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  چكيده
اند   ابعاد متفاوتي به خود گرفته ،تدريج هاي اخير در ايران، به تحوالت اجتماعي سال

يكـي از ايـن   . انـد   ها كه رفتارهاي افراد را مشـمول تغييـر قـرار داده    تنها ارزش و نه
تغييرات در حوزة روابط جنسي پيش از ازدواج و در مناسبات بـا جـنس مخـالف    

روابـط جنسـي پـيش از    دهـد كـه     نشان مي نتايج تحقيقات متعدد. روي داده است
ايـن  » رشـد «امـا بيـان   . هاي اخير، ميان جوانان افزايش يافته است ازدواج، در سال

تـدريج   كه افزايش حجـم ايـن رفتارهـاي جديـد بـه      روابط همة ماجرا نيست؛ چرا
هـاي    گونـه «امـروزه بـا    جا كـه  تا آناست را نيز در پي داشته  ها آنتر شدن  پيچيده
. دارندهاي متفاوتي   ايم كه خاستگاه  ي پيش از ازدواج مواجهاز روابط جنس» متفاوتي

الگوهاي متفاوت روابط جنسي پيش از ازدواج شناسي  سنخهدف اين تحقيق كيفي 
نفر از پسران و دختراني كه اين روابط را  54در اين تحقيق، با . در ايران بوده است

كـه الگوهـاي    دهـد  ان مينشهاي پژوهش   يافته. اند مصاحبه شده است  تجربه كرده
تفكيك و تكثير شده » شش دسته«روابط جنسي پيش از ازدواج در ايران به حداقل 

روابـط  . 2؛ )گـري  الگوهاي روسـپي (روابط آزاد . 1 اند از اين الگوها عبارت. است
 روابط ضـد . 5؛ خانگي همروابط . 4پسر؛  دوست ـ دختر روابط دوست. 3اي؛   صيغه
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اين الگوهاي گوناگون . روابط مبتني بر عشق سيال. 6؛ و )يبالگوهاي فر(عاشقانه 
گفتمـان  «: مجـزا كـرد   ديگـر  يـك توان در زير چتر سـه گفتمـان متفـاوت از      را مي

هاي سـوم،   روابط دسته(» گفتمان مدرن«، )هاي اول و دوم روابط دسته(» پيشامدرن
ز ايـن  هريـك ا ). روابـط دسـتة ششـم   (» گفتمـان پسـامدرن  «، و )و پـنجم  ،چهارم
هـا نـه    افراد در اين گفتمـان خوانند و  مي فراها را در جهت خاصي   سوژه ها گفتمان

ميان، گفتمان پيشامدرن  اين در. اند  هاي متفاوتي نيز پيدا كرده  صرفاً رفتارها كه ارزش
در كنـار   ،قدمتي به درازاي تاريخ دارد كه تاكنون به بقاي خود ادامه داده است؛ امـا 

هاي پنهان جامعة شهري، دو گفتمان مدرن و پسامدرن نيز سـر    در اليه ،، امروزه آن
هايشان، هر دو محصـول فراينـد مدرنيتـه در جامعـة       رغم تفاوت به ،اند كه  برآورده
؛ الگوهايي از رابطه كه به مدد تحوالت سـاختار اجتمـاعي و اقتصـادي و     اند ايراني

  . اند  با گسترش زيادي مواجه شده ،هاي اخير  تغييرات ارزشي ناشي از آن، در سال
عاشـقانه،    روابط جنسي پيش از ازدواج، روابط عاشقانه، روابـط ضـد   :ها كليدواژه

  .خانگي عشق سيال، هم

  مقدمه
. دهد  ميخبر هاي اخير  در سال   تحوالت اجتماعي ايران از تغييراتي آرام ولي گسترده ةمطالع

اي از تغييـرات    بـا امـواج فزاينـده    تدريج بهايران  ة، جامعبا گسترش امكانات جديد ارتباطي
؛ 1381ارمكـي و ديگـران،    آزاد؛ 1380 پـور،   رفيـع (ده اسـت  شـ ارزشي و هنجاري مواجـه  

هـا    خانـه  و اينترنـت بـه   ورود امكانـاتي چـون مـاهواره   ). 1388فـر،    ساروخاني و صداقتي
، پـيش روي مخاطبـان   تاوفـ تمهـاي    از جوامع و فرهنـگ  ،هاي متفاوتي از زندگي را  سبك

را بـه     هـا  آنهاي پيشين   مستقيم و پنهان، ارزش اي غير  گونه به ،ايراني خود قرار داده است و
گذارد؛ نمايش   مي   ها آنهاي جديدي مقابل   گزينه ،براي زندگيحال،   عين چالش طلبيده و در

ها در جامعه منجر شـده    ها و نگرش  هاي ديگري از زندگي كه به تغيير تدريجي ارزش  شيوه
دهـد    خوبي نشـان مـي   نسلي به  هاي بين  فرايند تغييرات ارزشي خود را در شكافاين . است

اي است كـه    تغيير در جامعه ةدر نسل و روندي كه نشان يچرخش ).1386عباسي و ايمان، (
ا شـكاف  تغييرات ارزشي ب .در جوانان تأثيرگذار است تر كمهاي سنتي آن   هنجارها و ارزش

شـود و    هاي سنتي در جامعه شروع مي  تر به ارزش  هاي جوان  كردن نسل  تها و پش  بين نسل
  .تر بينجامد  ممكن است به تغييرات اجتماعي گسترده

ايرانـي بـا تغييـرات     ةهاي اخيـر، جامعـ   طرفي، در كنار تحوالت نظام ارزشي در سال از
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يكـي از ايـن مـوارد،    . گريبان است به دست ها در اين سال اجتماعي و ساختاري ديگري نيز
اكنون . آن بر رفتارهاي جوانان است تعددمتغيير ساختار اقتصادي كشور و تبعات اجتماعي 

سـال رسـيده اسـت؛     10در ايران بـه بـيش از   » بلوغ اقتصادي«و » بلوغ جنسي«بين  ةفاصل
شود   تغال پايدار حاصل ميبلوغ اقتصادي با اش. روز در حال افزايش است به روزاي كه   فاصله

. ايراني بدل شـده اسـت   ةجامع دريكي از مسائل كليدي   اشتغال جوانان به ،در اين ميان ،و
ازدواج اسـت و مشـكالت اقتصـادي بـر سـن ازدواج در شـهرهاي بـزرگ         ةاشتغال مقدم

ن در ايـرا  جنسـي  ارضاي نياز تنها راه مشروعاين همه در حالي است كه ازدواج . افزايد  مي
افـزايش سـن ازدواج فشـارهاي    . شـده اسـت   رو روبهاست و اكنون اين راه با موانع زيادي 

بـيش از   ،ايـران در حـال حاضـر،    در .زيادي به جوامع با سـاختار سـنتي وارد كـرده اسـت    
  1.اند  كه هنوز ازدواج نكرده ندا ازدواجميليون جوان در سن  12

شده  تر بيشگذشته بسيار  ةچند ده ازها   اهدانشگ شده در قبولافراد  تعداداز سوي ديگر، 
ايـم كـه بـراي ازدواج در سـنين       التحصيل بيكار مواجه  است و اكنون با چندين ميليون فارغ

التحصيالن  هاي رسمي دولت، بيكاري فارغ  طبق گزارش. ندارند شانس چنداني مناسب خود
  مسـئلة اكنـون بـا    جامعة ايراني   2.دانشگاهيان است برابر بيكاري غير 10دانشگاهي در ايران 

درس و مطالعه و دانشگاه را رمـز خوشـبختي    ، كهها جوان ميليون :مهمي مواجه شده است
پـس از   ،و انـد  زندگي بهتر، راهي طوالني را سـپري كـرده   داشتنبه اميد  ،پنداشتند  خود مي

سرابي بيش نبـوده اسـت و    اند  اند آبي كه از دور ديده  فهميده   ها آنها تالش، بسياري از  سال
. دنبال آن نرفتند به بتدااند كه به اين سراب اعتماد نكردند و از همان ا  هايي بوده زيركان همان

هـاي اخيـر در    كه ميزان افسردگي در سال است   اين عوامل در كنار عوامل ديگر سبب شده
 احسـاس آنـومي   تـدريج  بـه و ) 1388نيـا،    لطفـي (التحصيالن دانشگاهي بـاال رود    ميان فارغ

)anomie(  در آنان افزايش يابد)احسـاس آنـومي  ). 1388؛ افقي و صادقي، 1378پور،   رفيع، 
  .شده استمنجر هايي جديد در ميان بخشي از جوانان جامعه   گيري ارزش  به شكل ،خود

 ناامني«افراد شاغل هم با بلكه التحصيالن بيكار نيست؛   اين وضعيت فقط مربوط به فارغ
ناامني شـغلي   ةلئمسسازي در كشور،   با فرايند خصوصي. ندا شديدي در ايران مواجه» شغلي

است و فراتر » بيكاري« مسئلةاز » ناامني شغلي«. شده استهم  تر  هاي اخير برجسته  در سال
هاي   يكي از شاخصه .كنند  شغلي خود را ناپايدار احساس مي ةبه شاغالني نظر دارد كه آيند

هـاي اقتصـادي     اين وضعيت، در سـازمان . كاري است» قراردادهاي موقت«ناپايدار مشاغل 
كند   مدت كارفرمايان را مخير مي قراردادهاي كوتاه ،امروزه. شود مي روز فراگيرتر به روز ،ايران
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هر زمان كه بخواهند كارمندان خود را )   اي  هيچ هزينه  و گاهي حتي بي(اي   كه با اندك هزينه
فراموشـي اسـت و    رو بهدر دوران معاصر، استخدام بلندمدت و عمرانه . كنند اخراجر از كا

فراينـد اصـالح نظـام    . آميـز بـدل كـرده اسـت        جهان مدرن را به جهاني مخـاطره  همين امر
گيـري    داري بـه شـكل    سمت الگوي نظـام سـرمايه   و حركت به ،سازي  اقتصادي، خصوصي

. شـده اسـت  منجـر  هـاي شـهري ايـران      اي در اليـه   هتغييرات اجتماعي و فرهنگي گسـترد 
از بـين رفتـه و   شـغلي   آورده و آرامش را برده است؛ امنيـت را شدن اقتصاد، آسايش  رقابتي
كاهش امنيت اقتصادي افراد امنيت رواني آنـان را نيـز    .شفاف شده است شخصي غير ةآيند

اما  ؛در جامعه بود» طالق« ةدر گذشته، مشكالت اقتصادي يكي از عوامل عمد. ستانده است
. بـدل شـده اسـت   » نكـردن  ازدواج« ةامروزه مشكالت اقتصادي بـه يكـي از عوامـل عمـد    

 منجـر  در جامعـه » تـرس از ازدواج « ةبه پديد ،در فضاي جديد ،»ناامني شغلي«و » بيكاري«
گـر تقـديرگراي ديـروز     گرتر از كنش امروز بسيار حساب ةكرد  تحصيلگر  شده است؛ كنش

دهند كه طالق بهـاي    راحتي تن به ازدواج نمي در شرايط جديد، افراد مانند گذشته به .است
گيـري    هاي اخير و شـكل   اين تحوالت، افزايش سن ازدواج در سال ةنتيج. سنگين آن باشد

  .الگوهاي جديد رفتاري در پي آن بوده است
افـزايش  «و  ،يك سـو  از ،»بلوغ جنسي«در اين ميان، افراد مختلف با فشارهاي ناشي از 

هـاي متفـاوتي     و شكاف رو به گسترش ميان اين دو بـه گونـه   ،از سوي ديگر ،»سن ازدواج
هاي جديد يكي از تبعات  هاي آنوميك و پيدايش ارزش  گيري نگرش  شكل. كنند  برخورد مي

 ،تـدريج  بـه  ،تغييرات نظام ارزشي و تغيير ساختار اقتصادي ايران. اين گسست فزاينده است
زمينه را براي بروز الگوهاي نويني از رفتارهاي جنسي در ميـان بخشـي از جوانـان ايرانـي     

هايي نوين و پيدايش الگوهاي جديـدي از رفتـار كـه     گيري ارزش  فراهم كرده است؛ شكل
ي كه در اين تحقيقاتاندك . كنند  آنان عمل مي ةنشد ارضاهايي به نيازهاي دروني   پاسخ مثابة به

دهد كه روابـط جنسـي پـيش از ازدواج در ايـران در حـال        نشان مي م شده استزمينه انجا
آبادي فراهاني   ؛ خلج1388، و ديگران ؛ گرمارودي1384نيا و ديگران،   سليمي(افزايش است 

گونه روابط از  گسترش اين ).,Mahdavi 2008 ؛Mohammad et al., 2007؛ 1389و مهريار، 
گذاري و مطالعـات آكادميـك در     مغفول در امر سياستجمله موضوعات حساس و عموماً 

بـا جـنس مخـالف بـه يكـي از      » رابطـه  ةنحـو «تفاوت در نگـرش بـه    ،امروزه. ايران است
 & Blesk( هاي شهري بدل شـده اسـت    نسلي در خانواده   بين ةهاي مناقش  ترين كانون  اصلي

Buss, 2001 .(و تـداوم   گيـرد  مـي ن شـكل  اين روابط پنهاني و دور از چشم والـدي  تر بيش
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محمـدي و    زاده( جوانـان » رفتارهـاي پرخطـر  «و » جـواني جمعيـت  «در اين بـين،  . يابد  مي
به ) 1388 ،مقدم  مقدم و فتحي  هدايتي ؛1388 ،رانديگعطايي و  ؛1388و  1387 ،احمدآبادي

 ترشربط از احتمال گس مسئوالن ذي. يكي از عوامل هشداردهنده در ايران تبديل شده است
گويند و تلويحاً گسترش روابط جنسي پرخطر در اين سـنين    سخن مي جوانانايدز در ميان 

اي بغرنج در حال  مسئله. دانند  در ايران مي 3»موج سوم ايدز«گيري   را عاملي براي آغاز شكل
در اين ميان، بسياري از والـدين  . گرفتن آن است است و سياست غالب نيز ناديدهآمدن  پديد
 و ؛دانند  نميشان   جوانان والدين خود را محرم اسرار جنسي يشترب. ز ماجرا باخبر نيستندهم ا
  .بر فرزندانشان مشكل كرده استرا    ها آنها كنترل   اطالعي خانواده    بياين 

كـه بسـياري از   شده است پيشين سبب شناسانة  سنخخأل وجود تحقيقات ، از سوي ديگر
هـاي اخيـر را بـه يـك چشـم       بط جنسي پيش از ازدواج در سالهاي روا  شكل ةمسئوالن هم

هـاي اجتمـاعي     هاي واقعيـت   هاي يكساني بدهند و از درك پيچيدگيكار راه درنتيجهبنگرند و 
 از دقيـق  يشـناخت نداشـتن  . نيابنـد  دررا    هـا  آنهاي گوناگون اجتماعي   غافل بمانند و خاستگاه

