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Recently, extensive changes have occurred in the social and intimate relationships of the 

Iranian society, especially among women, and today young women show a different 

approach compared to the women of previous generations on intimate relationships. The area 

of family relationships in Tabriz, like the entire society of Iran, has undergone 

transformation in the last century. Among others, we can mention the increase in the divorce 

rate, the increase in the age of marriage, and the ongoing tensions in married life. On the 

other hand, the individual and social identity of women has also undergone changes 

subjected to social and political changes in the society. In the past decades, influenced by 

modernization and modernism, Tabriz women have experienced extensive structural and 

attitudinal changes in their role and status. The change in the role and status of women, more 

than anything else, can affect their attitudes to married life. The question that can be raised is 

whether the recent pervasive entrance of women into the public sphere has changed their 

attitudes to intimacy and intimate relationships? 

The present research deals with the sociological study of intimate relationships between 

spouses, focusing on the experience and attitude of women, and their transformation in the 

city of Tabriz during the last three generations. The purpose of this research is to understand 

the transformation of Tabriz women's experiences and attitudes on intimacy and married life. 

Therefore, this article examines the intimate experiences of three generations of Tabriz 

women regarding to the social conditions of their adolescence and intends to highlight and 

analyze new dimensions of marital intimacy. 

The research method used in this research is qualitative. Narrative interviews were used 

to collect information and grounded theory was used for analyzing data. Therefore, in this 

research, an attempt was made to clarify different dimensions of married life by using in-

depth narrative interviews with women. For a more systematic investigation, three groups of 

women were separated: Young women, their mothers and grandmothers. The adolescence of 

these three age groups can be related to the social and political developments of the last 

century in Iran. In the first period, the forced modernization of the Pahlavi government, 

which started from the time of Reza Khan and reached its peak in the 1960s and 1970s, 

pushed at least some social groups of women into the public domain. In the second period, 

with the occurrence of the Islamic revolution, the emotional and traditional role of women as 

housewives was promoted and strengthened. And in the third period, which starts from the 

late 1990s and the beginning of the 21st century, with the spread of new communication 

technologies, the relationship of women with the public sphere changed once again and the 

presence of women in the public sphere of society was facilitated. 

This article claims that there has been a transformation in the intimacy practices during 

the three generations under the study. The analysis of the findings shows that in the first 

generation and to some extent in the second generation, intense social control over social 

interactions led to adjusting intimate life, but in the third generation, pure intimacy gradually 

emerged, with the spread of modern forces. Also, in the first and second generations, 
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intimate interactions took place behind the scenes of social life, but with the spread of 

modern forces and the reduction of the threshold of shame, the social veils of intimacy have 

become thinner, so that in the third generation, public expression of intimacy is considered a 

sign of being modern. 

Finally, according to the findings of the research, it can be said that during the three 

generations under investigation, there has been an obvious transformation in the practices 

and patterns of intimacy, and the dominant pattern of intimate life in the third generation has 

obvious differences with the previous generations. Nowadays, marriages are mainly of an 

individual and romantic nature; Marital lives has a dynamic character and is based on 

negotiation; The nature of marital relationships tends to “pure relationship” and mutual 

interest; Women have an opposing approach to the patriarchal normative system; And 

expressing intimate actions in the presence of others is not much avoided, unlike the 

previous generations. The modernization of women has played an important role in this 

change. Therefore, this article describes the common pattern in the first and second 

generation with the term “traditional intimacy” and the common pattern in the third 

generation with the term “modern intimacy”. 
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   ها: واژهکلید

  ی هاوهیش  ت، یمیصم  یشناس جامعه

  ت ی میصم  ت، ی میصم  ت، یمیصم

 نسل. ، ییزناشو

زنان رخ داده    انیدر م  ژهیو به   یرانیا  ة جامع  یمیو صم  یدر روابط اجتماع  یاگسترده   یهایدگرگون  ر،یاخ  یهادر سال
از خود    یمینسبت به روابط صم  یقبل  یهابا زنان نسل   سهیدر مقا  یمتفاوت  کردیو رو   دگاهیاست و امروزه زنان جوان د

 .دهندینشان م
  ی بررس   شانیدوران جوان  یاجتماع  طیر ارتباط با شرارا د  یزیسه نسل از زنان تبر  یمیصم  یهاحاضر، تجربه   ةمقال

 .کندی م لی را برجسته و تحل ییزناشو  تیمیاز صم  یدیو ابعاد جد کندیم
 کرد یها از رو داده   لیتحل  یو برا  یتیروا  یهااطالعات، از مصاحبه   یآورجمع   یاست. برا  یفیاز نوع ک  قیروش تحق

 استفاده شده است. یانه یزم یپردازهینظر
بررس  میهست  یمقاله مدع  ن یا  در در طول سه نسل مورد  داده    تیمیصم  یهاوه یدر ش  ی دگرگون  ینوع  ،یکه  رخ 

تحل م  هاافته ی  لی است.  حد  دهدی نشان  تا  و  اول  نسل  اجتماع  ی در  نظارت  دوم،    ی هاکنشبرهم   یرو   دیشد  ینسل 
تنظ  یاجتماع به  ب  یمیصم  یزندگ   بودنشدهم یمنجر  سوم  نسل  در  اما  بود،  اشاع شده  به   یروهاین  ةا   جیتدرمدرن، 
م  یهاتیمیصم ظهور  همچنابندیی ناب  نسل   نی.  برهم  یهادر  دوم،  و  پشت  یمیصم  یهاکنش اول    ة صحندر 
م  یاجتماع  یهایزندگ اشاع  یول   گرفت،یانجام  آستان  یروهاین  ةبا  کاهش  و  پرده   ةمدرن    ۀ حوز  یاجتماع  یهاشرم، 
به نازک  تیمیصم است؛  شده  علن  کهیطورتر  ابراز  سوم،  نسل  مدرن   یانشانه  ت،یمیصم  یدر  تلقاز  . شودیم  یبودن 
در نسل سوم را با اصطالح   جیرا  یو الگو  «یسنت  تیمیاول و دوم را با اصطالح »صم  یهادر نسل   جیرا یالگو  توانیم

 کرد.  فیمدرن« توص تیمی»صم
 

زن  . یزیسه نسل از زنان تبر انیدر م  ییزناشو  تی میصم یقیتطب  لی: تحلتیمیصم  یهاوهیش ی دگرگون (.1401) ، محمدجوادیمازندران  یزاهدعباس و   ،زادهیلطف: استناد

 . 586-557(، 4)20، در توسعه و سیاست 

 DOI: https://doi.org/10.22059/JWDP.2022.341576.1008195 
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 مقدمه .1

 یشناساز دانش جامعه یو همواره بخش  ستین  یدیامر جد  یو روابط انسان  یتوجه به ارتباطات اجتماع
روابررط  ة(. امررا مطالعرر Field, 2006: 7تا به امروز به خود مشغول کرررده اسررت ) کیکالس ۀرا از دور
آن بر  مرکز( و تScott, 2009:3) افتهی تیاهم یشناسهجامعدر  یتازگبه روزمره، یدر زندگ یاجتماع

 نیرر (. اGillies, 2003: 2معطرروا اسررت ) یبر احساسررات و روابررط شخصرر  یاجتماع راتییتغ ریتأث
 سررتینیشناسرران فمجامعه یقرررار دارد. برخرر   یشناسرر جامعه  یسررنت  کررردیدر تقابل با رو  دیجد  کردیرو

، و یشخصرر   یامررر  ةمثابرر »مردمحور«، احساسررات را به  ای  «یاصل  انی»جرشناسان  معتقدند که جامعه
 :Eichler, 1981) رندیگیدرنظر م کردنزهیتئوررقابلیو اساساً غ ریناپذسنجش ،یرعقالنیغ نیبنابرا

را کرره   یمیو روابط صررم  مانهیاحساسات صم  یمعاصر در موارد متعدد  یشناسجامعه  حال،نی(. باا206
 & Giddens, 1992; Beckد قرررار داده اسررت )کانون توجه خرروزمره است، در رو یاز زندگ یبخش

Beck-Gernsheim, 1995; Jamieson, 1998; Bauman, 2003; Gillies, 2003; Gross, 

2005; Layder, 2009; Illouz, 2012; Blatterer, 2015.) 
 یچنرردانترراکنون تررالش    طور خاصخانواده به  یشناسطور عام و جامعهبه  یشناسجامعه  ران،یدر ا

 هیروزمره نداشته و عمدتاً با تک  یدر زندگ  یو خانوادگ  یتیجنس  ،یروابط شخص  یهاییایدرک پو  یبرا
 یهررااز تفاوت  سررم،ینیو فم  سررمیتضرراد، مارکس  ،یسرراختار  ییمانند کررارکردگرا  یکالن  یهاهیبر نظر
نقررش  تیدرنو مرر   ونیزاسیرنمد  ندیکرده است. اگرچه فرا  یپوشچشم  یو فرد  یگروه  ،یمحل  ،یطبقات
 دیرر شررهرها( داشررته و دارد، تأکدر کالن  ژهیو)به  رانیدر ا  یمیروابط صم  تیماه  یریگدر شکل  یمهم

 مررره«روز یدر زنرردگ یمیروابررط صررم  یمعناسرراز ندی»فرا گرفتندهیو ناد  یرونیعامل ب  نیصرا بر ا
(Das, 2013: 106م )یهانررهیفهم زم یبرا. البته نجامدیکننده بگمراه یناقص و حت جیبه نتا تواندی 

 یهررا  تهیویهم که به فرهنگ روزمره و سرروبژکت  یکالن  یروهایاست به ن  یضرور  ندیفرا  نیا  ۀروزمر
 یو نهادهررا ختارهاکردن سابا متحول  یاجتماع  راتییپرداخته شود. درواقع، تغ  دهندیها جهت مانسان
 راتیو تررأث آورنرردیم دیرر پد یدیرر جد یرفتررار یالگوهررا د،یجد یاجتماع  طیشرا  جادیجامعه و ا  یاساس
 .گذارندیافراد م یفردنیها و روابط بکنشبر برهم  یقیعم

 ییهاوهیمفهرروم برره شرر   نیرر اسررت. ا  ت«یمیصم  یهاوهیحاضر بر مفهوم »ش  ةمقال  یلیتمرکز تحل
ار برقررر  یمیصم  ای  کینزد  یروابط شخص  گرانیبا د  کوشندیها مکه افراد در قالب آن  شودیاطالق م
 یمیصررم یهرراکنشاز برهم یمتنوع فی(. افراد ممکن است در قالب طJamieson, 2011: 1کنند )
شرران را جامعه  ایخاص خود، گروه    یهاوهیداشتن، سکس و... شابراز عالقه، دوست  ،یورزشقمانند ع

 یقرر جوامع ابراز عشق و عالقه به همسر ممکررن اسررت دور از شرررم و عفررت تل ی. در برخرندیکار گبه
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 رفتررهیپذ یراحتآن برره یکم ابررراز علنرر دسررت ای یورزعشق یمذهب  یمثال، در جوامع سنت  یشود؛ برا
شررمار به  ییزناشررو  یزنرردگ  یبرا  یضرور  یعنصر  یورزها، عشقفرهنگ  یدر برخ  کهیدرحال  ست،ین
بر  دیکتأ یجوامع غرب یادعاها نیترجیاز را یکی( Bernardes, 2005: 232برناردز ) انی. به برودیم

روابررط   ةمطالعرر   کیرر بر ضرورت آکادم  دیمقاله ضمن تأک  نیعشق در ازدواج است. ا  ۀکنندنیینقش تع
 نشیرر را بررا »ب  یدر سه نسررل مترروال   یمیصم  یزندگ  یالگوها  ای  هاوهیش  کوشدیم  ران،یدر ا  یمیمص

