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قبـل  ۀو عمل در مرحلـ ،توجه است تفاوت در احساس، کنشدرخورچه اما آن،شده است
ل بعدي زندگی مشترك عاشقانه است.از عاشقی با مراح

جی، قوم کُرد، روایت.: عشق، زندگی روزمره، پلهاکلیدواژه

مقدمه. 1
دارد و مـا وجـود   ها و ابعاد متنوع آن وجـود  یدگیچیپهمۀ با یزندگتیو واقعجهان خارج

ابعـاد  تـوان یمـ یآسـان اطراف بهطیمحة. با مشاهدمیکنیآن را احساس مةشدو محققینیع
يایـ دنحـال، نیها در ارتباط محسوس قرار گرفت. باارا احساس کرد و با آنیمتفاوت زندگ

ونـد یپجـاد یايرس براموجود و در دستيمجراتنها» زبان«یکلطوربهایها نمادها و نشانه
ـ یبيصـرفاً امـر  تیواقع،برگر و الکمنریتعبجهان است. بهنیانسان با اانیم کـه  یرون
هـا از آن  مـا انسـان  یزبـان يهـا تیزبان و روارا تیبلکه واقعست،یقرار دارد ن» جاآن«

هـا  معنا، اگرچه جهـان وجـود دارد، مـا انسـان    نی. در ا)33: 1394الکمن (برگر ودزسامی
و بـا  میپردازیهمان نقش به فهم جهان مۀو در دامنمییروهاز جهان روبهایینقشهمواره با 
هـا  جهاننیهاست. اخود آنۀکنند ساختیمیکه مردم در آن زندگی. جهانمیکنیآن تعامل م

مـا  قـت، ید. درحقانـ ساختهمانینمادهامیکنیما تجربه مرا چه شده است. آنبا نمادها ساخته
.میداشته باشییآن نمادهايکه برامیکنیمرا تجربه يزیآن چفقط 

کیـ در میکنـ یرس مـ دستو آن را قابلمیسازیآن جهان را مۀواسطکه ما بهیزبانالبته 
سطح قرار دارنـد کـه   نیتريادیدر بن»حاتیتوض«باور برگر و الکمن، کند. بهیسطح عمل نم

يهـا گـزاره «، يح بعدو. در سط)همان(شوندیواژگان مشترك جامعه ميایوارد دنیسادگبه
دارنـد  يجـا »نینمـاد يهاجهانایقلمروها «و» روشن«ای»حیرصيهاهینظر«،»هیاولينظر

دهنـد یقـرار مـ  گریدکیبا وندیمتفاوت را در پينهاديهاو بخشندریعام و فراگاریکه بس
).133:(همان

عوامـل  نیتـر کنند، از مهمیالکمن به آن اشاره مچه برگر و مردم، درکنار آنةروزمرزبان
و ابعـاد متفـاوت آن  یانسـان یو زنـدگ یما از جهـان اجتمـاع  تیدهنده به زبان و رواشکل
زیمتمـا ۀچه در دوران گذشته و چه در دوران مدرن، همواره نشـان ،مردمة. زبان روزمراست

یاجتمـاع یزنـدگ دیق و بازتولخلبراي يو ابزاریاجتماعـیاز تحوالت فرهنگيو ممتاز
فهـم مـا از   یانجیـ را دارد که متیقابلنیروزمره ایبوده است. زبان زندگیدر جوامع انسان

مـا را بـه عمـق    توانـد یمیاجتماعـیفرهنگيعنوان عنصرجامعه و تحوالت آن باشد و به
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جامعه را دربرابر چشمان ما تیاز وضعقینسبتاً عمیو درکردببمانیاجتماعاتیحيهاهیال
ییهـا تیـ روانیتـر روزمره ازجمله مهمیحاصل از زبان زندگيهاتیقرار دهد. درواقع روا

است.رگذاریتأثیو جمعيفرديهاتهیویسوبژکت(ساخت)یدهاست که در شکل
ايییروزمـره بازنمـا  یزبـان زنـدگ  يایـ گرفته در دنانجاميهاییبازنمانیتراز مهمیکی

چه در جهـان  گر،یدسخنعشق و ابعاد متفاوت آن صورت گرفته است. بهۀاست که از مسئل
مـا  ،هـا انسانانیعشق و روابط عاشقانه مینیعتیمعاصر، درکنار واقعةگذشته و چه در دور

» عشـق «. پرسش مییروهمردم روبةروزمریمختلف از آن در زبان زندگياهتیهمواره با روا
ـ با ادیبایزنان و مردان را به خود مشغول ساخته است: تا کۀاشکال متفاوت هماکنون به  نی

دارم بـاز بـه   کـه حـق  آنایـ من است ۀعاشقانـیسرنوشت عاطفۀاو همایشخص بمانم؟ آ
کیـ مصـرانه بـر   ایتر است گفتن به آن مهمخود ادامه دهم؟ شور من و پاسخيجووجست

متفـاوت و بـا شـعائر    يهـا تیرا در موقعيگریخود و دماندن؟ تنداریو تعهد پامتیصم
خاص بنگرم که صرفاً به مـن  یمیچون حرکه به آن همآنایبخش مصرف کنم متفاوت لذت

ـ امـروزه، ا مـن اسـت؟  » عشـق «تعلق دارد که نامش گریفرد دکیتاًیو نها و هـا پرسـش نی
ـ   دیدارد. شايها جاما انسانةعمداتیمشابه در کانون حيهاپرسش لاکنـون بتـوان درمقاب

از آن یـدن ورزهنر عشـق فروم در کتاب کیو ارییتنهایالکتیکدپاز در کتاب ویچه اکتاوآن
»بـودن یکـ یبا «انِیمینینوکیالکتی، از دندیگویسخن م» و عشقییتنهاکیالکتید«عنوان به
ـ الکتیکـه بـرخالف د  گفـت  سـخن  »یتعهد و شور جنسـ کیالکتید«ای» با همه بودن«ای کی

» عشـق «نـام  حل آن بهو راه»ییتنها«نام بهايشناختییدرد هستگرانیکه باز آنشیبنینخست
نـام  حـل آن بـه  و راه» پرسـش رابطـه  «نـام  بهیشناختجامعهیتیموقعگرانیباشد، ب» وصل«ای
از ياریمـا درخصـوص بسـ   نیشـ یاسـت کـه تصـورات پ   » موقـت ۀروابـط عاشـقان  ۀشبک«

خانـه، بـدن، پوسـت،    ت،یـ عشق، خانواده، تعهد، مالکحبت،تن، رابطه، ملیموضوعات از قب
است.دهیرا به چالش کش...اندام، رنگ، لباس، بو، و

ـ اۀهمیچه عوامل«پرسش که نیپاسخ به ادر ممکـن  یرا در روابـط انسـان  راتییـ تغنی
ـ  یرونیباوضاع ایعوامل د:کردسته عوامل توجه به دودیبا»؟ساخته است . یو عوامـل درون

ۀاست. روابـط عاشـقان  »يتاحدود«يارابطهیانسانۀروابط عاشقانيایجامعه با دنانیمۀرابط
طوعنوان بستر وقوع و شـر برخوردار است که آن را از جامعه بهزینیدرونیاز منطقیانسان

اسـت  یـی رواياهایازجمله دنهازوجةروزمری. زبان زندگسازدیممستقل آن یرونیتحقق ب
فهـم  يهـا بـرا  تـوان از آن یشـناخته شـود، مـ   یخـوب ها بهکه اگر ارزش دانش انباشته در آن

حـل مسـائل   نینـو يهـا وهیها شبهره گرفت و از درون آنياز مسائل انسان امروزياریبس
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ـ د. اکررا استخراج یانسانیمربوط به روابط عاشقانه و عاطف ن اسـت کـه   آازمنـد ینالبتـه نی
متـون را بـه   نیـ روزمـره، ا یبرخورد با زبان زندگکیکالسيهاوهیصرف بر شۀیتکيجابه
ـ از ادیـ جديریتفسۀبه ارائندهیآیها در بستر زمانبرد و با نقل سخنان نهفته در آنندهیآ نی

متون پرداخت.
ـ  یزبـان زنـدگ  ۀبا توجه به نقش برجسـت زیما نۀدر جامع وهـا تیـ رواۀروزمـره در ارائ

همـواره شـاهد   ،یانسـان یمعمول و روزمره از وجوه متفاوت زنـدگ هايییو بازنماریتصاو
ةعشق و ابعاد و وجوه متفاوت آن در زبـان روزمـر  ةدیاز پدیمتفاوت زبانيهاتیخلق روا
در دیـ جديهـا هـا و روش وهیشـ برهیو با تکیعلمیدر قالب پژوهشتوانی. ممیمردم هست

یاز عشق در زبـان زنـدگ  یتیرواایریپرسش را مطرح ساخت که چه تصونیا،متونلیتحل
از عشق چه بـوده و  هاي قوم کُردزوجتیرواگر،یدسخنبهشده است؟ ها ارائهزوجةروزمر

ـ انـد؟ در ا عشـق پرداختـه  یدر درون گفتمان خود چگونه به برساخت اجتمـاع  پـژوهش  نی
قـوم  يهـا زوجةزمررویعشق در زبان زندگتیروابارةدرقیتمرکز محقق معطوف به تحق

.میرو شوهاز عشق روبزوجینةزندتیخواهد بود تا با رواکُرد

تحقیقاهمیت و ضرورت. 2
رسد عنصري ضـروري در رضـایت از   نظر میعشق مفهومی مهم در زندگی انسان است و به

هـم کـه انسانیامروزجتماعیاحیاتدرموضوعاتترینمهماززندگی مشترك باشد. یکی
ۀمسـئل داشـته مشـغول خـود بـه راهـا انسـان ةعمـد ذهنکیفیلحاظبههمویکملحاظبه

ۀسـابق . اسـت آنپیشـین مسـتحکم نسبتاً گونۀ بامقایسه درانسانیۀعاشقانروابطناپایداري
؛گـردد مـی بازافالطونضیافترسالۀمخصوصاًوباستانیوناندورانبهعشقةدرباربحث

کــردتئــوریزهراعشــقکــهبــودکســینخســتینافالطــونگفــتتــوانمــیکــهطــوريبــه
ةکند، بلکـه دربـار  عشق شهوانی را توصیف میۀتنها تجربضیافت افالطون نه).1391(نراقی

). عشـق را  1396(سـکام  دهدمیتوضیح احساسات و شور و هیجان ذهنی مربوط به آن نیز 
ارچوب فرهنگی و اجتمـاعی کـه در آن تجربـه    هاز چاي تلقی کرد که گویی گونهتوان بهنمی
هـاي جسـمی آن، فـرد    ویژگیرغمبهاحساس، ۀمثاببهعشق موجودیتی مستقل دارد. شود می

ـبعـدي اجتمـاعی  روازایـن کنـد و  نـد مـرتبط مـی   ارا به دیگرانی که موضوع این احسـاس 
ثیر گفتمـان حـاکم بـر    أتعاشقی کامالً تحتۀمفهوم عشق و تجربفرهنگی بر آن حاکم است. 