را هم بـا اشـتباهات خطرنـاكي مواجـه        ها آندرمان  وتشخيص  هاي  هاي اجتماعي راه  بيماري
از  )typology( شناسي  رسالت و هدف خود را سنخ با اين ديدگاه، ،لذا اين مطالعه. خواهد كرد
است تا از ايـن طريـق بتـوان بـه     درنظر گرفته   روابط جنسي پيش از ازدواج  اوتالگوهاي متف
شهري دست يافت؛ فهمي كه خود  ةي پنهان جامعها  از وضعيت موجود در اليه تر  فهمي عميق

 .باشدتر بعدي   هاي دقيق  ريزي  اي پژوهشي و مديريتي براي مطالعات و برنامه  تواند زمينه  مي
  

 مروري بر ادبيات پيشين 
اي   هاي آن، هميشه مطالعـه   هاي اجتماعي، بدون بررسي ريشه  شناختيِ واقعيت  تحليل جامعه
هاي پنهـان    پنجره هاي اجتماعي  بسترهاي تاريخي پديده ةمطالع. ده استبنيه بو ضعيف و كم

كه در گذشـته حـادث   را دهد عواملي   گشايد و به او اجازه مي  واقعيت را به روي محقق مي
اساس، هميشه  همين بر. تري دريابد  دهند با فهم عميق  اند و امروز به حيات خود ادامه مي  شده

هـاي اجتمـاعي و تحليـل      شناسي، شناخت زايشگاه تاريخي واقعيـت   از وظايف مهم جامعه
ها در فهم تغييـرات    ترين راه  از گذشته تا امروز بوده است و اين مهم از دقيق   ها آنوضعيت 

روابـط جنسـي   « ةراستا، مطالعـه در زمينـ   همين در. شود  مي محسوباجتماعي جهان معاصر 
: دكـر گيـري   ين چهـارچوب در دو سـطح مختلـف پـي    توان در ا  را نيز مي» پيش از ازدواج

  .»ايران«هاي اخير در  و سال» جهان«اخير در  ةتحوالت روابط جنسي چند ده
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اي در ايـن حـوزه در طـي      شناسي خانواده از تغييرات گسترده  جامعه ةمطالعات در زمين
   ها آنبه بروز تغييراتي كه عوامل متعددي منجر  ؛داردحكايت قرن اخير در سراسر جهان   نيم

يكي از ايـن  . در پي داشته است تعددمحال پيامدهاي گوناگوني براي جوامع   عين درشده و 
 ةگسـترش رابطـ  . تغييرات، شيوع روابط جنسي پيش از ازدواج در اين جوامع بـوده اسـت  

 ةدر اواخـر دهـ   sexual revolution(4( »انقـالب جنسـي  «جنسي پيش از ازدواج محصـول  
 ةدر چند دهـ ). Legkauskas & Stankeviciene, 2009( امع غربي بوده استم در جو  1960

داران  و طـرف  بوداي جديد   يافته پديده  پيش، اين روندها حتي براي مردم كشورهاي توسعه
هاردينـگ و   .اين تغييرات ارزشـي صـورتي فراگيرتـر پيـدا كـرد      تدريج بهاما  ؛كمي داشت

بـيش از  از نظـر   ،1969در سـال   ،انـد كـه    ن دادهنشـا  )Harding & Jencks, 2003( كسنج
چنـد   فقط ،اما ؛جنسي پيش از ازدواج امري زشت و مذموم بود ةرابط انييامريكا درصد  75

كـه   طوري ه؛ بدكرتغييرات فاحشي پيدا  امريكاگونه روابط در  سال بعد، ديدگاه غالب به اين
ـ  ةرابط يانيامريكاد درص  33 فقط، م 1980 ةدر ده امـري ناپسـند    را يش از ازدواججنسي پ
 رابطة جنسيجوانان  ةتقريباً هم امريكاامروز ة و اين در حالي است كه در جامع دانستند مي

  .)Regnerus & Uecker, 2011( كنند  تجربه مي را پيش از ازدواج
بعـد از   ،محدود نشد و كشورهاي اروپايي را هم فـرا گرفـت و   امريكااين تغييرات به 

  ي شـمالي  امريكـا در . اشـاعه يافـت  متفـاوت  به ساير نقاط جهان در اشـكال   يجتدر بهآن، 
  مسـتقيمي  رابطـة  » افـزايش سـن ازدواج  «بـا  » پيش از ازدواج رابطة جنسي«و اروپا، شيوع 

   تنهـا سـن ازدواج   در ايـن كشـورها نـه    ،اخيـر  ةدر چنـد دهـ  ). Welling et al., 2006( دارد
)marriage age(ازدواجدرصــد كــه بل ؛، افــزايش يافتــه )marriage rate(  هــم نســبت بــه

 ).;Bumpass & Lu, 2000 Lee, 2010( گيـري داشـته اسـت    چشـم » كاهش«هاي قبل   دوره
تغييرات گوياي آن    اين. كنند  ازدواج مي» ديرتر«و » تر كم«در اين كشورها،  ،امروزه جوانان

تحـوالت  . وي داده اسـت اي مهـم در ايـن جوامـع ر     اخيـر، واقعـه   ةدر چند ده ،است كه
اقتصادي و تغييرات اجتماعي در پي آن بسـياري از معـادالت را بـر هـم زده و الگوهـاي      

عنـوان الگـوي    بـه  ،رقيبي جدي در مقابـل ازدواج مثابة  به تدريج بهناپايدار روابط شخصي 
پيش از ازدواج و تـداوم آن   رابطة جنسيدر اين كشورها، . مطرح شده است ،روابط پايدار

 )cohabitation( »خـانگي  هم«است كه شده  منجر هاي جديدي از خانواده  ه پيدايش گونهب
سـرعت در حـال افـزايش     اي جديد كه بـه   خانواده است؛در غرب    ها آنترين  يكي از مهم

باشـي   و همباليني  هم هاي شناختي ايراني از آن با نام  كه در ادبيات جامعه ، خانگي هم. است



 7   و ديگران ارمكي تقي آزاد

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دوم، سال پژوهي فرهنگي جامعه

 ديگـر  يـك رسمي يك زوج بـا   د، همان زندگي مشترك بدون ازدواج و غيرشو  هم ياد مي
بين دو شريك جنسـي رنـگ   » تعهد قانوني«در الگوي جديد، ). 795: 1386گيدنز، ( است
خـانگي را   درصد جوانان انگليسي هم  30امروزه . شود  پررنگ مي» تعهد عاطفي«بازد و   مي

در اسكانديناوي  ، كهو اين در حالي است ) Barlow et al., 2005( دانند  بر ازدواج مقدم مي
در ايـن  . ازدواج را بـه حاشـيه رانـده اسـت     خـانگي كـامالً   شمال اروپا، هـم كشورهاي و 

   .)Wiik et al., 2009( دهند  خانگي را به ازدواج ترجيح مي جوانان همبيشتر  ،كشورها
و  حدود نشـد م امريكااخير، به اروپا و  ةدر چند ده ،در اين بين، فرايند تحوالت جهاني

شـدن   هـاي ارتبـاطي و كوچـك     اوريبا افزايش فنّ. را هم درنورديدديگر هاي   قاره تدريج به
در  مـثالً  ؛جهان هـم اشـاعه يافـت   متعدد اي روابط جنسي به نقاط جهان، روند تغيير الگوه

ـ ـ   اخير در چين ةآسيا و در چند ده  ةهـاي بـاز در دهـ     خصـوص بعـد از سياسـت درب    هب
 تـدريج  بهـ   م 1980 ةاقتصادي پس از آن در دهگستردة در اين كشور و اصالحات  م  1970
يير كـرد و چنـان گسـترش و تنـوع     هاي عمومي به روابط جنسي پيش از ازدواج تغ  نگرش

 )premarital sex( از ازدواج» پيش«چين را از روابط جنسي  ةجامع» امروز ةمسئل«يافت كه 
امروز چين  ةجامع. مبدل كرده است )extramarital sex( از ازدواج» خارج«به روابط جنسي 

و در كننـد  رسـمي   ازدواجنيستند وجه حاضر   هيچ  با حجم انبوه جواناني مواجه است كه به
كه  دارندجنسي  رابطة ،خانگي يا روابط آزاد و رابطه با روسپيان چون هم ،هاي ديگري  قالب
 اسـت بـوده  چـين   ةهاي مقاربتي چون ايدز بـراي جامعـ    گير بيماري آن افزايش چشم ةنتيج

)Zhang & Li, 1999 .(گومن. ه استاين تغييرات اجتماعي به ساير نقاط آسيا نيز اشاعه يافت 
اخيـر،   ةدر چند ده ،كه اند خود نشان داده ةدر مطالع) Ghuman et al., 2006( و همكارانش
تنها افزايش  اي چون ويتنام نيز نه  در حال توسعه هايپيش از ازدواج در كشور رابطة جنسي

بـه ارتبـاط بـا     تـر  بـيش در گذشـته،   ،اين روابـط . كه الگوي آن هم تغيير كرده استبليافته 
تمايـل   تر بيشاما جوانان امروزي در ويتنام  ،شد  خالصه مي )sex workers( ن جنسيكارگرا
نتايج تحقيق گومن . خواهند با او ازدواج كنند  كه ميرابطة جنسي داشته باشند با كسي دارند 

درصد مردان در ويتنام جنوبي، قبل از   25درصد مردان ويتنام شمالي و   42دهد كه   نشان مي
 ةكه در گذشـت    الگوهاي جديدي از رابطه ؛اند  داشته رابطة جنسي شان  همسر فعليبا  ،ازدواج

 & Sakalli(سـاكالي و گليـك    بر اسـاس مطالعـات   .نبود   ها آننزديك هم چندان خبري از 

Glick, 2003(، اخير، روندهاي تقريبـاً   ةپس از تحوالت اقتصادي در چند ده ،تركيه هم در
در گذشته، فرهنگ عمـومي   ها، آن ه گفتةب. است شدهمشاهده » شيتغييرات ارز«مشابهي از 
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 يبه رسوايي بزرگ ،شدن در صورت آشكار ،چنان بود كه روابط جنسي پيش از ازدواجتركيه 
 ؛كـم از بـين رفـت    مـردان كـم  درمـورد  اين ديد منفـي   ،اخير ةدر دو ده ،اما .شد  تبديل مي
گرچه مطالعات اخير در . دبو )taboo( تابو چنان همبراي دختران باكره اين روابط  كه درحالي

دختـران هنگـام    )virginity( ها بـه ارزش بكـارت   كه با تغيير نگرشاست   دادهتركيه نشان 
 & Erkmen( يابـد   گسـترش مـي  روز،  بـه  روزازدواج، اين روابط ميـان دختـرانِ تـرك هـم،     

Dillbazan, 2001.( و انـدونزي گويـاي آن    تحقيقات در كشورهاي ديگري چون هند، ژاپن
اقتصادي و اجتماعي در اين جوامع، روابـط   ةبا تغييرات گسترد ،اخير ةاست كه در چند ده

رشـدي را طـي كـرده     بـه  روجنسي پيش از ازدواج در اين جوامع سنتي و قديمي هم روند 
 ,.Alexander et al( دهـد   از انواع اين روابط را در خود نشان مـي متفاوتي است و الگوهاي 

2007;  Raymo et al., 2009; Utomo, 2002.(  
سادگي اين تحوالت را به سنت، پيشينه و  هتوان ب  بايد اين نكته را در نظر داشت كه نمي

گونـه   گيـري ايـن    تاريخ جوامع غربي و ساير جوامع مذكور در باال احاله داد و منكـر شـكل  
در ايران نيز از تغييراتي گسـترده   عددتمكه مطالعات  چرا ؛روابط يا روابط مشابه در ايران شد

). Afary, 2009( دهـد   مـي خبـر  جوانـان شـهري    ميـان ولي پنهان در زيـر پوسـت شـهر و    
يكي از تحقيقات . ، تحقيقات چنداني در ايران صورت نگرفته استعلتبه هر  ،زمينه اين در

رويكـرد  . است ),Mahdavi 2008( پرديس مهدويمربوط به كار  ،در اين زمينهتوجه   جالب 
هـاي متوسـط و     دختران طبقهعمدتاً  پسران و اوهاي آماري  نمونه .بوده است مهدوي كيفي
ايـران بـا تغييـرات     ةجامع دهد كه نشان مي در تحقيق خود او .اند بوده و مشهد باالي تهران

 دواجزپيش از ا رابطة جنسيبسياري از جوانان ايراني  اي مواجه شده است و  ارزشي گسترده
 رابطـة جنسـي  دهـد كـه     تحقيـق او نشـان مـي    .داننـد  بهنجار مـي  و سالم اي كامالً رابطهرا 

بسياري از جوانان طبقات متوسط و باالي شـهري   و نشده در ايران افزايش يافته است  كنترل
هـايي    بيماري نتيجه، خطر در ،كنند كه  هاي مقاربتي استفاده نمي  گيري از بيماري از لوازم پيش

  . ايدز را ميان آنان گسترش داده استچون 
شـدن   مشـكل با  ،اند كه  نشان داده) 1390( ارمكي و شريفي ساعي آزاددر تحقيقي ديگر، 

مشـروع و   ، الگوهاي رفتاري غيررابطة جنسيهاي مشروع برقراري   شدن راه بسته ازدواج و
هـايي    دنبـال يـافتن راه   بـه فرد ؛ الگوهايي از رابطه كه است   يافتهآنوميك در جامعه گسترش 

تحصـيالت در   سـطح  افـزايش  ،هـا  آنگفتـة   بـه . جديد براي ارضاي نيازهاي خويش است
 ،تـدريج  بـه ، )دانشگاه و محيط كـار (هاي اجتماعي   هاي اخير و ورود دختران به عرصه  سال
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ن اي )تلفن همراه و چت( هاي ارتباطي جديد  اورينّفچنين  همارتباط دختر و پسر را ساده و 
ي عمومي پرهيز هاهاي فضا جوانان ايراني از محدوديت ،امروزه. استكرده  ارتباط را پنهان

 ارتباطاينترنتي  هاي  روم  چت و همراه   ؛ تلفندارداي  در اين ميان نقش عمده وريانّف. كنند مي
به هايي كه در بسياري از موارد   گيري ارتباط  شكل .استه كردجا ممكن  همهاجتماعي را در 

  .يالت جنسي تغيير سطح داده استشكل تما
با روش كمي  تر بيشهاي اخير انجام گرفته است كه   تحقيقات مشابه ديگري نيز در سال

هـم را از   بهروابط جنسي پيش از ازدواج پرداخته و آمارهاي متفاوت ولي نزديك  ةبه مطالع
در تحقيـق   ،)1388( همكارانش و گرمارودي. ندا دادهايران ارائه  ةشيوع اين روابط در جامع

كه بيش  ندا هبه اين نتيجه رسيد) سال 17تا  14(آموز دبيرستاني   دانش 2400 ةخود، با مطالع
آبـادي و مهريـار     خلـج . انـد   جنسي را در زندگي خود تجربه كـرده  رابطةدرصد آنان   20از 
دانشجو در » ان مجرددختر«درصد   25كنند كه نزديك به   مي بيان در تحقيق خودنيز ) 1389(