 کند. لی( درک و تحلMills, 1959)  «یشناختجامعه
 یزیرر تبر  نیموجود در روابررط زوجرر   یهانشت  ۀهرروز  ۀاهداجرا شد. مش  زیدر شهر تبر  قیتحق  نیا
 ران،یرر بزرگ ا یاز شهرها یکیعنوان به زیتبر ن،یپژوهش را شکل داد. اما عالوه بر ا  نیا  یةاول  ۀزیانگ
 هشموضوع پررژو  یبررس  یبرا  یتا زنان مدرن است و قلمرو مناسب  یاز زنان سنت  یعیوس  فیط  یحاو

 داشررته شرردنزهیدر رونررد مدرن یدیرر کل ینقشرر  زیرر تبر ان،یرر راهامآب ة. برره گفترر رودیشررمار مرر حاضر به
(Abrahamian, 1998: 78-91 )یو اقتصرراد یاسرر یس خیمهررم در تررار یاز شهرها یکی ربازیو از د 
 یو صررنعت  یفرهنگ  ،یدر تحوالت اجتماع  یرگذارینقش تأث  ر،یاخ  ۀدر دو سد  ژهیوبوده است؛ به  رانیا

کرد و در  فایرا در انقالب مشروطه ا یقش اصلر نشه نیاو، ا لیبه تحل نیداشته است. همچن رانیدر ا
 .داشت یدیکل ینقش زین شدنزهیکشور و روند مدرن  یتحوالت بعد

 یو رونررد دگرگررون  تیرر پژوهش حاضر، شررناخت ماه  یهدا اصل  نکهیبا توجه به ا  گر،ید  یسو  از
 ةسرر یامق  ایرر   یطررول  قیرر تحق  کیمستلزم    ینوع دگرگون  نیاست و طبعاً شناخت ا  تیمیصم  یهاوهیش

 زیاز زنان را از هم متما  یمختلف در زمان واحد است، در پژوهش حاضر سه گروه سن  یسن  یهاگروه
 خیتررار  نیرر از ا  یهررم بخشرر   زی)که تبر  رانیا  ةمهم جامع  یخیبا مقاطع تار  شانیجوان  ۀورکه د  میکرد

 نیرر ا  حرراکم بررر  یاسرر یسو    یاجتماع  طیاست که شرا  نی. فرض بر اکندیم  دایپ  یمشترک است( تالق
 اند از:عبارت یسه گروه سن نیها منجر شده است. امشترک افراد حاضر در آن دوره ةمقاطع به تجرب

اجتمرراعی -شان تقریباً با دورۀ توسعة اقتصادیکه دورۀ جوانی  1325نسل اول: متولدان قبل از    -
ست. اگرچرره مقارن بوده ا (Bashiriyeh, 2003: 68یا دورۀ »مدرنیسم مطلقة پهلوی« ) 1340دهة 
ی طوالنی فرایندتوان آن را گیرد، میکار میبه 1350و  1340ن بشیریه این عبارت را برای دهة حسی

 1350و  1340های ویژه دهررهدرنظر گرفت که با ظهور رضاخان آغاز شررد و در دورۀ پهلرروی دوم برره
سرری، نظررامی و غرافیررایی، سیادلیل موقعیررت خرراص جشمسی به اوج خود رسید. در تبریز هم که برره

یان بود، افرادی مانند میرزا حسن تبریزی معررروا برره یقتصادی مورد توجه ویژه و مرکز اسکان اروپاا
ها قبل و حتی زودتر از دیگر شهرهای ایران اقدام به تأسرریس مرردارس جدیررد کردنررد رشدیه از مدت
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(Mojtahedi, 2000: 468بااین .)بود و بدنة عمدتاً از باال دوره نوپا و  حال، گفتمان مدرنیسم در این 
 جامعه عمدتاً تحت تأثیر گفتمان سنت قرار داشت.

زمرران شرران بررا انقررالب اسررالمی ایررران همکه دورۀ جوانی  1350تا    1335نسل دوم: متولدان    -
سازی زنان« را عمررالً سازی خانواده« و »مدرنشود. پیش از انقالب، دولت پهلوی سیاست »مدرنمی
گرایانه در خصرروص خررانواده همچنرران در (، امررا تعلقررات اسررالمPaidar, 1995) پیش گرفته بوددر 

صورتی آشکار ادامرره یافررت. فرهنگ مردم وجود داشت و در آستانة انقالب در قالب گفتمان انقالب به
گرا جررانی دوبرراره گرفررت و بررا حمایررت های پس از انقالب اسالمی، گفتمان سررنتی خررانوادهدر سال

 (. از آنجا کهAliahmadi, 2013: 2در عرصة خانواده تبدیل شد )گفتمان مسلط  ادهای رسمی بهنه
بررا پیررروزی  ،(Abrahamian, 1998: 486) نرردتبریز در انقالب اسالمی نقش مهمی ایفررا کرد مردم

گرای آن دفرراع کردنررد و نقررش های خانوادهها و ارزش انقالب طبعاً با شدت و حدت بیشتری از آرمان
 برای زنان تعریف کرده بود به نظر پررنگ بود. که نظام جدید  مادری و همسری

 & Azad Armaki؛ از آنجا که بیشتر پژوهشررگران ایرانرری )1360نسل سوم: متولدان بعد از  -

Ghaffari, 2004; Chitsaz Ghomi, 2007 های برره بعررد را دارای تجربرره 1360(، متولدان دهررة
مثابة »نسل سوم« یررا »نسررل و بعد از آن به  1360ولدان دهة  تحقیق نیز مت  دانند، در اینمتفاوتی می

هررای ارتبرراطی جدیررد در فناوریجدید« برگزیده شد. دورۀ جوانی این گروه از زنان، با اشاعة گستردۀ  
های اجتماعی مجررازی و های دیگر در معرض شبکهمطابقت دارد. این دوره بیش از دوره  1380دهة  

(. اگرچرره در ایررن دوره نیررز Jalaeipour, 2013: 575ر گرفته اسررت )باطی جدید قراهای ارتفناوری
هررای ارتبرراطی و فناوریدلیل گسترش روزافررزون  گفتمان اسالمی تریبون رسمی را در اختیار دارد، به

یابد. روز به حوزۀ خصوصی نفوذ میرسد گفتمان مدرنیسم روزبهنظر میگریز، بهفضای مجازی کنترل
مشهود است. ابتدا رواج روزافزون ماهواره و اقبال اهررالی تبریررز برره گرگونی شرایط  ریز نیز این ددر تب
ویژه در عرصررة روابررط دلیل اشتراک زبان( که عمرردتاً مبلرره فرهنررگ مرردرن، بررههای ترکیه )بهکانال

ای هرر فناوریهای فردی هستند و سپس اشرراعة گسررتردۀ  خانوادگی، مدیریت بدن، فردگرایی و آزادی
هررای مرردرنیت از جملرره افررزایش هررة هشررتاد، در کنررار ظهررور دیگررر جلوهاطالعرراتی در دارتباطی و  

های قبررل تحصیالت دانشگاهی و اشتغال روزافزون، موقعیت و پایگاه زنان تبریزی را نسبت به نسررل
 دگرگون کرده است.

ی قرررار د تحلیل تطبیقرر های این سه نسل از زنان ساکن تبریز موربنابراین، در مقالة حاضر تجربه
های ها کوشش شد که ضمن درک نحوۀ زندگی صررمیمی زنرران، تجربررهند. در تحلیل مصاحبهگیرمی

در ایررن  شررود.شان بررسی و تحلیررل صمیمی این سه نسل در ارتباط با شرایط اجتماعی دوران جوانی
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 کرره در چشررمگیری هررایبررا توجرره برره دگرگونیند:  بودهای زیر راهنمای مسیر تحلیل  راستا، پرسش
نقش و پایگاه زنان تبریز اتفاق افتاده، چه تغییراتی در روابط صمیمی زنان و مررردان   های اخیر دردهه

؟ آیا فهررم زنرران جرروان است  های صمیمیت در طول سه نسل چه تغییراتی کردهاست؟ شیوه  رخ داده
وان  ترر آیا می   کرده است؟ ییر  های قبلی تغنسبت به نسل  و...دربارۀ مفاهیمی چون ازدواج، عشق، همسر  

 های مختلف ترسیم کرد؟ الگو یا الگوهایی را برای روابط همسران در نسل 

 پژوهش  پیشینۀ. 2

 پیشینۀ نظری . 2-1

کرره ارتبرراطی نزدیررک بررا  گیررردجررای می  شناسرری صررمیمیت«حوزۀ »جامعهحاضر، در    مقالةموضوع  
رسررد نظر میاست. بهتشخیص  لحوزه قابحال تمایزهایی بین این دو  شناسی خانواده دارد. بااینجامعه
های مفهومی و تجربی در حوزۀ خانواده ظهررور یافترره شناسی صمیمیت در واکنش به دگرگونیجامعه

های اخیررر کرره حرروزۀ روابررط شخصرری و خررانوادگی در دهرره  معتقدند  شناساناست. بسیاری از جامعه
 ;Giddens, 1992; Beck & Beck-Gernsheim, 1995) های عمیقی شده است دستخوش دگرگونی

Bauman, 2003; Gillies, 2003; Roseneil & Budgeon, 2004 .) 
شناسان خانواده( تحلیل کارکردی  شناسان صمیمیت )برخالا جامعه امروزه مسئلة اصلی برای جامعه 

و ساختاری نهاد خانواده نیست، بلکه توجه آنان معطوا به این مسئله است کرره مررردم چگونرره زنرردگی  
دهی و تجربرره  ا در زمینة تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی معاصر سازمان شان ر می صی و صمی شخ 
در    زناشررویی،   و   جنسرری   خویشاوندی،   خانوادگی،   روابط   در شکل   صمیمی   کنند. به سخن دیگر، روابط می 

رد  قرررار دا  خررانواده  شررناختی معاصررر جامعه  هررای بحث  کررانون   در   دوسررتی   ماننررد   دیگری   کنار پیوندهای 
 (VanHooff, 2013: 1 )  . گیری از  برره ایررن سررو ضررمن فاصررله   1980دهررة    از   خررانواده   شناسرری جامعه

  عنوان برره   »خررانواده   سرراختارهای   ناپذیر و تأکید محض بر کارکردها و خشک و انعطاا   های سازی مفهوم 
  تر ظریررف   مقولررة   ، ( Finch & Morgan, 1991)   همسررران«   میرران   فررردی بین   »روابررط   بررر   نهاد«،   یک 
  شخصرری   های زنرردگی   در   صررمیمی   مختلررف   های شرربکه   نقررش   و   ، ( Smart, 2007)   « شخصی   دگی »زن 
 (Jamieson et al., 2006  ) است.   شده   متمرکز 

اسررت    1ای«سررو هشناسرران، بینشخصی یا »برره تعبیررر پدیدهپدیدۀ صمیمیت، تجربه یا امری بین
 (Rampage, 1994: 126 در این معنا، صمیمیت بیشتر مفهومی روان .) امررا در    ، اسررت اعی  اجتمرر   -تی شررناخ

ای از عرصرره»آن عبررارت اسررت از منظور از  تری از این مفهوم مدنظر بوده و معنای گستردهاین مقاله  

___________________________________________________________ 
1. Intersubjective 
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شود که افراد برررای انجررام های صمیمی و غیرصمیمی میکنشزندگی شخصی که شامل همة برهم
هررای کنشهمربانررواع    در این معنا، صمیمیت شررامل  دهند«.شان صورت میزندگی عاطفی و جنسی

 ,Jamiesonشخصی است که افراد برای »نزدیکی و داشتن رابطة خرراص بررا شخصرری دیگررر« )بین

ورزی و رابطرره،  هایی ماننررد سررکس، عشررق مؤلفرره دهنررد. از ایررن حیررث، ( انجررام می189 :2005
 دهند.اند که حوزۀ صمیمیت را تشکیل میبرای انجام زندگی صمیمی  هایی کنش برهم 

 دگرگونی روابط صررمیمیعمده دربارۀ    یشناختتوان سه دیدگاه جامعهیمربوطه مسی متون  با برر
روابط،  شدنیزه(: فروپاشی روابط، دموکراتGillies, 2003; VanHooff, 2013) تشخیص داد مدرن

