ پنیین از محدودرتهی ارن ش؛وۀ زندگ است.
بااسیس مطیلعیت ،ش؛د ﺣسنوند نب زاده و ،ش ( )1398د ،پژوهش بی عنوان «با،س
عوامل باونفاد مؤثا با طالق عیطف د ،م؛ین زنین» د ،سیلهی اخ؛ا ب سبب هم گ؛اشدن
طالق د ،م؛ین جوانین نوع اپ؛دم گسس گ خینوادگ و تزلزل پ؛وند ارجید شده ک
موجبیت جدار عیطف و اﺣسیس ب؛ن زوج؛ن شده است .از سو ر مصافگاار و گاارش ب
تشارفیت و تجمالت د ،م؛ین خینوادههی موجب شده تی تفیوت م؛ین خینوادههی غن و فق؛ا نمود
ب؛ش ا ریبد و اخ الف سطح خینوادگ ب عنوان رک از عوامل جدار سیز م؛ین زنین و مادان
هو ردا گادد .د ،پژوهش عبدالی اﺣد تیجا و ﺣیجعل؛زاده ( )1399بی عنوان «زم؛ن هی و
بس اهی اقدام ب طالق د 5 ،سیل اول زندگ » کیهش عزت نفس نگاش منف ب جنس
مخیلف و زندگ م أهل و ازدواج تمیرل ب ،وابط کوتیهمدت بدب؛ن م قیبل د ،خینواده
افزارش تنش ب؛ن اعضی تضع؛ف جیرگیه ب؛ن اقوام و آشنیرین افزارش مزاﺣمتهی کیهش
مسئول؛ت اج میع و اقدام ب زندگ مس قل از پ؛یمدهی طالق د ،سیلهی اول زندگ است.

هند تومیس دوبول ز دما و بو رینجاگل )2013( 1د ،پژوهش بی عنوان «ف؛سبوک و

،وابط عیشقین صم؛مت و ،ضیرت د ،زوج؛ن کی،با شبک هی مجیز آنالرن» م غ؛ا
صم؛م؛ت ،ا م غ؛ا واسط د ،اس فیده از شبک هی مجیز آنالرن و م غ؛ا ،ضیرت زنیشو ر

عنوان کادهاند .د ،مطیلعیت ل گی،لند و هوا،د )2014( 2بی عنوان «دخیلت فنیو ،د، ،وابط
زوج؛ن و پ؛یمدهی ارن مداخالت د، ،وابط خصوص زنین» زنین م أهل ک ب؛ش ا از
فنیو ،هی ،وز (فضی مجیز گوش هی هوشمند و تلو رزرون) اس فیده م کنند تعی،ض
ب؛ش ا و ،ضیرت کم ا از ،وابط خود دا،ند.
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تو،س والخوههوانگی و اوکینی )2021( 1د ،پژوهش بی عنوان «ا،زریب کم عملکادهی
و تغ؛؛اات خینواده» مع قدند د،ک اخ الل عملکاد د ،سطح فاد بی تصو ،خینواده تفیوت
ً
ندا،د .خینوادههی معمول تعی،ض و تغ؛؛اات ضمن د ،کی،کادهی و ،ف ی ،فازندان ،ا انکی،
م کنند زراا نم دانند چگون بی ارن تغ؛؛اات کنی ،ب؛یرند.
بی لحیظکادن ارن مسئل ک اغلب تحق؛قیت ب جی اد،اک و تفس؛ا تجی،ب زوج؛ن از
بس اهی طالق بی نگیه آس؛بشنیخ

ب نحوۀ اس فیده از فنیو ،هی جدرد ا،تبیط

(شبک هی اج میع مجیز ) و رژگ هی افااد و انگ؛زۀ آنین باا ازدواج پاداخ و
موضوعیت چون اع ؛ید ارن ان

بحاان ا،زشهی وقف د ،تعیمالت خینوادگ

انزوا

اج میع کیهش اع مید و صم؛م؛ت زنیشو ر و ضعف درندا ،ب عنوان اد،اک افااد خی،ج
از ،ابط با،س شده است بنیباارن د،ک و فیم و د،نییرت ب کی،گ؛ا تجی،ب افااد
طالقگاف م تواند ب عنوان خطمش ا باا آگیه جوانین از مسئلۀ عشق و ازدواج بیشد
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و ضاو،ت و اهم؛ت ارن نوع مطیلعیت ،ا دوچندان کند .باارناسیس د ،ارن مقیل عالوهبا
توج ب جنب هی آس؛بشنیخ

سع شده بی ،وش پدردا،شنیس تب؛؛ن د،ست و الگو ر

منیسب ب منظو ،با،س مسئلۀ طالق و شکلگ؛ا فاارند ازدواج ا،ائ شود.
 .3چارچوب مفهومی

د ،ارن مقیل ب منظو ،تحل؛ل تأث؛ا مد،نگاار با نگاش ب طالق و فاارند شکلگ؛ا ازدواج
ب دل؛ل فقدان رک تئو ،کیمل و جیمع ک د،باگ؛اندۀ ابعید مخ لف موضوع بیشد از رک
چی،چوب تلف؛ق م شکل از تئو ،هی جیمع شنیخ جو،ج زرمل و ژاک لکین اس فیده شده
است .د ،نظار هی مطاحشده تأث؛ا سبک زندگ مد،ن با نگاش ب طالق و شکلگ؛ا
ازدواج ب صااﺣت ذکا نشده است و نظار هی د، ،اس ی ﺣسیس؛ت نظا ا،ائ م شود.
وق م آموزرم م پذرارم و مش یق م شو رم ک ب گون ا درگا زندگ کن؛م نگیه و
معافت می ب زندگ دس خوش دگاگون م شود و ارن دگاگون با خلقوخو و منیسبیت می بی
درگاان و ﺣ منیسبیتمین بی خودمین و بیو،هیرمین تأث؛ا م گذا،د ،هیر از تفکاات کین و
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کالس؛ک و ،و آو،دن ب عشق مد،ن و عیشقشدن ب آنک من ظا نجیتدهنده بنش؛ن؛م نوع
فنیو،

از نوع مدرارت و کن ال اج میع است .د ،ارنجی طبق نظا زرمل سوژۀ مد،ن بی ابژۀ

سنت د ،فاارند دریلک ؛ک د ،تقیبل هم از تغ؛؛اات و نوب نوشدن خود خبا م دهد
کنشگا و خلق سوژۀ مد،ن و پو ری گسست از خینواده و گاارش ب طب؛عت و هنا خلق
سوژۀ خادگاا تاج؛ح منیفع جیمع با منیفع شخص