. عشـق در  قـرار دارد و اقتصـادي هـر دوران   ،جامعه و وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی 
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تـأثیر  جامعـه اوضاعاما این مسئله کامالً از ،نمایاندو احساس میعاطفه ترین نگاه اول فردي
بسـیاري برخـوردار اسـت   توجه به عشـق از منظـر عاملیـت فـرد نیـز از اهمیـت       . پذیردمی

مثابـۀ بهشدنباتوجه به تعامل بین فرد و ساخت، ظرفیت افراد براي عاشق).1993(جکسون 
ـ    د. ازایـن گیـر اجتماعی شکل میايویژگی عشـق در زنـدگی   ۀرو باتوجـه بـه اهمیـت مقول
بررسی است.شناسی قابلها، این مفهوم از دیدگاه جامعهانسان
نـه دیگر اجتماعی در نسبت با ذهن و زبـان مـردم   ةادعا کنیم عشق یا هر پدیدمیتوانیم
دشـو یمـ آفریده و اصالح دائماًاست که ،رواییايتجربهژهیوبهبلکه یک تجربه، ،نظامیک 

ایـن تجربـه   نیز براي آیینی و نهادي يابعادآرامآرامی این تجربه دائمطریق خلق و جامعه از
عشـق ۀرو، مطالعـ ناسی است. ازاینپژوهش، با همین نگاه، پژوهشی پدیدارش. این دآفرینیم
دارد.شناسی اهمیتشناسی در جامعهمنظر نظري و روشاز

لحـاظ کـاربردي داراي اهمیـت اسـت، چراکـه آثـار       فهم پدیدار ذهنی افراد از عشق، بـه 
زنـدگی فـردي و   مترتب بر اختالالتی که در ایـن روابـط وجـود دارد در ابعـاد مختلفـی از      

هـاي  هـاي زنـدگی افـراد بـه چـالش     ترین چالشکه بزرگايگونهشود. بهاجتماعی دیده می
افـراد  هـاي و گـرایش ،ترین امیال، باورهـا عشق با درونیۀچنین تجربگردد. همعاطفی برمی

هـاي افـراد پـی    توان به باورها و انگیزهورزي افراد، میعشقةآمیخته است و با شناخت نحو
است. عشق بـیش ساییشنابرد و با این فهم کلیت هویت فردي و اجتماعی افراد جامعه قابل

ایـن  بـا وجـود   ،کنداز هر احساس اجتماعی دیگري ذهن افراد جامعه را به خود مشغول می
بـر  رسـد عـالوه  نظـر مـی  . بـه ندارنـد ورزیـدن  سانی براي عشقافراد جامعه ظرفیت یکهمۀ

پیشین افـراد  ۀهاي زیستشناختی، عناصر فرهنگی و تجربهی و روانشناختهاي زیستویژگی
ممکن اسـت ،ایرانیاجتماعی متفاوت اقوام هاي در بافتورزیدن تأثیرگذارند. عشقةدر شیو
ینظـام زنـدگی  ةهـر شـیو  از مفهوم عشق وجود داشـته باشـد.   متفاوتی ها و معانی برداشت

اي دارد. بنـابراین براسـاس   شـده تعیـین لگوهـاي ازپـیش  اايکه در هـر زمینـه  فرهنگی است 
درزیـادي تـأثیر فرهنـگ .داردمتفـاوتی معناهـاي هـم عشـق هاي متفـاوت زنـدگی،   شیوه

ازبسـیاري ). 2005راپسـون وهاتفیلـد (داردجنسـی ۀعالقوعشقباافرادپیوندچگونگی
ارتبـاط بـین   بهزنانازبسیاريکه کنند درحالیجنسی و عشق فکر میۀرابطجداییبهمردان

کـه اسـت شـده باعـث عشـق بـه منتسبمختلفمعانیکنند.جنسی فکر میۀعشق و رابط
درضـمن فرهنـگ  ).2006راپسـون وهاتفیلـد (کنـد ایجادافراد عاشقاسترس زیادي براي

هـاي فرهنـگ تأثیرگـذار باشـد.  از عشقذهنیۀتجرببرممکن است فردگرایی وگراییجمع
اسـتقالل شخصـی، ۀبـر عالقـ  شـوند و میمتمرکزشخصیمنافعسمتبهتربیشفردگرایانه
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،دیگـر استقالل تأکید دارنـد. ازطـرف  و،فرديعملابتکارفردي،هايگیريشخصی، تصمیم
گـروه منـافع براسـاس راشخصـی ةانگیـز کهکنندمیوادارراافرادگراییجمعهايفرهنگ

ایران متشکل از اقـوام مختلفـی اسـت کـه     ۀجامعباشند. منافع گروهیبهوفادارکنند وتنگ
درصـد  پنجـاه . حـدود  دارنـد دیگـران زبـانی بـا   ـ هاي فرهنگیها تفاوتهرکدام از این قوم

دهنـد و بقیـه اقـوام دیگـري ماننـد آذري، کُـرد، بلـوچ،        ها تشکیل مـی ایران را فارسۀجامع
نـد کـه   اکُردها ازجمله اقوام ایرانـی ).16: 1380(مقصوديگیرد میرا در برو عرب ،ترکمن
ـ هاي قومگرایش خصـلتی پایـدار و فعـال داشـته اسـت     انگرایانه و جنبش قومی در میان آن

افراد با قومیت کُـرد  عشق در بینۀمطالعه تالش شده است تا تجربایندر). 1378(احمدي 
بررسی شود.

تحقیقاهداف. 3
هـا آنروایتژهیوبه،هازوجةروزمرزندگیزبانگفتمانیيبندصورتساختاربهیابیدست

اهـداف  ، بر این اساس. استپژوهشاینهدفنیترمهم،آنمتفاوتابعادوعشقةپدیداز
دهند:یاهداف این پژوهش را شکل منیترمهمزیر 

در بیان ذهنیـت و ادراك خـود از   با قومیت کُردکه افراد عاشق مسئلهشناخت این الف)
.سازندمیبرجستههاي متفاوت این تجربه را بنابه موقعیتابعاديعشق چه ۀتجرب

که افراد عاشق با قومیت کُرد در بیان ذهنیـت و ادراك خـود   مسئلهب) شناخت این 
هـاي متفـاوت ایـن    در موقعیـت را از خود و دیگران هاییهویتعشق چه ۀاز تجرب
.ندآفرینیتجربه م

که افراد عاشق با قومیت کُـرد در بیـان ذهنیـت و ادراك خـود از     مسئلهج) شناخت این 
ي متفـاوت ایـن   هـا تیـ موقعدر انسـانی روابـط ازعشق چه روایت و تصویري ۀتجرب

.کنندیتجربه ارائه م
که افراد عاشق با قومیـت کُـرد در بیـان ذهنیـت و ادراك خـود از      مسئلهد) شناخت این 

آنهـاي متفـاوت   ایـن تجربـه در موقعیـت   وجوه خیر و شـر عشق چه روایتی از ۀتجرب
.کنندیمارائه

که افراد عاشق با قومیـت کُـرد در بیـان ذهنیـت و ادراك خـود از      مسئلهه) شناخت این 
تجربـه ینـد ایـن   امتفـاوت در فر هـاي  در موقعیـت خاصـی  هـاي کنشعشق چـه  ۀتجرب
.اندکردهارائه
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که افراد عاشق با قومیـت کُـرد در بیـان ذهنیـت و ادراك خـود از      مسئلهو) شناخت این 
گرهـاي زبـانی بـراي    یا چـه نشـان  یشناختمعرفتـیشناختزباننظامعشق چه ۀتجرب

.کنندهاي متفاوت این تجربه استفاده مییتخلق این روایت در موقع

ی پژوهشتجربۀپیشین. 4
صـورت  فراوانـی بـراي یـافتن آثـاري     ۀتحقیق، مداقـ جوي ادبیات پژوهشی این ودر جست

برخـی از  درادامـه . انـد هکـرد موضـوع ایـن پـژوهش بررسـی و تحقیـق      دربـارة  کـه  گرفت 
معرفـی  عاشقانه و مسائل مربوط به آنـروابط عاطفیةهاي خارجی و داخلی دربارپژوهش

تحقیـق  ۀبراسـاس پیشـین  ها کمک گرفت. توان از آنکه احتماالً در این پژوهش میشوند می
بـه  هـا  نمونـه ی انواع عشق و در برخی شناسخسنی، به توان گفت در بخش تحقیقات کممی
است. در تحقیقات توصیفی کیفی، بـدون  شدهاشارهی دیگر بین عشق و متغیرهاي کمۀرابط
هاي زمانیعشق در دورهۀهاي آماري به توصیف عشق در متون یا مقایسگیري از روشبهره

صـورت بـه شـویم کـه   رو میهاست. در تحقیقات تبیینی، با تحقیقاتی روبشدهاشارهمختلف 
در کنار بررسی مفهوم ،هاپژوهشگونهنیاپردازند. در این پدیده می» چرایی«ی یا کیفی به کم

اجتماعی بـر  ۀو طبق،عشق به بررسی تأثیرات متغیرهایی مانند جنسیت، قومیت، سن، فرهنگ
ورزي هـاي عشـق  عشـق یـا سـبک   هـا  نمونـه است. البته در برخی شدهپرداختهروي عشق 

متغیـر وابسـته لحـاظ شـده اسـت. در      عنـوان بـه هـا  نمونهمتغیر مستقل و در برخی عنوانبه
انـواع عشـق در   ۀنگرش جوانـان بـه عشـق، مقایسـ    ازجملهنکاتیتحقیقات تبیینی کیفی، به 

اعی تحـول مفهـوم عشـق در شـعر کالسـیک و      هاي اجتمـ ادبیات کالسیک و معاصر، ریشه
شناسـی عشـق   پدیدارشناسی و روایـت و زیسته، ۀمعاصر، برساخت اجتماعی عشق در تجرب

هاي داخلی و خارجی براساس زمان پژوهش آمده است.توان اشاره کرد. درادامه پژوهشمی
ادراکـی از  دادن به این مسئله است کـه چـه تصـویر و   کهربائیان در پژوهشی درپی پاسخ

هایی که در این تحقیق شناسـایی  وجود داشته است. گفتمان1380و 1350ۀعشق در دو ده
هـاي رهـایی و رسـتگاري، گفتمـان شـیفتگی و      اند از گفتمـان عبارت1350ۀ اند، در دهشده