 تصررویر  ،نخسررت  اندازچشررم  (2003)  طبق تحلیل گیلرریس  .جنسیتی در روابط  هایینابرابر  استمرار  و
مالزم آن   فرایند  و  زداییسنت  مدعی است که  کند وترسیم می  جامعه  و  انسانی  روابط  آیندۀ  از  تاریکی
موجررب   هو درنتیجرر   خانوادگی را تحلیل برده  زندگی  با  مرتبط  هایهویت  و  هاارزش   شدن،فردی  یعنی

انداز حامیرران چشررم.  است  شده  اجتماعی در سطح جامعه  انسجام  طورکلیبه  و  اجتماعی  روابط  ضعیفت
ارائرره   اجتمرراعی  اشرراره دارنررد، تصررویر مثبترری از تغییرررات  شخصی  روابط  شدنبه دموکراتیزه  که  دوم
سرروم  ازاندچشررم اما.  ورزندتر تأکید میطلبانهمساوات  سوی پیوندهایبه  تدریجی  حرکت  بر  و  دهندمی
کنررد و مرردعی اسررت کرره تفاسرریر رایررج دربررارۀ رد می  شرردن رادموکراتیزههم    و  فروپاشی  ادعای  هم

  اهمیررت   بلکرره   فررردی،   هررای پویایی   و   ساختاری   نابرابری   بین   رابطة   تنهانه  دگرگونی روابط شخصی
 .کندداری را نیز مغشوش میبچه و داری خانه   امور   دهی سازمان   در   جنسیت   دیرپای 

 هایبر دگرگونی روابط صمیمی سررنتی و ظهررور صررمیمیت  پردازاند تأکید نظریه، با وجوبنابراین
 برررای مثررال، گیرردنز ؛نظرهایی دارندها درمورد ماهیت روابط صمیمی جدید و مدرن اختالاجدید، آن

 های( ظهررور صررمیمیت2012( و اسررتراندل )2005)  1، گررروس (1995)  گرنسهایم، بک و بک(1992)
 هررایامررروزه نقش  انررد کررهداننررد و مدعیضعیف سنت و رشررد فردگرایرری میمقابل ت  را نقطة  مدرن

در راسررتای   زنرران  و  مررردان  برای  فضا  شده و  تضعیف  «شدنفردی»  فراینددر پرتو    تجویزی  جنسیتی
بررا   (156-154،  146:  1992)  آنتررونی گیرردنز.  تر شده استگسترده  روابطشان  و  مستقل زندگی  ترسیم

و   «نرراب  »رابطررة  ظهررور  کنررد کررهمی  مرردرن ادعررا  هایصمیمیت  ماهیتدربارۀ    بینانهش تفسیری خو
را تحلیررل    سررنتی   جنسرریتی   هررای تفکیک   کنررد،افراد ایجاد می  بین  بیشتری  برابری  نرم«  سکسوالیتة»

 کمررکبرره  دیرردگاه او،  از  . کشررد می  چررالش  های خررانواده را برره های متعارا دربارۀ ارزش فهم  برد و می 
و  اجبرراری اجتمرراعی هرراینقش از آن، افراد اجتماعی بلکه عامل زندگی ان مخلعنوه بهزدایی نسنت

متقابررل )و نرره   رضررایت  بهتررر برمبنررای  روابررط  امکان ایجاد  اند وگذشته رهایی یافته  تجویزی دوران

___________________________________________________________ 
1. Gross 

http://www.amazon.com/Jenny-Van-Hooff/e/B00BFXH1BM/ref=dp_byline_cont_book_1


 

 

 

 

 

 
 و دیگران  زادهیعباس لطف/...یقیتطب لی: تحلتیمیصم  یهاوهیش یدگرگون      

 

 

 

565 

 و طالق در قالب چنین دیدگاهی، حتی افزایش.  قراردادی( برایشان فراهم شده است  تعهدات  برمبنای
شررود نرراب تلقرری می رابطة ظهور جدید است، نشانة هایهای صمیمیتاز مشخصهکه  هم    یستیجداز

اهمیت اساسی دارند. گیدنز و دیگرانی که نگاهی  گووگفت  و  احترام  دموکراتیک  هایارزش   ،که در آن
کنررد کرره ادعررا می بینانه برره چنررین تحرروالتی دارنررد، بررا تأکیررد بررر رواج روزافررزون فردگرایرریخوش 
تر برررای هررر دو بخشروابررط رضررایت  ایجاد  برای  بیشتری  پتانسیل  و  هافرصت  ،رندم  هاییتصمیم

 .شودمی صمیمیت هایشیوه در گسترده تنوع موجب و این امر  آوردفراهم می سوی رابطه
اندازۀ گیرردنز برره  به   ، زدایی حال، دیگرانی هم هستند که با وجود اذعان به رواج فردگرایی و سنت بااین 

کنند تا زمانی ( استدالل می14-13:  1995)  گرنسهایمبک  و  بین نیستند. مثالً بکش خوحوالت  این ت 
هررای میرران زنرران و  نابرابری   نداشته باشررند،   مدرن  هایصمیمیت  به سازگاری با  تمایلی  مردان  که

  زنرران   میرران   در   نارضررایتی   یافررت و   خواهررد   ادامرره   سنتی بود،   های مردان که مشخصة صمیمیت 
شمار،  بی های در کنار فرصت   مدرنیت   جدید  عصر ها بنابراین، به اعتقاد آن   ؛ کرد ز خواهد همچنان برو 

 صمیمی،  روابط  حفظ  و  برقراری  را نیز با خود به همراه آورده است و در چنین فضایی،  ایتازه  خطرات 
.  سرروق دهررد   جرردایی   برره   را   افررراد   توانررد می   گوناگونی اسررت کرره   های مخاطره   و   پیچیدگی متضمن  
 1از ناپایداری شدید پیوندهای انسانی و سرریالیت  ،( نیز ضمن دیدگاهی بدبینانه2003)  نت باومنزیگمو

 دگرگررونی در خصوص تفاسیر ترینباومن یکی از بدبینانه سیال  عشق  گوید.روابط اجتماعی سخن می
 بررادوامپیوند    گونههیچ  تر بدونیا به تعبیری دقیق  پیوندهای سست،  با  زنانی  و  مردان  صمیمیت است:

حتی رویکرد  ( 1995)  2مایکل میلر .  نظر گیدنز را فراهم کند  برقراری رابطة ناب مورد  امکان  که  قوی  و
 روابررط  برای توصیف  اصطالح  بهترین  معتقد است  او  کند. اتخاذ می   مدرن   صمیمیت   تری دربارۀ بدبینانه 
 برررای  لررفهای مختشرریوه  صمیمانه به معنای کرراربرد  است. تروریسم  3صمیمانه«  تروریسم»امروزی  

داللررت  رمانتیررک عشق اسطورۀ ( و بر زوال30: 1995است ) رابطه در دیگر  طرا  بر  کنترل و نظارت
 دارد.

شناسان صمیمیت ضمن تأکید بر تأثیر نیروهای مرردرن بررر پردازان و جامعهطور خالصه، نظریهبه
ه و اساسرری شرردهررای  ونیکنند که روابط صمیمی سنتی دچار دگرگخانواده و زندگی صمیمی ادعا می

 ;Giddens, 1992; Beck & Beck-Gernsheim, 1995)   انرردمرردرن ظهررور یافته هایصمیمیت

Richardson, 1996; Castells, 1997; Illouz, 1997 )طور کرره بیرران شررد، . البترره همرران
های نظرهایی دارند و هرکدام بر ویژگیمدرن اختالا  هایپردازان در توصیف ماهیت صمیمیتنظریه

___________________________________________________________ 
2. Fluidity 

3. Miller 

4. Intimate Terrorism 
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رابطة (، Beck & Beck-Gernsheim, 1995شده ) صمیمیت فردی ورزند. تأکید میی از آن معین
(، Bauman, 2003(، عشررق سرریال )Miller, 1995(، تروریسم صررمیمانه )Giddens, 1992ب )نا

کرره  هسررتند ها، مفاهیمی( و امثال آنBlatterer, 2015دوستی )(،  Gross, 2005)  عشق رمانتیک 
های صررمیمیت مرردرن کردن شرریوههای عمدتاً نظررری سررعی در تئرروریزهپردازان فوق با تالش نظریه
های غالب برررای انجررام زنرردگی صررمیمی در ها یا شیوهاند شکلها تالش کردهواقع، آناند. دربرآمده

مرردرن را توصرریف کننررد. ایررن خررط   هایهای بارز صمیمیتدنیای مدرن را تشخیص دهند و ویژگی
تحلیل در چارچوب آن حرکررت  فرایندسیری است که مقالة حاضر برای خود برگزیده است و در طول 

 د.خواهد کر

 پیشینۀ تجربی . 2-2

توان یافت که عمدتاً بررا رویکررردی کمرری می  ۀ ایرانیهایی را در حوزۀ زنان و خانواددر ایران پژوهش
شناسانه به تحوالت جاری در روابط صررمیمی هسررتند. امررا اند و حاوی نوعی نگاه آسیبصورت گرفته

شناسرری ر سنخسررعی د انررد وتحقیقات اندکی هم هستند که با روش کیفی به بررسی موضوع پرداخته
شمار نیز در سطحی محدود و عمدتاً در میان حال، این تحقیقات انگشتاند؛ بااینروابط عاشقانه داشته

 نسلی( رسیده است.ویژه مقایسة بیندانشجویان انجام گرفته و کمتر به سطح مقایسه )به
( Jalaeipour, 2013پررور )ییتر انجررام گرفترره، کررار جالیکی از کارهایی که در سطح گسترده

ها مردساالر چهارم این خانوادهدهد که یکهای شهر تهران است. تحقیق وی نشان میدربارۀ خانواده
پور با مفهوم خانوادۀ دموکراتیک و رابطة ییجال  خانوادۀ مدنینیستند و »کامالً مدنی« هستند. مفهوم  

بررر بررازبینی مررداوم، برابررری و   تأکیرردش نی در  های زیادی دارد. مفهوم خانوادۀ مدناب گیدنز شباهت
عنوان »هرردا توافق با مفهوم رابطة ناب شباهت دارد، اما در تأکید مفرط بر »تربیررت فرزنرردان« برره

 مشترک زوجین« با دیدگاه گیدنز متفاوت است.
های اخیررر تحقیقررات تجربرری زیررادی انجررام گرفترره و پژوهشررگران دهه  دردر خارج از ایران نیز  

صورت وبیش بهجود دربارۀ دگرگونی صمیمیت و روابط میان زنان و مردان را کمظری موهای ندیدگاه
تری بررا ( ارتبرراط نزدیررک2013)  1اند. در میان این تحقیقررات، کررار نابامیتررا داس دهکرتجربی بررسی  

ترره و  پرداخ اش به موضوع تعامل و مذاکره بر سر روابط صمیمی  در رساله  اوموضوع مقالة حاضر دارد.  
 ساکن در کلکتة هند  های ات مختلف بنگالی و طبق  ها جنس ، ها در نسل  ی م ی و روابط صم   ها ویت عنای ه م 
هررای دهد کرره چگونرره روایتهای روایتی افراد نشان میداس با تحلیل داستان  .است  کرده   ی بررس را  

ی( گراییفرامل  گرایی وهای مختلف تاریخی هند )استعمار، ملیشخصی افراد دربارۀ صمیمیت در دوره

___________________________________________________________ 
1. Das 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Elisabeth+Beck-Gernsheim&search-alias=books&text=Elisabeth+Beck-Gernsheim&sort=relevancerank
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سررازد کرره های افراد دربارۀ صمیمیت و زناشویی روشن میاز طریق تحلیل داستان  اویابند.  می  تحول
کنررد کرره گیری میپوشررانی دارنررد و نتیجررههای خانواده« همهای صمیمیت« با »شیوهچگونه »شیوه

دادن ایررن قضرریه ا نشانیابند. داس بمیانجیگری زبان نظم می  اطور اجتماعی و بتجارب صمیمیت به
از گیرررد،  فرهنگی و در درون روابط خررانوادگی شررکل می-صورت اجتماعیهای صمیمیت بهکه شیوه