 انـد كـه   كرده اشاره رابطة جنسي نوعي داشتنبه  ،هاي بزرگ تهران، در زندگي خود دانشگاه
 محمـد و همكـارانش  طرفـي،   از. كامل جنسـي خـتم شـده اسـت     ةبه رابط   ها آندرصد   10

)Mohammad et al., 2007( درصـد   28اند كه  نشان داده 1386در تحقيق خود در سال  نيز 
چنـين نتـايج    هـم . انـد  قبل از ازدواج را تجربه كرده رابطة جنسينان و جوانان شهري نوجوا

از  تـر  كـم درصـد پسـران و    20دهد كه حـدود    نشان مي) 1386(گزارش وزارت بهداشت 
بـيش از  كـه    آن حـال  و  كننـد   را تجربـه مـي   رابطة جنسـي سالگي   20درصد دختران تا   10
  .اند  هداشتپيش از ازدواج  جنسي رابطةسالگي   25درصد پسران تا   30

دهد كه روند افزايش روابط جنسي پيش از ازدواج، بـا تغييـر آرام     تحقيقات باال نشان مي
بـا تغييـر    ،و سـپس  را درپـي دارد  ها، ابتدا تغيير در ساختار خانواده و كاركردهـاي آن  ارزش

بـا   ،از سـوي ديگـر  . شود   رمنج تر  تواند به تغييرات اجتماعي گسترده  گفتمان غالب، حتي مي
گرفتـه در   صـورت مشخص شد كـه تحقيقـات    ،نگاهي كوتاه به ادبيات پيشين در اين حوزه

 ،اما اند  پرداخته   ها آنگيري   علل شكل يايران صرفاً به ميزان فراواني و شيوع اين روابط و گاه
 ديگـر  يـك روابـط را از   هاي گوناگون ايـن   تحقيقي كه در آن بتوان الگوها و سنخ، ميان اين در

  . آن استدادن  دنبال انجام خورد؛ رسالتي كه اين تحقيق به  شناسايي كرد به چشم نمي
هـاي    الگوها و سـنخ «خود را در  ،در طول زمان ،تدريج بهروابط جنسي پيش از ازدواج، 

مطالعــات امــا  ؛هــاي متفــاوتي يافتــه اســت  هــا و علــت  بازتوليــد كــرده و ريشــه» متنــوعي
 ؛پرداخته استبسيار كم آن  گوناگونايراني به اين موضوع حساس و سطوح  ختيشنا  عهجام



  شناسي الگوهاي روابط جنسي پيش از ازدواج در ايران سنخ   10

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دومسال ، پژوهي فرهنگي جامعه

هـاي اجتمـاعي مـرتبط بـا آن       بر نهاد خانواده و آسيب بسيارتواند تأثيرات   موضوعي كه مي
  .دكن مياين تحقيق را نمايان  دادن بگذارد كه همين امر اهميت انجام

  
  شناسي چيست؟ سنخ

هـاي روابـط     فرهنـگ  خردهشناسي يا تيپولوژي   دنبال سنخ به ،اين پژوهش در ،نظر به اين كه
. تعريف و تشريح اين مفهوم بايسـته اسـت   نخست جنسي پيش از ازدواج در ايران هستيم،

 ديگـر  يـك در يك ويژگي مورد مطالعه بـا   كم دستاي از اشخاصي است كه   سنخ مجموعه
ست با توجه به مشخصـات آنـان و   ا ها  تنظيم دادهبندي و   شناسي تقسيم  سنخ. باشند  مشترك 

). Mitchell, 2007( نظـر دارد  درمعيار يا معيارهايي خاص كه محقق در تحقيق خود  ةپاي بر
رويـدادهاي  و نظير سن، جـنس و نـژاد،   (متعدد  عيني، ساده و غير ممكن است اين معيارها
شناسـي،    مخصوصـاً جامعـه   ،علـوم  ةدر همـ . باشـد  )نظيـر ايـدئولوژي  (يا ذهني ) اجتماعي

 دربـارة هنگـام بحـث    ،)D. É. Durkheim( ، دوركـيم مـثالً شناسي اهميت بسـيار دارد؛    سنخ
و دگرخواهانه  ،هنجاري، خودخواهانه  هاي ناشي از بي  خودكشي» انواع«خودكشي، آن را به 

افـراد بـا    شناسـي انطبـاق    بر طبق سنخ ،كه) R. K. Merton(يا رابرت مرتون  ؛دكن  ميتقسيم 
هـدف از  . اسـت  رفتـاري دسـت يافتـه    تفاوتم ةگون پنجها و هنجارهاي جامعه، به  ارزش
ايـن توصـيف و شـناخت    ). و نه تبيـين آن (شناسي، توصيف دقيق وضع موجود است   سنخ
   هـا  آنبيني تحوالت آينـده و كنتـرل     شده زمينه را براي تبيين پديده و سپس پيش بندي  طبقه

و  ؛دقيـق وضـعيت آن اسـت   » توصيف«اجتماعي  ةپديدهر » تبيين«نياز   پيش. آورد  فراهم مي
  .آورد  اي مناسب براي توصيف دقيق و عميق وضع موجود را فراهم مي  شناسي زمينه  سنخ

  
  روش پژوهش

گـران در   شناسي رفتار كنش  دنبال سنخ است كه به انجام شده »رويكرد كيفي«اين تحقيق با 
هـا    درك عميق و جامعِ الگوهاي پديـدار . نامتعارفشان در جامعه است   روابط جنسي ةزمين

كيفـي روش   اكتشافيِ تحقيق). Rich & Ginsburg, 1999: 37( رسالت پژوهش كيفي است
 توليـد  بـراي  روشي كهبل فرضيه آزمون براي نه است كه» اكتشافي«و » استقرايي«پژوهش 

در ايـن   ،آمـاري جامعـة  . اسـت  اوليه ضياتفر فاقد تحقيق اين ،جهت اين از ،لذا .است آن
پـيش از ازدواج را تجربـه    رابطـة جنسـي  كه  اند »پسران و دختران مجرد تهراني«پژوهش، 

يـا   )snow ball sampling( »برفـي  گلولـه گيـري    نمونـه «روش  ازدر اين مطالعـه،  . اند  كرده
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گيـري    نمونـه  روش ايـن . شـده اسـت   استفاده )chain sampling( »اي  گيري زنجيره نمونه«
هـاي پنهـان مواجـه اسـت و       هايي كـاربرد دارد كـه محقـق بـا جمعيـت       موقعيت غالباً در
افـراد   و ،كننـدگان مـواد مخـدر، روسـپيان      مانند مصرف ؛گويان قابل شناسايي نيستند پاسخ
 ابتـدا صورت بود كـه     گيري در اين تحقيق بدين  روند نمونه. روابط جنسي نامتعارف داراي

همـان  سـپس   ؛انتخاب شدندروابط اجتماعي گوناگون هاي   اول از طريق شبكهنمونة د چن
يـابي بـه    پس از مصاحبه و فرايند جلـب اعتمـاد، رابـط و واسـطي بـراي دسـت       ،ها  نمونه
هـاي گونـاگون بـا معرفـي       اي از نمونه  ترتيب، زنجيره اين به .شدندهاي مراحل بعدي   نمونه
  . دست آمد ههاي مراحل قبلي ب  نمونه
پـيش از ازدواج   رابطة جنسينفر از پسران و دختراني كه  54نهايت، در اين پژوهش با  در

 ،»نمونـه «، معيار ورود به 6»گيري كيفي  منطق نمونه«با توجه به  5.دشاند مصاحبه   را تجربه كرده
ن آن در تمايـل بـه بيـا    چنين همپيش از ازدواج و  رابطة جنسي ةتجربدر اين پژوهش، داشتن 

مورد مطالعه در تحقيقات كيفـي كـامالً    ةطرفي، معموالً نمون از. بوده است كامل ةمصاحبقالب 
پـذيري ارتبـاط تنگـاتنگي      شده نيست و حجم نمونه با سطح اشـباع  مشخص و از پيش تعيين

ق تحقيـ  الزم بـراي هاي   تعداد نمونه ةكنند  قبلي مشخص ةشد آوري  جمعهاي   داده» تكرار«. دارد
 بـراي در ايـن مطالعـه،   . نامنـد   مـي  )data saturation( »ها  اشباع داده«را  مسئلهاست كه همين 

 و تعـاملي ) semi-structure interview( ساختاريافته   نيمه ةمصاحبها از تكنيك   آوري داده  جمع
)interactive( ـ   پذيري و عميـق   انعطاف سبب به ،اين نوع مصاحبه. استفاده شده است  ،ودن آنب

هاي   آوري اطالعات از مصاحبه  براي جمع. هاي كيفي از اين دست مناسب است  براي پژوهش
زمــان مصـاحبه نيـز نامحــدود بـوده و بســتگي بـه وضــعيت     . شــده اسـت انفـرادي اسـتفاده   

  ).دقيقه 300تا  90بين ( است  هكنندگان داشت  شركت
  

  ها  داده توصيف
 سن، ي چونمتغيرهاي ؛است شده ارائه تحقيق اي  زمينه متغيرهاي از توصيفي ،قسمت اين در

 .گويان و درآمد شخصي پاسخ اشتغال وضعيت و ،تحصيالتجنسيت، 
  
 گويان سن و جنسيت پاسخ. 1
   هـا  آن تـرين   مسن و ساله 21 ها آن ترين  جوان اند،  هشد مصاحبه كه پسران و دختراني ميان از

در ايـن   ،چنـين  هـم . شـود  مـي  سال 26 حدود در آنان سن ميانگين ، كهبوده است ساله 34
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را    هـا  آناز ) درصـد   54(نفـر   29گويـان را دختـران و    سخپااز ) درصد  46(نفر  25تحقيق، 
  ).نفر 54مجموعاً (ند ا هداد  پسران تشكيل 

  
  گويان تحصيالت و اشتغال پاسخ. 2

 گويان برحسب جنسيت وضعيت اشتغال و تحصيالت پاسخ. 1جدول 

  دختر پسر جمع

 شاغل شاغلغير شاغل شاغل غير

 ترديپلم و پايين 1 3 4 1 9

 فوق ديپلم و ليسانس 6 9 10 6 31

 فوق ليسانس و باالتر 2 4 5 3 14

 جمع 9 16 19 10 54

 ،اند كـه   شاغل بوده گويان شاغل و نيمي ديگر غير ، حدود نيمي از پاسخ1مطابق جدول 
. بـوده اسـت  ) درصـد   36(بيش از زنان شاغل ) درصد  65(در اين ميان، سهم مردان شاغل 

مطالعه مشغول  اين دادند كه در زمان  ن را دانشجوياني تشكيل ميشاغال غير تر بيش چنين هم
بيش از  و گويان تحصيالت دانشگاهي داشته چهارم پاسخ سهطرفي، حدود  از. تحصيل بودند

نتايج جدول گوياي آن اسـت كـه ظـاهراً     .اند  ليسانس بوده مدركنيمي از اين تعداد داراي 
بـه ايـن روابـط نداشـته     » ورود«متغير سطح تحصيالت و وضعيت اشتغال نقش چنداني در 

نحـوي در   بـه ) بيكار و شاغل(سطوح تحصيلي و با هر نوع وضعيت شغلي  ةهماست و از 
 تغييـر  بطـه صرفاً در نوع الگوهـاي را    اين متغيرها شايان ذكر است .اين روابط حضور دارند

  . گيري اين روابط  نه در شكل ،كنند  ايجاد مي
  

  شناسي روابط جنسي پيش از ازدواج  سنخ ،ها  تحليل يافته
 ديـرين  ةامـا ايـن پديـد    ،نوظهـوري نيسـت   ةروابط جنسي پيش از ازدواج در ايران پديـد 

هـاي    الگوهاي نويني در دنياي امروز به خود گرفته و خود را با وضـعيت جديـد بـه گونـه    
هاي پنهان روابط شهري الگوهاي متفاوتي از روابط پيش از   اليه. استده كرمتفاوتي سازگار 

خـود و پيروانـي    بـه هايي مخصوص   يك شاخصه الگوهايي كه هر ؛دهند  ازدواج را نشان مي



 13   و ديگران ارمكي تقي آزاد

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دوم، سال پژوهي فرهنگي جامعه

هـاي    اين الگوهاي نوين رفتاري سـوژه . شود  مجزا دارد و با متغيرهاي متفاوتي مشخص مي
فقـط رفتارهـا كـه     نـه افـراد در ايـن الگوهـا    . خواننـد   مي فرادر جهات مختلفي  اجتماعي را

  . اند  هاي متفاوتي پيدا كرده  ارزش
  تفصـيل توضـيح    بـه    هـا  آنيك از اين الگوهاي رفتاري و مناسبات دروني  هر در ادامه،

  : شود  مي داده
  

 عاشقانه روابط غير .1
. طرفين رابطـه اسـت   ميانعاطفي و تعهد جنسي تعلق  نداشتن عاشقانه روابط غير ةمشخص

توسط زن امري » شده ارائهخدمات «در اين دسته، پرداخت پول يا كاال از طرف مرد در قبال 
ديگـر   ةدسـت  زيـر روابط عاشقانه خود به دو . است   كامالً ضروري براي ايجاد و تداوم رابطه

  .»اي  روابط صيغه«و » روابط آزاد« :شود ميتفكيك 

 گري  پيدايش الگوهاي روسپي ،روابط آزاد 1.1
گـري    اين روابط تداوم الگوهاي روسـپي . عاشقانه است روابط آزاد بارزترين نمود روابط غير

يـا  (در قبـال پرداخـت    رابطـة جنسـي  شود كه بـه    هايي يافت مي  روابط آزاد در سوژه. است
انحرافات اجتمـاعي   ةجملاز  جديدي نيست و ةپديداين روابط . كنند  پول اقدام مي) دريافت
هاي اين نوع از روابـط    خريد و فروش بدن از ويژگي .كه قدمتي به درازاي تاريخ دارد است
در اين دسته، عرضه و تقاضا را در سطحي متفاوت از ساير  ،شدن روابط جنسي كااليي. است
چه اين آن. انديشد  كه به درآمد خويش مي روسپي نه به فردي خاص. كند  ها بازنمايي مي  دسته

» شيء«كه بدن انسان يك  باور به اين ؛مشترك است يكند باور متصل مي ديگر يكافراد را به 
آزاد،  ةدر الگوهـاي رابطـ   .توان آن را مانند هر كاالي ديگري خريـد و فروخـت   است كه مي

بـط  در ايـن روا » عشق«مفهوم . كردن جيب است و ديگري در پي ارضاي تن دنبال پر يكي به
هاي تازه براي مـردان و تـأمين مـالي      بدن ةيابد تجرب  معنايي ندارد و آن چيزي كه اهميت مي

  . براي زنان است
هـاي دينـي و     هاي اين دسته اعتقاد چنداني به جنبه  نتايج تحقيق گوياي آن است كه سوژه