عدم قطع؛ت و نسب بودن امو،

ضدرت بی خااف و فاهنگ ا،تجیع و تقدراگاار نقد و نف وضع؛ت ﺣیکم با جیمعۀ زمین
خود تأث؛ا و تأثا م قیبل ع؛ن و ذهن دریلک ؛ک اس قاار و کنشپژوه تااژد و دریلک ؛ک
ماگ و زندگ د ،نگیه مد،ن بس؛ی ،نمیرین است (وارنس ؛ن .)56 1983
ازارن،و د ،دو،ان عیشق و د ،ع؛ن چش؛دن عشقهی مخ لف همزمین پ م بارم ک
ً
ارن خ؛یل واه است ک ماتب ب خودمین بگو رم ک ﺣ می بعد بی ا م شود .از نظا لکین
«چ سود دا،د» ک ماتب معشوق ری پی،تنا جدرد بگ؛ارم وق
نم تواند ب تو جیین ،ا بدهد .د ،ارنجی سنی،رو فین ز

ه؛چکدام از آنهی

م؛ل سوژه ،ا بام سیزد و ب او رید

م دهد ک ط آن ابژههی ارجیب مشخص د ،واقع؛ت ب وانند کی،کاد ب عنوان ابژههی
م؛ل داش بیشند امی نک ۀ بی اهم؛ت ارنجیست ک فین ز سوژه ،ا فارب م دهد تی تصو ،کند
ک م؛ل او ب ابژۀ م؛ل م؛ل خود سوژه است .امی د ،اصل ارن م؛ل درگا بز،گ است ک
ب عنوان واسط ا میب؛ن سوژه و ابژۀ گمشده ﺣداقل هو رت ،ا باا سوژه فااهم م کند

(ژرژک .)21 1997 1زرمل ارن مسئل ،ا د ،مو،د تجددگاار و فاارند آن د ،کالنشیاهی ب

گون ا درگا بیزگو م کند :فاارنهدهیر چهون سهلطۀ ،وزافهزون تقسه؛م کهی ،فزارنهده
عقالن؛هت مفهاط که د ،جارهین بیزاندرش افااد ب عمل م آرد نوع ساد ،وابط ،ا د،
کالنشیا پدرد م آو،د» .ب نظا زرمهل دو ،انسینهی از رکدرگا و کیهش پ؛وندهی
عیطف م؛ین افااد جوها زندگ مد،ن اسهت (مع؛ن و شکاب؛گ .)114 1388
میﺣصل مطیلعۀ نظاریت صیﺣبنظاان ﺣوزۀ جیمع شنیس (شکل شمی،ۀ  )1گواه ارن
اسهت که ابییمزدار مد،ن د، ،وابط عیشقین پ؛یمدهی انقالب باا منیسبیت جنس
مد،ن داش و ب افااد ارن امکین ،ا داده است ک د ،صو،ت عدم ،ضیرت از رکدرگا ،ابطۀ
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ً
عیشقین ،ا فسخ کنند .ارن مسئل بیعث م شود افااد دائمی بی «پاسش ،ابط » د،گ؛ا بیشند و
د ،دن؛ی واقع فین زهیر باا خود م سیزند ک د ،آن جیرگیه ب معشوق م دهند
جیرگیه از پ؛ش تعارفشده و د ،رک ،ابطۀ عیشقین عیشق همچون نقیش عمل م کند
ک د ،تیبلو فین ز اش طاﺣ از معشوق ،ا ب شکلهی م فیوت چون فین ز طبقیت
،سین ،وابط جنس و ...از پ؛ش کش؛ده است و معشوق باا وا،دشدن ب رک ،ابطۀ عیشقین
بیرد ارن جیرگیه ،ا اشغیل کند .ازارن،و م توان؛م نوع ،و رکاد آس؛بشنیسین د ،قبیل فین ز
مطاح کن؛م .رعن هاگون دخیلت تخارب و نیهمنوار د ،فین ز زن و ماد م تواند رک
،ابط ،ا د ،معاض چیلش جد قاا ،دهد و د،نییرت منجا ب جدار شود (لرن 1381
 .)65د ،واقع قینون عشق اماوز

د ،قیلب نوع انحااف چند،رخ قیبل توص؛ف است.
تجددگ اار
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ذهن؛ت
درن

بیزنگا کنشگاان
اندرشۀ اج میع

نییدهی اج میع

دولت

ع؛ن؛ت

خینواده
عوامل تع؛؛نکنندۀ نوگ اار د ،خینواده

پ؛یمد بیزاندرش د ،خینواده

تیزگ کنش

کنش نیم عیدل ذهن

ب هم،رخ گ معنیر

،وابط فاازنیشو ر

تجابۀ نیخوشیرند واقع؛ت
ارجید سنی،رو فین ز گون

منفعالن شدن

ب؛گین تاشدن

خینواده ب مثیبۀ پینس؛ون
تغ؛؛ا منیسبیت خینوادگ

تغ؛؛ا نگاش هی جنس؛

ﺣذف عیدتوا،ه هی

شکل  .1نمودار مفهومی از استنباطات نظری

ابییم د، ،وابط عیشقین
عقالن؛ت مفاط

 .4روششناسی

مطیلعۀ ﺣیضا بی ،وش ک؛ف و ،و رکاد پدردا،شنیس انجیم شده است .د ،ارهن ،و رکهاد
فهاض بها ارهن است ک جوهاۀ مش اک د ،تجاب؛یت مش اک وجهود دا،د و آن معنهی
مشه اک اسهت که از طارق رک تجابۀ مش اک ب اش ااک گذاش م شود .تی فاد چ؛ز
،ا تجاب نکند به د،ک آن نیئل نم شود، .وش ان خیب مشی،کتکنندههی با مبنی نمون گ؛ا

مب ن با هدف از نوع گلولۀ باف  1بود .فاارند نمون گ؛ا و تعداد نمون تی اشبیع نظا  2ادام
پ؛دا کاد نقط ا د ،جارین شکلگ؛ا مقول ک تحل؛ل ب ریف ن و رژگ جدرد ابعید تیزه ری
،وابط جدرد منجا نم شود (اس ااوس و کاب؛ن  .)1391د ،نییرت تعداد مشی،کتکنندگین
ب  20زوج د ،معاض طالق ،س؛د .باا جمعآو ،دادههی از مصیﺣبۀ ن؛م سیخ ی،ریف
اس فیده شد .با ارن اسیس بعد از تنظ؛م پاوتکل مصیﺣب د ،مح؛ط مو،د توافق طاف؛ن و د،
ماکز مشیو،ه ب صو،ت ،ود،،و مصیﺣب شد، .اهنمی مصیﺣب اب دا با ،و س نفا ب
صو،ت مقدمیت اجاا و اصالح شد .مدت زمین ها مصیﺣب ب؛ن  30تی  45دق؛ق بود .ب
منظو ،تجزر وتحل؛ل دادههی اب دا دادههی ثبت و کدگذا ،شده و سپس بی اس فیده از ،وش

کالرز  ٣مو،د تجزر وتحل؛ل قاا ،گافت .ک شیمل خواندن ریف هی میم و هم اﺣسیس

شدن بی افااد شاکت کننده ب منظو ،د،ک افااد و اس خااج جمالت میم د، ،ابط بی پدردۀ
مو،د مطیلع دادن مفیه؛م خیص ب جمالت اس خااج شده دس بند مفیه؛م ب دست
آمده ،جوع ب مطیلب اصل و مقیرسۀ اردههی توص؛ف پدردۀ مو،د مطیلع و د،نییرت
بیزگادان توص؛ف پدردههی ب شاکتکنندگین جیت با،س اع میدپذراي ن یرج است
جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان
کد پاسخگو