ضررمن  اود. درنهایررت، کنرر شرردن« و »مدرنیزاسرریون بازاندیشررانه« انتقرراد می»فرضرریة صنعتی
سان رشت همیر و ستغیتکثر معانی قدرت و عاملیت، و با اشاره به معانی همواره قابل  کردنخاطرنشان

مدرنیستی از پیشرررفت -و شرق و غرب، استنباط استعماری  یتههای گذشته و حال، سنت و مدرنمقوله
 کشد. خطی را به چالش می 

 پژوهش شناسیروش . 3

اسررتفاده شررد. مصرراحبة روایترری برره   1از روش مصاحبة روایترری   ها داده در تحقیق حاضر، برای گردآوری 
یوسررته بررازگو پهمبهآن سرگذشررت خررود را طرری یررک داسررتان  دراد شود که افریمای گفته  مصاحبه

برای اتخاذ این روش بر این فرض متکی اسررت  شناختی مبنای روش (. Flick, 2008: 193کنند )می
یژه در حوزۀ حساس صمیمیت( »استفاده از الگرروی وبهکه برای دسترسی به تجربیات شخصی افراد )

گیررریم، بررا تردیرردهای   کاربررهیری  پررذانعطااه شررکل  ا بن رپاسخ مصاحبة سنتی، حتی اگر آ-پرسش
تا به »معررانی  بخشند ی م ها این امکان را به محقق  یت روا که ی درحال  ؛ ( 192)همان:  اساسی مواجه است« 
 ,Blaikieی خودشان« )اجتماعی هاتعاملاز  هاآننظر کنشگران اجتماعی و تعابیر   و تفسیرهای مورد

که استفاده از روش مصاحبة روایتی، با توجه به اینکه تمرکز این اینمن ( نزدیک شود. ض304 :2005
ی اولیررة زنرردگی هاسررالپژوهش نه بر تجربه و نگرش کنونی افراد، بلکه بیشتر بر داستان یا روایررت  

 کند.مشترک معطوا است، امکان مقایسة میان سه نسل را فراهم می
سرره نسررل چگونرره صررمیمیت و روابررط   ان و درک ایررن قضرریه کرره زنرر برای کشف در این تحقیق، 

مصاحبة کیفی عمیررق انجررام گرفررت و برررای تحلیررل   ها آن نفر از  43کنند، با شان را تجربه می زناشویی 
شرریوۀ   .ای یررا گرنرردد تئرروری اسررتفاده شرردینررهزم  پردازینظریررهی نیز از رویکرررد  امصاحبه  ی ها داده 
 است. 2گیری نظریگیری از نوع نمونهنمونه

از دو پرسشگر خررانم کمررک گرفترره  هامصاحبهسیت فرهنگی موضوع برای انجام  حسابه  با توجه  
)ترکی آذربایجانی( انجام گرفت و سپس برره فارسرری  کنندگانمشارکتها به زبان مادری شد. مصاحبه

___________________________________________________________ 
2. Narrative Interviewing 

1. Theoretical Sampling 
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یک بار   کمدست  کنندگانمشارکتهای زیادی بود.  یدشواردارای مالحظات و    طبعبهترجمه شد، که  
دقیقرره   50میانگین    طوربه  هامصاحبهدگی زناشویی را تجربه کرده بودند و هریک از  زن  ه وازدواج کرد

شوندگان را برره تفکیررک سرره نسررل نشرران مصاحبه  شناختییتجمعمشخصات    1طول کشید. جدول  
 دهد.یم
 

 شوندگانمصاحبه یشناختتیمشخصات جمع. 1جدول 

 تعداد  

 شوندگانمصاحبه
 محدودۀ سنی 

میانگین 

 سنی

 گین یانم

 سن ازدواج 
 تحصیالت

 سواد بی اغلب 2/16 60/76 سال 70باالی  10 نسل اول )سالمند( 

نسل دوم  

 یانسال( م)

 سال 60-45 16
37/51 

 دیپلم اغلب 92/19

 لیسانس  اغلب 07/22 53/29 سال  35کمتر از  17 نسل سوم )جوان(

 پژوهش یهاافتهی. 4

استخراج شدند و پس از   یزنان سه نسل مورد بررس  یهاتیاز روا  هیاول  میابتدا مفاه  ل،یتحل  ندیدر فرا
 شررده،میتنظ  یهاتیمیداده شرردند: صررم  لیتقل  یاصل  ةو چهار مقول  یفرع  یهابه مقوله  شتریب  یبررس
 یهاتیمی(. صررم2)جرردول    یعلنرر   یهاتیمیناب و صم  یهاتیمیصم  ،یاصحنهپشت  یهاتیمیصم
نسررل   یهاییهستند که زناشررو  تیمیاز صم  ییالگو  انگریب  یاصحنهپشت  یهاتیمیو صم  شدهمیتنظ

پررژوهش تحررت   نیرر ا  یانررهیزم  یةنظر  درالگو    نی. اکنندیم  یندگینسل دوم آن را نما  یاول و تا حد
در   زیرر ن  یعلنرر   یهاتیمیناب و صررم  یهاتیمیصم  می. مفاهشودیمطرح م  «یسنت  تیمیعنوان »صم

نسررل سرروم   یهاییزناشررو  ةعمدتاً مشخص  که  رندیگیم  یمدرن« جا  تیمی»صم  تریقالب مفهوم کل
مرردرن بررا  تیمیدارد و صررم یهمخرروان یمیصم  یکردارها  بودنشدهمیبا تنظ  یسنت  تیمیهستند. صم

نرراب بررر  یهاتیمیو صررم شرردهمیتنظ یهاتیمیصررم یهامقوله نیناب. همچن  ای  هیدوسو  یهاعشق
 یعلن  یهاتیمیو صم  یانهصحپشت  یهاتیمیصم  یعنی  گرید  ةو دو مقول  «یاعمحور »نظارت اجتم

 .شوندیم نییو تب فیشرم« توص ةبر محور »آستان
 

 ی زنان هامصاحبهاز   شدهاسخراجی هامقولهمفاهیم و . 2جدول 

 مفاهیم اولیه ی اصلیهامقوله مقولۀ محوری 

وه
شی

ی 
ها

یم 
صم

ت: 
ی

یم 
صم ت  

ی

سنت  ی/  یم 
صم ت  

ی

ن
در

م
 

نظارت  

 اجتماعی

 شدههای تنظیمصمیمیت
 ا حدی دوم()نسل اول و ت

دختران در ازدواج،   اختیاربودنبیشده، ازدواج زودهنگام، تنظیم ازدواج
 شده زناشویی تنظیم
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 مفاهیم اولیه ی اصلیهامقوله مقولۀ محوری 

 های ناب صمیمیت
 )نسل سوم( 

 ورزی و رابطة فعال های عاشقانه یا دوستانه، عشقازدواج

 آستانۀ شرم

 ای صحنههای پشتصمیمیت
 )نسل اول و تا حدی دوم(

های کالمی، شرم ورزینی، محدودیت عشقکردارهای صمیمی غیرعل
 های زناشویی از ابراز صمیمیت

 های علنی صمیمیت
 )نسل سوم( 

های کالمی و غیرکالمی  ورزیاهمیت ابراز عالقه به همسر، عشق
 آشکار، نمایش کردارهای صمیمی در فضای مجازی

 ناب  یهات یمیصم/ شدهم یتنظ یهات یمی. صم4-1

 بودناختیررارشررده، ازدواج زودهنگررام، بیده شامل مفرراهیم ازدواج تنظیمشهای تنظیممقولة صمیمیت
نوعی بررر تنظیمررات روابررط شده است که همررة ایررن مفرراهیم بررهدختران در ازدواج و زناشویی تنظیم

هررای عاشررقانه یررا های ناب شامل مفاهیم ازدواجصمیمی اشاره دارند. در سوی دیگر، مقولة صمیمیت
شود که این مفاهیم حاکی از رهایی نسبی زنرردگی صررمیمی از ابطة فعال میر  ورزی ودوستانه، عشق

 شدن صمیمیت است.تنظیمات اجتماعی و میل آن به فردی
شررده یررا کرراربرد اسررت، ازدواج تنظیمیکی از مفاهیمی که برای نسل اول قابل  :شدهازدواج تنظیم

ترهررا و از طریق والدین یررا بزرگ  سرطبق تعریف رایج، در آن »انتخاب هم  ازدواج فرمایشی است که
نظر (، اما بهSarookhani, 1991: 90پذیرد« )معمواًل بدون حضور و حتی نظارت طرفین صورت می

ترها بوده است که برره همررین رسد ازدواج در نسل اول چیزی فراتر از انتخاب همسر توسط بزرگمی
شررده برره ه شررد. درواقررع، ازدواج تنظیمادشده« برای توصرریف آن اسررتفخاطر از مفهوم »ازدواج تنظیم

ازدواج اسررت و همررة ابعرراد ازدواج )سررن ازدواج، مراحررل ازدواج،  شیوه و مسیر  بودن  معنای از پیش معین
 گیرد. ( را دربرمی و... انتخاب همسر، شیوۀ خواستگاری  

یمررات و نظتوانسررتند از تنرردرت میویژه دختران بهدهد در نسل اول، افراد بهها نشان میمصاحبه
شد کرره هنجارهای اجتماعی ازدواج سرپیچی کنند. نظارت اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم موجب می

شدۀ ازدواج )خواستگاری خانوادۀ داماد، تأیید خانوادۀ دختر، نامزدی دختران عموماً مسیر از پیش تعیین
مرراتی کرره برررای ایررن ظیاغلب دورادور، مراسم عروسی( را طی کنند و وارد مرحلة زناشویی شرروند. تن

ندرت مررورد اعتررراض و چررالش شد و بهوکاست مراعات میکممعمواًل بی  ،مسیر از پیش وجود داشت
کردند، خانواده و اجتمرراع گرفت. در موارد معدودی هم که برخی جوانان جرئت مقابله پیدا میقرار می

شرردند، زور فراری داده مییا حتی بهد  کردنمثالً دخترانی که فرار می  ؛کردها برخورد میشدت با آنبه
شررد و برره شرردیدترین حالررت هزینرره و منزلة تخطی یا دورزدن هنجارهای سنتی تلقی میعملشان به
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 نکردنکررردن از جهیزیرره«، »شرررکتدادنررد. »محرومهای اجتمرراعی را پررس میتاوان مقابله با سنت
از جملرره   «خررانوادۀ دختررر بررا زوجط  والدین و اقرروام دختررر در جشررن ازدواج« و »قهررر و قطررع ارتبررا

 های اجتماعی نسل اول رواج داشت.هایی بود که تقریباً در همة گروهواکنش
های صمیمی بین دختررران و پسررران در حررد بسرریار  کنش برهم   ، در نسل اول   ازدواج زودهنگام:
زدواج در ا  شد،محدودیت میاین    وجبترین سازوکارهایی که میکی از مهم  افتاد. محدودی اتفاق می 

شد دختران )و پسران( پیش از آنکه درکی مشخص از عشررق و رابطرره سنین پایین بود که موجب می
ازدواج زودهنگام و ازدواج قبل از بلررو  دست آورند در چارچوبی به نام خانواده مقید و محدود شوند. به

رد در ازدواج،  فرر   شدن نقررش خررود کمرنگ شدن نقش والدین و  طور منطقی موجب پررنگاجتماعی، به
شرردن تمررایالت فررردی و اهمیررت بی   برره شررود کرره ایررن امررر  گیری می دلیل فقرردان ترروان تصررمیم برره 
بیشتر دختران نسررل اولرری دهد  ها نشان میمصاحبهد.  انجامیرفتن رضایت از زناشویی« میحاشیه»به

شرردند. البترره هررل میتأو وارد دورۀ    نرردکردمیسالگی( ازدواج    16قبل از پایان دورۀ نوجوانی )قبل از  
های زودهنگام در نسل اول زنان تبریز، در طبقات اجتماعی مختلف قرردری تفرراوت ازدواجبودن  فراگیر
طبقررات برراالتر »برره خانررة شرروهر فرسررتاده  ازتر زودتررر بدین معنا که دختران طبقات پررایین  .کردمی
 شدند«.می

هررا  تری در ازدواج داشتند. بیشتر آن لط مس ها موقعیت و شرایط  دختران نسل دوم نسبت به نسل اولی 
  در مدرسرره و دانشررگاه اغلررب  حضررور مدرسه رفته بودند و برخی حتی دانشگاه را هم تجربه کرده بودند. 