هـاي  ، گفتمـان 1380ۀراهـی. در موسـیقی پـاپ مجـاز دهـ     همگفتمان رفاقت ووابستگی و
گفتمـان  تالفی، گفتمـان شـیفتگی و وابسـتگی و   اند از گفتمان نفرت وتشده عبارشناسایی

جویی که در میـان ایـن گـروه، گفتمـان نفـرت و تالفـی نسـبتاً غالـب اسـت         پشیمانی و دل
).1390(کهربائیان 
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ـ    زیسـته پرداختـه و درپـی    ۀمیرمیري در پژوهشی به برساخت اجتمـاعی عشـق در تجرب
است. معنـاي عشـق   1380و ، 1360، 1340هاي ان دههگرنزد کنشدریافت معناي عشق در

زنـان متفـاوت   ۀزیستۀصورت تقریبی و با اندك تفاوتی در تجربدر هریک از این سه دهه به
و فضاي اجتماعی و زیستی هر سـوژه بـر ایـن برسـاختگی     موقعیت شده و ساختهبا مردان 

سیاسـی در نـزد مـردان و    هـاي و در اوج بحران1340ۀمؤثر بوده است. معناي عشق در ده
و ، یعنـی دوران بعـد از انقـالب   1360ۀگرفتـه اسـت. در دهـ   سیاسی شکلزنان، حول امر

تـر حـول   بـیش نـزد مـردان   عشـق در شـدن جامعـه،   جنگ تحمیلـی و ایـدئولوژیک  دوران
، عشـق را متـأثر از   1380ۀاسـت. محقـق در دهـ   گرفتـه شـکل » رفتهدستهاي ازنوستالژي«

فضـاي اجتمـاعی تـأثیر    هـا بـر  رسـانه گـري که به میانجیداند میدیگر هايحضور فرهنگ
).1390(میرمیري اند گذاشته
را بررسی کـرده  عاشقانه ۀرابطپردازيدر مفهومیاجتماعۀنیزمریتأثیی در پژوهشی صفا

معنـا کـه بـا    نیزنان به روابـط عاشـقانه اسـت. بـد    شیگرالیدل»خطر هدفمند«ۀمقولاست.
و کنـد یمـ دیازدواج تأکقیطردختران ازیاعتبار اجتماعرسن ازدواج، جامعه مدام بشیافزا

دنیهدف رسـ بارا از ازدواج شیخطر ورود به روابط پشوند میها مجبور آنلیدلنیبه هم
).1390یی(صفابپذیرند ازدواج ۀجیبه نت

عشـق درراسـتاي   فرد در پژوهشی به پدیدارشناسی عشق پرداخته است. مفهـوم فرامرزي
موجب درگیـري انسـان   شده که تحلیل ،یعنی پروا،یکی از مفاهیم موجود در روش هایدگر

دشـو تـوجهی بـه خویشـمندي مـی    کردن خـود و بـی  نوعی فراموشدر زندگی روزمره و به
).1391فرد (فرامرزي

بوك را بررسی کـرده اسـت.   شناسی عشق در صفحات فیساي روایتاحمدي در مطالعه
ۀیم کـه در وهلـ  شـاهد را از عشـق در دنیـاي مـدرن    اي تازهدهد که کیفیت ها نشان میفتهیا

از مضـامین مشـترك   ها ناپایداري عشقشدن عشق است. بر فردگرایی و کاالیینخست مبتنی
؛اسـت آمـده  دسـت بوك بـه روایات زنان و مردان در فیسازکه است هایی رنگپیهمۀ در 

سـیال و از مختصـات عشـق در ایـن دوران اسـت     ۀتعبیر باومن از مدرنیتـ که بهايناپایداري
).1392(احمدي 

انـد.  پرداختـه زنـان ۀسـت یزۀعشق در تجربـ یبرساخت اجتماعی به و حمامزاده سهراب
ممکـن  امـر ازدواج  تیـ راه اهمبـه هـم  یعاطفازیصرف رفع نتیو اهمیعاطفگراییلیتقل

زنـان  دگاهیاز دیعاطفیئملجۀمثابعشق بهینابرابر و تلقۀروابط عاشقانيرگیبه شکلاست 
).1393زاده و حمامی(سهرابمنجر شود
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ـ هـاي شـبکه  ستمامحمدزادهکنعانی و  انـد.  را بررسـی کـرده  عشـق سـیال   ۀاي و تجرب
چنـین آزادي کـه در فضـاي    اي و هـم هـاي شـبکه  نامی در تمـاس و گم،، سادگیبودنیقرق

هـاي  جوانـان بـه اینترنـت و دوسـتی    ةانـداز ازیشبورند باعث گرایش آمیدستبهمجازي 
).1395(کنعانی اینترنتی شده است

هـاي مفهـومی عشـق در زبـان شـعر و زبـان       ی به بررسی اسـتعاره پژوهشیم در پورابراه
ـ   ها نشان میاند. تحلیل دادهروزمره پرداخته هـاي  زبـانی از اسـتعاره  ۀدهد کـه در هـر دو گون

سـان  یـک طـور بـه مبدأ، ةهاي اصلی میان مفهوم مقصد عشق و مفاهیم حوزنگاشتعشق و 
).1396(پورابراهیم استشدهاستفاده

ۀاسـت. در مطالعـ  )Sailor(سیلورۀعنوان مطالع»پدیدارشناسی خروج از عشق رمانتیک«
اج با استفاده از روش استعالیی پدیدارشناسـی موسـتاکس، چنـدین آیـتم اسـتخر     ،تجربهاین 
انـد از:  هـا عبـارت  آمـده اسـت. ایـن تـم    دسـت عشـق بـه  ةپدیدۀکه توصیفی از تجربهشد

شـدن و احسـاس منفـی بـه خـود     داشـته دادن اعتماد و صمیمیت و احساس دوستازدست
).2013(سیلور 

De(دو بروجین Brujin( پیوسـته چیسـت؟   همعشق در این جهان به«در پژوهشی با نام
هـاي عشـق رایـج میـان     گفتمـان ۀبه مطالعـ »عشقبارةجوانان غنایی دربررسی ادبیات رایج 

نظـر  هاي موجـود را ترکیبـی از توانمندسـازي و اسـتقالل    غنا پرداخته و گفتماناهل جوانان 
تـأثیر  است. برداشت جوانان غنایی از مفهوم عشق تحتعشق در نزد این جوانان یافتهبارةدر

که در آفریقـا و میـان جوانـان غنـایی     نیست ان آمریکایی اپ خوانندگههاي پاپ و هیپترانه
گرفتـه هـاي بـومی آن شـکل   بنديدار دارند و مفاهیم جدیدي از عشق در صورتهم طرف

).2015بروجین (دواست
او شـناختی پرداختـه اسـت.    پـردازي عشـق در تفکـر جامعـه    یـه نظربـه  )Rusu(روسیو

کـرده ی بررسـ عشـق  بـارة دررا و تـالکوت پارسـونز   ،، پیتر سوروکینوبرماکسهاي یدگاهد
ی خـانواده بـه بررسـی عشـق پرداختـه      شناسجامعهطریق صورت غیرمستقیم ازاست. وبر به

سیسـتماتیک عشـق بـوده اسـت. تـالکوت      ۀنظریـ ۀاست. سوروکین در تالش بـراي توسـع  
زن و شـوهر در  ۀبطـ رابیند که کارکرد اجتماعی آن پیوند یمنیرویی ۀمثاببهپارسونز عشق را 

).2017(روسیو خویشاوندي استۀي مدرن در غیاب شبکاهستهةخانواد
را کاهش عشق حقیقی و ظهور عشـق مجـازي در کشـورهاي آسـیایی     )Yamada(یامادا

ویکـم  یافته و در قرن بیسـت کاهش1980است. در ژاپن میزان ازدواج از سال بررسی کرده 
بـه  یمـایل تدهـد مـردم در ژاپـن    یافته است. نتایج نشان مـی کاهشتمایل به روابط عاشقانه 
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مختلفـی از عشـق مجـازي ظهـور کـرده و در کشـورهاي شـرق آسـیا         انواع، ندارندازدواج 
).2017(یامادا یافته استگسترش

ي اگونـه پـژوهش بایـد گفـت ایـن پـژوهش      ایـن  ادبیـات موجـود بـا    ۀدر مقام مقایسـ 
بخشی از جامعـه  یافتن به ذهنیتن تالش براي دستپدیدارشناسی کاربردي است که در عی

منظـر نظـري خـود را در پیونـد دقیـق بـا مباحـث        هـم از کوشـد یمـ ،خاصیاز موضوع
ي اجتمـاعی داراي  هاپژوهشپدیدارشناسی قرار دهد و دچار خطاي نظري موجود در اغلب 

پـژوهش  ۀکلمـ صرف کاربردنی از بهشناختروشمنظر رویکرد پدیدارشناسی نشود و هم از
ي هـا پـژوهش ةی در عمل محقق سـازد. عمـد  درستبهرا کارنیای فراتر رود و شناختداریپد

وفـادار  هـا پـژوهش بـه لـوازم ایـن نـوع     دارنـد خوداجتماعی که عنوان پدیدارشناسی را بر 
. این پژوهش بـا درنظرگـرفتن ایـن    دارندی شناختروشو خطاهاي متعدد نظري و اندنمانده

ی دارد.شناختداریپددر دقیق یسعی در اجراي پژوهشنواقص 

ارچوب مفهومی پژوهشهچ. 5
در کنـیم آن را  تـالش مـی  که را باید نشان دهیم واقعیتی این مطالعهمبانی نظري ما در بخش

تا بتـوانیم  دارد و چه ابعادي چیستشناسایی کنیم شده در ادراك فردي ماهیت بازنمایی ارائه
و بازنمـایی  را تحلیـل کنـیم   تحقیـق  نمونـۀ  منطق درونی ادراك فـردي افـراد   ،با تکیه بر آن

دسـت  هـایی از ایـن   پـژوهش یم. محقـقِ کنـ شـده از واقعیـت را از درون آن اسـتخراج    ارائه
هـاي  ابعاد واقعیت بازنمـایی ةدرباریگونه دانشنداشتن هیچتواند با ذهن خالی و خام ونمی
ایـن  دررو،د. ازاینکنجو وجستتحقیق نمونۀ دراك فردي افراد در دنیاي ارا شده از آن ارائه

نشـان خـواهیم داد کـه ایـن مفهـوم چـه       » عشق«با تکیه بر تعاریف متفاوت از مفهوم بخش
نمونـۀ  توان از این دانش براي ورود بـه دنیـاي ادراك فـردي افـراد     و چگونه میدابعادي دار

تردیـد، هـا اسـتفاده کـرد. بـی    در دنیاي ذهنـی آن شده از آنتحقیق و استخراج بازنمایی ارائه
پردازان علوم انسانی هرگز بـه معنـاي آن   منظر نظریهاز»عشق«ساختن ابعاد واقعیت مشخص