نام

سن

وضعیت

تحصیالت

1

سم؛

23

دانشجو

کی،شنیس ا،شد

2

سینیز

26

خین دا،

ل؛سینس

3

،رحین

24

دانشجو

فوق درپلم
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کد پاسخگو

نام

سن

وضعیت

تحصیالت

4

زهاا

23

دانشجو

درپلم

5

سم؛اا

29

کی،مند

ل؛سینس

6

نسارن

32

دانشجو

ل؛سینس

7

س؛می

23

خین دا،

درپلم

8

شیال

19

بیزا،ریب

درپلم

9

،اض؛

25

خین دا،

درپلم

10

سنی

30

کی،مند

ل؛سینس

11

سپ؛ده

27

خین دا،

فوق درپلم

12

ش؛ارن

32

دانشجو

ل؛سینس

13

سی،ا

40

نورسنده

فوق ل؛سینس

14

،هی

41

دانشجو

ل؛سینس

15

محبوب

24

خین دا،

درپلم

16

م؛نی

25

آ،ارشگا

درپلم

17

مارم

28

دانشجو

فوق درپلم

18

ﺣدرث

35

دانشجو

ل؛سینس

19

سک؛ن

38

آ،ارشگا

فوق درپلم

20

نگی،

26

خین دا،

فوق درپلم

 .5یافتهها

بی توج ب ارنک ن یرج ﺣیصل از ماﺣلۀ ک؛ف ارن مقیل ماجع اصل تدو رن الگو مفیوم است
د ،ذرل ب بس اهی اصل فین ز و عشق ک شیمل هشت بس ا اصل است اشی،ه خواه؛م کاد.
جدول  .2درونمایههای اصلی و فرعی حاصل از تجربۀ ز یستۀ فرایند مسئلهوار طالق
مضمونهای اصلی

مضمونهای فرعی
تصو ،اش بیه از عشق خوبشدن ﺣیل آدم بی عشق تاس از تنییمیندن ری ضاب خو،دن نگ داش ن

خطا ،وزماهشدن عشق و
ساکوب اما عیشقین

عزت نفس بیوقی،میندن شنیخت مب ن با اﺣسیس عدم تعید د ،عشق ب فیردهبودن ابااز عالق
دفیع از خود پانمودن تنییر

ازدواج از ،و لجبیز

صم؛م؛ت و تأم؛ن ن؛یزهی عیطف

فاا ،از

مشکالت شخص
،نگبیخ ن عشق مو،د عالقۀ شوها نبودن عوضشدن ،ابط بعد از تولد کودک قد،ت تاک ،ابط
،نگبیخ ن سنی،رو عشق

باا مادان ضع؛فبودن زنین ال میس ب میندن د، ،ابط ب؛می،شدن د ،اثا جدار د،کنشدن توسط
همسا ب عیطف بودن مادان خشونت جنس

اس فیده از بدن زنین خودش؛ف گ مادان عدم

تیبآو ،زنین د ،باابا ب عیطفگ ماد ،ونمیر واقع؛تهی
توهم همسا آ،مین و

عدم گاارش عیطف ب همسا ان خیب اش بیه دوستنداش ن همسا اع قید ب باتابودن عشق ب

آ،مینزدگ

پی،تنا عدم تجابۀ خوشیرند از زندگ مشکل د ،باقاا ،ا،تبیط جنس بیرد درگا و خودواقع

مضمونهای اصلی

مضمونهای فرعی

تغ؛؛ا م؛ل د ،فین ز و ظیو،
درگا بز،گ
زنی ذهن (خ؛یلپاداز هی و
فین ز هی جنس )

ب؛می ،جنس خ؛یلپاداز بی شخص؛تهی ف؛لمهی پو،نوگااف خشونت د ،زندگ تمیشی
ساریلهی مب ذل نمیدپاداز منف د ،ذهن سادشدن از همسا خس شدن از زندگ زنیشور
تجسم درگا عالق ب جذاب؛تهی مادان اﺣسیس ش؛ف گ ب مادان درگا همخوابگ
دوستنداش ن همسا تجسم همسا بی پی،تنا ش؛ف گ د،وغ؛ن خ؛یلپاداز د ،آم؛زش بی همسا
عیشق و مجذوبشدن ابااز عشق بدون هااس محدودشدن بی ازدواج خوشیرندنبودن همسا بعد
ازدواج ازدواج مینع ،س؛دن ب اردئیل عیشقشدن مجدد اﺣسیس نیب دوستداش ن درگا
دوستداش ن همسا عیشق درگا شدن اﺣسیس خ؛ینت ب همسا عالقۀ شدرد ب درگا تجابۀ
نیخوشیرند از زندگ زنیشور اﺣسیس شید د ،ا،تبیط بی درگا اﺣسیس گنیه اﺣسیس لذت
عدم د،ک و شنیخت دغدغ هی زن وقتنگذاش ن باا زن ابااز عالقۀ مادان بی ﺣاکیت و اعمیل
تعید درا امی طولن مادان تصدرقنکادن زمین باا خلوتکادن مادان ری زنین فااموشکادن
صحبت د ،مو،د عالرق آمیدهنبودن باا ،ابطۀ جنس جزئ نگابودن زنین تنوعطلب مادان
ب فکا خود بودن تجاب کادن مسیئل جنس بی درگاان اس فیدهکادن از بدن باا مو،د پسند
واقعشدن جذابشدن اس فیده از زربیر هی بدن باا ،س؛دن ب خواس هی خودش؛ف گ زنین

فین ز و تحارف عشق
دوآل؛ ۀ عشق و فین ز
عدم شنیخت دن؛ی مادان و
زنین
خودزنین و گذا ،ب زنینگ
هژمون

.1-5خطر روزمرهشدن عشق و سرکوب امر عاشقانه

طبق صحبتهی مشی،کتکنندگین د ،عشق آنچ میم است هدف ری مقصد است ک ارن
،ابط عیشقین بیرد ب سمت آن م؛ل کند (ملکاﺣمد