  18دهررد بیشررتر زنرران نسررل دوم بعررد از ها نیز نشرران می مصاحبه   . شود تأخیرافتادن ازدواج می موجب به 
  ی های زودهنگررام« برررای نسررل دوم چنرردان کرراربرد »ازدواج ح  اند؛ بنابراین، اصطال سالگی ازدواج کرده 

نظر  نسل اول پایین بوده است. البترره برره  مانند نیست. با وجود این، در طبقات محروم جامعه، سن ازدواج  
هررا برره  صورت غیرمستقیم نیز از طریق تأثیر بر نگرش رسد طبقة اجتماعی عالوه بر تأثیر مستقیم، به می 

هررای فقیرتررر در مقایسرره بررا  است. برردین معنررا کرره خانواده  تغییر داده  زدواج را ا  سن  ، تحصیالت دختران 
تری به تحصیالت دختران داشتند و بنابراین کمتررر دخترانشرران را برره  نگرش منفی   ، تر های مرفه خانواده 

 فرستادند. مدرسه می 
وم حرراکی از د  های بیشتر زنان نسل اول و تا حدی نسررلروایت  :اختیاربودن دختران در ازدواجبی

اختیررار و  نداشررتندر اینجررا برره معنررای اختیاربودن  بینداشتن اراده و اختیار آنان در مسیر ازدواج بود.  
گیری در اختیررار پرردر گیری دربارۀ سرنوشت خویش است. این اقترردار تصررمیماقتدار فرد برای تصمیم
اج خود شخصاً دست به انتخاب دویک نفر در از  فقطشوندۀ نسل اول  مصاحبه  دهخانواده بود. از میان  

دختررران در نسررل اول را اختیاربودن  بیزده بود که آن هم در زمان ازدواج، پدرش در قید حیات نبود.  
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جای شوندگان درک کرد؛ مثالً بیشتر زنان نسل اول بهای از جمالت مصاحبهوضوح در پارهتوان بهمی
نفعالنه مانند »شوهررفتن« یا »شوهردادن« استفاده م  کردن« از مفاهیممفاهیم فاعالنه مانند »ازدواج

ای برررای آن کردند. در بسیاری موارد پیش از آنکه دختران فهمی از ازدواج به دست آورنررد و ارادهمی
شد. البته تحقق ارادۀ دختررران در ازدواج، بسررته برره موقعیررت شکل گیرد، ارادۀ آنان در نطفه خفه می

والدین، داشتن یا نداشتن سابقة روستانشینی بودن سواد)مثالً باسواد یا بیا هطبقاتی و فرهنگی خانواده
 ( و نیز شرایط فردی مانند سن ازدواج و تحصیالت فرد متفاوت بود.و...

هررا برره مدرسرره و  دستیابی بیشتر آن تری در ازدواج داشتند.  دختران نسل دوم موقعیت و شرایط مسلط 
نرردرت بررا  هررا نیررز به اهی زنان شده بود. با وجررود ایررن، در بررین آن آگ طبع موجب رشد نسبی  ه تحصیالت، ب 

  شررد، مصرراحبه    هررا بررا آن زن نسل دومی که    شانزده شویم. از میان  های عاشقانه یا دوستانه مواجه می ازدواج 
  انررد؛ بوده   اختیار نسل دوم کاماًل بی   دختران   گفت که   توان نمی   حال، فقط یک نفر ازدواج عاشقانه داشت. بااین 

  تفرراوت   و...   والرردین   تحصرریالت   ازدواج،   سررن   فرررد،   تحصیالت   خانواده،   اجتماعی   طبقة   به   بسته   موضوع   ین ا 
هررایی بسرریار  های فقیرتر مشهودتر بود؛ برخی زنان نسررل دوم روایت دختران در گروه   بودن اختیار بی .  کرد می 

 اجبرراری در نسررل دوم، مالًهای کررااما با وجود برخی ازدواج  ، کنند های نسل اول نقل می شبیه به روایت 
 تر بررود. هرچنررد درمسررتقیمغیرتوان گفت سرکوب ارادۀ دختران در این نسل نسبت به نسررل اول می

اجبرراری یررا فرمایشرری  نسل اول تحت قدرت سرکوبگر پدرساالری، ازدواج  ماننددختران    موارد،  برخی
نجاری و فضای گفتمررانی حرراکم ه شد. با وجود این، جوداشتند، در بیشتر موارد نظر دختر خواسته می

هررای گرفت. آنچه فرد را برره انجررام کنشبر جامعة آن روز، جرئت و فضای مخالفت را از دختران می
داد نه قدرت مستقیم انضباطی بلکه داوری دربارۀ هویت و کیستی فرد بود. روایت »بهنجار« سوق می

 سازد.روشنی منعکس مییت فرد را بههوها، فشار اجتماعی و دغدغة داوری جمع دربارۀ برخی سو ه
عالوه بر ازدواج، زندگی زناشویی نیز در نسل اول و تا حرردی   رسد نظر می به   :شدهزناشویی تنظیم
شده بود. بدین معنا که سیر زناشویی و زندگی مشترک و نیز نقش زن و شرروهر از در نسل دوم تنظیم

های جنسیتی اسررت. وع زناشویی تأکید بر نقشن شده بوده است. نمود بارز اینپیش مشخص و تنظیم
نقش جنسیتی زن، او را ملزم به ماندن در خانه و پرداختن به امور خانگی )مانند پخررتن غررذا، نظافررت 

کرد و مرد را به حوزۀ عمومی که منبع امتیازات اجتماعی ماننررد منزل، تیمارداری اعضای خانواده( می
طی روال طبیعرری برره خررانواده اضررافه ها  خواند. بچهت فرامیاساشتغال، تحصیالت و روابط اجتماعی  

مشررخص زن اضررافه هررای ازپیشظاهر طبیعرری برره نقشبه  فرایندداری هم طی یک  شدند و بچهمی
تبع آن، نابرابری جنسرریتی را های جنسیتی« و بهها و »تفاوتشد. البته هم زنان و هم مردان نقشمی
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 ,Beauvoirپنداشررتند )کردنررد و آن را »طبیعرری« میونرری میدرشدن در خررود اجتماعی فرایندطی 

2000: 504; Butler, 2006.و بنابراین تعارضی آشکار در بین نبود ) 
ها در نسل سرروم بررا دهد که ماهیت ازدواجهای زنان نشان میتحلیل روایت  :های عاشقانهازدواج

شررد. ج امررری انکارناپررذیر تلقرری میواهای قبلرری، ازدهای قبلی اختالفاتی فاحش دارد. در نسررلنسل
اما در نسل سرروم تقرردس   ،توانستند درنگ کننددختران و پسران درمورد امکان نفی ازدواج هرگز نمی

کننررد. بیشررتر ازدواج کمتر شررده و دختررران )و پسررران( درمررورد »امکرران نفرری ازدواج« صررحبت می
؛ ( هسررتندGiddens, 1992سررمت »رابطررة نرراب« )هررای امررروزی در حررال میررل کررردن بهازدواج

توان گفت ازدواج در نسررل شود. میعواطف و عالقة متقابل شرط وقوع ازدواج شمرده می  کهطوریبه
های جدید از قید سنت و خانواده رها شده و بیشتر به امری شخصی بدل شده است. بسیاری از ازدواج

های شخصرری ماننررد دانشررگاه یررا یتامروزی نه از طریق خانواده، بلکه توسط دختر و پسر و در موقع
های تجرراری و شرربکه -های کامالً تصادفی در خیابان، پارک، مراکز تفریحرریمحل کار یا در موقعیت

 گیرد.شکل می و...مجازی  
گونرره کرره همان .های جنسیتی در ارتباط اسررتاین مقوله با تغییر نقش  :ورزی و رابطة فعالعشق

ل پیش، پیونررد میرران زن و مرررد مخصوصرراً در ازدواج سررنتی نسگوید، »یک می  (125:  2005)  گیدنز
دلیل توسعة اجتماعی زنرران، های اخیر تا حد زیادی بهاما در دهه  ،های ثابت بود«عمدتاً براساس نقش

»زنرردگی خررانوادگی، ازدواج، و دیگررر   های جنسیتی رخ داده است. امررروزهدگرگونی عظیمی در نقش
... بررودنو مردبررودن  دارد. دیگررر زن  1وگور بستگی به مذاکره یا گفتشتانواع پیوند میان دو جنس، بی

»رابطه چیزی فعال است، یعنی باید . در حقیقت،  (126-125)همان:    معنای روشن و مشخصی ندارد«
کنندگان ای به همکاری و ارتباط دوجانبررة شرررکت. ]امروزه[ روابط به نحو فزاینده  روی آن کار کرد...

 .(251-250:  2007) «وابسته استآن 

عالقه گرررایش و  ابرازورزی و های نسل سوم نشان داد همسران امروزی بر عشقتحلیل مصاحبه
 ,Baumanتواند ناشی از »احساس ناامنی در رابطرره« )تأکید زیادی دارند. این »ابراز عالقه« هم می

شی از »اهمیررت ( باشد و هم ناGiddens, 1999شناختی« در رابطه )( یا فقدان »امنیت هستی2005
رسررد زنرران و نظر می(. بررهBeck & Beck-Gernsheim, 1995باالی عشق« برای نسررل جدیررد )

های جدیدی برای حفظ رابطه هستند و ظرراهراً ایررن ها و پایهگاهوجوی تکیهمردان امروزی، در جست
ای سررو ههایی ذهنرری و بینقه پدیدهاند. از آنجا که عشق و عالرابطه یافتهبودن  امر را در فعال و پویا

هررای د. روایتشوهستند و نه عینی، هر لحظه باید ابراز شوند تا وجود و حیات آن برای طرفین محرز 

___________________________________________________________ 
1. Negotiation 
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دادن،  ها و مفاهیمی مانند ابراز عالقه، توجه عرراطفی، هدیررههای نسل سوم، سرشار از وا هبیشتر سو ه
طور تلویحی از اهمیررت »رابطررة فعررال« و پویررایی رابطرره  ه که ب   است  و... سورپرایزکردن، سورپرایزشدن  

 کنند. حکایت می 

 علنی   هایای/ صمیمیت صحنههای پشت . صمیمیت 4-2

های علنی« بر محررور مفهرروم »آسررتانة شرررم« ای« و »صمیمیتصحنههای پشتمفاهیم »صمیمیت
اقتبرراس شررده اسررت. ( Elias, 1939شوند. اصطالح آستانة شرم از نظریة نوربرت الیاس )تحلیل می

 است. مألعاماساس منظور از مفاهیم فوق، میزان احساس شرم از کردارهای صمیمی در ینبرا
دهد نظام هنجرراری از الگرروی خاصرری برررای زنرردگی های زنان نسل اول نشان میتحلیل روایت

را برره ن شررارفت که کردارهای صمیمیکرده است. از زنان و شوهران انتظار میصمیمی پشتیبانی می
 هایترروان ذیررل مفهرروم »صررمیمیتصحنة زنرردگی اجتمرراعی منتقررل کننررد. ایررن نکترره را میپشت
کردن هر نرروع ابررراز صررمیمیت بررین زن و ای« بیان کرد. منظور از این اصطالح، موکولصحنهپشت

ایررن   شرردت ازدهد زنان و مردان بههای نسل اول نشان میشوهر به فضای خصوصی است. مصاحبه
ای« برررای نسررل دوم نیررز بررا شرردت و صررحنهپشت هایکردند. مفهوم »صررمیمیتیروی میپ  هنجار
هررا و طبقررات رسد در نسل دوم، تفاوت مشخصی میان گروهنظر میاست. به یای کمتر کاربردگستره