ـ  لفهؤدرپی کشف مزوجین عاشقنیست که ما در ادراك فردي از نگـاه  »عشـق «ۀهـاي نظری
ایـن  ةمتفکران علوم انسانی هستیم. برعکس، هدف محقق کشـف و اسـتخراج روایـت زنـد    

یارچوبهـ چـون چ هـم عشـق است. تعاریف موجود از مفهـوم  یشخوۀزیستۀافراد از تجرب
شـده وارد مـتن ادراك فـردي    شکل هدایتکوشیم با تکیه بر آن بهعمل خواهد کرد که ما می

ـ را هـا  هـاي احتمـالی آن  ت یـا روایـت  شویم و روایـ زوجین عاشق عشـق ۀزیسـت ۀاز تجرب
یم.کنشناسایی و استخراج 
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شناسان شناختی بر روي عشق متمرکز نیستند و جامعههاي جامعهها و پژوهشنظریه
ـ    داننـد.  شناسـی و فلسـفه مـی   هـاي روان فعالیـت ۀتوجه به عشـق را مناسـب و در دامن

هـاي  شتـال هاي اخیر براي مطالعه و بررسی عشق در سالن این رشته ا، متفکرحالنیباا
هاي اجتماعی، فرهنگـی  مقولهرشناسان در بررسی عشق باند. جامعههکردنظري فراوانی 

شـناختی بـه   اند. ترنر رویکردهـاي جامعـه  و الگوهاي نهادي مرتبط با عشق تأکید داشته
و نابرابري اجتمـاعی تقسـیم   ،ساختاري، تاریخی، فرهنگیۀعشق را به چهار دستۀمقول

شناختی اولیه به عشق، عشـق  هاي جامعه). براساس یکی از رویه2006(ترنر کرده است
) عشـق را رابطـه و   Good(است. گـود شدهنظر گرفتهدرمدهاي ساختاري جوامع آپی
وي، جوامـع مختلـف   نظـر ازکنـد.  ی احساسـی و عـاطفی قـوي تعریـف مـی     بستگدل
در جوامع آسیایی، ازدواج براساس عشق کنند. گوناگونی به عشق نگاه میهاي صورتبه

آورد. بار میخانواده نتایج منفی بهةو براي سازمان و ادارکندمیحاکمیت پدر را متزلزل 
کـه در  شـدن برحـذر باشـند. درحـالی    به همین دلیل جوانان در این جامعه باید از عاشق

آیـد و  حسـاب مـی  ازدواج بـه ةدگی، عشق تنها انگیزعلت ساخت خانواآمریکا بهۀجامع
نظر گود، عشق تهدیـدي  بهشوند که فقط براساس عشق ازدواج کنند. جوانان تشویق می

توانـد  شـود. عشـق مـی   در مقابل نظام طبقاتی است و به طرق مختلف بر آن نظارت می
هـم  ارث خانوادگی را بـه نشدنترها براي اتحاد طبقاتی، تبارگرایی و تقسیمبزرگۀبرنام

بـاال  ۀپایین ایجاد کند که باعث سـرافکندگی طبقـ  ۀباال و طبقۀبزند یا پیوندي میان طبق
).25: 1959(گود شود

هـایی ماننـد   شناسان بر تغییرات اجتمـاعی و جنـبش  جامعه، در رویکرد تاریخی به عشق
شـود.  ق در فرهنـگ مـی  و ابـراز عشـ  گیري و تجربهکه موجب شکلکنند تأکید میفمنیسم 

روندهاي اجتماعی در روابط جنسی، عشق و صمیمت درطـول زمـان   دربارة )، 1992(گیدنز
صورت تـاریخی تکامـل   اجتماعی است که بهیدهد که عشق برساختو نشان میکرده بحث 

The Transformation of(صمیمیتدگرگونییابد. گیدنز در کتاب یم Intimacyمـدل  هـار ) چ
کند:مشخص میعشق را 

عشق ناب. درواقـع گیـدنز بـه    .4، ومانأعشق تو.3،عشق رمانتیک.2،عشق شهوانی.1
کند که آغاز آن عشق شهوانی است و سـپس بـه عشـق رمانتیـک و عشـق      روندي اشاره می

شود.ناب ختم میۀرسد و به رابطیتوأمان در روابط شخصی م
شـده زدایـی و افسون،گرشده، محاسبهعقالنیباومن نیز معتقد است که جهان مدرن جهانی 

شده تعریـف  و کاالیی،شکلی سست، موقتی، غیرقابل اعتماداست که در آن روابط عاشقانه به
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ۀمدهاي مخرب مدرنیتـه بـر انسـان در جامعـ    آشوند و نوعی ناپایداري در عشق تحت پیمی
).35: 1394(باومن کنونی مستولی است

داران و طـرف اسـت  سـوي فرهنـگ   گی به عشق، چرخش بهدر رویکرد برساخت فرهن
و مراقبــت تمرکــز دارنــد. ،اصــلی ایــن چــرخش بــر موضــوعاتی ماننــد عشــق، صــمیمیت

اي را و محصـوالت مـادي  ،ها، هنجارهاایدئولوژي، ارزشدارند پردازان فرهنگی تمایل نظریه
ایـن کاالهـاي فرهنگـی    کـه را اي شیوهطور همینسازد و ها را میکه جامعه آنبررسی کنند

ید. بر ایـن اسـاس، عشـق برسـاخت    نسازد و میندهاحساسات و رفتارهاي افراد را شکل می
اند که تمرکز شدید فرهنگـی  ) این ادعا را توسعه داده1985(فرهنگی است. بال و همکارانش

هاي عشق است.فردي شادي و موفقیت در تضاد با آرمانۀگیري جنببر فردیت و پی
عشـق در  ۀشناسان به تداوم ذاتی نابرابري در تجربـ جامعه،رویکرد نابرابري اجتماعیدر 

نقدي قوي بر ساختار اجتماعی و موانـع ذاتـی در   دهندةجامعه اشاره دارند. این دیدگاه نشان
ایـدئولوژي اجتمـاعی   مثابـۀ هـا عشـق را بـه   عشق در چنین فضایی اسـت. فمنیسـت  ۀتجرب

کند.ان را در خانه اسیر میکشند که زنتصویر میبه
ۀجنسیت و طبقـ وهاي اجتماعی مسلط براساس نژاد) معتقد بود که گروه1994(جکمن

تـر محبـت بـراي حفـظ     جاي استفاده از زور، از ابزار ظریـف دهند که بهاجتماعی ترجیح می
ه کـ است بخشی حالت، عشق و محبت انرژي اجباري و آرامقدرت خود استفاده کنند. دراین

نـابرابري، ایـن   بـارة شـناختی در مقایسه با چیز دیگري نیست. براسـاس ادبیـات جامعـه   قابل
(فـروم  کنـد صورت کاالیی تبدیل مـی داري عشق را بهسرمایهۀاستدالل وجود دارد که جامع

داري درگیري و تضاد بین عشق و کار در زندگی روزمره در سـرمایه بارة). هاکشیلد در1956
سـوي  ارزش شده است و روندها بهد. مفاهیم مراقبت و عشق در جامعه بیکنمدرن بحث می

شدن جامعه، موجـب تصـویب قـوانین مردانـه از عشـق شـده اسـت.        سردترشدن و عقالنی
هاي مدیریت احساس در تطبیق با مراقبت ناپایـدار  باتوجه به نظر هاکشیلد، یکی از استراتژي

تـر در احسـاس اسـت. بـه همـین ترتیـب،       و کـم تـر  گذاري کمداري، سرمایهسرمایهۀجامع
).2003(هاکشیلد داشتن به کاال تبدیل شده استدوست

اصـلی ۀمشخصـ دوداري را دارايسـرمایه نظـام موجود درنظم،)Eva Iluves(اوا ایلوز
هـا انسانازوکندمیتبلیغرامدارخانوادهوعاقلانسانتولیدةحوز. مصرفوتولید: داندمی
امـا میـان   ،و به تربیت فرزند بپردازنـد ،انواده داشته باشندخکنند،کارباشند،عاقلخواهدمی

وجـود تنـاقض مصـرف ةحوزهايخواستهباداريسرمایهنظامدرتولیدةحوزهايخواسته
بـدون گـر، خودبیـان خودابرازگر،خواهدمیهاانسانازبرعکسمصرفةحوزدرزیرادارد،
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نهایی ایـن ویژگـی قلمـرو مصـرف     ۀیلوز نتیجاباوربه. باشندکنندهمصرفو،داريخویشتن
قلمـرو  ۀانسانی است. او معتقد است ایـن خواسـت  ۀبر روابط عاشقان» لذت«شدن اصل حاکم

بگیـرد قـرار رمانتیکروابطباجديپیونددرمصرفکهشودزمانی ممکن میفقط مصرف 
کـه شـود مـی ممکـن زمـانی آندقیقمعنايدرکاالمصرفاستمعتقدایلوز. خانوادهنهو

خـود را  ۀرزوها و عالیـق عاشـقان  آوامیالوتنبتوانندوشوندکنندهمصرفعمیقاًهاانسان
).45: 2012(ایلوز دنیز خریدوفروش کنن

گفتمـانی مطالعـات در. اسـت عشـق ۀدیگـري از مطالعـ  عشق شـکل گفتمانیمطالعات
بـه دانسـت، آنمحققترینبرجستهعاشقگفتمانکتاببارا بارتروالنتوانمیکه،عشق
نخسـت بتوانـد بایـد محققکهشودمینگریستهايزبانیدنیايیابنديصورتمثابۀبهعشق

ایـن کـه دهـد پاسـخ پرسـش ایـن بـه سـپس وبپـردازد زبـانی جهانایندقیقتوصیفبه
ـ دیگـر هـاي بنديصورتکدامباتقابلیۀرابطازراخودمعنايزبانیبنديصورت دسـت هب

ایـن تولیـد اجتمـاعی ـسیاسیشرایطچهکهسازدمطرحراپرسشایندرنهایتوآوردمی
اثر روالن بارت بر این اصل استوار اسـت  .استساختهممکنراعشقاززبانیبنديصورت

چـه را کـه   آنصرفاً ناخوش فروکاست؛ عاشق کسـی اسـت کـه    انسانی که عاشق را نباید به 
،سـاختاري یشنویم. بارت در این کتاب با سیمایناواقعی یعنی مهارنشدنی بوده از زبان او می

کند.یسخنان عاشق را در قالب فیگور بیان م
) ارائـه شـده   1986(الگوي مثلثی عشق استرنبرگۀوسیلمفهوم متفاوتی از معناي عشق به

تعهـد)  (صـمیمیت، اشـتیاق، تصـمیم/   جزءبندي روابط عشقی از سهاست. طبق این فرمول
(آرون و شـوند هاي مختلف دیـده مـی  شود که به درجات مختلف در زوجاصلی تشکیل می