 .)93 1398طبق صحبتهی

مشی،کتکنندگین د ،عشق آنچ میم است هدف ری مقصد است ب نوع عشق فین ز ری
فین ز داش ن د ،عشق مخ صیت زندگ افااد ،ا سیخ و ب عبی،ت درگا زرست فاد با آن
بنی شده است ک بی باهمخو،دن ارن فین ز اع قید ب سیخ ن عشق مجدد و فاارند محو،بودن
آن درگا وجود ندا،د و کنشگاان بی وا،دکادن ﺣوزههی شنیخت جدرد سع د ،ارجید ه؛جین
دوبی،ه د، ،ابطۀ جدرد دا،ند.
چون دوسش داش م تی الن کنی،ش بودم امی نم خوام ضاب بخو،م بیرد ب فکا خودم بیشم .درگ
مثل قبل ن؛ست .عشقمون قوت قبل ،و ندا،ه .هم چ انگی ،عید شده .درگ جذاب؛ باا هم
ندا،رم .الن م وج شدم چقد ،همسطحبودن خوب  .چقد ،هدف مش اک و همسنگ هم بودن
خوب  .درگ ه؛چ مثل ه؛جین قبل نم؛ش (کد .)19
تاج؛ح م دم تنیی بیشم و بیوقی ،تی ارنک د، ،ابط ا بیشم ک ب خیطاش لزم بیش عزت نفسم ،و
زرا پی بگذا،م .ها ،ابط ا تی وق خوب ک از کنی ،هم بودن لذت باده بش  .اگا تکاا ،شد ،ابط
درگ لذتبخش ن؛ست .هم؛ش بیرد آدمهی باا هم ﺣافهی جدرد داش بیشن .بیرد از زندگ
رید گافت تی زندگ باات جذابتا بش (کد .)18
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ب اع قید بیومن 1افزارش دامنۀ قضیوتکادن د،بی،ۀ درگا د ،رک ،ابط ب معنی افزارش
خودخواه می د ،رک ،ابط است ک اندکاندک منجا ب نی،اﺣ

طاف درگا ،ابط و

خی،جشدن افااد از ،ابط م شود.
هشت سیل بی رک بودم .هم چ؛ز عیل بود تی ارنک ر ،وز اومد و گفت درگ م خوام تنیی بیشم
م خوام بدون ه؛چ تعید عشق و ﺣیل کنم و گذاشت و ،فت و تالش منم باا ارنک بفیمم عل ش
چ؛ ب فیرده بود ک د ،نییرت منجا ب دعوا شد و وضع؛ت بدتا شد .ب هم؛ن سیدگ بی زندگ مون
بیز م ش (کد .)20

د ،ﺣق؛قت د ،دن؛ی مد،ن ب علت ازم؛ین،ف ن فیصل هی و ﺣارمهی و ارجید صم؛م؛ت
جنس ب؛ش از ﺣد کم ا اما خصوص باا فاد بیق م میند .اساا ،نیین رک رک از
سو شخص ب طاف مقیبل گف م شود ری درگا بی ﺣسیس؛ت طیلب بامالشدن آن است.
ارن مسئل خینوادۀ مد،ن ،ا مس عد فاوپیش م کند (سلطین .)1385
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 .2-5رنگباختن سناریوی عشق

دخ ا و پسا قبل از ازدواج ه؛جین بیلر باا ،س؛دن ب رکدرگا دا،ند امی ب تد،رج بدون
کیهش م؛زان عالق م؛زان ه؛جین کیهش م ریبد .اس دلل ژرژک د ،ارن زم؛ن چن؛ن است:
فاض کن؛م ماد دل زن ،ا ُباده است .زن صیدقین ب او جواب بل م دهد ارن بل از سا
ً
اجبی ،ن؛ست .و وق زن کیمال اﺣسیسیت شده و غ؛اه آقی بی چیاها خجیلتزده و شامگ؛ن
م گو رد «ببخش؛د من ارن ﺣق ،ا دا،م ک ،ابط ،ا تاک کنم نظام عوض شد  .ارنجیست
ک فکا ارنک چطو ،رک قیعده شعی ،ری ،و ر ک ب نظا م ،سد فضی ،ا باا آزاد و ،هیر
ب؛ش ا بیز م کند د،ع؛نﺣیل م تواند مو،د سوءاس فیده قاا ،بگ؛اد ری ب طو ،بیلقوه پ؛یمدهی
خطانیک داش بیشد، .ابطۀ جنس قلماو ر پ؛چ؛ده بی ابییمهی و معین ضمن است و نم -
توان آن ،ا ب رک قیعده تبدرل نمود (ژرژک .)1397
ب عق؛دۀ زرمل ارن تااژد ری بحاان فاهنگ شکیف ،و ب گس اش ب؛ن فاهنگ ع؛ن و
فاد از خود ب؛گین ا است ک د ،جستوجو فادرت ﺣق؛ق و د،ست نیکیم مینده است و
د ،جیمع شنیس فاهنگ خود از اضمحالل آشکی ،معنی د ،جیین صنع سخن م گورد و
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ً
نگاش و دردگیه تااژدرک ،ا بسط م دهد ک د ،آن ازدواج ب اما صافی آزا،دهنده و ب ،وح
تبدرل م شود (بیدرو .)34 1393
19سیل بودم .ازدواجم زو ،بود .شوهام نم خواد بی من زندگ کن بیم توه؛ن م کن از زندگ؛م
خس شدم (کد .)8
ً
ً
من و همسام شدردا عیشق هم بودرم امی بعد از ب دن؛یآمدن دخ ام کال ،ف ی،ش بی من عوض شد و
نسبت بیم ساد شد .همش ساش تو گوش؛ عکسی و ف؛لمی بد م ب؛ن ﺣ چندبی ،بی هم بحثمون
شد (کد .)14

د ،ارن ،ابط زرمل از عشق ضع؛ف د ،باابا عشق قو رید م کند او م ذکا م شود ک
د ،نبود ،ابط ا ک ب شکل اس وا ،بن؛ید شده است ،وابط خوب و اخالق ول ن چندان
عم؛ق مس؛ا هموا،تا ،ا پ؛ش ،و زوج؛ن م گذا،د .ب عبی،ت درگا ب نظا م ،سد ک از
نظا زرمل عشق ضع؛ف زندگ آ،ام ب همااه م آو،د.
 .3-5توهم همسر آرمانی و آرمانزدگی

طبق نظا مشی،کتکنندگین دن؛ی مد،ن مودت باا تشک؛ل رک زندگ مش اک کیف ب نظا
نم ،سد بلک د ،افااد جوانتا ضاو،ت عشق باا ازدواج د ،صو،ت پذراش ضاو،ت
ازدواج ب نحو قو تا مطاح م شود .ب عق؛دۀ زرمل« :د ،ارنجی جدار از س ؛زه نیش
نم شود بلک باعکس س ؛زه از جدار نیش م شود».
من عیشق همسام ن؛س م ول صیدقین دوس ش دا،م و ب او اﺣ اام م؛ذا،م و فکا م کنم ارن از عشق
هم باتاه .ماد مجاد درگ ا تونس بعد از  7سیل ازدواج فکا منو مشغول کن  .ﺣ د، ،وابط
ً
جنس خودم آن فاد خیص ،ا ب جی همسام د ،ذهنم تصو ،م کنم .من آدم نسب ی مذهب هس م
ب ه؛چ عنوان میهوا،ه نم ب؛نم و خینوادۀ مق؛د دا،م .اون آقی هم هم؛نطو،ه (کد .)12