اجتماعی مختلف به لحاظ کاربردپذیری این مفهوم وجود دارد. برردین معنررا کرره طبقررات فرادسررت بررا 
کررردن صررمیمیت« سطح با نسررل اول، از هنجررار »غیرعلنیقات فرودست تقریباً همطبشدتی کمتر و  

 اند.کردهپیروی می
در نسررل اول،  .ای، محدودیت روابط برای نامزدها اسررتصحنهپشت  هاینخستین نمود صمیمیت

 رسید و حتی در برخی موارد کررامالًروابط و کردارهای صمیمی بین نامزدها به کمترین حد ممکن می
های بیشتر زنان نسل اول مؤید اعمال محدودیت شرردید بررر روابررط نامزدهررا از تجربه  .شدممنوع می

انرردازۀ ویژه در طبقات فرادست بهسوی خانواده و جامعه است. در نسل دوم، نظارت بر دورۀ نامزدی به
ها حال، مصرراحبهیناند. باانسل اول شدید نبود و دختران و پسران در برخی موارد دیدار هرروزه داشته

ای« برروده  صررحنه پشت   های »صررمیمیت دهد الگوی غالب در این نسل نیز همچنان مبتنی بر  نشان می
 .است 

ای محرردود برره دورۀ نررامزدی نبررود. پررس از آغرراز زنرردگی صررحنهپشت  هایحال، صمیمیتبااین
کل شرر  هررای صررمیمی بررین زن و شرروهرکنشبرهممشترک، یعنی در زندگی زناشررویی نیررز هرچنررد 

د. زن و شرروهر معمرروالً در  مان می   باقی اجتماعی  صحنة زندگی  پشت  درها  کنشبرهمگرفت، این  می
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های طبقاتی البته در این مورد نیز تفاوت پرداختند. مألعام و در حضور دیگران به ابراز صمیمیت نمی 
طبقات پایین، در   نداشود که بیشتر زنان و مرها چنین استنباط میبرای مثال از مصاحبه  ؛آشکار است

شرران را کررامالً کوترراه و های ضروریکردنررد، یررا اینکرره صررحبتمیان جمع هرگز با هم صحبت نمی
شررد و کردند. حتی از صحبت دربارۀ پدیدۀ مهم و پرمشقت بارداری خودداری مییواشکی ردوبدل می

ر اینجا تأکید نظام هنجاری د  شان به چشم نیاید.کردند که بارداریزنان باردار معمواًل طوری رفتار می
 ماندن دیگران از مسئلة بارداری نیست، بلکه تأکید بر شرم از بیان آن است.اطالعبر بی

»به اسم صدانکردن همسر در میان جمع« نیز نمونة دیگری از »فقرردان کردارهررای صررمیمی در 
رشرران در حضررور دیگررران  مس بود. تقریبًا همة زنان )و مردان( نسررل اول از برره نررام صررداکردن ه مألعام«  
»اُ« )او(، »آرواد« )زن(، »ائرو آدامری« )آدم منرزل(، و شوهران با القاب و عناوینی ماننررد    کردند می خودداری  

رسررد »برره اسررم نظر میدادنررد. بررههمسرشان را مورد خطرراب قرررار می  ها( )در خطاب به بچه  ت«»ننه
شد کرره جامعرره از زنرران و مررردان لقی میت کردن صمیمیت با همسرمثابة علنیصداکردن همسر«، به

ترها پرهیررز کننررد و هرگونرره تخطرری از ایررن ویژه بزرگانتظار داشت از ابراز آن در حضور دیگران به
آمیررز های اعتراضمعمواًل واکنش -های اول و دومشوندگان نسلبه گفتة بسیاری از مصاحبه-هنجار  

  کنش برررهم صررمیمی، حترری    کنش برررهم هرگونرره  .  داشررت مستقیم و غیرمستقیم اطرافیان را در پی  
شدت از سوی جامعه و نیررز از تلقی و به حیایی« شرمی« یا »بی منزلة نوعی »بی کالمی و چشمی، به 

 شد.سوی خود افراد تقبیح می
هررای طور چشررمگیری کرراهش یافترره اسررت و هرچرره برره گروهها در نسل سوم بهاین محدودیت

هررای نسررل سرروم در برخرری شود. نامزدیها بیشتر کاسته میدت آنش  شویم، ازتر میتر نزدیکجوان
موارد، چندان تفرراوتی بررا زنرردگی در شرررایط زناشررویی ندارنررد. دختررر و پسررر اگررر شرررایط کرراری و 

ها نیز ظاهراً بررا شان اجازه دهد، هر روز و گاه هر شب در کنار یکدیگر هستند. برخی خانوادهتحصیلی
گر هم در باطن رضایت نداشته باشند، هژمررونی سرربک زنرردگی مرردرن و ا  این قضیه مشکلی ندارند و

گیرد. حتی در برخی موارد، دختررر و پسررر تأکید جوانان بر آن، امکان اعتراض مستقیم را از والدین می
های پیشین، از وجود و ابررراز قبل از عقد یعنی در دورۀ دوستی ارتباط خانوادگی دارند و برخالا نسل

 کنند.اس شرم« نمیحساین رابطه »ا
صورت شررماتیک و در قالررب یررک مرردل مفهررومی در شده در این مقاله، بهای مطرحنظریة زمینه

ترسیم شده است. این مدل بر پایة دو مفهوم نظارت اجتماعی و آستانة شرررم اسررتوار اسررت.   1شکل  
خصرری و ش ها و هنجارهای سنتی بر جامعه موجب نظارت اجتمرراعی شرردید بررر زنرردگیسیطرۀ ارزش 
های اول و دوم شده بود. نظارت اجتماعی باال صرفاً امکان زیست نوعی از صمیمیت را صمیمی نسل
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شده« نشان داده شده است کرره در تنظیم  هایکرد که در این مدل تحت عنوان »صمیمیتفراهم می
آن  درای کننرردهآن همة عناصر زندگی زناشویی از پیش مشخص و معین بود و فردیررت نقررش تعیین

ویژه گسررترش دلیل گسترش محصوالت و نیروهای مدرن بررهنداشت. در مقابل، در جامعة امروزی به
گریز هستند، امکان ظهور نوعی از صمیمیت فررراهم های ارتباطی جدید که ذاتاً نظارتفناوریپردامنة  

هم سرر   ناب« آمده است. در این نوع صمیمیت، نقررش و  هایشده که در مدل تحت عنوان »صمیمیت
 تر شده است.فرد به زیان سهم خانواده و اجتماع پررنگ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های صمیمیت مدل مفهومی شیوه. 1شکل 
 

پیامدهای مشررابهی   هدر سوی دیگر مدل، یعنی در محور »آستانة شرم« نیز تقابل سنت و مدرنیت
داشررت کرره  ارهای اول و دوم، از زنرران و مررردان انتظرر هررا و هنجارهررای سررنتی در نسررلدارد. ارزش 

کرره گسررترش صررحنة زنرردگی اجتمرراعی منتقررل کننررد. درحالیشرران را برره پشتکردارهررای صمیمی
محصوالت و نیروهای مدرن در نسل جدید، آستانة شرم را کاهش داده و موجب ظهور شکل دیگری 

 هایشررده و صررمیمیتتنظیم  هایعلنرری« شررده اسررت. صررمیمیت  هایاز صمیمیت یعنی »صمیمیت
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علنرری بیررانگر   هایناب و صمیمیت  هاییانگر الگوی »صمیمیت سنتی«، و صمیمیتب  ایصحنهپشت
 آمده است. 3های این دو الگو در جدول ویژگی .الگوی »صمیمت مدرن« هستند

 از تحلیل کیفی  شدهاستخراجالگوهای صمیمیت  ویژگی. 3جدول 
 صمیمیت مدرن  صمیمیت سنتی  هامقوله

 مهم اما نه ضروری سی ساا  اهمیت ازدواج در زندگی شخصی 

 باال پایین سن ازدواج 

 عاشقانه شده تنظیم ماهیت ازدواج 

 پویا و فعال شده تنظیم ماهیت زندگی مشترک 

 همسو با رابطة ناب  های بیرونی مبتنی بر الزام ماهیت روابط زناشویی 

 شدهمردساالری تعدیل مردساالری مطلق  نظام هنجاری در حوزۀ صمیمیت 

 تقابلی  انفعالی  در برابر مردساالری ن رویکرد زنا

 روابط دموکراتیک  سلطة مردان روابط قدرت در زندگی مشترک 

 علنی  هایصمیمیت ای صحنهپشت هایصمیمیت های صمیمیت عاطفی شیوه

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
 

شود، در الگوی صررمیمیت سررنتی کرره شررامل نسررل اول و مشاهده می  3طور که در جدول  همان
ماهیررت   .سررتزیرراد ا، اهمیت ازدواج در زندگی افراد بسرریار  استهای اجتماعی نسل دوم  گروهر  بیشت

زنان در برابر نظام   .های هنجاری استشده و مبتنی بر الزامها و زندگی مشترک از پیش تنظیمازدواج
و در د  زندگی زناشویی در سلطة مطلق مررردان قرررار دار  .هنجاری مردساالری رویکردی انفعالی دارند

دهررد. در صررحنة اجتمرراعی رخ میحوزۀ صمیمیت عاطفی کردارهای صمیمی زنان و مررردان در پشت
تر همررین های سررنی جرروانشود و در گروهمقابل، در الگوی صمیمیت مدرن که شامل نسل سوم می

زنرردگی   .ها عمدتاً مرراهیتی فررردی و عاشررقانه دارنرردخورد، ازدواجنسل با شدت بیشتری به چشم می
ماهیت روابط زناشویی به »رابطة ناب« و عالقررة متقابررل   .شویی دارای خصلتی پویا و تعاملی استناز

هررای قبررل تعرردیل یافترره، زنان در برابر نظام هنجاری مردساالری که نسرربت برره دوره  .گرایش دارد
دان چنرر های قبلی رویکردی تقابلی دارند و از ابراز کردارهای صمیمی در حضور دیگران برخالا دوره

و   گرنزهایمبکشدۀ« بک و  های زیادی با الگوی »صمیمیت فردیشود. این الگو مشابهتپرهیز نمی
»رابطة ناب« گیدنز دارد که هردو به اهمیت فردیررت، انتخرراب فررردی، دموکراسرری عرراطفی، عالقررة 

 ورزی در روابط صمیمی دنیای امروز تأکید دارند.متقابل، مذاکره و عشق
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 گیریبحث و نتیجه. 5
. در دورۀ بررسرری کررردمطالعرره    موردهای صمیمی زنان تبریزی را در سه دورۀ  پژوهش حاضر زندگی
سازی اقدامات زیادی را برای مدرن  اقتضائات توسعة کشور،  فشارها و  به  در واکنشاول، دولت پهلوی  

 زنان مشارکت هیلتس ،تهدا از این اقدامازنان و خانواده انجام داد، که تبریز نیز از امر مستثنا نبود. 
زنان بود. تغییرات حقوقی، گسترش مدارس دخترانرره و   اجتماعی  هایجامعه و تأثیرگذاری بر نقش  در

ویژه ایجرراد مرردارس حضور بیشتر زنان در عرصة عمومی حاصل این اقدامات بود. در ایررن زمینرره برره
زنان تبریررزی از از د برخی ان داها نشنوین، تبریز یکی از شهرهای پیشگام ایران بود. تحلیل مصاحبه

اند. این تجربرره ها »مدارس مختلط« را تجربه کردهاین توسعة اجتماعی بهره برده و حتی برخی از آن
هررم موجررب تغییررر   برررای مثررالها داشته اسررت؛  پیامدهای نگرشی و عملی برای زندگی شخصی آن

 شد.  از ازدواج زودهنگام هاآنهای زنان به ازدواج و زندگی زناشویی و هم موجب رهایی  نگرش 
 ,Pakizegi, 1978; Bauer, 1985; Paidarگونه که برخرری پژوهشررگران ) همان حال، بااین