کـافی نیرومنـد   حـد ). وقتی هر سه جزء مثلث عشـق بـه  2001؛ فهر و بروتون 1996بی ست
یدن بـه آن  امـا رسـ  ،شودکه آرمانی تلقی می) استconsummate loveعیار (باشند، عشق تمام

دشوار است.
روایـت  ۀمثابـ عشق بهۀو نظریکرد عشق خود را ارزیابی ۀنظری1998استرنبرگ در سال 

رسـید در ایـن نظریـه اجـزاء     نظـر مـی  مثلثی در این بود کـه بـه  ۀرا معرفی کرد. مشکل نظری
را هـا کـه آن آندهند، بیند و این عناصر را توضیح میاعشق مبین عناصر عشقةدهندتشکیل

که نشان دهند چرا هر فـردي انسـان خاصـی را    آندهی کنند و بیاي روشمند سازمانشیوهبه
).1397(استرنبرگ دارددوست دارد و انسان دیگري را دوست نمی

کـه  نیسـت  عشق از زوایاي مختلف گفته شد براي استخراج فرضـیه  بارةآنچه تاکنون در
پـردازي یـا آزمـون    پدیدارشناسی نافی هرگونه فرضـیه ۀاندیشکه اصوالًدها را آزموبتوان آن
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پدیدارشناسی براي محقـق اجتمـاعی آن   ۀترین درس نظریمهم،است. به زبان گابریل مارسل
هـاي او از زنـدگی نهـاد.    کید را باید بر خود آدمی و روایتأاست که در پژوهش اجتماعی ت

دسـت آدمـی اسـت. پدیدارشناسـی     منظر پدیدارشناسی کلید فهم عـالم در دیگر، ازعبارتبه
شـدن  گونلهئگرداند. آغاز پدیدارشناسی مسسوي خود انسان باز میجهت دانش انسانی را به

نامـه،  خود انسان است. بـه همـین دلیـل پدیدارشناسـی در پیونـد جـدي بـا رمـان، نمـایش         
، گوسـت ونویسـی، مصـاحبه و گفـت   نویسی و قطعهنویسی، خاطرهیادداشت، مقاله، گزارش

نـد. دلیـل اهمیـت تکنیـک     امتون محل ثبت و ضبط انسان و مسائل انسـانی از ه دستزیرا این 
هاي پدیدارشناسی همـین اسـت. پدیدارشناسـی بـه هرگونـه تکنیـک و       مصاحبه در پژوهش
دهـد. بنـابراین،   ارزش مـی دست یابیمها از زندگی انسانۀبه قصکند میروشی که ما را قادر 
، محقـق اجتمـاعی   »منطق ریاضـی «جاي اعتماد به گویند بهبه ما میشدهمباحث نظري مطرح

ايزیسته و قصـه ايچون تجربهجهان اجتماعی هماب» منطق زبان و زندگی«باید با اعتماد به 
درپی توصیف و تفسیر آن برآید.روایی برخورد کند و

. روش تحقیق6
ـ بـیش کـه  عشق توسط افراد و ایـن ۀچگونگی تجربۀدلیل فقدان اطالعات کافی در زمینبه ر ت

بنـدي  کنند، براي شـناخت و صـورت  صورت آگاهانه تجربه میتر بهافراد این موقعیت را کم
براین از مفهـوم  هاي عمیق استفاده شود. عالوهزیسته ضرورت دارد که از مصاحبهۀاین تجرب

تـر  جانبـه همـه تر و عشق تعاریف متنوعی صورت گرفته است که براي حصول نگاهی عمیق
تا از روش کیفی براي کشف و سنجش وجوه مختلـف  یمتحقیق برآندر این عشق، ۀتجرباز 

طورکـه  آناسـت، پژوهش چون هدف شناخت پدیدار عشقاین . در کنیماین تجربه استفاده
طورکه هست، از روش پدیدارشناسـی اسـتفاده   شود و نه آنمطالعه ظاهر مینمونۀ براي افراد 
شده است.

ــن مطالعــه پدیدارشناســی اســت. پدیدارشناســی  ــژوهش در ای ــافتیرهروش پ اســتی
تحقیـق پـارادایم ،)1967هوسرل(مشخصايفلسفهچونعناوینیباکهمتنوعوچندبعدي

،)1998کرسـول (عمـده کیفیسنت،)2000لینکنودنزین(تفسیريۀنظری،)1995لینکن(
).399: 1389محمدپور(شودمیتعریف)1994موستاکاس(تحقیقهايروشازارچوبیهچو

شـود مـی ظـاهر کههرچیزيچونواستپدیدارشناختیامطالعهازعبارتپدیدارشناسی
درراآنتـوان نمـی لـذا واسـت نامحـدود عمـل درپدیدارشناسـی قلمرولذااستپدیدار
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داردپدیدارشناسـی ادعـاي کـه شـد کسـی مـانع تواننمیبنابراینقرارداد؛خاصیةمحدود
فقـط  اگـر . باشدداشتهربطیپدیدارشناسیۀکلمۀریشباايگونهبهوينگرشکهآنشرطبه
چیـزي نمـود وظهـور ۀمطالعـ بـه نحـوي بـه کـه  هرکسیدرواقع،کنیماکتفاکلمهۀریشبه

پدیدارشناسـی کندمیتوصیفراچیزينمودهايیاظواهری کههرکسدرنتیجهوپردازدمی
ـ    ).4: 1384دارتینگ (استدادهانجام دنبـال فهـم تجـارب    هدر این نـوع مطالعـه، محققـان ب

ةنوعی بـا پدیـد  کسانی که بهفقط رو ازاینند.ااي از مردممشترك یا نظام معنایی مشترك عده
هـا  ن بـا اسـتفاده از آن  اهایی هستند کـه محققـ  (عشق) درگیرند منبع مشروع دادهموردمطالعه

).2003(زهاوي موردمطالعه دست یابندةتوانند به حقیقت پدیدیم

گیريروش نمونه1.6
، زیرا هدف آن بسیار تفاوت داردی هاي کمپژوهشبا هاي کیفی گیري در پژوهشنمونه

هاي کیفی ی است. در پژوهشموردبررسةها کسب درك عمیق از پدیدیافتهیمتعمي جابه
برايمتعدديهايشود. روشکنندگان استفاده میز انتخاب مشارکتگیري اي نمونهجابه

تحقیق،نوعاینماهیتبهتوجهبااما،داردوجودپدیدارشناسیتحقیقدرگیرينمونه
براي بایدکسانی).1999ولمن (شودمیمحسوبروشبهترینهدفمندگیرينمونهروش
ازهدفدارند، چونموردمطالعه موضوعزمینۀدرتجاربیکهشوندانتخابتحقیقیۀنمون
ۀتجربفراینددرشناختگیريشکلةنحوبررسیوتجربیاتشناختتحقیقنوعاین

1397و 1396هاي این پژوهش در سال داده.هاستانسانتوسطمتفاوتهايتیموقع
درواقع .اندشدهنتخاب زوجین عاشق در بین قوم کُرد ااز هاآوري شده است. نمونهجمع

ۀزیستۀتجرب.2باشند؛زنان و مردان متأهل.1اند از: ط قرارگرفتن در نمونه عبارتوشر
د.ناز قوم کُرد باش.3داشته باشند؛ عشق

کننـدگان هاي تحقیق کیفی، براي تعیین تعداد مشارکتدر پدیدارشناسی همانند دیگر روش
تحقیـق و  ۀدقیـق آن قبـل از ورود بـه عرصـ    نماي خاصـی وجـود نـدارد. تعیـین تعـداد      راه

). 2003(پولیـت و بـک   شـود پذیر نیست و طی تحقیق مشخص میها امکانآوري دادهجمع
شـود.  هاي کیفی از اشباع داده یا اشباع نظري استفاده مـی گیري در پژوهشبراي کفایت نمونه

یـا  ،توسـعه، تعـدیل  تـري کـه سـبب   بـیش ةکـه داد افتد اشباع داده یا نظري زمانی اتفاق می
د نشود. یک معیار بـراي کشـف رسـیدن بـه     موجود گردد به پژوهش وارنظریۀبه ايافزونه

مواجـه شـود کـه    یهایگر مرتباً با دادهي که پژوهشاگونهبه؛هاي قبلی استاشباع تکرار داده
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کار در ایـن تحقیـق چنـین بـوده اسـت کـه بعـد از هـر         ةکه شیوجاییشوند. ازآنتکرار می
نمایی براي انتخـاب  شد؛ هر مصاحبه راهسازي و تحلیل اولیه انجام میمصاحبه، عملیات پیاده

در تحقیـق کیفـی چنـین    هـا  نمونهانتخاب ةشیوة) دربارCreswell(بعدي بود. کرسولنمونۀ 
کننده در یک محل باشـند  راد مشارکتپدیدارشناسی ممکن است افۀدر یک مطالع«د: گویمی

موردمطالعـه را  ةترین چیز این است که آنان باید افرادي باشند که همگی پدیدیا نباشند، مهم
هـاي  ). داده128: 1394(کرسـول  » خوبی بیان کنندشان را بهزندهۀتجربه کرده و بتوانند تجرب

ـ  نفبیست زوج (دهمورداستفاده در این مطالعه با مشارکت  عشـق  ۀر) با قومیت کُرد کـه تجرب
هـاي  ها و تحلیل اولیـه بـر روي مصـاحبه   آوري دادهاند، فراهم شده است. پس از جمعداشته

ـ توصیفهرگاه ،حاصل ،هـاي آخـر تکـراري بـود    عشـق در مصـاحبه  ۀهاي حاصل از تجرب
اسـت کـه ایـن توقـف متناسـب بـا معیارهـاي       گفتنـی  شد. البته متوقف میها نمونهانتخاب 

ةافـراد از اهـداف و شـیو   برآن همۀ عالوهشده براي انتخاب صورت گرفته است. درنظرگرفته
شد.گو میوها گفتیافتهةو در مراحل مختلف مطالعه با آنان دربارندمطالعه آگاه بود

گویان قوم کُردمشخصات کلی پاسخ. 1جدول 
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آزاد41سالگی25لیسانس30مرد1
معلم41سالگی21دیپلمفوق26زن2
کارمند101سالگی26دیپلمفوق40مرد3
منشی101سالگی18دیپلم32زن4
معلم21سالگی19لیسانس24مرد5
دانشجو21سالگی17دیپلم20زن6
کارمند82سالگی25لیسانس35مرد7
دارهخان82سالگی20لیسانس30زن8
آزاد162سالگی25دیپلم45مرد9
دارهخان162سالگی22لیسانس42زن10
دارکتاب92سالگی22لیسانسفوق32مرد11
کارمند92سالگی17لیسانس27زن12
کارمند31سالگی21دیپلمفوق25مرد13
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دارهخان31سالگی19دیپلم23زن14
بازنشسته223سالگی25لیسانسفوق50مرد15
دارهخان223سالگی19دیپلمفوق43زن16
آزاد21سالگی24لیسانس28مرد17
دارهخان21سالگی21لیسانس25زن18
کارمند41سالگی28لیسانسفوق34مرد19
کارمند41سالگی26لیسانسفوق30زن20