زنان فعـال  ايسه با درمقمردان در اين الگو  .ندارندهايشان   هاي آن در برقراري رابطه  محدوديت
دنبـال   مـردان بـه   چنـين  و هـم  پرورانند  در سر مي ديگر يكهايي متفاوت از   در آن اساساً انگيزه

هاي اندكي كـه مـردان در     محدوديتسبب  به. اند  جوي معاشو اطفاي غريزه و زنان در جست
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اين مردان با هر  .است   هشد   هاي هدف آنان بسيار گسترده  اند، گروه  لئها براي خود قا  اين رابطه
 رابطـة جنسـي  د وارد ننكاو را تطميع، اقناع يا مجبور به برقراري رابطه د نبتوان دختر يا زني كه

روابط اجتماعي،  هاي ه، معرفي دوستان و شبكها ها، خيابان  ها، غير از پارك  اين سوژه. ندوش  مي
كردن افراد مورد نظرشان بهـره   اي پيدانيز بر چون تلفن همراه و اينترنتگوناگوني از امكانات 

اغلـب ايـن افـراد    . دوشـ   مي ها مشاهده  در اين دسته از سوژه زياديطلبي   حس تنوع. رنديگ  مي
  . كنند  ميجديدي استقبال  ةو معموالً از هر رابطنيستند بندي براي خود قائل  و قيدهيچ 

  :گويد  و شاغل مي ،ساله، ديپلم 27 ،بهروز
يكـي از  ) ... ارتباط عـاطفي بـا جـنس مخـالف    نداشتن (دختر نداشتم  دوستمن تا حاال 

هـاي نـوين     اورينقش فنّ(م بهش زنگ زدم ه رو بهم داد و من 7اي  يه خالهشمارة رفيقام، 
اون  ،اگه نگي كي معرفيـت كـرده  . و معرفي كردهر گفتم فالني من .)كردن روابط در پنهان
ده امـا اگـه    اون بهت جـواب نمـي   ،ن بهش زنگ بزنيمثالً شما اگه اال ؛ده و نمير جوابت

بـه  ). فحشـا » خريـد «فرايند جلب اعتماد براي ( ده و مير بگي من معرفيت كردم جوابت
گفت چي ميخواي؟ گفتم خاله يـه كسـي   . خوام بيام  خاله گفتم يكي رو جور كن فردا مي

طـوري باشـه و    ش ايـن طوري باشه، سنش انقدر باشه، هـيكل  اش اين  خوام كه قيافه  رو مي
شدن بدن زنانـه، خريـد و    كااليي( كنم برات جور كنم  م گفت باشه سعي ميه اون. ها اين

  ).رابطة جنسيفروش 

  :گويد  شاغل مي و غير ،ساله، ليسانس 24رضا،   علي
نفـر جديـد هسـتي    يـه  شن و تو هر بار بـا   ها عوض مي ها، دائم شرايط و آدم  اين رابطهتو 

دي و  تو پول مي. مونه  اي اين وسط نمي  و ديگه اصالً عاطفه) جنسي  مرج و رجهطلبي،  تنوع(
  .)جوي نياز جنسي صرفو جست( فقط هم بايد به لذت خودت فكر كني

اش   تواند بـا شـريك جنسـي     او نمي. مند است رفتارهاي سوژه در اين دسته كامالً داللت
وصـال  لحظـة  اي كه   پندارد و نه معشوقه  مي» روسپي«چراكه او را  ؛عاطفي برقرار كندرابطة 

صـرف   رابطة جنسـي اساس، او به سمت برقراري  همين بر. رويايي پيوند بنامد ةبا او را لحظ
بـه يـك شـخص خـاص،     » تعلـق عـاطفي  نداشـتن  « سـبب  درنتيجه، بـه  ،شود و  متمايل مي

مرج جنسي  و هرجتواند عشق بورزد به   كسي كه نمي. كند  در او رشد مي» طلبي جنسي  تنوع«
. شوند ضـعيف اسـت    گونه روابط غرق مي كيفيت جنسي افرادي كه در اين. شود  كشيده مي

 رابطـة جنسـي  وقتـي  . جبران كننـد » افزايش كميت«را با » فقدان كيفيت«كنند   آنان سعي مي
  .ندك  طلبي سوق پيدا مي  به سمت كميت و تنوع ،باشدرا نداشته كيفيت الزم  سوژه
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و به اين  هاي تحصيلي و شغلي متفاوت حضور داشتند  تمان، افراد با وضعيتدر اين گف
متغيـر سـطح تحصـيالت و وضـعيت اشـتغال در ايـن روابـط چنـدان         نتيجه رسيديم كـه  

 ،كنـد   هاي بعـدي متمـايز مـي     را از دسته   ها آنكه  ،مهم در اين دسته ةنكت .نيستكننده   تعيين
خـود را  » دو حالت«كه اين وضعيت به است نس مخالف ارتباط اجتماعي باال با جنداشتن 

و ندارنـد  به برقراري ارتباط اجتماعي با جنس مخـالف  » اعتقادي«افرادي كه : دهد  مينشان 
كـه سـوژه نيـازي بـه     اسـت  ويژگي اين نوع از رابطه آن . ندارندآن را » توانايي«افرادي كه 

كـه   چرارد؛ انداري ارتباط عاطفي با او با شريك جنسي خود يا توانايي برقر» ارتباط پيشين«
نبود  تاندارد  نقشيگيري و برقراري اين روابط   عاطفه و محبت و عوامل احساسي در شكل

پول با خدمات است و نه  ةچيزي كه در اين رابطه مهم است مبادل .آن خللي محسوب شود
اجتماعي  ةي، رابطتلعهر به  ،هايي كه  اساس، بسياري از سوژه اين بر. تبادل عاطفه و احساس

  .نددارتري  چنداني با جنس مخالف نداشتند در اين دسته حضور بيش
با اي متفاوت   گونه هم به» دختران و زنان مجرد«از سوي ديگر، الگوي روابط آزاد ميان 

هاي اخيـر، تحـوالتي    در سال ،تغييرات اجتماعي. شود  هاي مالي دنبال مي  مردان و با انگيزه
دانشـگاه و محـيط   (هاي اجتماعي   عرصه ورود دختران به. استپديد آورده روابط در اين 

 ؛هاي گسترش ارتباط دختر و پسـر را در جامعـه فـراهم كـرده اسـت       زمينه تدريج به) كار
 برقرارو پنهان  اآشكار ،اينترتو  مانند تلفن همراه، هاي جديد  هايي كه با تكنولوژي  ارتباط

و كـرده  در محافل عمـومي كمـك   » ها  غيبت بدن«هاي نوين به   ورياگسترش فنّ. شوند  مي
گيري از   طرفي، بهره از. ها را در جامعه افزايش داده است  سوژه» فرصت گمنامي«همين امر 

تـي روسـپيان بـاكره    باكره و ح نيز به گسترش روسپيان مجرد غير خصوصي فضاهاي نيمه
  .دامن زده است

  :گويد  شاغل مي رغي ،ساله، ديپلم و 32مهين، 
رم پاسـاژگردي   معمـوالً مـي  ). شـدن رابطـه   پنهـان ( ميسـتَم  وايمن تو خيابون خيلـي كـم   

رم داخل و  به هواي خريد مي .مرد داره ةهايي كه فروشند  يا تو بوتيك) هاي نوين  زني  پرسه(
ي نوين ها  اورينقش فنّ( گيرم  دم و شماره مي ها هم شماره مي  زنيم و بعضي موقع  حرف مي

دوني  جوري خوبيش اينه كه حداقل مي اين. ذاريم ميو بعداً قرار ) رابطه برقراري ايجاد ودر 
... تونه هركاري دلش خواست باهات بكنه و بعـد در بِـره     كجاست و نمي طرفت محل كار

سـوژه از   زيـاد احساس ناامني (جوري از خيابون و سوار هر ماشيني شدن خيلي بهتره  اين
خـواي هرچـه    فقـط مـي   ،وقتي تو اين رابطـه هسـتي  ) ... روابط خياباني فحشا حضور در

هـا از خـودم بـدم اومـده ولـي        خيلي موقـع ) ... احساس لذتنداشتن (تر تموم بشه   سريع



  شناسي الگوهاي روابط جنسي پيش از ازدواج در ايران سنخ   16

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دومسال ، پژوهي فرهنگي جامعه

 ،در دسـت مـرد  بـودن   شيء احساس (اي نيست   چاره .حال به پول اين كارم نياز دارم هر به
  ).اصلي روسپيان مجرد ةدغدغ ،نياز مالي ،كنش از سر اضطرار

  :گويد  شاغل مي و غير ،ساله، فوق ديپلم 25ميترا، 
كـنم و بعـد شـماره      جور مي و جفتها   روم  ها رو تو اينترنت و چت  ا اين رابطهه خيلي وقت

ـ  (ذاريم  ميكنيم و يه جاي امن قرار   هماهنگ مي .دم مي خيلـي  ). هـاي نـوين    اورينقـش فنّ
گيري فضاهاي   شكل(شه  ها تو ماشينِ طرف يا محل كار اون انجام مي  ها هم اين رابطه  موقع
م دقيقاً ه  كامل بخواد برقرار بشه نيست و من ةجا ديگه فرصتي كه رابط اون .)خصوصي  نيمه

دو تا ماشـين   يكيشه روزي  جوري مي اين) ... »روابط ناكامل«گسترش (خوام   و مير همين
پيـدايش  (چنـداني بزنـي   لطمـة  ات   كه بـه آينـده   ون اينبد ،و جيبت رو پر كنيبشي سوار 

ولي هميشه اين خطر وجود داره كه اون تو رو به زور بـا  ) ... گري  الگوهاي جديد روسپي
كنـه    خودش ببره و هركاري باهات بكنه و همـين هربـار اسـترس زيـادي بهـت وارد مـي      

  ). احساس ناامني(

اند يا خيلي زود چنـين خصوصـيتي     از نظر خصوصيات جنسي، زنان روسپي سردمزاج
و دن بـو  كـاال از طـرف ديگـر، احسـاس     ،طـرفين و ن ايـ م هعالقـ ود عشق و نب. كنند  پيدا مي
نزد مردان، احساس تحقير شديد همراه با خشمي عميق در وجود آنـان   شدن  دست به دست

 هـاي  ليـان غكنـد از عشـق و     مـي  برقراراي كه يك فاحشه   در روابط جنسي. كند  نهادينه مي
احساسـي كـه هرگونـه     ؛يابـد   جنسي تقليل مي شيءعاطفي خبري نيست و روسپي به يك 

صـدا و    پيدايش روابط خشك و بي. كند  و او را مستعد سردمزاجي مي گيرد ميلذت را از او 
گري است؛ شكلي از رابطه كه بـه    فرجام الگوهاي روسپي   احساس دوطرفه گونهفارغ از هر

هـاي    نيـز بـر هزينـه   ) جاني و مـالي ( ناامنياحساس . شود  مي منجر درونيرضايت  نداشتن
براي تحمل افسردگي و  روسپياناست كه  تلعبه همين . افزايد  رواني كار براي روسپي مي

  . ندبر ميگردان پناه  شرايط سخت اين كار اغلب به مواد مخدر و روان

  اي  روابط صيغه 2.1
 ةهسـت . پيش از ازدواج در ايران اسـت  ةعاشقان غيرز روابط اي الگوي ديگري ا  روابط صيغه

. اصلي گفتمان صيغه پيوند دين و غريزه در شرايط نابسامان جامعـه از سـوي سـوژه اسـت    
 ،سـوژه  .نـد رتري دا يشببندي مذهبي  د كه پايوش    هايي مشاهده مي  گونه روابط در سوژه اين

حال، به نظر  اين با. است» اي طبيعي  غريزه«اطفاي  براي» ي دينيكار راه«دنبال  در اين دسته، به
» نكـرده  ازدواجختـران مجـرد   د«از  تـر  بيشبسيار » مردان مجرد«ن ايمرسد كه اين روابط   مي
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 8.نـد ا هبود» مردان«در اين دسته، از بين  العهطمورد مافراد  ةمهدر اين تحقيق،  ،چراكه ؛باشد
 زنـان غيـر  «شـرايط خاصـي بـا     درتواننـد    و مـي اين افراد معتقدند از نظر شرعي مجازنـد  

زنان بيـوه و   ها  مشتريان اين سوژهبيشتر . نندكرابطه برقرار ) اعم از بيوه يا مطلقه(» شوهردار
شـوهران خـود را از دسـت    ي تلعو به هر  رنددازناني كه سن باالتري  چنين همند و ا مطلقه

برقراري رابطه با اين زنان صرفاً ارضاي ميل  هدف اغلب اين افراد از. اند  داده يا طالق گرفته
 ،مشخص است )اي  روابط آزاد و روابط صيغه(اول  ةطور كه در دو دست همان 9.جنسي است
در . شـود   دختر و پسر آغاز نمـي » دوستي و معاشرت«پيش از ازدواج الزاماً با  رابطة جنسي

» آشنايي قبلي«يا  نبودهس مخالف با جن اي عاطفي ةرابط  هيچ درگير بسياري از موارد، سوژه
  . ده استبرقرار كر رابطة جنسيبا آنان اما  ؛اش نداشته است  با شريك جنسي

  :گويد  و شاغل مي ،ساله، ديپلم 29محمد، 
احسـاس  (شرايط خيلي سـخت شـده    .شه ازدواج كرد ديگه اين روزها به اين راحتي نمي

بخواي تـو     جوري جامعه طوري شده كه همين،   طرفي از .)اجتماعي در رفع نياز   محدوديت
م كـه  هـ  اين شرايط، ديـن تو ). احساس فشار زيستي(افتي   به گناه ميبري راه هم خيابون 
... مياي تو اين فضاها ديگه  رناچا به .)هاي جديد  كردن راه مشروع(و مشخص كرده ر  راهش
اعتقاد به روابـط  نداشتن (پسري رو اصالً قبول ندارم  دختري دوست عاطفي و دوست ةرابط

تمـايالت دينـي در   (شه  ساز مي  و مشكل نيستهم    شرعيها  اين .)پيش از ازدواجعاشقانة 
  ). انجام كنش

  
  پيدايش عشق رمانتيك پيش از ازدواج ،روابط عاشقانه .2

 گفتـه  پـيش هـاي    پيش از ازدواج صرفاً بـه شـكل   رابطة جنسياخير، الگوهاي  هاي سالدر 
ايرانـي و تحـوالت ناشـي از آن     ةمدرنيتـ فراينـد  . ه اسـت خاتمه نيافت )عاشقانه رروابط غي(

سپس متكثر و گيري بسط داده  هاي گذشته را به شكل چشم  جنسي در سال الگوهاي رابطة
شدند،  كه تا پيش از اين تابو تلقي مي ،ها را اي گسترده از تنوعات و بديل است و دامنهده كر

رغبـت  كـه   داشـتند اي   الگوهاي قبلي مشكالت عديـده . ده استمشمول الگوهاي رايج كر
طـرفين رابطـه    ميـان كه فارغ از هرگونه احساسـي   ،روابط خشك. برد از بين ميها را   سوژه