ارن گون شد ک «محبوب » بی درگا بز،گ م فیوت ،وب ،و شده بود و ب ماو ،عالق اش
ً
،ا از «همساش» از دست داد .هنگیم ک همساش کیمال عیشق اوست امی همچنین د ،ذهن
و واقع؛ت بی فاد درگا د ،ا،تبیط است و ﺣ د ،باقاا، ،ابطۀ جنس بی همسا واقع اش
آن شخص ،ا تجسم م کند و هم؛ن تجسمکادنهیست ک زندگ زنیشو ر ،ا باا او قیبل
تحمل سیخ است.
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بی ماد آشنی شدهام ک پس از ازدواج و آغیز فعیل؛ت جنس ب ارن ن ؛ج ،س؛دم ک تمیرل ب
ً
باقاا، ،ابطۀ جنس بی او ندا،م و تصورا ک از ،ابط بی او د ،ذهنم بود کیمال مغیرا بی تجابۀ آن
بعد از ازدواج بود (کد .)16

ب وجودآمدن ارن ﺣیلت ب فین ز جنس و تخ؛الت جنس «محبوب و م؛نی» بام گادد.
ازارن،و هادو بی شکست فین ز جنس و طالق مواج خواهند بود .شکس ک نیش از تغ؛؛ا م؛ل
او د ،فین ز و تغ؛؛ا درگا بز،گ او رعن فین ز م؛ل جنس اش ب عنوان منشأ ارجید عشق است.
 .4-5تغییر میل در فانتزی و گرایش به دیگری بزرگ

طبق نظا لکین سوژه بی کمک فین ز توهم و وﺣدت خود ،ا بی درگا بز،گ ﺣفظ م کند.
بی فین ز م آموزرم ک چگون م؛ل بو،زرم و ب مثیبۀ سوژههی م؛لو،ز سیخ شو رم« .فضی
فین ز ب صو،ت سطح خیل ب صو،ت نوع پاده باا نمیرش ام؛یل عمل م کند .ارن
وصف ک فین ز ن ابژۀ م؛ل است ن م؛ل ب ابژههی خیص فین ز موضع ری م؛زان سن م؛ل
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است (وقف پو .)23 1397 ،دستن؛یف ن ب ارن فین ز باا فاد تبعیت منف د ،پ دا،د.
ب اجبی ،خینوادهام بی کس ک وضع اق صید خوب داشت ازدواج کادم .بعد از مدت از زندگ
مش اک تحملش باام سخت بود چون باا من میدریت میم نبود و من عیشق پسا بودم ک بی هم
کل باا زندگ؛مون ،ؤ ریپاداز کاده بودرم .امی خینوادهام اجیزه ندادند ﺣ باا زندگ ام تصم؛م
بگ؛ام .چطو ،م تونم ارن شخص ،و تحمل کنم چون ذهن من هنوز د،گ؛ا اون فاده و مطمئنم اون
هم ب فکا من (کد .)17
زندگ کادن بی رک تصو ،توسط همساش ،ا دل؛ل ب هم،رخ ن لذتهی زندگ اش م داند .محمد
عالقۀ خیص ب ساریلهی تاک داشت .هم؛ش منو بی شخص؛تهیر ک تو ف؛لمهی دوست داشت
ً
مقیرس م کاد .ه؛چوقت جذاب؛تهی خودم ،و ندرد .اصال اردئیلهی زندگ اش شده بود
ً
زنهی ساریلهی تاک  .تو توهم زندگ م کاد .اصال بی من ﺣ تو ،ابطۀ جنس هم لذت نم باه
چون توقعیتش چ؛زهی درگ ا شده ک بی واقع؛ت جو ،د،نم؛ید (کد .)7

دل؛ل اضمحالل ،ابطۀ زنیشو ر ب فین ز «سم؛ و محمد» بام گادد ک د ،ذهن خود
بی داش ن فین ز درگا زندگ خود ،ا تبیه کادهاند.
 .5-5خیالپردازیها و فانتزیهای جنسی

اماوزه داش ن فین ز جنس بی افااد درگا رک از موضوعیت است ک د ،باخ از ،وابط
زنیشو ر از سو رک از همساان ری ها دو آنهی اتفیق م اف د

فین ز تو سکس زریده ول تنیی فین ز من ارن موقع سکس همسام از ر ماد درگ ﺣاف بزن .
مثیل بگ چند،وز پ؛ش ساکی ،بود فالن دوس ت اومد د ،خون گف م ،ف ساکی ،منم تعی،ف
کادم اومد خون ازش پذراار کادم .ول انگی ،واس ر چ؛ز درگ اومده بود (کد .)15

طبق نظا مشی،کت کنندگین مادان و زنین ها دو د ،طول فین ز ب تصیو را ذهن ک
م سیزند توج دا،ند .امی ارن تصیو را رک فاق کل بی رکدرگا دا،د .زنین ب؛ش ا از چ؛ز
ک فکا کن؛د د،گ؛ا مثیل اﺣسیس خود بی فالن فاد هس ند ک د ،ذهن خود تصو ،م کنند.
شکل و و کی ،ک م کند چندان باارشین اهم؛ ندا،د .باا زنین بس؛ی ،معمول است
ک وق ﺣاف بزنند از ﺣس ﺣاف بزنند ک د ،فین ز خود م ب؛نند.آنچ میم است
ً
دموکاات؛زهشدن ،وابط است ک جیرگیه کنشگاان اج میع ،ا تغ؛؛ا داده است .طب؛ع ی ارن
نوع نگیه ب کنشگاان عیشق آنهی ،ا ب عنوان افااد بی ا،ادۀ آزاد مطاح م کند .ارن دردگیه
رعن قد،ت د ،رک فاد م ماکز نشده و هارک از دو نفا م تواند نقش فعیل د، ،ابط داش
بیشد.
 .6-5فانتزی و تحریف عشق

جیمعۀ مد،ن جیمع ا است ک ها فاد م تواند جیین نو ،ا ب ا،ادۀ خود تاس؛م کند.اگا د،
جیمعۀ سن تکل؛ف ،وابط ،ا عاف و سنت و شاارط اج میع مشخص م کند د ،جیمعۀ مد،ن
ا،ادۀ کنشگاان اج میع تع؛؛نکننده است همچن؛ن د ،جیمعۀ مد،ن کنشگا فیعل تع؛؛نکننده
د ،عاصۀ اج میع محسوب م شود و عشق توسط ا،ادۀ دو فیعل کنشگا ارجید م شود
عشقمین دو طاف بود و هم؛ن ک د،سهیرم تمیم شد تصم؛م گاف ؛م بیهم ازدواج کن؛م امی بعد از
ازدواج درگ ازش خوشم نم؛ومد .اﺣسیس م کادم محدود شدم .درگ باام جذاب نبود و
اردئیلهی درگ ا تو سام بود ک دوست داش م اونی ،ا تجاب کنم (کد .)18

ب عق؛دۀ لکین دو نفا م توانند عشق ،ا ان خیب کنند .آنهی همدرگا ،ا م ب؛نند و بی هم
بودن ،ا ب دو ،از هم بودن تاج؛ح م دهند .امی ارن بی هم بودن هاگز ابد و دائم ن؛ست.
عشق مد،ن ب شدت س؛یل و کوتیهمدت و مب ن با خواس هی لحظ ا و آن کنشگاان
اج میع ﺣاکت و عمل م کند.
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 .7-5دوآلیتۀ عشق و فانتزی