هاآوري دادهروش جمع2.6
هـاي ایـن   اسـت. داده مصـاحبه  ها در پژوهش پدیدارشناسی آوري دادهترین روش جمعمهم

هـا متغیـر و   است. مدت مصاحبهآمدهدستبهگران عمیق با کنشۀطریق مصاحبپژوهش از
تـر از  شد، بـیش که صرف تدارك مصاحبه میبین دو تا سه ساعت در نوسان بود. البته زمانی 

سـاختمندي اسـت کـه    نیمهۀنامها در این پژوهش پرسشآوري دادهاین زمان بود. ابزار جمع
گر با سؤاالت کلی و بدون بـار معنـایی مصـاحبه را آغـاز     است. پژوهشکردهیطراحمحقق 

شـود. در ایـن   مـی اسـتخراج شوندهمصاحبههاي کند و درادامه سؤاالت از درون صحبتمی
از قبـل ،متفاوت خانواده و کشـور اعوضادرهاي روحی و روانیپژوهش براي یافتن حالت

ایـن حـاالت و   نیتـر مهـم مقـدماتی  ۀطریق مصـاحب صورت اکتشافی و ازشروع مصاحبه به
.شدمشخصاوضاع 

روش تحلیل اطالعات3.6
ۀیـابی بـه قصـ   دستبرايتفسیري است که ـ هاي توصیفیاین پژوهش از نوع پژوهش
تحلیل متن بهره خواهـد  ـ از روش تحلیل پدیدارشناسیهاتجربی حاصل از تحلیل داده

اسـت.  شدهاستفادهجی یابی به اهداف پژوهش، از روش تحلیل متن پلبراي دست.برد
و مـتن اسـت  ةدهنـد لیتشـک هـاي  گـر اجـزاء و مؤلفـه   بیـان سوکتحلیل از یةاین شیو
تحلیـل  ۀجـی محقـق برجسـت   دهـد. پـل  هاي درونی متن را نشان مـی دیگر کنشازسوي

جـی در دو اثـر خـود بـا     داند. پلرا تحلیل زبان در کاربرد آن میگفتمانگفتمان تحلیل 
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یــکگفتمــان: تحلیــل) و 2005(گفتمــانتحلیــلروشونظریــهبــهدرآمــديعنــوان 
عملـی آن  ةزبـان و شـیو  بـارة بیـنش خاصـی در  دهد که از ) نشان می2011(ابزارجعبه

هر متن زبانی مرکـب از شـش قسـمت    ،جیی پلگفتمانفراۀبرخوردار است. بنابر نظری
د. وي شش قسمت هر مـتن  شواست که در آن بنابه هفت عمل زبانی، واقعیت خلق می

گوهـاي  و ال،بر زبان اجتماعی، گفتمان، مکالمات، بینامتنیت، زبان خاصزبانی را مشتمل
بلکـه زبـان بـه    ،وي زبان فقـط درپـی انتقـال اطالعـات نیسـت     نظرازداند. نمادین می

ـ اهمهـا را  پردازد که وي آنهاي متفاوت میکنش سـازي، عمـل و   ، هویـت دنیبخشـ تی
یو خلق نظام،هاي متفاوت، سیاست، ایجاد روابط انسانی، ایجاد پیوند میان چیزهاکنش
.شماردیبرممعرفتی ـ زبانی

هـاي پـژوهش معطـوف بـه     سـو پرسـش  این پژوهش دوسویه است. ازیکۀمتن مصاحب
انـد تـا از   وادار شـده گانکننـد دیگر مشـارکت عشق طرح شده است و ازسويۀماهیت تجرب

هـا،  هاي متفاوت سخن بگویند. پس از انجـام مصـاحبه  خود از این پدیده در موقعیتۀتجرب
بر متن مصاحبه با استفاده از روش تحلیـل  را ها پیاده شد و محقق کار خود متن این مصاحبه
مـا از چیـزي   ۀزبان که مربوط به قصۀجی هر قطعباور پلجی پیش برد. بهگفتمان یا متن پل

، پـردازد یمـ یی از پدیـده  هـا تیـ هو، بـه خلـق   سازدیمآن پدیده را برجسته ابعادي از است 
، پـردازد یمـ هاانسان(سیاست)، به خلق روابطی میان دهدیمامتیازات مثبت و منفی به پدیده 

معرفتـی  ـ شـناختی خره برمبنـاي نظـم نشـانه   و باأل،پردازدیمنهادي ي پیشهاکنشبه طرح 
.دیگویمپدیده سخن ةخاصی دربار

ها و تجزیه و تحلیل اطالعاتیافته.7
صـورت هدفمنـد   کنندگان قوم کُـرد بـه  عنوان مشارکتزوج عاشق بهدهمطالعه تعداد ایندر

سال، میـانگین سـنی   32بیش از کنندگانمشارکتنظر سنی، میانگین سنی اند. ازانتخاب شده
اغلــبنظــر تحصــیالت، ســال اســت. از8/29و میــانگین ســنی زنــان ،ســال3/34مــردان 

اي کـه نمـاي میـزان    گونـه انـد بـه  کنندگان داراي تحصـیالت دیـپلم و بـاالتر بـوده    مشارکت
ـ    تحصیالت آن تـر از زنـان اسـت.    یشها لیسانس است. میانگین میـزان تحصـیالت مـردان ب

سـال اسـت.   8در ایـن پـژوهش   گانکننـد اي زنـدگی مشـترك شـرکت   همتوسط تعداد سال
5/1ر عد خانوامتوسط بدر ایـن  گانکننـد عد خانوار یک نفر است. شرکتنفر است و نماي ب

اند.نظر شغلی شرایط متفاوتی داشتهپژوهش از
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اندکردههایی که افراد خلق هویت1.7
از قبـل ۀبـودن در بیـان ادراك خـود در مرحلـ    در مصاحبه در حالت غمگینگانکنندشرکت

و افسرده ظاهر شده و خـود  ،حوصله، ناامید، تنها، منزويعاشقی در قالب افرادي محتاج، بی
دار فضـاي  اند. این افراد در این مرحلـه دوسـت  قرار انگاشتهو بینفساعتمادبهرا انسانی فاقد 

صورت افرادي نیازمند رابطـه بـا معشـوق، عـاطفی،     آشنایی اولیه بهۀمجازي بودند. در مرحل
انـد. در زنـدگی مشـترك و در    معشوق خود را نشان دادهو در انتظار دیدار با ،نیازمند محبت

، منتظـر  وگـو گفـت ، امیدوار، نیازمند حمایت، اهـل  احترامقابلحالت غمگینی افرادي متعهد، 
تـر احسـاس   اند. در این مرحله با رسیدن به معشوق، کمو افرادي صبور بوده،دلی، نگرانهم

گیـر، فاقـد   ت افـرادي رازدار، تنهـا، گوشـه   صـور اند. در زمان اختالف و درگیري بهغم کرده
کارها، ناتوان در بـروز عشـق،   دادنمقابل، مغرور و خودخواه، ناتوان در انجامطرفبهاعتماد 

اند. برخی نیز حتی در زمـان غـم و درگیـري آرامـش خـود را      و نگران بوده،آشفتهناراضی،
اند.دهکرحفظ کرده و احترام به طرف مقابل را رعایت 

ـ از عاشـقی اغلـب در هی  قبلۀدر مرحليدر مصاحبه در حالت شادگانکنندتشرک ت ئ
گرا، حامی خـانواده، امیـدوار بـه آینـده،     دار دیگران، آزاد، مثبتهاي خیرخواه و دوستانسان

منـد بـه زنـدگی مشـترك خـود را معرفـی کـرده و آن را        و عالقـه ،نفس بـاال داراي اعتمادبه
آشنایی اولیه خود را انسانی اجتمـاعی، بـا   ۀدانند. در مرحلسالمتی میبخش و مؤثر در امنیت

و منتظـر دیـدار بـا معشـوق     ،نفس باال، مراقب، خوشحال، خیرخواه، باانرژي، عاطفیاعتمادبه
صـورت انسـانی شـاد،    رسـیدن بـه  هـم وصـل و بـه  ۀخود را در مرحلۀکنند. تجربمعرفی می

نگـر، خیرخـواه همسـر و خـانواده، امیـدوار،      گی، مثبـت مند به زندنگر، عالقهصمیمی، آینده
ـ  دهکرو همیشه شاد بیان ،سعادتمند، باانرژي عشـق  ۀاند. درمجموع در زندگی مشـترك تجرب

کنند.یپایدار با تعهد و صمیمیت طرفین را تجربه م
و ،گر، تندخو، عصبانیاز عاشقی برخی از افراد پرخاشپیشۀدر زمان خشم و در مرحل

و ،که خشمگین بودند امـا صـبور، سـاکت، رؤیـاپرداز    حالو برخی نیز درعینندبودضعیف
خـود را  اند خشـم خـود را مـدیریت و    اند. افراد با شروع آشنایی توانستهنیازمند ارتباط بوده

اند کـه خصـلت   البته در این مرحله عشاقی بوده.ندکنانسانی قانع و متعهد به معشوق معرفی 
رسیدن در قالب انسانی توانمنـد در  هموصلت و بهۀاند. در مرحلعصبانیت داشتهتندخویی و 

ـ   .اندخشم ظاهر شدهةکنندیریتمدکنترل خشم و  ۀالبته در این مرحله برخـی از افـراد تجرب
کـردن نیازهـا بیـان    هاي ناامید، درگیر با همسر و نـاتوان در بـرآورده  صورت انسانخود را به
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زنـدگی  ۀامـا در ادامـ  ،انـد را بـا عشـق شـروع کـرده    مشترك افراد زندگی اند. برخی ازکرده
اما برخی دیگـر  ،انداحساس به طرف مقابل بودهو بی،اوضاعةکنندهاي غمگین، تحملانسان

اند.هخود راضی بوده و از توانمندي کافی در حل مشکالت برخوردار بودۀاز زندگی عاشقان
بـدون  هایی نیازمند، منزوي، نیازمند آرامش، ر قالب انسانافراد درهنگام احساس تنهایی د

البتـه در  .انـد و محتاج همدم خود را نشـان داده ،نفس، حسود، خسته، نیازمند محبتاعتمادبه
کننـد. در زمـان آشـنایی    نگري هـم مـی  ریزي و آیندهاین مرحله براي خروج از تنهایی برنامه

رنـد از تنهایی تنفـر دا ؛دانندو عاطفی می،پرتالش، باانگیزههاي صورت انساناولیه خود را به
ر افـراد احسـاس   تبیشد. در هنگام وصل کننمیاحساس تنهایی تر کمو با رسیدن به معشوق 

در ایـن  .هاسـت احـوال آن وکنند که همیشه کسی نگران اوضـاع کنند و فکر میتنهایی نمی
تنـگ، نیازمنـد   قـرار و دل اجتماعی، پرشور، بـی گر، هاي تالشحالت خود را در قالب انسان

وگـو، نگـران حـال    دانند. در زمان اختالف و درگیري افرادي اهل گفتنگر میو آینده،توجه
ـ بـیش نـد.  ادادن به اختالفحلی براي حل مشکل و پایاندنبال راهمعشوق و به هـا بیـان   ر آنت

و دیگـر  ،ها به هـم پایـدار مانـده   آناند که از زندگی مشترك خود رضایت دارند، عشق کرده
خبري از احساس تنهایی قبل از عاشقی نیست.