1995; Afary, 2009 شک برای تبریررز هررم صرردق  اند و بی ( درمورد کل جامعة ایران اشاره کرده
در طبقررات برراالی    بیشررتر رسد  نظر می کند، توسعة اجتماعی زنان در این دوره نامتوازن بود و به می 

فرهنررگ جامعررة  سازی زنرران،درواقع، با وجود تغییرات قانونی گسترده برای مدرن  . داشتجامعه نمود  
 باقی مانده بود. مردساالر و  سنتی در خصوص روابط خانوادگی همچنان مورد مطالعه

در روابط   بود.  تنها زن بلکه فرد به معنای عام تحت نظارت اجتماعدر فرهنگ سنتی دورۀ اول، نه
صمیمی و زناشویی نیز فردیت و نقش فردی کمرنگ بود. به همین ترتیب، ازدواج در نسل اول زنرران 

ازدواج،    بود. مررالک داوری درمررورد برای خانواده و  خانواده  خانوادگی، توسط  موضوع  تبریز کامالً یک
ال ظهررور  دی مجرر هررای فررر بنررابراین، تمررایالت و مالک   ؛ هویت خانوادگی بود، نرره هویررت فررردی 

سرراخت و صررمیمی را دشرروارتر مییکی از سازوکارهایی که ظهور و بروز فردیت در روابط  یافت.  نمی 
های ازدواجشد، رواج  می  رفتن رضایت از زناشویی«حاشیهشدن تمایالت فردی و »بهاهمیت بی   موجب 

ل فقرردان اراده و ترروان  دلی ه برر بود. درواقع، ازدواج زودهنگام و ازدواج قبل از بلررو  اجتمرراعی    زودهنگام
شد و این والدین بودند کرره بررا ارادۀ خررود آینرردۀ  می شدن نقش والدین  موجب پررنگگیری فرد  تصمیم 

 زدند. زناشویی فرد را رقم می 
شده« است کرره در ادبیررات علرروم اجتمرراعی این تعبیری دیگر برای مفهوم مشهور »ازدواج تنظیم

اما تحقیق حاضر نشان داد که عالوه بر ازدواج،   ،شدالق میته اطهای فرمایشی گذشعموماً بر ازدواج
شده بوده است. بدین معنا که سیر زناشویی و زندگی مشررترک زندگی زناشویی نیز در نسل اول تنظیم

« خررانگی و مرررد برره یو نیز نقش زن و شوهر از پیش مشخص و معین بود. زن به »فضای خصوصرر 
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هررا و (. البترره نقشBeauvoir, 2000آورد )ت روی میش« اسبخ»فضای عمومی« که طبعاً »قدرت
شد و بنررابراین نررابرابری شدن در زنان و مردان درونی میاجتماعی  فرایندهای جنسیتی« طی  »تفاوت

ازدواج   ی ندرت از تنظیمررات و هنجارهررای اجتمرراع به شد و  جنسیتی در نگاه آنان »طبیعی« پنداشته می
 شد. سرپیچی می 

هررای پس از انقالب اسالمی، زنان ایرانی از جمله زنان تبریررزی پررس از آزادییعنی  در دورۀ دوم  
فردی و توسعة نامتوازن دوران پهلوی، شرایط تقریباً متفاوتی را تجربه کردند و عالوه بر قیدوبندهای 

ه طور کرر رو شدند. البته همررانهایی روبهفرهنگی در حوزۀ اجتماعی، به لحاظ قانونی هم با محدودیت
(، در Salmasizadeh, 2010خواهی پیشگام بررود )یز در جنبش مشروطه و عموماً در جریان ترقیتبر

(. مررردم تبریررز بررا Abrahamian, 1998: 486جریان انقالب اسالمی نیز نقش مهمی را ایفا کرررد )
هررای های آن کرره ظرراهراً بررا ارزش ها و ارزش پیروزی انقالب طبعاً با شدت و حدت بیشتری از آرمان

بنابراین، در   ؛کم در حوزۀ زنان و خانواده همخوانی چندانی نداشتند، دفاع کردندنبش مشروطه دستج
تبریز نقش مادری و همسری که نظام جدید برای زنان تعریف کرده بود به نظر پررنگ بود. با وجررود 

مرراعی زنرران ة اجتهای فنی و آموزشی مدرنیت توسعه یافتند و همین توسعاین، زنان تبریزی در جنبه
 ها را نسبت به دورۀ قبل تقویت کرد.تا حدی موقعیت آن ،نسل دومی در زمینة تحصیالت

اما دگرگونی اساسی در دورۀ سوم رخ داد. ابترردا رواج روزافررزون مرراهواره و اقبررال مررردم تبریررز برره  
ت برردن، مرردیریویژه در عرصررة روابررط خررانوادگی،  مبله فرهنگ مدرن، بههای ترکیه که عمدتًا  کانال 

هررای فناوریهای فردی و خواست برابری زن و مرد هستند و سپس اشاعة گستردۀ  فردگرایی، آزادی
افررزایش از جملرره هررای مرردرنیت ارتباطی و اطالعرراتی در دهررة هشررتاد، در کنررار ظهررور دیگررر جلوه

ان هررای گسررترده در نقررش و پایگرراه زنرر تحصیالت دانشگاهی و اشتغال روزافررزون موجررب دگرگونی
 های اجتماعی مهیاتر ساخت.ها و همنوایی با دگرگونیها را برای پذیرش نوآوریریزی شد و آنتب

. اگرچه در این اندکردههای ارتباطی جدید نقش مهمی را در این تحول ایفا فناوریرسد  نظر میبه
هررا و اوریفنیررن یل گسررترش روزافررزون ادلبهدوره، گفتمان اسالمی تریبون رسمی را در اختیار دارد، 

گریز هستند، گفتمان مدرنیسم نقش اصلی را در حوزۀ خصوصی بازی فضای مجازی که ماهیتاً کنترل
طبع دگرگونی انتظارات آنان از هکند. تحوالت مذکور موجب افزایش آگاهی زنان جوان تبریزی و بمی

رسررد تحررت تررأثیر  می   نظر ه ب هایی مواجه ساخته است. زندگی زناشویی شده و سلطة مردان را با چالش
شرروند. در  راحتی تسررلیم سرراختار جامعررة مردسرراالر نمی همین شرایط است که زنان جرروان امررروزی برره 

نفوذ پردامنة نیروهای مدرن بر جامعررة ایرانرری از جملرره تبریررز، نظرگرراه زنرران را نسرربت برره حقیقت،  
هررا را در م ارزشرری آنو نظررابسیاری از قواعد و هنجارهررای سررنتی دگرگررون کرررده  بودن  ناپذیرتغییر
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 طورکلی در رابطه با دیگری متحول کرده است. بر همررین اسرراس،خصوص خود، خانواده، همسر و به

 ؛ برررای نمونرره هایی آشکار پیدا کرده اسررت های قبلی تفاوت ماهیت روابط صمیمی در نسل سوم، با نسل 
نواده رهررا شررده و بیشررتر برره و خررا توان گفت که ازدواج در نسل جدید از قید سنتدرمورد ازدواج می

روز بر عالقة متقابل و دوسویه امری شخصی بدل شده است. امروزه تقدس ازدواج کمتر شده و روزبه
توان با کمی احتیاط با مفهوم »رابطررة نرراب« گیرردنز شود. این روند را میدر روابط زناشویی تأکید می

(Giddens, 1992توضیح داد. درواقع، فعالً به )توان از ظهور »رابطة ناب« در جامعة مورد میحتی نرا
های اساسی رابطة ناب مورد نظررر گیرردنز برقررراری رابطرره چرا که یکی از ویژگی  ؛مطالعه سخن گفت

کرره در شود؛ درحالیجز رضایت متقابل هیچ چارچوبی برای آن تعریف نمیبرای نفس رابطه است و به
تقابل است، این امر در چررارچوبی برره نررام ازدواج تبیررین قة مجامعة مورد مطالعه، هرچند تأکید بر عال

حال، همین تأکید بر عالقة متقابل موجب شررده کرره هررم قبررل از ازدواج بررر فردیررت و شود. بااینمی
انتخاب فردی تأکید شود و هم در طول زندگی زناشویی به تفاهم، برابری و احترررام متقابررل اهمیررت 

 داده شود. زیادی
تر در روابررط دموکراتیررک  محققان موجررب  ان در زندگی زناشویی از دید برخیری زنگاین مطالبه

نسررل سرروم زنرران   درمررورد. این نکته تا حدی  (2013پور،  برای نمونه جالییجامعة ایران شده است )
رسد این امر لزوماً به معنای ظهور الگوی »خررانوادۀ مرردنی« مررورد نظر میکند، اما بهتبریز صدق می

آمیز در زندگی زناشویی نیسررت. زنرران جرروان هرچنررد در برابررر قرردرت سررلطه  (2013)  پوریینظر جال
کننررد، مررردان نیررز همچنرران برررای حفررظ موقعیررت برتررر خررویش در نظررام مردساالری مقاومت می
توانررد یکرری از دالیررل افررزایش کنند. همین رویکرد تقابلی زنرران و مررردان میمردساالری تالش می

توان گفت تأکید و گرایش قبح طالق در میان زنان نسل جوان باشد. میکاهش  های زناشویی و  تنش
 آمیزی احتمررال جرردایی و طررالق راطور تناقضزنان به »دموکراسی عاطفی« یا رابطة دموکراتیک، به

و کیفیررت   رابطررهبودن  ها نشان داد، هرچرره دموکراتیررکطور که مصاحبهیعنی همان  ؛ددهمی  افزایش
تر اسررت کرره ایررن امررر تر باشد، به همان اندازه نگرش آنان برره طررالق متعررادلمهم رابطه برای زنان

تنها برره شرررایط سازد. درواقع، مقاومت زنان در بسیاری موارد نرره  تررا محتمل  رابطه  تواند گسستمی
های مشترک تمام شود. به تعبیررر پاشیدن زندگیشود، بلکه ممکن است به بهای ازهمبهتر منجر نمی

ای آلرروده برره اجسرراد تلز، »منظرۀ انسانی آزادی زنان و دفاع مردان از امتیازاتشان منظرررهل کاسمانوئ
 (.Castells, 2001: 177های تباه شده است« )زندگی

رغم آنکه نسل جدید بر مفاهیمی مانند عشق، شریک زندگی، تفرراهم، به همین خاطر است که به
ترروان سررت. میا  ق عاطفی هم به همان نسبت برراال و طال  تأکید دارد، میزان طالق  و...عالقة متقابل  
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تفاهم، عالقة متقابل و شریک زندگی اهمیت پیدا کرد، زندگی زناشویی   مانندهایی  گفت از وقتی ایده
برره همرران نسرربت بررر   ،کوشندبیشتر در مخاطره قرار گرفت. زنان در عین اینکه برای حفظ رابطه می

اند کرره بررا بنابراین پیوندها در برخرری مرروارد چنرران شررکننده  ؛ددارن  استقالل و برابری در رابطه تأکید
 ,Beck & Beck-Gernsheimگرنشررایم )پاشند. آنچرره بررک و بکترین تعارضی از هم میکوچک

هررا، وار از همین وضعیت است. برره برراور آننامند، توصیفی خالصه( »آشوب طبیعی عشق« می1990
تر از هر زمان دیگری است«، »دشوارتر از حال که »مهمدرعینعشق و رابطه در دنیای مدرن امروز،  

ست. تالقی و برخورد این دو یعنی »اهمیت رابطه« و »دشواری حفظ رابطرره« موجررب ههمیشه« نیز  
کننررد ای در جامعة مورد مطالعه شده است. زنان و مررردان جرروان تررالش میهای رابطهافزایش تنش

حررال،  ا جررال دهنررد و برره هررر ترتیررب آن را حفررظ کننررد. بااین شرران ر هرروزه روابط صمیمانه یا عاشقانه 
ای میان زنان و شوهران در جامعه چنان زیرراد اسررت کرره تصررویری متنرراقض از روابررط  رابطه   های تنش 