دوآل؛  1عالوهبا ﺣیکم؛ت محدودرتهی جنس؛
زنین و ...ن؛ز من ج م شود .د ،چن؛ن موقع؛

از فاودستانگی ،اج میع ،وان
،اهبادهی مقیبل (اتوپ؛ی بیزاندرشین /

فاودستانگی ،اج میع ،وان  /ب؛شفعیل ) د ،زنین فعیل م شود (،وﺣین و عیبد
درزنیب .)55 1399
من م أهلم و همسام ،و هم خ؛ل دوست دا،م .ول د ،محل کی،م از رک آقی پسا ب صو،ت
نیخواس خوشم اومده .عذاب وجدان دا،م ک چاا مجذوب اون پسا شدم آری ارن ﺣس نیخواس
خ؛ین ؟ هم؛ن ک نم تونم د،بی،ۀ اﺣسیسم بیهیش صحبت کنم عذابم م؛ده (کد .)11

ب عق؛دۀ لکین عشق آن چ؛ز است ک قوۀ تخ؛ل ب کی ،م گ؛اد تی تی بودگ ارجیدشده
ب وس؛لۀ ،ابطۀ جنس ،ا پا کند (عبد

.)32 1378

 .8-5عدم شناخت دنیای مردانه و زنانه
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ارن مقول ب مفیوم نداش ن شنیخت از جذاب؛تهی دن؛ی مادان و زنین و شنیخت دق؛ق
ن؛یزهی عیطف ،وﺣ و جسمین پ؛ش از ازدواج و زندگ زنیشو ر است .ﺣق؛قت ارن است
ک زنین و مادان دو دن؛ی م فیوت دا،ند و باا ارنک ب وانند د ،کنی ،رکدرگا زندگ کنند لزم
است بی دن؛ی همدرگا آشنی شوند زبین رکدرگا ،ا رید بگ؛اند و ب د،ک همدرگا باسند.
طبق نظا مشی،کتکنندگین باداشت غلط از رک ،ف ی ،بیعث خیتم ریف ن رک ،ابطۀ
عیطف م شود.
شوهام بیم نم؛گ دوس ت دا،م م؛گ بیرد از ،ف ی،م بفیم اخ چجو ،بفیمم؟ م؛گ من ر بی،
م؛گم واس چند میه و لزم ن؛ست همش تکاا ،کنم .شیرد سیل دوس بی ،اﺣسیسیت شدرد بش ک
ﺣافی دلش ،و بزن (کد .)14
چندمیه پ؛ش ب آقی 28سیل ا معاف شدم و خ؛ل سن بعد از س هف نیمزد عقد کادرم.
کمکم نیسیزگی ،هی هادومون شاوع شد و د ،عاض ارن چیی ،میه عقد ب؛ش ا از چیی ،دعوا بد
ً
داش ؛م ک بز،گتاهی وسیطت کادند .ارشون خ؛ل مغاو،ند و اصال نم؛خوان زن و عواطف زنون ،و
د،ک کنند (کد .)20
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

طبق نظا مشی،کتکنندگین هاچند بس؛ی ،ب هم (زن و ماد) عالق مندند امی ،اه ابااز عالق
،ا نم دانند .ارن مسئل مصداق از عبی،ت معاوف لکین است،« :ابطۀ جنس وجود ندا،د».
زن و ماد از تحل؛ل ش؛وههیر ک طاف مقیبل باا اعالم محبت ری ب؛ین مقصود خود ب کی،
م گ؛اد عیجزند .ماد ب دل؛ل آنک بی ،وانشنیس زن آشنی ن؛ست گمین م کند ک اگا
همساش خواس هیرش ،ا ب صااﺣت با زبین ب؛یو،د ه؛چ مشکل ب وجود نخواهد آمد و زن
ن؛ز پ؛وس از ضعف عیطف و اﺣسیس شوها گالر م کند .ب عبی،ت درگا ه؛چکس
نم تواند مدع شود ک ﺣق؛قت میه؛ت عشق ،ا فیم؛ده و تشارح نموده است
«عیشق آر؛ن زربیر؛ست د ،قیموس می

عشق د ،مع؛ی ،و الگوهی هنوزم مبیم است»

 .9-5خودزنانه و گذار به زنانگی هژمون

زنینگ هژمون باسیخ ۀ اج میع است ک مفصلبند هی م فیوت (زربیشنیخ

جنس

،هیر بخش و )...د ،جوامع گونیگون دا،د .اماوزه زن اراان د ،رک ب هم،رخ گ د،خصوص
تصو را تفس؛ا و ابااز هنجی،هی جنس؛ از فیم بدن زنین اش قاا ،گاف است.
همسام ،و خ؛ل دوست دا،م .مشکل ک دا،م ارن ک بعد از چیی ،سیل من اﺣسیس نم کنم ک
عیشق ارشون بیشم و فقط ب عنوان ر ماد اردئیل بیش نگیه م کنم چون از نظا اخالق و میدریت و
نمیز و ارن چ؛زا فاد کیمل؛  .ول م خواهم از زربیر هیم باا ،س؛دن ب خواس هیم اس فیده کنم
(کد .)13

عقالن؛ت نزد افااد مصیﺣب شده ب؛ش ا توانیر اس دلل و دفیع منطق از عقیرد و
ً
فیصل گ؛ا از تعلقهی صافی عیطف است .هاچند د ،عمل بی دادن صو،ت علم ب بیو،هی
و آموزههی درن بی هدف تأر؛د آنهی پ؛شیپ؛ش د ،معاض تادرد و ابطیل قاا ،م گ؛اند .از
چشمانداز ل کین نیخودآگیه چ؛ز است ک زرا پی ها هو رت پیردا ،ری ثیب ،ا خیل
م کند و ارن شیمل هو رت جنس پیردا ،ن؛ز م شود
طبق نظامشی،کتکنندگین بدن زنین ب عنوان ابژۀ زربیر شنیخ

جنس پ؛شپیاف یده و

ب اهم؛ت د ،گذا ،ب سو زنینگ هژمون ب کمک فین ز هی جنس نوع قد،ت زنینۀ
خود ،ا تجاب م کنند.
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 .6بحث و نتیجهگیری

هدف ارن پژوهش فیم تجابۀ زرس ۀ زنین د،بی،ۀ طالق د ،چیی ،بس ا کالن م؛ین خاد و
تعیمل است .اماوزه بی گس اش اس فیده از فضیهی مجیز ک ب عموم سیز وقیرع
خصوص زندگ منجا شده است و همچن؛ن بی عید جلوهدادن ،وابط کوتیهمدت و باهمزدن
،ابط پذراش آسین افااد مطلق د ،جیمع و مسیئل درگا طالق ن تنیی قبح اخالق ندا،د بلک
مینند قیاوآش هی دو،ان کودک ب اما پ؛شپیاف یده و «فین ز » تبدرل شده است.
باارناسیس فین ز سیز جوانین د،بی،ۀ ازدواج ب مینع جد باا ازدواج تبدرل شده است
چاا ک از نظا آنهی ازدواج مطلوب است ک فین ز هی و ،ؤ ریبیف هی ،ا محقق سیزد.
کدگذا ،ریف هی مصیﺣب نشین داد ک مقولت مینند خطا ،وزماهشدن عشق و
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ساکوب اما عیشقین ،نگبیخ ن سنی،رو عشق توهم همسا آ،مین و آ،مینزدگ