اندتري بخشیدهها اهمیت بیشهایی از واقعیت که افراد به آنبخش2.7
میلـی بـه   قبل از عاشـقی احسـاس ناامیـدي، بـی    ها آن،در مصاحبهگانکنندشرکتةبه عقید
هـاي زنـدگی   شدن از این نوع احساسات از واقعیتاند و براي خارجو تنهایی داشته،زندگی
آشـنایی بـا معشـوق،    ةبردنـد. بـا ورود بـه دور   و به فضاي مجازي پناه مـی ندگرفتمیفاصله 

هـا قـوت   و نیازمنـدي بـه او در آن  ،احساس نیاز به برقراري ارتباط، شوق دیدار با معشـوق 
عاشـقانه ادامـه پیـدا کنـد. احسـاس      اند که ارتباطکردن غم خود تالش کردهو با پنهانگرفته

به همسر، صبر و حوصله در زمان غم در دوران وصل نیز ادامه داشـته و رسـیدن   تعهد نسبت
انـد کـه   هکـرد وگو در حاالت غمگینی فراهم آورده است. افـراد بیـان   گفتۀبه معشوق زمین

حاالت بـه  مۀ هکنند که در دیگر را دوست دارند و احساس آرامش میچنان عاشقانه یکهم
هم تعهد و عالقه دارند.
اي کـه  احساس خیرخواهی دارند و از نکـات برجسـته  براي دیگران در زمان شادي افراد 

احساس آزادي، احساس مثبت به دیگران، احسـاس ارتبـاط اجتمـاعی فعـال،     کردندذکر می
،حالـت توجـه در ایـن   درخورۀو احساس رضایت درونی است. نکت،نفساحساس اعتمادبه
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ــا دیگــران اســت. در زمــان آشــنایی اولیــه احســاس    ــراي تقســیم شــادي ب تمایــل افــراد ب
تر با معشـوق، احسـاس   صورت احساس تعامل اجتماعی بیشدر مصاحبه بهگانکنندشرکت

شـماري بـراي   و لحظـه ،تابی براي رسیدن، افزایش توان کالمی، احساس شادي همیشگیبی
چه براي عشاق مهـم بـوده احسـاس شـادي و     ه هم آندیدار است. پس از وصل و رسیدن ب

و ابـراز احسـاس   ،تر، احساس تعهد به زندگی مشتركحالی، احساس صمیمیت بیشخوش
بـودن در  حالی است. درطول زندگی مشترك و در زمان مصـاحبه بـه عاشـق   شادي و خوش

اند.تعهد به هم اقرار کردهزندگی و
و ،قبیل نگرانی، تندخویی، ناامیدياحساسات منفی ازاز عاشقی قبلبه هنگام خشمافراد 

افراد در زمـان آشـنایی   اند.با دیگران نداشتهي ارتباطاي به برقرارو عالقهامنی روانی داشتهنا
مهـار  و احساس توانـایی در  ندریگباند از این احساسات منفی فاصله معشوق توانستهااولیه ب

رسیدن توانمندي همهنگام وصل و بهند. درکنتقویت خشم و فروبردن خشم را در خودشان 
راهی همسر آرامش خاصی به زندگی افراد در خانواده داده اسـت.  در کنترل خشم درکنار هم

افسـردگی و  افراد در این حالت و در هنگام اخـتالف و درگیـري بـراي لحظـاتی احسـاس      
انـد از هـم   نداشـته هـم تحمـل   اما در این حالـت ،اندداشتهدیگر از همخوري دلوگیريدل

اند.. درمجموع افراد در زندگی مشترك احساس آرامش و درك متقابل داشتهدرنیگبفاصله 

اندها تأکید کردهآنرها که افراد بشاي از کنمجموعه3.7
دلیـل  داننـد و بـه  مـی ارتباطبرقراري از عاشقی خود را نیازمند قبلۀدر زمان غم و در مرحل

آشـنایی اولیـه   ۀند. در مرحلـ او منزوي،قرار، ناراضیاحساسات منفی ناشی از این حالت، بی
وگـو و دیـدن   طریـق گفـت  کاسـته شـده و از  شانخاطر وجود معشوق تا حدودي از غمبه

خـود متعهـد   رسـیدن بـه شـرایط    هـم وصل و بهۀشوند. در مرحلمعشوق تاحدودي آرام می
ند و براي خروج از حالت غمگینی به خداونـد  کنرا رعایت میر دیگیکبهو احتراممانند می

برند.یپناه م
از عاشقی و در مراحل دیگـر زنـدگی، از   پیشۀکردن شادي با دیگران در مرحلتقسیم

نگربــودن، کننــده در مصــاحبه در زمــان شــادي اســت. مثبــت هــاي افــراد شــرکتکــنش
هاي عشاق به معشـوق خـود   دیدن از کنششماري براي نفس، ابراز شادي و لحظهاعتمادبه

اند و توانایی در برقـراري ارتبـاط   عاشقی نگرانازقبلۀاست. در این حالت افراد در مرحل
با اندیشـیدن  حال درعین؛گیردها شکل میعاشقی امیدواري در آنةندارند. با ورود به دور
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دربـارة  کننـد و  ترس مـی راهی داشته باشد، احساس که ممکن است طرف مقابل همبه این
انتخاب خویش تردید دارند.

گـري  از عاشـقی تنـدخویی و پرخـاش   قبـل به هنگام خشمدر مصاحبه گانکنندشرکت
خشـم  ،مساعدي نداشتند. در زمـان آشـنایی اولیـه   اوضاع نظر روحی و روانی و ازکردند می

انـد.  ن جلـوگیري کـرده  شدکردن با معشوق از خشمگینو با مهربانیکردند میخود را کنترل 
رسـیدن  هـم هاي دوران وصل و بـه علت خشم از کنشبارةدادن درمدیریت خشم و توضیح

گـري موجـب   شـدن و پرخـاش  هایی که با هم اخـتالف داشـتند بـا عصـبانی    است. در زمان
کـافی بـراي   ةدیگر شدند. از تنهایی تنفر دارنـد و درکنـار معشـوق انگیـز    خاطر یکگیآزرد

زنـدگی و نگـران حـال    ۀرسـیدن مشـغل  همکنند. در زمان وصل و بهزندگی مشترك پیدا می
شود.جلوگیري از احساس تنهایی میدیگر بودن موجب یک

افراد چه ارزش و اهمیتی براي واقعیت قائل شده یا آن را از چه ارزش و 4.7
اندامتیازي محروم کرده

شـود. معشـوق و   احبه ارتباط با معشوق موجب کاهش غم میدر مصگانکنندنظر شرکتاز
ۀدیگرند و به هم تعهـد دارنـد و گذشـت و ایثـار ناشـی از رابطـ      عاشق پشتیبان و حامی یک

عاشـقی و در زمـان اخـتالف و    ةاز دورپـیش دهـد. امـا   عاشقانه احساس غم را کاهش مـی 
شود.یدرگیري احساس تنهایی و درماندگی غالب م

کند و بـا نگـاه مثبـت    در زندگی افراد، تمایل به برقراري ارتباط را ایجاد میوجود شادي
بـه  د. عالقـه بـه کمـک   شریک شـون کنند که شادي خویش را با دیگران به زندگی سعی می

هـا  نفس، انرژي و توانمندي براي زنـدگی در آن شود و با افزایش اعتمادبهتر میدیگران بیش
شود.تر میبیش

تـر  افکار و رفتـار را بـیش  تعهد به هم و تسلط بروشوق امیدواري به زندگیبودن با مع
زنـدگی  بـارة کند. اما همین احساس ترس در برخی افراد ممکن است موجـب تردیـد در  می

از آینده شود.یو نگران،یرضایتناجذابیت، نداشتن مشترك، 
شـود.  عاشقانه بین عاشق و معشوق موجـب کنتـرل و مـدیریت خشـم مـی     ۀوجود رابط

حالـت  از عاشقی در ایـن پیشدانند. شدن میرا راهی براي جلوگیري از خشمگینووگگفت
اي به صحبت با دیگران ندارند و این زمینـه را بـراي   و عالقهشوندمیبرخی از افراد عصبانی 

کند.یقطع ارتباط فراهم م
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و درك متقابـل احسـاس   ،بینـی در زنـدگی  کردن بـه هـم، واقـع   راد عاشق توجهنظر افاز
تـوجهی همسـر و   در مصاحبه کـم کنندگانشرکتبرد و از نگاه برخی از تنهایی را از بین می

د.کناس تنهایی در بین افراد را فراهماحسۀممکن است زمینگیري گوشهواحساس انزوا 

هامیان انسانت و منفی ایجادشدهروابط مثب5.7
صـورت  عاشقانه در حالت غمگینی موجب ایجاد روابط انسـانی بـه  ۀاز دید برخی افراد رابط

از افراد وجود معشوق را بـراي خـود   برخی چنین شود. همو عاطفی می،آمیزدالنه، احترامهم
آمیز بین عاشق و معشوق را متصورند.دانند و روابط محبتدهنده میتسکین

گونـه  و مراقبـت ،یان روابط بین خود و معشوق به روابط دوستانه، ایثارگونهاشخاص در ب
داننـد. در  بر دیگرخواهی مـی و مبتنی،اي صمیمی، نزدیککنند و این رابطه را رابطهاشاره می

طریق برقراري ارتباط دوستانه و نزدیک، ایـن احسـاس را بـه    کنند که ازاین حالت سعی می
ند.کنطرف مقابل منتقل 

آینـده و تردیـد اسـت و تـرس از     از روابط برخی از افراد در این هنگام حاکی از نگرانی 
کـه  که ممکن است در آینده روابط دوسـتانه و عاشـقانه ادامـه نداشـته باشـد. درصـورتی      این
بر رضایت بین عاشـق و  دیگر و مبتنیها به وجود روابط امیدبخش، تعهد به یکاي از آنعده