طور  او را به صرف رابطة جنسي. كرد  دروني مواجه مي يرضايتنايافت، سوژه را با   تداوم مي
چنـان   اما روح او را هـم  دكر  ميم سوژه را سيراب اين روابط شايد جس. كرد  كامل ارضا نمي
 »يرضايتنا« ،تر بيشو  تر بيش، روابط آزاد در بلندمدت ،خالف تصور به. داشت  تشنه نگاه مي
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اين ن ايمكرد و خأل   مي تر بيشرا » ارضاي جسمي«و » ارضاي رواني« ةو فاصل آورد پديد مي
شـيء  «با تحقير زن و تقليل او به يـك   طة جنسيرابطرفي، در اين روابط،  از. تر  دو را عميق

پـذير، سـرد و     همراه بود و همين امر زنان فعال در اين روابط را به افرادي آسيب» نيخريد
در رويكرد جديد، زن از سـطح يـك    ،اما. بودنفس پايين تبديل كرده  بهو با اعتماد  ،روح  بي

كـه بـه    نيز نه صرفاً به جسـم خـود  يابد و مرد   جنسي صرف به يك معشوقه ارتقا مي شيء
  .آن است ارضايدنبال راهي براي  انديشد و به  روح خويشتن نيز مي

ـ » پول«، حضور »عاشقانه روابط غير«در رويكرد   آن در قبـال فـروش بـدن شـرط      ةو مبادل
، حضـور عنصـر   »روابـط عاشـقانه  «در رويكـرد   ،گيري يك رابطه بود اما  حياتي براي شكل

بسـياري از   عشـق  ،در اين روابط. يدي براي برقراري و تداوم رابطه استكل يشرط» عشق«
چـون   .اسـت » كافي«كه بلنيست » الزم« .استشده چيز  همه و معادالت پيشين را برهم زده

جويـاي درك   او .غريـزي اسـت   يگـر  كنش بلكه معرفتي نيست يگر آدمي، بالذات، كنش
بـاالترين لـذتي كـه    . ورزي ر از عشقجوگر لذت است و چه لذتي باالتو جست بلكه نيست

در اين ميان، مهر و سكس چنان در بستر عشق در هـم   ،و جنگد مي، باهمة وجود، ي آنبرا
در گفتمـان   .شـود   مـي دشـوار   هـا  آنيك و تفكيك  هركه تالش براي تعيين سهم  پيچند مي

 »عشـق رمانتيـك  «بنـدي مفهـوم     بـا صـورت   رابطـة جنسـي  بنـدي    روابط عاشقانه، صورت
)romantic love( تمـايالت  « و »تمـايالت عـاطفي  «تركيبي از  عشق رمانتيك. يابد  پيوند مي

  . استبه يك شخص خاص » جنسي
پـيش از ازدواج در فضـاهاي شـهري    » ةعاشـقان روابط «دهد   نشان مي ،هاي تحقيق  يافته

هايي كـه معمـوالً     مالقات؛ هاي عاشقانه همراه است  ه با مالقاتاند؛ روابطي ك  گسترش يافته
و  »زمـاني   همسري هـم   تك«روابط عاشقانه گفتمان  ةمشخص. شوند  ختم مي رابطة جنسيبه 

به شريك  10»تر بيشتعلق عاطفي «و » تر كمتنوع جنسي «با  كه است» زماني درچندهمسري «
هاي ارتباط بين دختر و   از ازدواج به فرصتپيش  ةروابط عاشقان 11.شود  جنسي مشخص مي

هـاي نـوين ارتبـاطي و تغييـرات سـاختار        اوريهايي كه فنّ  فرصت ؛وابسته استبسيار پسر 
زنـان در  تـر    پررنگحضور . استده كرخوبي آن را مهيا  هاي اخير به اجتماعي ايران در سال

ط ديـداري و برقـراري   امكـان ارتبـا  ) محـيط دانشـگاه و محـل كـار    (هاي اجتماعي   عرصه
نبـود امكـان    علـت  به ،در گذشته. ميسر كرده است گوناگونپيوندهاي عاطفي را براي افراد 

رنگ دختران در  حضور كم سبب به چنين همو ) مانند تلفن همراه( ارتباطي شخصي و پنهان
. اجتماعي، امكان ارتباط با جنس مخالف و تداوم آن چندان ميسر نبـود  تفاوتمهاي   عرصه
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مرتفع شده و همـين امـر زمينـه را بـراي      بسياريها به ميزان   اين محدوديت ةهماما امروزه 
  . استده كردر جامعه فراهم  رابطة جنسيگيري الگوهاي جديدي از   شكل
 دختـر  روابـط دوسـت  «: شـود  مـي خرد ديگر تفكيك  ةدو دست خود به» روابط عاشقانه«

  .»خانگي روابط هم«و » پسر دوست  ـ

  پسر دوست ـ ردخت وابط دوستر 1.2
اين . با شريك خويش استفرد » تمايل جنسي«و » تيصميم«اصلي اين رويكرد پيوند  ةهست

هـاي آن    هاي ديني و محدوديت  اعتقاد چنداني به جنبهمانند روابط آزاد،  ،ها نيز  دسته از سوژه
با هر دختر يـا زنـي رابطـه    خالف آن دسته،  هب ،حال  عين در ندارند؛هايشان   در برقراري رابطه

نـد تـا   ا سن و سال خود و با روحيات مشابه دنبال دختراني هم به تر بيش   ها آن. كنند  نميبرقرار 
ننـد؛ امـري كـه در روابـط     كعاطفي نيـز برقـرار    ة، رابطرابطة جنسيبر  عالوه   ،ها آنبتوانند با 

ي اهميت ،سطح نيازهاي جنسي في، همنيازهاي عاط، ها  در اين دسته از سوژه. نبودعاشقانه   غير
. اسـت » پـيش از ازدواج  عشق رمانتيك«جوي و ها جست  وجه مشترك اين سوژه. دارد بسيار

روابط آنـان  . دوش  برقرار مي» آشنايي نسبتاً طوالني«پس از  رابطة جنسيدر اين دسته، معموالً 
رهاي غربي، دو فـردي  در كشو ،با اين تفاوت كه. خانگي در غرب است الگويي ناقص از هم

كنند و اقتصاد   زندگي مي» زير يك سقف«ديگر  دهند با يك  خانگي را ترتيب مي كه روابط هم
كننـد    ، معموالً جداگانه زندگي ميمتعددهاي   محدوديت سبب  به ،در ايران ،اما ؛مشتركي دارند

ضـور عنصـر عشـق و    حعلـت    بـه . كنند  ديگر را تجربه مي رابطه با يك ،ها زمان برخيدر  ،و
مانند پارك و سـينما، در ايـن الگـو يافـت      ،»قرارهاي بيرون«تمايالت عاطفي در اين رابطه، 

خالف الگوي روابـط   هب. هاي پيشين معنايي نداشت  اي از مناسبات كه در سنخ  د؛ شيوهوش  مي
و » دلـذت بـراي مـر   «ها، كسـب    عاشقانه، هدف از برقراري رابطه در اين دسته از سوژه غير

رد و بـدل  » هديـه «جـاي پـول،    به ،بين افراد، در اين دسته از روابط .نيست» درآمد براي زن«
 تـر  بيشكه ندارد بلاقتصادي و درآمدي براي زنان جنبة و است » طرفه دو«اين هدايا . شود مي

سـه  در مقاي. دوش  بين طرفين تلقي مي» ابراز محبت«بيان مادي منزلة  بهو » تحكيم رابطه«براي 
با اين تفـاوت كـه    .است  تر طلبي در اين دسته از افراد كم  عاشقانه، تنوع گفتمان روابط غير با
   ةند كه ايـن رابطـه شـامل هـر دو جنبـ     رمعموالً فقط با يك نفر رابطه دا» در يك زمان«   ها آن

گردند   دنبال شخص ديگري مي ، به»خوردن آن رابطه هم به«بعد از  ،د ووش  جنسي و عاطفي مي
  .تا بتوانند با ديگري طرحي نو در اندازند و مسير گذشته را ادامه دهند
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  :گويد  و فوق ليسانس مي ،شاغل ساله، غير 25 ،سينا
مخصوصاً اگه بـا  . كنه  اي كه من دارم نيرويي هست كه آدم رو بعدش آروم مي  تو اين رابطه

ي عشق رمانتيك پيش از جوو جست( اون كسي كه خيلي دوستش داري رابطه داشته باشي
و هـم  ) منبـع آرامـش  (كنـه   و آروم مير اين رابطه هم از لحاظ روحي رواني آدم .)ازدواج

كـه كنـارش    اصـالً ايـن   .)منبع لذت(شه  باالخره نياز جسميت هم تو اين رابطه برآورده مي
تـوني بـا احسـاس      مـي  ،بعد از اون ،و) حمايت عاطفي(ده  يه حس آرامش بهت مي ،باشي
  . ده زندگي كني و به كارات برسي بي كه بهت ميخو

  :گويد  شاغل ميغير و  ،، ليسانسساله 23 ،مهسا
جـا   اون) ... زنانـه  زيـاد هاي جديد حضـور    عرصه(خب من با طرفم تو دانشگاه آشنا شدم 

تـر و    مـون صـميمي    كه رابطـه  تدريج به ،داد و  اس مي ام ام رو گرفت و گاهي بهم اس  شماره
گـاهي  . كشـيد   كارمون يادمه به چـت هـم    ،)فرايند تدريجي گسترش ارتباط(تر شد   عميق
هاي نوين   اورينقش فنّ(كرديم   ديديم و صحبت مي  و مير اومديم تو مسنجر هم  ا ميه شب

ام اصـالً در      خـانواده ... گشـتيم    مـي و رفتيم   با هم مي. ذاشتيم ميو بعد بيرون قرار ) ارتباطي
كـنن    فكر مـي  ،بدونناگه ). كاري  پنهان(يعني خودم نذاشتم بفهمن  ؛مور نيستنجريان اين ا

  .)ارزشي با والدين، شكاف نسلي ةفاصل(شون منحرف شده   چه خبر شده، بچه

  »مجردانِ متأهل«پيدايش  :12خانگي روابط هم 2.2
اين الگـوي   .شود  منجر مي» خانگي  هم«به روابط  ،خود ،روابط عاشقانه در الگوهاي پيشرفته

با اين تفاوت كه ايـن   دداررا ) پسر دوست ـ  دختر دوست(قبل  ةهاي دست  ويژگية جديد هم
كنند و زندگي اقتصادي مشـتركي    را نيز تجربه مي» زير يك سقف«زندگي  ديگر يكافراد با 
ازدواج «خـانگي رقيـب جـدي نهـاد ازدواج اسـت و خـود را در قامـت          روابط هـم . دارند
 ددارالگويي از رابطه كه بسياري از تعهدات و شـرايط ازدواج را  . نماياند  از ميب» رسمي  غير

خانگي در اين   در تمامي موارد هم. هاي آن گريزان است  ها و محدوديت  اما از قوانين، سنت
نـد كـه   ا فكرانه با تحصيالت دانشگاهي و تفكراتي روشنشاغل و تحقيق، دو شريك افرادي 

كه  و بدون آن اند پدري بيرون آمده ةزندگي مجردي و مستقل، از خان ةتجرب ةبه بهان ،معموالً
احسـاس  . انـد   روي آورده ديگـر  يـك مشـترك بـا      والدين را از ماجرا باخبر كنند به زندگي

گيري اين روابـط از سـوي     شكللل عترين  هاي جامعه از مهم  بند سنت استقالل و رهايي از
احساسي كه در بسياري از موارد به بهاي شكنندگي شـديد ايـن   . است  هشد  ها عنوان   سوژه

 .شود  روابط تمام مي
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  :گويد  و شاغل مي ،ساله، ليسانس 30 ،پويا
از خونه زديم بيرون و االن  ،به قهر ،ما هر دو. كنم  نفر زندگي مي هبا يدارم االن سه ساله كه 

كدوم  من و نه خانواده اون هيچ ةوادنه خان). رسميغير ازدواج (كنيم   داريم با هم زندگي مي
تـرين   مهـم ...   )كـاري   فضاي پنهـان (هرچند يه بوهايي بردند . دونن كه ما با هم هستيم  نمي

تا موقعي در رابطه هسـتي   .)احساس استقالل(ده  ويژگي اين رابطه اينه كه به تو آزادي مي
راحتـي جـدا بشـي     ني بهتو  مي ،بخش نبود وقتي رابطه برات لذت ،وبري  ميكه ازش لذت 

  ).ناپايداري ذاتي روابط مدرن(

معـرض   دربودن ايـن رابطـه و    قانونيغير  .دالت خاص خود را داراما اين روابط مشك
هاي اجتماعي   و احتمال برچسب خوردن ديگر يكشدن دو طرف با  بودن آن و شناخته عموم

و » رد اجتمـاعي طـ «احسـاس   طرفي، از. پذير كرده است  آسيب سياربعواملي است كه آن را 
ـ » ناپايداري ذاتي« چنين هم جـا   هاين روابط، احساس رضايت در آن را با احساس تنش جاب
اي كه به   آزادي ؛دهد  قرار مي» امنيت«و » آزادي«معكوس  ةكند و سوژه را دائماً در دوگان  مي

  . شود  رفتن امنيت تمام مي دست بهاي از
  :گويد  شاغل مي و، ساله، فوق ليسانس 25 ،مهشيد

). احساس تعهد در رابطـه (اي   اي هستم و نه اون با دختر ديگه  تو رابطه، نه من با پسر ديگه
جاهايي كه ما . بايد كافي باشيد براي هم. ديگه رو مديريت كنيد هم ةاما شما بايد بتونيد رابط

يكـي دو تـا   خونـة   كالً ،مهموني، براي ما. حضور داشته باشيم خيلي كمه» با هم«تونيم   مي
ـ   . ها با هم ازدواج كردند تونيم بريم كه از قبل با هم بوديم و اون  دوسته كه مي  ةامـا مـا خون

يعني وقتي پدر و مادر اونـا  ). محدوديت روابط اجتماعي(تونيم بريم   ها هم هميشه نمي اون
فهمي كـه    كنن كه مي  چون يه جوري نگاهت مي. كني نَري  ، خودت سعي ميجا هستن اون

از طرف ). هاي پيشين  طرد اجتماعي از سوي نسل(نبايد بري  هستن جا ديگه وقتي اونا اون
اتفـاق سـاده    هممكنه رابطه بـا يـ  . كني  اين رابطه، زير پات رو سفت احساس نميتو  ،ديگه
ناپايـداري  (اي وجود نداره كه بتونه تو رو نگـه داره    راحتي از بين بره، چون تعهد قانوني به

هاست شـكل گرفتـه     اي كه مدت  كه اين رو در نظر بگير رابطه حالي در). ذاتي روابط مدرن
آوره و اين  ها تنش اين). رابطه ةاحساس ناامني از آيند(كنه   تو رو نابود مي ،اگه به هم بخوره