تغ؛؛ا

م؛ل د ،فین ز و ظیو ،درگا بز،گ فین ز و تحارف عشق دوآل؛ ۀ عشق و فین ز

عدم

شنیخت دن؛ی مادان و زنین خود زنین و گذا ،ب زنینگ هژمون از تع؛؛نکنندههی میم
فاارند کژقوا،ۀ طالق د ،اس ین خوزس ین بوده است.
طبق نظا مشی،کتکنندگین کژقوا،هبودن (طالق) و ام؛د باا زندگ بی ا (ازدواج) بخش
بز،گ از واقع؛ت زندگ اماوز عیشقینۀ زنین تحص؛لکادۀ اراان ،ا ب نمیرش م گذا،د .ارن
دوگینگ است ک آنین ،ا بی ساگادان بس؛ی ،ب دنبیل خود م کشد بنیباارن د ،جیمعۀ مد،ن
جیر باا عشقهی بیفیصل وجود ندا،د .ب نوع ،ابطۀ زنین و مادان ه؛چگیه آنچنین ک
اماوز مطاح است پ؛چ؛ده نبوده است .علت ارن پ؛چ؛دگ ب ارن اردۀ لکین بیزم گادد ک
زن مد،ن اماوز گزرن هی بس؛ی ،زرید (فین ز عشق) ب؛ش ا از ها زمین درگا د ،اخ ؛ی،
دا،د .زنین ممکن است ک عشق سن ،ا بخواهند امی آنهی ،وابط سن ،ا نم خواهند.
بنیباارن د ،دن؛ی کنون

تجابۀ ع؛ن چونین اما واقع د،وغ؛نبودن فین ز ،ا آشکی،

سیخ و شکیفهی و خ؛یل بودن میه؛ت درگا مطلوب ،ا ن؛ز آشکی ،م کند و پ؛یمد ارن اما
فاوپیش فین ز فاد و د ،نییرت گسست د ،زندگ خینوادگ خواهد بود .همسو بی ارن ریف
تغ؛؛ا س؛یست زندگ جنس؛

تغ؛؛اات ا،زش تغ؛؛اات اج میع و تغ؛؛ا د ،الگوهی بیهم

بودن تأث؛ا ،سین هی مجیز با بیزاندرش و نحوۀ ازدواج و نقش فین ز عشق د ،دو،ان

مد،ن و بیزاندرش د ،عیدتوا،ههی و نوگاار و تغ؛؛ا د ،نگاشهی بی مطیلعیت مع؛ن
( )1388ا،مک ( )1391عبدالملک ( )1394کام (، )1395ش؛د ()1398
افشی،کین ( )1398و قیسم ( )1396ن؛ز همسو بوده است.
خ؛یلپاداز هی ذهن

تغ؛؛ا م؛ل د ،فین ز و ظیو ،درگا بز،گ و ،نگبیخ ن

سنی،رو عشق ب دل؛ل اخ اللت جنس و ساد زوج؛ن د، ،وابط زنیشو ر منجا ب طالق
جنس و ب ماو ،زمین منجا ب طالق عیطف و ،سم م شود هم از نظا ذهن همااه
شیاوندان است و هم بیزتیب از تلق و اﺣسیس مشی،کتکنندگین د ،زم؛نۀ بس اهی باوز
طالق و ازهمگس؛خ گ خینوادههی خواهد بود .ارن ریف تأر؛د با نظارۀ لکین است ک عدم
تحقق فین ز جنس منجا ب فیصلۀ ،وان ب؛ن زوج؛ن م شود و واقع؛ت جی تخ؛ل ،ا
م گ؛اد .دوگینۀ همسا /معشوق ن ؛جۀ عشق ،مین ؛ک است و زنین ک ب طو ،سن ازدواج
ً
کادهاند معمول د،گ؛ا ارن دوگین ن؛س ند .ب ارنتات؛ب بی ظیو ،عشق ان ظی ،زنین از ازدواج
دگاگون شده و اﺣ میل باوز طالق و جدار افزارش م ریبد .ب نظا م ،سد وجود فین ز
ﺣامساا با شدتگاف ن طالق مؤثا است.
د ،تحق؛ق تو،س و همکی،ان ( )2021و همچن؛ن مقیل ز،ند

هیشم؛ینفا و ک؛ینپو،

( )1396ن؛یز ب کسب تجابۀ عشق و دس یو،دهی جدرد زنین ب مثیبۀ شاارط عل تعید ،ا
اما س؛یل کاده است.
از درگا مضیم؛ن ظیو،ریف د ،ارن مقیل خود زنین و گذا ،ب زنینگ هژمون است .طبق
ً
نظا مشی،کتکنندگین ب تصو راکش؛دن زربیر هی و جذاب؛تهی زنین بی ﺣاکیت کیمال
ا،وت؛هک و شهعفآلهود او ،ا همچون ش؛ئ جنس نموده است .و بی ا،ائۀ خود زنین ب
درگا

ب و رژه درگا مادان د ،قیلب دو کد ،ف ی ،و پوشش رک پوش؛دن لبیس تنگ

کوتیه و مدرارت دردهشدن بخهشههیر از بدن بی هدف بیلبادن جذاب؛تهی ف؛زرک و
تقو رت میی،ت باقاا، ،ابط بی درگا مادان ک رک زنینگ عشوهگاان د، ،ف ی،هی و
ژستهی دا،د زنینگ هژمون ،ا بیزنمیر م کند.
بنیباارن مسیئل خینوادگ پدردههیر پ؛چ؛ده چندبعد و چندعل است و بس اهی
ارن مسیئل د ،ا،تبیط چاخش بوده و بی همدرگا د ،تعیملاند .بس ا نگیه کل؛ن؛ک ب عشق
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د ،بس ا ،نگبیخ ن سنی،رو عشق نقش دا،د .د ،بس ا فین ز و تخ؛الت جنس تغ؛؛ا م؛ل
د ،فین ز و ظیو ،درگا بز،گ مطاح است و ب نوع فین ز جنس مد،ن نقش واسط ا
باا سیرا بس اهی و گذا ،ب خود زنین و زنینگ هژمون دا،د.
د ،مطیلعۀ ﺣیضا بی اس فیده از ،وش تخ؛ل خالق د ،پدردا،شنیس و ،فت و باگشت
م؛ین دادههی بس اهی طالق (کارم