 وبرق ولی ناپایدار.پرزرق  هایصمیمیت  شود: صمیمی مشاهده می 
ها آگاهی با مشاهدۀ مکرر طالق)این ها در جهان معاصر ناپایدارند  آگاهی از این واقعیت که رابطه

ایجرراد احسرراس نرراامنی در   موجرربطور منطقی  شود(، بههای پیرامونی حاصل میدر جامعه و خانواده
 .کوشررندشوند و برای تغییررر آن میراحتی تسلیم این احساس نمیشود. اما زنان و مردان بهرابطه می

عالقرره«   ابرازهای جوان به  همگانی زوجرایش  ای است که تحقیق حاضر در قالب »گاین همان نکته
هم ناشی از احساس ناامنی در رابطرره اسررت و   ،رسد ابراز عالقهنظر میبهحال  د. بااینکرتأکید    بر آن

های امروزی شدیداً بررر واقع، پیوندها و رابطهعشق برای همسران امروزی. به زیادهم ناشی از اهمیت  
ای هستند و نرره سو ههایی ذهنی و بینکه عشق و عالقه پدیده  آنجا  عالقة متقابل استوار هستند و از

نظر بررهد. بررا وجررود ایررن،  شوعینی، هر لحظه باید ابراز شوند تا وجود و حیات آن برای طرفین محرز  
فردی یافته است. مادامی که ابراز بعدی فراتر از روابط بین  ،رسد ابراز عالقه در جامعة مورد مطالعهمی

اهمیت رابطه و ابررراز  ای برای ابراز  مثابة وسیلهتواند بهشود، میة زن و شوهر مربوط میرابط  عالقه به
تواند صرفاً نمی  گزیند، اما زمانی که مخاطبانی فراتر از دو سوی رابطه برمی   ، پایبندی طرفین به آن باشد 
نررد ولنترراین، )مان های خرراصهای مفصررل در مناسرربتمثالً برگزاری جشررن  ؛برای ابراز پایبندی باشد
( و انتشار عمومی تصرراویر مربرروط برره آن یررا تصرراویر دیگررر کردارهررای و...سالگرد ازدواج، روز تولد  

ورزی ای برای عشررقصرفاً شیوه ،ویژه اینستاگرامهای اجتماعی بهصمیمی میان زن و شوهر در شبکه
انررد «ا فرهنگی»مصر  های صمیمیت، نوعیمحض یا ابراز عالقة محض به همسر نیست. این شیوه

، رقابت طبقاتی افراد برای مصرررا (2011)  1کنند. به زبان بوردیوکه در راستای ایجاد تمایز عمل می

___________________________________________________________ 
1. Bourdieu 
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بنرردی فرهنگی به میدان صمیمیت نیز اشاعه یافته و افراد در این حوزه به دنبال ایجاد تمایز یررا طبقه
 های صمیمیت خویش با دیگران هستند.شیوه
اسررت. در  این تمایز مبتنی بر سررلطة هژمونیررک گفتمرران صررمیمیت مرردرنتبار  رسد اعنظر میبه

 ،هایشان ابایی ندارنرردتنها از بیان احساسات رمانتیک و صمیمیتراستای همین گفتمان، زنان جوان نه
ترروان گفررت در  ( می Elias, 1939دانند. با الهام از نوربرت الیاس ) می   بودنمدرنای از  نشانه بلکه آن را 

برردین معنررا کرره . های زناشویی هستیم زنان تبریز شاهد کاهش آستانة شرم در ابراز صمیمیت سوم   نسل 
های نسل جرروان، از انجررام کردارهررای امروزه میزان شرم از صمیمیت علنی کاهش یافته است و زوج

 در ساله و صرررفاً 70-60ندارند. این تحقیق در محدودۀ زمانی تقریباً   ییصمیمی در حضور دیگران ابا
ورزی و انجررام کردارهررای صررمیمی خصوص ابراز علنی کردارهررای صررمیمی نشرران داد کرره عشررق

تر حرکررت های جوانتر به نسلهای قدیمیتدریج که از نسل)صمیمیت عاطفی( در حضور دیگران به
تر و صررحنة اجتمرراعی نررازکهررای پشترفترره پرده، کمتر مایة شرمسرراری تلقرری شررده و رفتهدکنمی

تدریج کاهش یافته و مررردم کمتررر از کردارهررای صررمیمی یعنی آستانة شرم به  ؛است  ر شدهتکمرنگ
 خویش احساس شرم دارند.

در جامعة مورد مطالعرره تشررخیص   درنهایت اینکه تحقیق حاضر وجود دو نوع آرمانی صمیمیت را
تحقیق رند. نوعی در دو سوی یک طیف قرار داداد: صمیمیت سنتی و صمیمیت مدرن. این دو الگو به

 ؛های امروزی با گستره و شدت بیشتری به الگوی صمیمیت مرردرن گرررایش دارنرردنشان داد که زوج
های حررال، تقلیررل شرریوههای قبل بیشتر به صمیمیت سررنتی تعلررق دارنررد. بااینکه زنان نسلدرحالی

میت ی صررمیهاتفرراوت و تنرروع در شرریوه  گرفتننادیررده  گوناگون صمیمیت به این دو الگو، به معنای
های فردی  شان بسته به ویژگی های صمیمی مطالعه نیست. قطعًا زنان و مردان برای زندگی جامعة مورد  

ویژه تحصرریالت دانشررگاهی( و طبقررة از جمله اشتغال بیرون از خانرره، تحصرریالت )برره  شان و گروهی 
سررازی و دهای ساحررال، محقررق برررکننررد. بااینهای متنوع و تغییرپذیری را اتخرراذ میاجتماعی شیوه

 هایی است.بندیساختن تحلیل، ناگزیر به ایجاد چنین مقولهمنتظم
های زیررادی بررا الگرروی صررمیمیت شررده در ایررن مقالرره، مشررابهتالگوی صمیمیت مدرن مطرح

گرنشایم و رابطة ناب گیدنز دارد که هردو به اهمیررت فردیررت، انتخرراب فررردی، شدۀ بک و بکفردی
ورزی در روابط صمیمی دنیای امروز تأکیررد دارنررد. بل، مذاکره و عشقمتقا  دموکراسی عاطفی، عالقة

طور کامل بررا جامعررة مررورد  ها مورد تأکید است، به حال، تحقیق حاضر نشان داد آنچه در این نظریه بااین 
روز بررر عالقرره و انتخرراب فررردی تأکیررد بیشررتری  مطالعه انطباق ندارد. اگرچه زنان جوان تبریزی روزبرره 

ین وضعیت چنان نیست که بتوان از سلطة فردیت مورد نظر اولریش بک یا رابطة نرراب مررورد  ند، ا کن می 
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هررا را برررای  تأکید گیدنز بر حوزۀ روابط صمیمی سخن گفت. هرچند توسررعة اجتمرراعی زنرران جرروان آن 
شرران  نشرراندن اراده و انتخرراب فردی کرسی تر کرررده، برررای به گرفتن سکان زندگی خود مصررمم دست به 
نظام هنجاری مردساالری، افکار قالبی در خصوص هویت دختران و زنرران،   مانند هایی با چالش  مچنان ه 

 های رسمی( مواجه هستند. و گفتمان رسمی سنتی )شامل نظام حقوقی و رسانه 
بنرردی مررورد مطالعرره، البته این نکتررة اخیررر، صرررفاً مخررتص نسررل سرروم نیسررت. در طررول دوره

اند. گفتمان سنت که پررس ای مورد نظر خود برای خانواده پرداختهالگوههایی خاص به ترویج  گفتمان
ای گرفت حامی صمیمیت سنتی اسررت و گفتمرران در قالب گفتمان اسالمی جان تازه  1357از انقالب  

سررازی اجبرراری های مدرنگفتمان مدرن که از دورۀ اول و با سیاست  .مدرن مدرنیت حامی صمیمیت  
های برراالی اجتمرراعی قوانین خانواده و به لحاظ فرهنگی در الیهد در  حکومت شروع شده بود، هرچن

گفتمرران سررنتی امررا    ،ای گذاشته بود، نتوانست در بدنة سنتی جامعه تأثیر عمیقی بگذاردتأثیر گسترده
فرهنگ ( در Afary, 2009گرایانه )صورت زیرپوستی در قالب تعلقات اسالمبه ترگرا که پیشخانواده

بررا   صورتی آشکار ادامه یافررت ودر قالب گفتمان انقالب به  پس از انقالب اسالمی  اشت،مردم وجود د
حمایتی که از سوی نهادهررای رسررمی گرفررت برره گفتمرران مسررلط در عرصررة خررانواده تبرردیل شررد 

(Aliahmadi, 2013: 2این حمایت .)های بعرردی برره های اول انقالب آغاز شد و در دهررهها از سال
آموزان در طول تحصیل، گذشته از و استحکام یافت. در همین راستا، دانشقویت  مندتری تشکل نظام

های تعلیم و تربیت اسررالمی را های خانوادگی آشکار و مستتر در متون درسی کلیة دروس، کتابپیام
کردن درسرری بررا عنرروان دانررش خررانواده و ها نیز ملزم به پرراس بینند. دانشجویان دانشگاهآموزش می
 آشکارا با رویکردی اسالمی تدوین شده است. ند کهجمعیت هست

درک خاصی از خررانواده و های گوناگونش،  صداوسیما بازوی دیگر این گفتمان است که در برنامه
شررود های مختلفی از تلویزیون دربارۀ خانواده پخش میکند. هرروزه برنامهخانوادۀ موفق را ترویج می

خانوادۀ خوشبخت، خررانوادۀ ایرانرری و خررانوادۀ برتررر بحررث   رموردسایت دها مجله، روزنامه و وبو ده
و  کنند. روشن است که موضع نهادهای رسمی در حوزۀ خانواده، حمایت از گفتمان سنتی اسررالمیمی

در فضررای جامعررة  رسد  نظر می به حال  بااین   است.گفتمان مدرنیستی و مشخصاً عشق رمانتیک  طرد  
ا که بعد از انقالب بر عرصة گفتمررانی جامعرره حرراکم شررد و  گر ده گفتمان سنتی خانوا امروز ایران، 
های مرردرن از طریررق  گفتمان رسمی تبدیل شد، یگانه گفتمان رایج نیست. هجرروم برداشررت درواقع به  

هررای سررینمایی کرره پررس از بازشرردن نسرربی فضررای سیاسرری در دورۀ  های داخلی )از جملرره فیلم رسانه 
مرزی و  های برون یافتند( و رسانه   شبکة نمایش خانگی ا و  ینماه اصالحات، مجال نمایش را هرچند در س 
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حضور روزافزون زنرران در جامعرره و حرروزۀ   های اجتماعی گوناگون، در کنار ای و شبکه های ماهواره کانال 
 های مختلف بدل کرده است. عمومی، خانوادۀ ایرانی را به محل نزاع گفتمان 

های صمیمیت در طول سه نسل مورد بررسرری برره شیوه که  کرد  بار دیگر باید تأکید  در پایان یک
هررایی آشررکار بررا نحوی آشکار دگرگون شده و شرریوۀ غالررب زنرردگی صررمیمی در نسررل سرروم تفاوت

زنرردگی زناشررویی دارای  .ها عمدتاً ماهیتی فردی و عاشررقانه دارنرردهای قبلی دارد. امروزه ازدواجنسل
زناشویی به رابطة ناب و عالقة متقابل گرررایش وابط  ماهیت ر  .وگو استخصلتی پویا و مبتنی بر گفت

و از ابراز کردارهای صررمیمی در   .زنان در برابر نظام هنجاری مردساالری رویکردی تقابلی دارند  .دارد
هایی هسررتند کرره ها همان ویژگیشود. اینهای قبلی چندان پرهیز نمیحضور دیگران برخالا نسل

های صمیمی دنیای امررروز گیدنز و زیگمونت باومن به رابطهتونی  اولریش بک، آن  مانندنظرانی  صاحب
 ورزی.دهند: فردگرایی، انتخاب فردی، دموکراسی عاطفی، عالقة متقابل، مذاکره و عشقنسبت می
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