  . آزاردهنده است براي ما ،همه ،ها  استرس
  
  پيدايش الگوهاي فريب: روابط ضد عاشقانه .3

الگوهـاي پيشـين   . آغـاز شـده اسـت    فزوني به رودل روابط مدرن، تكثير الگوهاي متنوع در 
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ند اشتاي د  يك مشكالت عديده هاي جديد، هر  از نگاه سوژه ،)عاشقانه و عاشقانهغير روابط (
هـاي آن    هاي اين روابـط از فايـده    تر آموخته بودند كه هزينه  هاي با تجربه  سوژه تدريج بهكه 

در قبـال   ،داد كـه   عاشقانه، مرد به رابطه با كسي تن ميغير در روابط . است تر بيش برايشان
اي مادي براي او   كرد؛ ارضايي ناقص كه هزينه  او، پول دريافت مي) و نه روح(ارضاي جسم 

در  ،امـا . يافت  شده تقليل مي تحقير شيِئيدر اين رابطه، به  ،طرفي، زن نيز از. اشتهمراه د به
حـال، روابـط    ايـن  بـا . يافـت  ارتقا» ة عاطفهمبادل«براي رابطه به » پول ةمبادل«عاشقانه، روابط 

روابـط فرصـت گمنـامي را از دو طـرف      ايـن  .شتعاشقانه نيز مشكالت خاص خود را دا
برايشان  گوناگونينشست و تبعات اجتماعي   مي   ها آنگرفت و برچسب اين روابط روي   مي

طـرف ديگـر، احسـاس تعهـد عـاطفي و جنسـي سـوژه را از كسـب          از. آورد  به ارمغان مي
در كنـار احتمـال جـدايي و     ،ايـن امـور   ةكـرد و همـ    منـع مـي  » هاي جديد عاشقانه  تجربه«

 .بـرد   هاي اين نوع روابط را باال مـي   عشق رمانتيك پيش از ازدواج، هزينه فراوانهاي   آسيب
» عاشـقانه  روابط ضـد «. ها مرتفع شود  سيباز نگاه سوژه، اين آ ،تئوري ديگري الزم بود كه

و رسيدن به » تر كمتعهد «و » تر بيشتنوع «عاشقانه  هدف روابط ضد. پاسخي به اين نياز بود
واقـع عاشـقانه    دارنـد امـا در  » عاشـقانه «هايي است كه صورتي نسـبتاً    منافع خاص در رابطه

ويژگـي  . آميخته با فريـب دارنـد  ظاهري عاشقانه اما محتوايي » ضد عاشقانهروابط «. نيستند
صورت  نه به ،»پول«در اين روابط نيز، عنصر . است» چندهمسري پنهان« ضد عاشقانهروابط 

. هـاي سـوژه حضـور دارد     در رابطـه  ،در نقش هديه و تبادل ايـن هـدايا   تر بيشمستقيم كه 
در روابط . تاسبا جنس مخالف  بسيار هاي اجتماعي  ها رابطه  اين سوژه بيشتربارز  ةمشخص

هـاي    در رابطـه  تـر  بيشاي براي تنوع   عشق ابزاري براي شهوت است؛ وسيله ،ضد عاشقانه
در اين دسته، عشـق بـراي   . اي كه از جنس فريب است  عاطفه :جنسي كه طعم عاطفه دارند

اي براي ارضاي غرايز   افراد منبع الهام نيرويي دروني براي پااليش غرايز نيست كه خود بهانه
دارد كه طرفين با موفقيت به  بستگي هايي   دروغظاهر عاشقانه به  بههاي   دوام اين رابطه. ستا

  . گويند  مي ديگر يك
  :گويد  شاغل ميغير ساله، دانشجوي فوق ليسانس و  25 ،بابك

هات تن بده   فيلم بازي كني تا اون راضي بشه باهات ادامه بده و به خواستهبراي دختر بايد 
ريخـتم    دادن تيريپ ازدواج مـي   راحتي پا نمي ايي كه بههمن با اون دختر .)رابطه فريب در(
 ،  عشق(اند   دادم كه خيلي دوستشون دارم و برام خيلي مهم  و نشون مي) هاي دروغين  وعده(

  .بيادبايد دختر رو مطمئن كني تا باهات ) ... اي براي فريب جنسي  بهانه
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  :گويد  شاغل مير غيساله، ليسانس و  23 ،فرشيد
چندهمسـري  (كه هركدومشون بدونن   بدون اين ،نفر دوست بودمپنج زمان با  من شده هم

جاي  وقت قاطي نكنم و يكي رو به يهو روي كاغذ نوشته بودم كه ر هاشون سمابعد ). پنهان
فتم يـا  گ  ها اشتباه مي  ها رو بعضي موقع سما. ها زياد دادم  از اين سوتي. يكي ديگه صدا نزنم

تـر    بـا تجربـه   تدريج بهاما ديگه ... فهميد   زد و اين مي  اون يكي زنگ مي ،با يكي بودم وقتي
  ).فريب عاشقانه(شدم و ياد گرفتم كه به اين راحتي سوتي ندم 

در . رسيدن به تنـوع جنسـي اسـت    ،اول ة، در مرحلضد عاشقانههدف مردها از روابط 
هـاي    ورت موازي، اهدافي ديگـر را نيـز در برنامـه   ص و حتي گاهي به نشدن كاميابصورت 

مت مسـائل  ند و فريب را به سـ ا دنبال اهداف مالي ها معموالً به  اما زن. دهند  خويش قرار مي
 ؛تجاري تبـديل كـرده اسـت    يعشق را به امر ضد عاشقانهامروزه روابط . برند  اقتصادي مي
مهم  ةنكت. داشترضه كرد و تقاضاي خدمات ع متعددتوان آن را دائماً به افراد   عشقي كه مي

. اسـت » ذهن سـوژه «فقط در » ضد عاشقانهروابط «و » روابط عاشقانه« اين است كه تفاوت
شود   دارند و همين امر سبب مي ديگر يك هبهاي بسياري   رفتار بيروني اين دو دسته شباهت

را به بهايي اندك بفروشـند   د و عشق خودنخوربفريب  ،راحتي تجربه، به  بسياري از افراد بي
بعد،  ةمرحلدر  ،اي شديد به جنس مخالف و هرگونه روابط عاشقانه پيدا كنند و خود  و كينه

  . كشيده شوند ضد عاشقانهبه سمت روابط  ،براي انتقام از جامعه
  :گويد  شاغل ميغير ساله، ليسانس و  24 ،شيرين

فقط ) ارزيابي منفي از جنس مخالف ؛تعميمفرايند (كنن   اكثر پسرا فقط به خودشون فكر مي
اسـتفاده كـنن   ءوخـوان ازت س  خوب باشي تا ببيني به چه سرعتي ميباهاشون كافيه يه كم 

هـاي    گيـري ديـدگاه    شـكل (با اونا بايـد مثـل خودشـون برخـورد كـرد       .)احساس فريب(
سـكه رو بـراي   . ونبا نفر قبلي كه بودم ازش يه سكه كَندم و يه عطـر گـر  ) ... گرايانه  انتقام

  .تولدم گرفت

  :گويد  شاغل ميغير ساله، ليسانس و  22سعيده، 
،   اي  هر رابطهتو من ماه تولدم .... توني از پسرا بگيري  ايام خاص، چيزاي خوبي مي ةبه بهون

معموالً بعد از چند هفته آشنايي و ). اي براي فريب اقتصادي  بهانه؛ عشق(كنه   دائم تغيير مي
كـه خـودم بخـوام، بـه      مثالً بـدون ايـن   ،ريزم كه  يه جوري برنامه مي ،قت ريختنطرح رفا

حال اگه بخواد باهات بمونه  هر بهم ه صورت اتفاقي بفهمه كه چند روز ديگه تولدمه و اون
  .)فراجنسيتي شدن الگوهاي فريب(مجبوره براي تو يه چيز درست و حسابي بخره ديگه 
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 »عشق سيال«روابط مبتني بر  .4
از نگـاه  . شـهري اسـت  جامعـة  از متأخرترين الگوهاي رابطه در زير پوست  رابطهاين نوع 

و آن هـم  دارد يك ضـعف عمـده   » عشق رمانتيك پيش از ازدواج«جديد، دستة هاي   سوژه
نـاامني  «، سبب همين به. اين رابطه را ترك كند نطرفياز  يكممكن است هر   كه هر لحظه اين

هـاي اجتمـاعي و     ريشـه  ،خـود  ،ها بسيار باالست؛ نوعي ناپايداري كه  در اين رابطه» عاطفي
 اي اند كه بـراي رابطـه    دريافته ،تجربه بهبسياري از افراد،  تدريج بهلذا . اقتصادي متنوعي دارد

. در زمان جدايي، آسيب چنـداني نبيننـد   ،احتماالً ناپايدار انرژي عاطفي چنداني نگذارند كه
هـاي جديـد     در حالت پيشين، عاملي محدودكننـده بـراي سـوژه    ،بلاز طرفي، تعهدات متقا

را در » عشـق سـيال  « گيـري   شـكل زمينة در كنار عوامل ديگر،  ،اين عوامل. دوش  پنداشته مي
  . اند  جامعه فراهم كرده

در . متأخر و رويكردهاي پسامدرن در غـرب اسـت   ةعشق سيال محصول دوران مدرنيت
. ه اسـت و در قاب نسبيتي شديد قرار گرفت هشد» بازتعريف« اين الگوي جديد، مفهوم عشق

عشـق رمانتيـك را نقـض     ةگرايان  گيرانه و مطلق اين الگوي جديد از رابطه تعهدهاي سخت
 ;Giddenns, 1992: 136(كنـد و منكـر ضـرورت روابـط صـميمانه و متعهدانـه اسـت         مـي 

Bauman, 2003(. ـ  روشـن طرف ديگر، فضاي غالبـاً   از . از فريـب گريـزان اسـت    آن ةفكران
چندهمسـري  «كاري بلكه   سمت الگوهاي پنهان ، ويژگي عشق سيال نه رفتن بهسبب همين به

هـايي    در رابطـه » تـر  بـيش آزادي «و  ،»تر كمتعهد «، »تر بيشتنوع « است و هدف آنْ» آشكار
ط عاشقانه مانند رواب، در روابط مبتني بر عشق سيال. دارند» دوستانه«است كه صورتي نسبتاً 

در اين روابط، عنصـر   ،هرچند .شود  فروش نمي و خريدبا پول  رابطة جنسي، ضد عاشقانهو 
 منزلـة  بـه ابزاري مادي و شيءواره بلكـه   منزلة بهاما نه آشكارا  ؛پول حضوري مشخص دارد
در قالـب   تـر  بـيش در ايـن روابـط، پـول    . آيـد   مـي  درنمـايش   ابزاري كاركردي و عاطفي به

  . حضور و نمود دارد» هداياي متقابل«ي چون هاي  صورت
اي     عشـق نيسـت كـه رابطـه     ،واقـع  درغافل ماند كه عشق سـيال،   نيز نبايد از اين نكته 

هـايي    در قالب چنان همشود اما   عشق ضعيف و رقيق مي ،در الگوي جديد 13.دوستانه است
ورزد   ورزد كه مهر مـي   نمي انسان با تفكر پسامدرن عشق. دهد  ديگر به حيات خود ادامه مي

آن  كـل دهد و نه   بخشي از وجود را مي .هاي شديد  دار دوستي است و نه صميمت و طرف
نـوعي  كه اين عمل را  راچ ؛تري دوست بدارد تري را به ميزان كم تعداد بيش كوشد مياو . را

  14.اج در دوران معاصرهاي عشق رمانتيك پيش از ازدو  اي در مقابله با آفت  بيمه ؛داند  ميبيمه 
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  : گويد  ساله، ليسانس و شاغل مي 22 ،بيتا
م رو زچيـ   قرار نيست همـه  .كنم  و دوست دارم و براي طرفم هر كاري نمير من اول خودم

هـاي    بايد طرفم خيلي ويژگـي ) ... گيري الگوهاي فردگرايي شديد    شكل(به پاي اون بريزم 
يكـي رو  . آد ميچيزي خوشم يه كسي براي  هراز  ...خاص داشته باشه تا ازش خوشم بياد 

خـاطر مسـائل    هـا رو هـم بـه     كه اهل كتابه، يكي اهل شعر و سينماست، بعضي خاطر اين به
  ).هاي متكثر  پيدايش دوستي ،گوناگونجوي انواع نيازها در افراد و جست(جنسي 

  :گويد  ساله، فوق ليسانس و شاغل مي 28 ،مسعود
كدومشـون هـم    واقع با هـيچ  ولي در) احساس تعلق عاطفي( رها دوستماز دخت   من با خيلي

 كسـي بخـواد   هاگ .ام با اونا خيلي صميمي بشه  ذارم رابطه  و نمي) هاي متكثر  دوستي(نيستم 
هفته،  هشده تو ي) ... تعهدنداشتن ناپايداري شديد، (گيرم   و مير جلوش ،نزديك بشه خيلي

روابـط  (اما هيچ تعهد خاصي هم بين ما نبـوده و نيسـت    ؛با چهار نفر مختلف رابطه داشتم
  .)جايگزيني براي روابط عاشقانه ،دوستانه

نـه الزامـاً امـري     ،هاي اين دسته  گرفتن در موقعيت عشق سيال، در بسياري از سوژه قرار
و    هشـيو جنسي در آنـان بـوده اسـت؛    ذائقة گيري تغييرات   از شكل» نهايي   مرحلة«دفعي كه 

ال در روابط پيش از ازدواج در آن هاي فع  معدودي از سوژهفقط عدة اي از رابطه كه   همرحل
هاي گوناگون الگوهـاي    و جذابيت علل متفاوتبه  ،هاي ديگر  قرار دارند و بسياري از سوژه

  .مانند  ها باقي مي  پيشين، در آن دسته
  :گويد  ساله، فوق ليسانس و شاغل مي 30 ،افشين

اي بشي كه عاشقانه جلو بره   نفر وارد رابطه هوقتي تو با ي. شناختي داره لت روانيه حا ،ببين
اش يه مقدار طوالني بشه، كَندن و قطـع كـردنش     و عاطفه داشته باشه، مخصوصاً اگه دوره

اولي و دومي  ة، ولي اگه رابط)عشق سيال ةمقدم ،عشق رمانتيك(شه  برات خيلي سخت مي
يعنـي  . شه ولي واجـب  عاشقانه برات عادي مي ةاز اين به بعد رابطرو بتوني رد كني، ديگه 

از اون حالتي كه قبالً بـا كسـي    تر بيشچون تنهايي خيلي  ،توني تنها باشي  كه ديگه نمي اين
توني هم فقط با يك نفر باشـي و بـه اون     نمي ،حال  عين در ،كنه ولي  نبودي تو رو اذيت مي