بـا  ،آرامـش روحـی و روانـی   در این حالت برخی افـراد بـا   ند. معتقدلت معشوق در این حا
انـد و برخـی دیگـر روابطـی     راهی در کنتـرل خشـم داشـته   هموآمیزدیگر روابط احترامیک

ـ  بر داد و فریاد و خشم داشـته مبتنی مشـترك در ایـن حالـت توجـه بـه بحـث و       ۀانـد. تجرب
گو در حالت خشم است.وتگف

اند؟کردهافراد خلق را م معرفتی چه نظا6.7
و ،هاي تعهد، اعتماد، امیداین افراد در توصیف ادراك خود از عشق در زمان غمگینی گفتمان

هاي ناامیدي، انزوا، حال افرادي نیز در این حالت از گفتمانگیرند. درعینکار میحمایت را به
بـراي توصـیف   يافراد بـه هنگـام شـاد   کنند. و جدایی استفاده می،عجز و ناتوانی، نیازمندي

هاي آزادي، دیگرخواهی، رضایت، اعتمـاد، صـمیمیت،   عشق از گفتمانۀادراك خود از تجرب
هـا ادراك خـود در حالـت تـرس را در فضـاي      نـد. آن کناستفاده مـی ينگرو مثبت،مراقبت

عاشـق ادراك  کنند. افرادو خشم بیان می،گفتمانی تردید، تنهایی، مسئولیت، نگرانی، وحشت
ی اعتنایخود از عشق را در قالب خشم در فضاي گفتمانی سکوت، عصبانیت، قطع ارتباط، بی

دهند.و فداکاري نشان می،هاي احترام، گذشتو خشم و با نگاه مثبت در قالب گفتمان
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گیرينتیجه. 8
ـ     ـ     ۀاین تحقیـق درپـی فهـم تجرب عشـق اسـت.   ۀزیسـته یـا ادراك زوجـین عاشـق از تجرب

منظـر سـوبژکتیو یـا اول شـخص     کـه از چنـان آگاهانه را آنۀیدارشناسی ساختارهاي تجربپد
دهـد. پدیدارشناسـی   راه با شرایط مرتبط تجربه موضوع بررسی قـرار مـی  هم،شودتجربه می

کـه  از آنکنـیم قبـل  که ما آن را چگونه تجربه میاینمفهوم دنیا به ؛دنیاي فردي استۀمطالع
واسطه و فوري دنیـا بـدون   یبۀسازي کنیم. یعنی تجربآن مفهومبارةآن بیندیشیم یا دربارةدر
پدیدارشناسـی  تصویر کشـیده شـود. اساسـاً    هاي نظري بهها و ایدهداوريطریق پیشکه ازآن

کنـد. از ادراك، اندیشـیدن، یـادآوري، تخیـل،     ساختار انواع گوناگون تجربـه را بررسـی مـی   
آگـاهی)، عمـل بدنمندانـه و فعالیـت     راده گرفته تا آگاهی جسمانی (یـا بـدن  و ا،عاطفه، میل

زوج عاشـق در  ده آمـده از  دستهاجتماعی ازجمله فعالیت زبانی. در این پژوهش تجربیات ب
اسـت.  شـده  عنوان ادراك فردي از عشق تحلیـل  بهدر قالب متن مصاحبه کُرد میان افراد قوم 

دهـد.  ها، فهم متفاوت افراد مدنظر را از پدیده نشـان مـی  آنسوییها و تضاد و همتنوع پاسخ
هـا  و افراد در وضعیتندارد يثابت نیست و معناي واحديدرنتیجه ادراك افراد از عشق امر

هـا  آن،دیگـر عبـارت آن دارنـد. بـه  از هاي متفاوت زندگی خـود، ادراك متفـاوتی   و موقعیت
هـاي مختلـف زنـدگی بـه خلـق عشـق در ادراك       بر ادراك و ذهنیت خود در موقعیتمبتنی

گوینـد. در ایـن مرحلـه    سـازند و از آن سـخن مـی   و آن را درونی میزندپردامیفردي خود 
هاي متفـاوت، بـا هـدف    االت مصاحبه در موقعیتؤمتفاوت افراد در قالب پاسخ به سۀتجرب
ا بیـان ایـن نکتـه    حال هدف دیگر مـ . اما درعینشددادن تفاوت در ادراك فردي تحلیل نشان

شود.هاي متفاوت خلق میشکل متفاوتی در موقعیتاست که جامعه به
هـاي مختلـف   شده در تحلیـل مـتن و حالـت   گرفتهکاردر این پژوهش، براساس روش به

شـده  شده براي زوجین عاشق، روایت عشق از نگاه زوجین قـوم کُـرد توصـیف   گرفتهدرنظر
لحاظ فردي و خانوادگی قـرار  روحی و روانی مناسب بهموقعیتکه فرد در حالتی . در است

و روابط انسانی مناسبی با معشـوق خـویش دارد. زمـانی کـه     ،دارد، احساسات، عمل، کنش
انـد، افـراد عاشـق    لحاظ روحی و روانی یا فضاي خانوادگی شـرایط مناسـبی نداشـته   افراد به

حـل مشـکل را   براي وگو و گفتبحث ۀعاشقانه، زمینۀخاطر وجود معشوق و تداوم رابطبه
ایـن در مراحـل   بـر کننـد. عـالوه  ازخودگذشتگی را انتخـاب مـی  قعفراهم و در خیلی از موا
قبـل ۀشود. مرحلـ و کنش افراد مشاهده می،هایی در احساس، عملمختلف عشق نیز تفاوت

.داردهاي جدي ی شده است تفاوتاز عاشقی با مراحل بعدي که فرد وارد دوران عاشق
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ــب    ــرد در قال ــوم کُ ــین ق ــت عشــق در ب ــژوهش، روای براســاس اهــداف و ســؤاالت پ
و ،ها، عمل و کنش انسانی، روابط انسـانی، نظـام معنـایی   دادن، سیاستسازي، اهمیتهویت

د.ششناسی توصیف هنشان
در هنگام غم، ترس، خشم، احساس تنهایی، قومیت کُرددر مصاحبه با گانکنندشرکت

از عاشقی در قالب افرادي محتاج، پیشۀ، در بیان ادراك خود در مرحلبیماريکاري و بده
و افسـرده ظـاهر شـده و خـود را انسـانی فاقـد       ،نگران آینده، ناامید، تنها، منزوي، تنـدخو 

هـایی خـارج   ر افراد از چنـین حالـت  تبیشاند. در زمان آشنایی اولیه، انگاشتهنفساعتمادبه
صـورت افـرادي   آشنایی اولیه بهۀاند. در مرحلي در زندگی شدهجدیدۀشده و وارد مرحل

و در انتظار دیدار با معشوق خود را نشان ،نیازمند رابطه با معشوق، عاطفی، نیازمند محبت
، امیـدوار، نیازمنـد   احتـرام قابـل اند. در زندگی مشترك و در حالت غم افرادي متعهـد،  داده

اند. در ایـن مرحلـه بـا    و افرادي صبور بوده،نگراندلی،، منتظر هموگوگفتحمایت، اهل 
اند. افراد در هنگام اختالف با همسـر در قالـب   تر احساس غم کردهرسیدن به معشوق، کم

اند که در زمان آشنایی اولیـه اخـتالف زیـادي بـا     وگو خود را نشان دادهافرادي اهل گفت
گذشـت و  بـا  وگـو،  معشوق خود نداشـته و درصـورت بـروز اخـتالف از طریـق گفـت      

اند. در زمان زندگی مشترك درصورت بروز اخـتالف ضـمن   پوشی به آن خاتمه دادهچشم
در این .اندوگو موارد اختالف را حل کردهطریق صحبت و گفتاحترام به طرف مقابل، از

انـد.  نگـر نشـان داده  و آینـده ،وگـو حالت خود را افرادي منطقی، عاشق، آرام، اهـل گفـت  
دیگر اختالف جدي نداشته و اگر هم اختالفی در زندگی مشترك معموالً با یکدرمجموع 

و با مهارت خاصی که دارنـد  است ها تأثیر چندانی نداشته آنعاشقانۀداده، روي روابط رخ
اند که بعد از گذشت چندین سال از زندگی مشـترك بـه   از نهال عشق چنان مراقبت نموده

است.شده یلتبددرخت تنومندي 
و جنسـی در زمـان آشـنایی    ،عاشقانه، عـاطفی ۀافراد عاشق با قومیت کُرد در حالت رابط

حال از رابطه، داراي رضایت درونـی، نیازمنـد   نهایت خوشخود را افرادي هیجانی، بی،اولیه
جنسی، وابسـته  ۀوگو با معشوق، بیزار از رابطدار گفتروابط عاطفی، متعهد به رابطه، دوست

رسـیدن خـود را در قالـب    هـم کنند. در زمـان وصـل و بـه   و روانی معرفی مینظر روحیاز
کردن نیازهـا، داراي سـالمت   دار معشوق، متعادل در برآوردهافرادي داراي اوج لذت، دوست

حـال در  دهند. بااینکننده به نظر طرف مقابل در هنگام برقراري رابطه نشان میو توجه،روان
نظـر  تـر از و بـیش باشـند  جنسـی نداشـته   ۀدهند که رابطیح میزمان اختالف و مجادله ترج

دیگر رسیدگی کنند. درمجموع وجـود چنـین روابطـی را دلیلـی بـر آرامـش و       روحی به هم
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ها تداوم داشـته و عاشـقانه   اند که عشق در زندگی آندانند و بیان کردهرضایت از زندگی می
کنند.دیگر زندگی میبا یک

عاشـقانه و مهـارت در   ۀکنند کـه در هـر شـرایطی وجـود رابطـ     میافراد عاشق احساس 
شود. افـراد در ایـن حالـت احسـاس     میاوضاع پرورش آن، موجب درك متقابل و توجه به 

،بودن کشور ربطی به عملکرد معشوق ندارد و نباید او را مقصـر شـناخت  کنند که بحرانیمی
حال برخـی افـراد در   انه مراقبت کرد. بااینعاشقۀآمده باید از تداوم رابطپیشاوضاع بلکه در 

از يامیـد نااین حالت و در زمان آشنایی اولیه احساس ناتوانی در تـأمین امکانـات زنـدگی،    
رسـیدن،  هماند. در زمان وصلت و بهزندگی مشترك، احساس نگرانی و احساس دلهره داشته

نـی، احسـاس وابسـتگی    بحراهـاي  موقعیـت فکري، درك متقابـل در  به احساساتی مانند هم
راهی، احساس مثبـت بـه همسـر و    اند. احساس همتر به هم در زمان بحران اشاره داشتهبیش

هایی از تداوم عشـق  مقصر اصلی را جامعه دانستن و احساس مسئولیت در قبال همسر نشانه
زنـدگی احسـاس مثبتـی   ةدر زندگی افراد است. افراد در هنگام آرامش جامعه، به هم و آیند
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