المیس

و محمد

 )206 1395ب چیی ،بس ا

کل تقس؛م شد
 .1بسترهای کالن :آن دس عوامل است ک د ،کل جیمع وجود دا،د .اگا ا،زشهی و
هنجی،هی غیلب اج میع رک جیمع ب دنبیل کسب لذارذ سودگاار و نگیه ابزا ،ب هم
چ؛ز بیشد ب طو ،طب؛ع

خینواده ب عنوان نیید اج میع

ک منعکسکنندۀ ا،زشهی آن

است از ارن فاارند م أثا است و د ،چن؛ن وضع؛ت اج میع ا

بن؛ید و نیید خینواده بس؛ی،

م زلزل م شود .ارن مقیل عوامل ،ا با،س کاده است ک زم؛ن سیز ب هم،رخ ن فین ز و تغ؛؛ا
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مفیوم عشق و ازدواج م شود .د ،ارن تحق؛ق کما،زششدن ا،زشهی سن و مذهب
تغ؛؛اات اج میع و مینند ارنهی د ،داخل بس اهی کالن جی م گ؛اند با ارن مبنی و بی نگیه
وبا م شود گفت ک د ،دن؛ی مد،ن از عشق افسونزدار و توهمزدار شده است.
 .2بسترهای میانی :عوامل م؛ین میب؛ن عوامل خاد و کالن دس ا از عوامل ﺣد وسط هس ند
ک کی،سیزند و شیمل تعلقیت گاوه و ﺣزب ری خادهفاهنگهی و شخص ری گاوه خیص
م شوند د ،ارن مقیل ارن بس اهی ب ،وابط ب؛ن فاد و زنیشو ر بیزم گادد و زرابس اهی
فین ز هی و تخ؛الت جنس آزاد ،وابط و زنی ذهن د ،داخل ارن بس ا قاا ،م گ؛اد.
 .3بسترهای خرد :عوامل است ک ب؛ش ا بی افااد ری گاوههی کوچک ساوکی ،دا،د و زم؛ن سیز
فاوپیش مفیوم عشق د ،خینواده و تغ؛؛اند .باا نمون م توان ب تغ؛؛ا فین ز هی جنس و
اردئیلهی فاد ری عدم شنیخت سیخ مین ذهن مادان و زنین اشی،ه کاد ب عبی،ت درگا عیطف
و هوس دو عیمل عمدها است ک د ،عشقهی اماوز وجود دا،د امی د ،عشقهی قدرم ری
عشق چنین عافین بوده ک مخیطب آن خدا بود ری هوس جیرگزرن آن م شد
 .4بسترهای تعاملی :نقش واسط ا باا ارجید بس اهی درگا دا،ند .د ،ارن مقیل دو بس ا
آزاد ،وابط جنس و تغ؛؛ا زنینگ شنیسیر شد .رک درگا از میمتارن و رژگ هی عشق

مد،ن توج ب خود د ،ع؛ن توج ب درگا است .اگا د ،عشقهی سن

فاد عیشق ب؛ش ا

نقش رک فاد ارثی،گا ،ا ارفی م کند د ،دو،ۀ مد،ن او رید م گ؛اد ک ب خودش هم فکا کند.
اگاچ ،وابط عیشقین بی ،وابط بیزا ،و تجی ،فاق دا،د امی عشق خالق م داند ک بیرد د،
ارن ،ابط سیم خود ،ا د ،کنی ،سیم درگا داش بیشد.
بی تدق؛ق د ،ریف هی ارن پژوهش افااد زرید بدون شنیخت مفیوم فین ز جنس
تحهتتهأث؛ا آن ،ف هی ،قاا ،م گ؛اند .طبق نظا مشی،کتکنندگین افااد د، ،ابط سع م کنند
درگا ،ا ب آن چ؛ز بدل کنند ک د ،تصو ،دا،ند و بدان م؛ل م و،زند ری سع م کنند
خودشین ،ا ب آن چ؛ز بدل کنند ک تصو ،م کنند درگا بدان م؛ل دا،د امی چن؛ن اقدام
هاگز بی م؛ل درگا منطبق نخواهد شد .زنهی و مادهی اماوز بیرس بی رک چ؛ز مش اک
د ،رکدرگا پ؛وند باقاا ،کنند .ب عبی،ت درگا «من» بودنشین تبدرل ب «می» بودن شود.
ازارن،و سیزشپذراتا خواهند بود .منطبق بی ارن ریف پ؛شنیید م شود باا غلب با
خ؛یلپاداز هی جنس افااط سع شود تصو،ات صح؛ح و منیسب د ،ذهن پاو،ش داده
شود .د ،ارن ماﺣلۀ میم و ﺣ؛یت

ب جی اﺣسیس منطق خود ،ا ﺣیکم و عیقالن باخو،د

شود .بی ا است د ،ﺣ؛ن خ؛یلپاداز ب ،وابط معقول و طب؛ع فکا شود و از اندرش؛دن ب
،وابط ری ﺣیلت ک ممکن است ب جسم ری ،وح آس؛ب بزند ب شدت پاه؛ز کاد .توص؛
م شود ب آموزش سواد اج میع ک نقش میم د ،تکیمل شخص؛ت انسین و ،شد جوامع
بشا دا،د توج کیف شود.
اماوزه د ،ب؛ش ا کشو،هی ب بانیم هی پ؛شگ؛ا از طالق توج و رژها شده است .آنچنینک
اغلب بانیم هی پ؛شگ؛ا با آموزش الگوهی و ،وشهی میی،تهی ا،تبیط د ،جیت بیبود
ﺣل تعی،ض زوج؛ن د، ،وابط پ؛ش از ازدواج تأک؛د دا،ند .باا نمون رک از ارن بانیم هی

بانیم ا است ک می،کمن 1باا پ؛شگ؛ا و افزارش بیبود ا،تبیط زوج؛ن ب کی ،م باد .او د،
سیل  1981تشخ؛ص داد ک منیسبیت پ؛ش از ازدواج رک از قو تارن پ؛شب؛ن کنندههی
تن؛دگ هی زنیشو ر است .توص؛ۀ س؛یس ارن مقیل ضمن پیر قاا،دادن بانیمۀ پ؛شگ؛ا و
افزارش بیبود ا،تبیط زوج؛ن ب منظو ،تشخ؛ص الگوهی تعیمل اش بیه آموزش میی،تهی
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ا،تبیط محو،قاا،دادن خینواده د ،طااﺣ س؛یستهی اج میع ضیبط مندکادن ﺣق طالق
ماد د ،قوان؛ن از طارق لزوم مااجع ب دادگیه و صدو ،ﺣکم قیض باا ثبت طالق و تالش
باا ارجید سیزش و مصیلح ب؛ن زوج؛ن م قیض طالق از طارق دو سیزوکی ،داو ،و نظیم
مشیو،ه ب منظو ،کیهش ناخ ،ف ی،هی مخاب است .د،نییرت م توان ن ؛ج گافت ک ب طالق
انجیم؛دن ،ابط نیگیین ن؛ست بلک فاارند نظیممند از عوامل مخ لف است ک دست ب
دست هم م دهند تی افااد فاارند تلخ و ب ساانجیم ،ا تجاب کنند.
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