  ). متكثردوستانة گيري روابط   شدن عشق، شكل عادي( عشق بورزي

حـال،    عـين  در ،عشق سيال شايد بتواند خود را از خطرهاي عشق رمانتيك رها كنـد امـا  
نـاامني هميشـگي    پـس از آنِْ هاي   ؛ ترس از پايان يك رابطه و آسيبنداردهم را مزاياي آن 

سـياري  حال، لذت با معشوق بودن حس خوشايندي است كه ب درعين .روابط عاشقانه است
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در رويكردهـاي   ،ن در روابط عاشـقانه نگـاه داشـته اسـت؛ لـذتي كـه      چنا ها را هم  از سوژه
هـاي حاضـر در عشـق سـيال،       سـوژه . رنگ شده است بيحتي  يارنگ  پسامدرن، بسيار كم

 حتي با وجود تعلق عـاطفي (وابستگي شديد عاطفي به شريك جنسي خود  علت نداشتن به
و خويشتن را هميشه  كنند مينبراي خود احساس » همراهيشريك و «، چندان )بيش كم و

  .خوبي آن را پر كرده است يابند؛ خأليي كه روابط عاشقانه به  از درون تنها مي
  
  شناسانه  يابي به يك مدل سنخ دست

روابـط جنسـي پـيش از ازدواج از طريـق      تفـاوت مبندي الگوهاي   اگرچه شناسايي و دسته
هاي پنهان   هاي مذكور در اليه  يك از دسته هرعيين سهم و وزن ت ،تحقيقات كيفي ميسر است

 ،تنهايي به ،اين تحقيق ةعهدروابط شهري مستلزم تحقيقات كمي و كيفي توأمان است كه از 
با توجه به شناخت الگوهاي گوناگون روابط جنسي پيش از ازدواج در ايـران،  . خارج است

 ؛)گـري   الگوهـاي روسـپي  (روابـط آزاد   .1: دكـر  تقسـيم » هشـش دسـت  «توان به   را مي   ها آن
روابط  .5 ؛دوست پسر ـ دخترروابط دوست  .4 ؛روابط مبتني بر فريب .3 ؛اي  روابط صيغه  .2

  .روابط مبتني بر عشق سيال .6و  ؛خانگي هم
روابط جنسي پـيش از ازدواج را بـا اصـطالحي توصـيف     متفاوت اگر بخواهيم الگوهاي  

 ،اسـت   پركاربردترين اصـطالحات  ةدر زمر ختيشنا  فرهنگي و جامعه كنيم كه در مطالعات
. آورنـد  را پديـد مـي   )discourse( »گفتمـان «از متعـددي  بايد بگوييم كه اين روابط انـواع  

جهان پيرامون و فهـم  دربارة گفتن  اي خاص براي سخن  توان گفتمان را شيوه  اختصار مي به
درك و نگـرش سـوژه   ). 18: 1389و فيليـپس،   يورگنسـن  ؛Baker, 2011: 34(آن دانست 

محصول گفتماني است كـه او   هاي ارضاي آنْ  روابط جنسي پيش از ازدواج و شيوه دربارة
  . در آن قرار دارد

 :شـوند  تفكيـك مـي  متفـاوت  » گفتمان«گونه   در سه» شش دسته الگو«اين  ،اساس اين بر
 ،سوم، چهـارم  هاي تهدس(» گفتمان مدرن« .2 ؛)اول و دوم هاي هدست(» گفتمان پيشامدرن«  .1

گونـه رويكـرد     اين سه نـوع گفتمـان سـه   ). ششم ةدست(» گفتمان پسامدرن« .3و ؛ )و پنجم
ميـزان  . حضـور دارنـد   جامعـة ايرانـي  در كنار هـم، درون   ،كه اند متفاوتفكري و رفتاري 

بازتوليد كـرده   هجامعهاي گوناگوني را در   پذيري متكثر سوژه  امكانات در دسترس و جامعه
ويژگي گفتمان . گويند  پاسخ مي» هاي متفاوتي  گونه«را به » نياز مشترك«هايي كه   است؛ سوژه

گذشته در جامعه حضور داشتند  دربودن آن است؛ الگوهايي از رابطه كه  پيشامدرن تاريخي



 27   و ديگران ارمكي تقي آزاد

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دوم، سال پژوهي فرهنگي جامعه

ب درآمـد  صرفاً اطفاي نياز جنسي براي مردان و كسـ  و و تا امروز به حيات خود ادامه داده
اما گفتمان مدرن و گفتمان پسامدرن اهدافي فراتـر  . اند دادهبراي زنان را هدف خويش قرار 
اين دو گفتمان محصول تغييرات اجتماعي و اقتصادي چند . از الگوهاي پيشين در سر دارند

روابـط پـيش از ازدواج را از يـك       هـا  آن. انـد  هاي اخير در ايران اخير در جهان و سال ةده
...) نيازهـاي جنسـي، عـاطفي و    (» اي از نيازها  سلسله«ضاي صرف نياز جنسي به ارضاي ار

  . اند  ارتقا داده و ابعاد گوناگوني يافته
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شناسي الگوهاي روابط جنسي پيش از ازدواج در ايران  سنخ. 1نمودار 
در  رابطـة جنسـي  . شـود   گفتمان مدرن با عشق رمانتيك به شريك جنسي مشخص مي

لـذا  . به او احساس عميـق عـاطفي دارد  شخص شود كه   روابط عاشقانه با كسي برقرار مي
در  ،فـرد همسري آشكار گره خورده است؛ شكلي از رابطـه كـه    ويژگي اين گفتمان با تك

كنـد و بـيش از آن را     جـو مـي  و بيان و حضـور عشـق را صـرفاً در يـك نفـر جسـت      آن، 
روابـط  «در . از رابطه در جريـان اسـت  متفاوتي هاي   گونه در دل گفتمان مدرن،. تابد  نمي بر

روابط «هاي فعال در   اما سوژه ؛، معموالً سوژه به شريك جنسي خود وفادار است»عاشقانه
در نهان، به سمت الگوهـاي فريـب   ، همسر دارند كه ظاهري رمانتيك و تك ،»ضد عاشقانه

ي كه با قالب عشق بـه صـيد طعمـه    هاي  شركاي جنسي متعدد تمايل دارند؛ سوژه ةو تجرب
يـم كـه آشـكارا    ا پوست شهر، با گفتمان پسـامدرن مواجـه   از سوي ديگر، زير. پردازند  مي

مزاياي يك رابطه را براي خـويش   ةهم در اين رابطه، ،فعال هاي هسوژ. خواه است تماميت



  شناسي الگوهاي روابط جنسي پيش از ازدواج در ايران سنخ   28

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دومسال ، پژوهي فرهنگي جامعه

خويش دارنـد  نه تعهد جنسي به شريكان  ها آن .اند گريزانمعايب آن  ةد و از همنخواه  مي
در گفتمـان  . دهند  ادامه مي   ها آنحال، به رابطه با  اين با ؛كنند  مي   ها آنو نه عشقي شديد نثار 

را گرفتـه و تعـدد شـركاي جنسـي بـا      » تعهـد عاشـقانه  «جـاي  » تعلق دوستانه«پسامدرن، 
چنـداني حتـي در    ة؛ الگـويي از رابطـه كـه سـابق      احساس تعلق عاطفي تركيب شده است

حال، در ايران براي خويش جاي پايي يافته و پيرواني پيدا  اين رهاي غربي نيز ندارد باكشو
  .استكرده 

 هاي مهم  انواع الگوهاي روابط جنسي پيش از ازدواج از نظر شاخص. 2جدول 

  نقش پول  نوع رابطه 15جنسيتعهد تعلق عاطفي   
گفتمان 
  پيشامدرن

غيرروابط
  عاشقانه

  ول در مقابل رابطهپ  چندهمسري آشكار - -

گفتمان 
  مدرن

 روابط عاشقانه
  
ضد روابط 

  عاشقانه

+ 
  
/+ -  

+ 
  
/+ -  

  همسري تك
  

  چندهمسري پنهان

  هديه در مقابل رابطه
  

  هديه در مقابل رابطه

گفتمان 
  پسامدرن

  هديه در مقابل رابطه  چندهمسري آشكار - + روابط عشق سيال

 ،هاي متعـدد   از نظر شاخص ،ايران روابط جنسي پيش از ازدواج درمتفاوت الگوهاي 
تـرين   تعهـد جنسـي از مهـم    نبـود احسـاس تعلـق عـاطفي و وجـود يـا      . ندپذير تفكيك
گونه تعلـق و   در گفتمان پيشامدرن، با هيچ. روابط استكننده در اين   هاي تفكيك  شاخص

هـايي بـا شـركاي      پيـدايش سـوژه   آنِِْنتيجـة  م كه ينيست رو روبهتعهدي به شريك جنسي 
همسـر   هرچند ظـاهراً صـورتي تـك    ،هم ضد عاشقانهروابط . جنسي آشكارا متعدد است

همسري پنهان را تجربـه   چندظاهر عاشق خود،  به در دل ،آن ينقاب چندهاي   سوژه ،دارند
طرفي، روابط مبتني بر عشق سيال نيز گفتماني آشكارا چندهمسر است كه اين  از. كنند  مي

. گيـرد   با آگاهي طرفين، اين تكثر در روابط متعدد صورت مـي  بار نه با فريب ديگري، كه
همسـري در روابـط جنسـي پـيش از      تـك صـورت نـاب     تنهاعاشقانه روابط ، ميان اين در

ازدواج است؛ الگوهايي از رابطه كه هم تعلق عاطفي و هم تعهد جنسي در آن در سـطح  
  .شود  بااليي تجربه مي
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  گيري  نتيجه
روابط جنسي پيش از ازدواج در ايران بوده  گوناگونف الگوهاي پژوهش حاضر در پي كش

ايـم    هايي بوده  يابي به معناي ذهني كنش سوژه دنبال دست هبراي رسيدن به اين مهم، ب. است
دهد كه الگوهـاي    نتايج تحقيق نشان مي. اند  كه روابط جنسي پيش از ازدواج را تجربه كرده

ها گويـاي آن    يافته. اند  هاي اخير، متنوع و متكثر شده  الدر س ،روابط جنسي پيش از ازدواج
اي به درازاي تاريخ دارد،   كه پيشينه ،)عاشقانهغير روابط (است كه در كنار گفتمان پيشامدرن 

كـه   اسـت  آمـده هاي زيرين روابط شهري، الگوهاي جديدي از رابطه پديد   در اليه ،امروزه
روابط عاشقانه و (الگوهايي چون گفتمان مدرن  ؛است يجامعة ايران ةمحصول فرايند مدرنيت

الگوهايي كـه بـه مـدد تحـوالت سـاختار       .)عشق سيال(و گفتمان پسامدرن ) ضد عاشقانه
  . اند  هبسياري داشتگسترش  ،هاي اخير  اجتماعي و تغييرات ارزشي ناشي از آن، در سال

اي اجتمـاعي و فرهنگـي   در اين ميان، روابط جنسي پـيش از ازدواج در ايـران پيامـده   
پيامدهايي كه با تغييرات ساختار اجتماعي و  ؛گوناگوني را براي جامعه به همراه داشته است

وقـوع تغييـرات   . هاي اخير تشـديد شـده اسـت     هاي جديد فرهنگي در سال  پيدايش ارزش
اجتماعي و تحوالت ديگري چون گسترشِ حضور و نفوذ مـاهواره و اينترنـت و امكانـات    

پـذيري متكثـر شـوند و      كه امروزه منـابع جامعـه   است   اطي جديد در جامعه سبب شدهارتب
طرفـي،   از. شندبادر جامعه تأثيرگذار  ،از گذشته تر كمهاي سنتي،   الگوهاي هنجاري و ارزش

داري رقابتي، با ايجاد شرايط نـاامن    اقتصادي و حركت به سمت سرمايه ةهاي توسع  سياست
نتيجه گرايش  گذشته باالتر رود و در ازكه سن ازدواج در جامعه  است   شدهسبب  ،اقتصادي

بسـياري از الگوهـاي   . تر شود  و متنوع بدياسمت الگوهاي روابط پيش از ازدواج افزايش  به
گرفته در مناسبات جوانان در مسائل سـاختاري و مشـكالت اقتصـادي جامعـه      پنهان شكل

. انـد   شده و الگوهاي نويني را پديـد آورده  زشي همراهائلي كه با تغييرات اردارند؛ مسريشه 
شـوند كـه بـر      تنها انحراف از هنجارهاي جامعه تلقي مـي  الگوهاي گوناگوني از رابطه كه نه

رشد و گسـترش مسـائلي   . و بهداشتي جامعه نيز تأثيرگذارند ،ابعاد مهم اقتصادي، اجتماعي
از طريق مسائل جنسي در حال گسترش  كه ،گيري موج سوم آن در ايران  چون ايدز و شكل

الگوهايي زيرزميني . نيست رابطة جنسي تفاوتمارتباط با افزايش و تنوع الگوهاي  است، بي
  .ندا همراهشركاي جنسي متعدد  ةتجرببا  ،در اغلب موارد ،كه

توان گفـت؟ پاسـخ     هاي مواجهه با وضعيت موجود چه ميكار راهدر اين ميان، در مورد 
 ةتر از ارائ  پيچيده مسئلهابعاد . توان سخن گفت  راحتي نمي ، بهكار راه ةدر عرص ،هاين است ك
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 خـود  شـناختي بـه    هاي جامعـه   حوزه اعي است و ابعادي حتي فراتر ازاجتم ةهاي سادكار راه
هاي اقتصادي، فرهنگي، تاريخي، سياسي و اجتماعي   عرصه  گونه ههم مسئلهاين . است گرفته

 همـة تـر در    و كامـل  تـر  بـيش الزم مسـتلزم مطالعـات    كـار  راه ةلذا ارائ .استرا درنورديده 
تـر روشـن و     شـفاف  مسـئله  گونـاگون است تا جوانب  ديگر يكهاي مذكور در كنار   حوزه

  . دكررفت از موقعيت موجود ارائه  بتوان راهي مناسب و بنياني براي برون ومطرح شوند 
  
  نوشت پي

  

  .آمار ايران مركز 1.

جمهـوري   ، خبرگـزاري 24/8/90االسالمي، وزير كـار و امـور اجتمـاعي وقـت،      الرضا شيخعبد 2.
  www.irna.ir) ايرنا( اسالمي

  ، سايت خبري آفتاب27/9/89، ايدز وزارت بهداشت ةعباس صداقت، رئيس ادار. 3
www.aftab.ir  

در غـرب   م 1970م و اوايل دهـة   1960ريخي در اواخر دهة اي تا انقالب جنسي، اشاره به دوره. 4
هـا، اخـالق جنسـي و     تدريج منجر به تغيير گفتمان جنسي و تغيير اساسي در نگـرش  دارد كه به

  ).LaDuke, 2006: 17(رفتار جنسي در بسياري از كشورهاي غربي شد 
ايي از پسران و دختـران داراي  تواند نمونة نماي اي پنجاه و چهار نفري نمي بديهي است كه نمونه .5

روي قابـل تعمـيم    هـيچ  ها به روابط جنسي پيش از ازدواج باشد؛ لذا نتايج حاصل از اين مصاحبه
  .اند هاي كيفي ديرزماني است كه ادعاي تعميم را فرونهاده كلي روش طور  اگرچه به. نيست

حداكثر «گرفتن  نظر ست كه با درگيري كيفي بوده ا گيري در اين تحقيق براساس منطق نمونه نمونه .6
 .تحقيق صورت پذيرفته است» گويان در متغيرهاي اساسي تنوع پاسخ

  .سرشبكة باندهاي فحشا 7.
هاي شرعي ورود دختران مجرد به روابط جنسي پـيش از   دليل منطقي آن نيز شايد به محدوديت.  8

  .گردد مي ازدواج بر
جنسيِ صرف  ةتر از قرارگيري در يك رابط سيار منعطفب» تئوري«اي از نظر  الگوي روابط صيغه .9

امـا منظـور از ايـن     ؛تواند در الگوهاي روابط عاشقانه و عاطفي نيز قـرار گيـرد   است و حتي مي
و » در عمـل «گيري از آن  هاي تئوريك كه بهره نه صيغه از نظر پتانسيل ،در اين تحقيق ،بندي طبقه

  .در روابط پنهان شهري است
» بـودن  پايـدار «به شريك جنسي الزاماً به معناي » بودن متعهد«رمانتيك پيش از ازدواج، در عشق  .10

 همـة در  ،در ايـن الگـو كـه اساسـاً     صرفاًبايد تأكيد كرد كه نه  ،از طرف ديگر. آن رابطه نيست
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. يك ويژگي كليدي اسـت » ناپايداري رابطه«روابط پيش از ازدواج در ايران،  گوناگونالگوهاي 
نبـودن و   قـانوني  علـت  كـه بـه  بلندارد  ريشه طرفين نداشتنيا داشتن اپايداري در تعهد و اين ن
هاي قانوني در انفصال يك پيونـد،   محدوديت سبب نبود به. گونه از روابط است  بودن اين توافقي

  .به هم بزندتواند آن رابطه را  راحتي مي هر طرف از رابطه هر زمان كه بخواهد به
معنـاي شـريك زنـدگي     بـه  »همسر«و در الگوي روابط عاشقانه، استفاده از مفهوم در اين مقاله  .11

اي است كه سوژه به او احساس تعهد جنسي و تعلق  معناي شريك جنسي كه بهبلقانوني نيست 
در سراسـر ايـن    ،اساس اين بر. عاطفي دارد و نه قانوني ةبندي صرفاً جنب اين پاي .كند عاطفي مي

وجود همسران متعدد قانوني براي سوژه كـه  معني   ، نه به»همسري چند«مفهوم مقاله، استفاده از 
  .است» شركاي جنسي متفاوت«معناي تجربة  به

و عـاطفي بـا    صميمي اي خانگي، زندگي مشترك دو شريك جنسي همراه با رابطه منظور از هم .12
بندي به  خانگي، پاي همدر . است ،بدون قيد و بندهاي قانوني ناشي از ازدواج رسمي ،ديگر يك

  ).795: 1386گيدنز، (عاطفي دارد و نه قانوني  ةشريك زندگي جنب
تعلق «بين دو طرف وجود ندارد اما احساس » تعهد جنسي« ،)عشق سيال(در رويكرد پسامدرن  .13

 ، اين روابط بيشـتر صـورتي  سبب همين به. حدودي وجود دارد تا) »تعهد عاطفي«و نه (» عاطفي
  .دارد و نه عاشقانه و صميمانه» هدوستان«
هـاي آن را از   بندي از واقعيت اجتماعي قسمتي از پيچيـدگي  هرچند كه هر نوع تعريف و طبقه 14.

. تر اسـت بيشاين خطر، در تعريف و تشريح روابط مبتني بر رويكردهاي پسامدرن،  ،برد بين مي
بـودن   »مدرناپس« ،نوعي به ،اين جرياني ها هرگونه بحث جزءنگرانه پيرامون ويژگيكه  طوري به

 گرايـي  كشي به مطلق هرگونه تعريف و خط ،اين نوع نگرش در، چراكه ؛برد آن را زير سؤال مي
 ؛ مثالً،اند شناختي تر از تعاريف سادة جامعه پذير اما رويكردهاي پسامدرن بسيار انعطاف .رسد مي

به » تعلق عاطفي«اما احساس به شريك رابطه وجود ندارد » تعهد جنسي«در روابط عشق سيال، 
در بسياري . خود گرفته است به) از خيلي كم تا خيلي زياد(گونه و برداري  او حالتي كامالً طيف

از موارد، سوژه احساس تعلق عاطفي بيشتري به برخي شركاي جنسي خـود دارد و بـه برخـي    
رويكردهاي پسامدرن، رابطـة  در . كند ها رابطة جنسي را تجربه مي حال، با همة آن  عين تر؛ در كم

  .ني استيافت راحتي دست شود كه به افتاده بدل مي پا جنسي به يك مسئلة پيش
محور، منطبق با رويكرد كيفي،  و مشاهده» بندي استقرايي تيپ«شناسي براساس الگوهاي  اين سنخ. 15

طور نظري و با  ، بهاساس اين بر. محور و نظريه» بندي قياسي تيپ«سامان يافته است و نه الگوهاي 
: تـوان بـه مـدل بـاال اضـافه كـرد       كم يك تيپ ديگر را نيز مي گيري از الگوي قياسي، دست بهره

ــوژه« ــد     س ــد جنســي دارن ــه شــريك خــود تعه ــه ب ــايي ك ــد  (+) ه ــاطفي ندارن ــق ع ــا تعل   ام
صورت  بهدست نيامد اما،  اين تيپ، در اين تحقيق و با استفاده از الگوي مطالعة استقرايي، به. »)- (
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توان وجود چنين افرادي را در جامعه انتظار داشت كـه شـايد، در تحقيقـات     نظري و قياسي، مي
  .ها را مطالعه و بررسي كرد صورت عملي به آن دست يافت و خصوصيات آن بعد، بتوان به

  
  منابع

تهراني طي  ةخانواد روند تغييرات فرهنگي و اجتماعي«). 1381( خزاعي و طاهرهارمكي، تقي، مهناز زند،  آزاد
  .45و  44، ش 13 و 12س ، علوم انساني دانشگاه الزهرا ةفصلنام ،»سه نسل

، »شناختي روابط جنسي آنوميك در ايران  تبيين جامعه« .)1390( ساعي  شريفي حسين حمدمقي و مكي، ترا آزاد
  .28ش ، 7س ، پژوهي  خانواده ةفصلنام

 ةبـا آنـومي؛ مطالعـ      هـا  آن ةها و هنجارها و رابطـ   تطبيقي ارزش ةعمطال« .)1388(صادقي عباس  نادر وافقي، 
  . 8 دوم، ش ة، دورتحقيقات فرهنگي ايران، »هاي دانشگاه گيالن  موردي دانشجويان ساكن در خوابگاه

بررسي نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف «). 1389(مهريار هوشنگ  اميرو  فريدهآبادي فراهاني،   خلج
  .24 ش ،6س ، پژوهي خانواده ةفصلنام ،»ز ازدواج در دختران دانشجو در تهرانقبل ا

  .سروش: تهران ،سيل آنوميناتپژوهشي درباره پ: هاي اجتماعي آنومي يا آشفتگي ).1378( رامرزف پور، عيرف
ل توسعه و تضاد؛ كوششي در جهت تحليل علل پيدايش انقـالب اسـالمي و مسـائ    ).1380( مرزراف پور، عيرف

  .سهامي انتشارشركت : تهران ،اجتماعي ايران
هاي   هم وقوعي رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان دبيرستان«). 1387( ياحمدآباد زهرهو  علي ،يمحمد  زاده

  .13، ش4س پژوهي، خانواده ةفصلنام ،»شهر تهران
راهكارهـايي  : نوجوانـان بررسي رفتارهاي پرخطـر در ميـان   «). 1388( ياحمدآبادزهره و  علي ،يمحمد  زاده

 .20ش، 5س پژوهي،   هخانواد ةفصلنام ،»خانواده گيري از جرم در محيط براي پيش
، »هـا  هـا و بيـنش   ايرانـي؛ ديـدگاه   ةشكاف نسلي در خـانواد « ).1388( فرد صداقتي جتبيم اقر وي، بساروخان

  .4 ، ش3  س، علوم اجتماعي ةنام پژوهش
نقـش سـالمت روان در ظهـور رفتارهـاي     «). 1384( يمحمـدخان  پروانهو  ،يريجزا رضاعلي ليال، ا،ين  يميسل

  .19، ش 5س ،ي رفاه اجتماعيپژوهش علمي ةفصلنام ، »پرخطر نوجوانان
و عوامـل خطـر آن در كودكـان و     B شيوع آلودگي بـه ويـروس هپاتيـت   « .)1388( و ديگران بهروز ،ييعطا

  .102، ش 27سدانشكده پزشكي اصفهان،  ةمجل ،»اصفهان نوجوانان خياباني شهر
جوانان و  ،»ه فرهنگ غربيشناختي گرايش نوجوانان ب  تبيين جامعه«). 1386( مانيا محمدتقي و خيام ،يعباس

  .1، ش1س ،مناسبات نسلي
 بهداشـتي  پرخطـر  عـادات «). 1388(ي عباس زينبو  ،يعلو شهره سيده مكارم، جليل غالمرضا، ،يگرمارود
  .1ش ،9س، )پايش(فصلنامة پژوهشكدة علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ، »تهران شهر  آموزان دانش در
  .نشر ني: تهران ،صبوري نوچهرم ةترجم ،يشناس  جامعه). 1386( نتونيگيدنز، آ

پزشكي  ةمجل، »اثربخشي درمان حل مسئله در كاهش شدت افسردگي دانشجويان« .)1388( سينح ا،ين  يلطف
  .4، ش و يكم  سي ةدور دانشگاه علوم پزشكي تبريز،
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اعالنيـة  گزارش جمهوري اسالمي ايـران دربـارة پـايش    ). 1386(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
دبيرخانـة كارگـاه   وي و ايـدز،    آي  مجمع عمومي سـازمان ملـل در زمينـة اچ    ةويژتعهد مصوب اجالس 

 .كشوري ايدز
بررسي رفتارهاي پرخطر مرتبط با سالمت در «): 1388(مقدم  فتحيفرهاد و  حمدرضاممقدم،  هدايتي

تحقيقاتي، واحد استان ، طرح »1387كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  دانشجويان مقطع
  .خراسان رضوي

: ، ترجمة هادي جليلـي، تهـران  نظريه و روش در تحليل گفتمان). 1389(يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس 
 .نشر ني

   
Afary, J. (2009). Sexual Politics in Modern Iran, Cambridge: Cambridge University Press. 
Alexander, M., L. Grada, S. Kanade, S. Jejeebhoy, & B. Ganatra (2007). "Correlates of Premarital 

Relationships among Unmarried Youth in Pune District, Maharashtra, India", International 
Family Planning Perspectives, Vol. 33, No.4. 

Baker, P. (2011). Key Terms in Discourse Analysis, Continuum International Publishing. 
Barlow, A., S. Duncan, J. Grace, & P. Alison (2005). Cohabitation, Marriage and the Law, Social 

Change and Legal Reform in the 21st Century, Oxford: Hart Publishing.  
Bauman, Z. (2003). Liquid Love, London: Polity Press. 
Blesk, A. L. & D. M. Buss (2001). "Opposite-Sex Friendship: Sex Differences and Similarities 

in Initiation, Selection and Dissolution", Personality And Social Psychology Bulletin 
(PSPB), Vol. 27, No. 10. 

Bumpass, L. & H.-H. Lu (2000). "Trends in Cohabitation and Implications for Children’s Family 
Contexts in the United States", Population Studies, Vol. 54. 

Ghuman, S. H., V.M. Loi, V.T. Huy & J. Knodel (2006). "Continuity and Change in Premarital 
Sex in Vietnam", Journal of International Family planning Perspectives, Vol. 32, No. 4. 

Giddenns, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love & Eroticism in Modern 
Societies, California, Stanford University Press. 

Harding, D. & C. H. Jencks (2003). "Changing Attitudes toward Premarital Sex", Public Opinion 
Quarterly, Vol. 67, No. 2.  

LaDuke, A. (2006). Living through the Sexual Revolution. London: Greenhaven Press. 
Lee, G. R. & K. Payne (2010). "Changing Marriage Pattern since 1970: What’s Going on and 

Why?" Journal of Comparative Family Studies, Vol. 41, No. 4.  
Legkauskas, V. & D. Stankeviciene (2009). "Premarital Sex and Marital Satisfaction of Middle 

Age Men and Women: A Study of Marriage Lithuanian Couples", Journal of Sex Role, 
Vol. 60, No. 1. 

Mahdavi, P. (2008). Passionate Uprisings: Iran’s Sexual Revolution. California: Stanford 
University Press. 

Mitchell, G.D. (2007). A New Dictionary of the Social Sciences, 2nd (edn.), New Jersey: Routledge. 
 



  شناسي الگوهاي روابط جنسي پيش از ازدواج در ايران سنخ   34

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دومسال ، پژوهي فرهنگي جامعه

  

Mohammad, K. et al. (2007). "Sexual Risk-Taking Behaviors Among Boys Aged 15-18 Years in 
Tehran", Journal of Adolescent Health, Vol. 41, No.4.  

Raymo, J. M., M. Iwasawa, & L. Bumpass (2009). "Cohabitation and Family Formation in Japan", 
Journal of Demography, Vol. 46, No. 4. 

Rich, M. & K. Ginsburg (1999). "The Reason and Rhyme of Qualitative Research: Why, When 
and Who to Use Qualitative Methods in the Study of Adolescent Health", Journal of 
Adolescent Health, Vol. 25, No. 6. 

Regnerus, M. & J. Uecker (2011). Premarital sex in America: How Young Americans Meet, Mate 
and Think About Marrying, Oxford: Oxford University Press. 

Sakalli, N. & P. Glick (2003). "Ambivalent Sexism and Attitudes toward Women Who Engage 
Premarital Sex in Turkey", Journal of Sex Research, Vol. 40, No. 3. 

Welling, K. et al. (2006). "Sexual Behavior in Context: A Global Perspective", Journal of Lancet, 
Vol. 368. 

Utomo, I. (2002). "Sexual Values and Early Experiences among Young People in Jakarta", in 
Lenore Manderson & Pranee Liamputtong (eds.), Coming of Age in South and Southeast Asia: 
Youth, Courtship and Sexuality, Surrey, UK: Curzon Press, Richmond. 

Wiik, K. A., E. Bernhardt & T. Noack (2009). "A Study of Commitment and Relationship Quality 
in Sweden and Norway", Journal of Marriage and Family, Vol. 71, No. 3. 

Zhang, K. & D. Li (1999). "Changing Sexual Attitudes and Behavior in China: Implications for the 
Spread of HIV and Other Sexually Transmitted Diseases", Journal of Aids Care, Vol. 11, No. 5. 


