
 

(. از اخالق متعارف تا اخالق 139۸)  علی سید ،فرفاطمه و هاشمیان ،اکبرزاده

شناسی نهادهای جامعه فراعرفی؛ گونه شناسی تجربه تعهد در ازدواج سفید.
 .1۷۷-۲۰۶(، 1۴)۶ اجتماعی،

 تا اخالق فراعرفی؛  متعارفاز اخالق 

 در ازدواج سفید تجربه تعهد گونه شناسی

  ۲رفشمیانها سید علیو  1فاطمه اکبرزاده

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                           ۳/۵/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده

این  است.ترین مفاهیم عصر مدرن یکی از پروبلماتیک ،مفهوم تعهد وای مدرن ازدواج سفید پدیده

که با  هستندشهر اصفهان  بالینِ، افراد هممیدان تحقیقبا رویکرد نظریه مبنایی انجام گرفته و تحقیق 

جستجوی پاسخ برای . نفر از آنان مصاحبه انجام شد 1۸ گیری هدفمند و نظری، بااستفاده از روش نمونه

نه تنها مفهومی با  اد که تعهدنشان دشود، ازدواج سفید چگونه برساخته می که تعهد دراین پرسش 

معنای ثابت نیست بلکه در طی زمان و مکان و برحسب شرایط، تحول یافته و در چارچوب فضایل 

طیفی از اخالق متعارف تا اخالق  ،تعهد در ازدواج سفیدهمچنین تیپولوژی شود. می اخالقی برداشت

و  اش قرار دارد که برگرفته از هنجارهاکه در یک سر طیف معنای عرفی گیردبر میرا در فراعرفی 

سنخ  مسلط بیرونی بوده و قواعد مرسوم در روابط زناشویی رسمی در این سنخ حاکم است. ساختارهای

طلبانه، ناظر بر روابط برابری که است اخالق فراعرفیتعهد به منزله  دامنه دیگر طیف،در شناسایی شده 

تر و شدهتر، فردیشدهمعنایی درونیو  های فرهنگی استمتأثر از ایدئولوژی و غیر خواهانهآزادی

نسبی و سیال توان گفت، تعهد در ازدواج سفید، معنایی وسیع، چندبعدی، می ادارد. نهایت ترخودگزیده

 گذاری نمود.کلی، ارزشتوان این مفهوم را در این سبک از زندگی، ذیل یک قاعده دارد و نمی
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 لهئبیان مسمقدمه و  -۱

و مستقیم و غیر مستقیم  با سرعت و شدت در حال رخ دادن استدر جهان امروز، تغییرات 

در این میان خانواده به عنوان تمام عناصر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جوامع را در می نوردد. 

در امان نمانده و امروزه شاهد اشکال  معاصر مهمترین نهاد اجتماعی از سرعت تغییرات فزاینده

ی اخیر هاچشمگیری در دهه به طور بسیار نیز ازدواجنوپدید خانواده در سرتاسر جهان هستیم. 

نقش ازدواج به خودی "د که تغییر شکل داده و تا حدی پیش رفته که محققان اذعان می دارن

نوشته اند محققان دیگری  (. 15 :۲۰۰۰، 1)وایت و گاالگر "خود در جامعه کمرنگ شده است

در یک فرهنگی که از چگونگی روابط صمیمی و معانی اشکال مختلفش درک "که ما اکنون 

  .(۲9۷: ۲۰۰1، ۲)بامپس و سویت ، زندگی می کنیم"ضعیفی داریم

در سالهای اخیر کاهش ازدواج دائم، نرخ روزافزون طالق، افزایش تجرد قطعی و میانگین 

سطح تحصیالت زنان ، سکوالریزه شدن و شهری شدن همگی معنای رایج افزایش سن ازدواج، 

بالینی به عنوان یک در کشورهای غربی، هم 19۶۰از دهه ازدواج را تحت شعاع قرار داده اند. 

به شکل مرحله گذار بین زندگی مجردی و ازدواج، و تا اندازه ای به عنوان جایگزین ازدواج 

کاهش ازدواج به معنای  (.۲۰۰۸، ۴؛ والر و پیترز۲۰۰9، 3. )ناکشده است فزاینده ای محبوب

ن در شرایط جنسی بین زنان و مردان نیست، بلکه افراد و عموماً جواناعاطفی و کاهش رابطه 

گذار جامعه ایران به منظور تأمین نیازهای خود و رهایی از شرایط ازدواج رسمی و قانونی، 

به  شیوع پدیده نوظهور ازدواج سفید نامیده می شود. 5بدیلی برای آن یافته اند که ازدواج سفید

یژه در به و عنوان معضل اجتماعی رو به گسترش ای است که با مثابه رابطه زناشویی ثبت نشده

منتقدان خانواده سفید معتقدند که واژه  شود.کالن شهرها و مناطق مهاجرپذیر از آن یاد می

کنند که پیشنهاد می واژه درستی برای تبیین این نوع از خانواده نیست. آنها "ازدواج سفید"

زندگی مشترک "یا  "۷سیاه یهمباش" ،"۶یبالینهم"های جایگزینی مانند یک سری واژه

 (. 1۲۸۴: ۲۰1۶، 9)محبوبی استفاده شود "۸غیرقانونی

 میل رغم به که شده بدل به خرده فرهنگی ایران، مختلف شهرهای در «ازدواج سفید»
 

1- Waite and Gallagher 

2- Bumpass and Sweet 

3- Nock 

4- Waller   & Peters 

5- white marriage 

6- Cohabitation  

7- Black Cohabitation 

8- common life without law 

9- Mahboobi 
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تمامی این  است. افتاده جا جوانان از بخشی میان در بازدارنده، ستبر یهاسنت و والدین

بین  روابط، خانوادهتغییرات هنجاری و اجتماعی ممکن است که پیامدهای دراز مدتی برای 

ازدواج آنچه موضوع اما  نسلی و همچنین برای میزان باروری، سطح رفاه و فقر داشته باشد.

 "تعهدات زوجین"نماید، تغییراتی است که در حیطه تداوم ازدواج و مند میسفید را مسئله

به عنوان یک مورد خاص از تعهد است که  ویژهدر ازدواج سفید به صورت گرفته است. تعهد 

شود روابط دیگر یافت نمیی فردی، اجتماعی و حقوقی بوده و در انواع هاشامل پیچیدگی

برخی معتقدند که اساسا، ازدواج سفید نوعی رابطه  .(1995و ناک،  199۷، 1)آدامز و جونز

و منوط به یک رابطه  "شکننده و ناپایدار"و برخی تعهد در ازدواج سفید را  است "بدون تعهد"

باومن با اشاره به موج رو در همین رابطه،  .(139۶)فرامرزی و همکاران،  رضایتبخش می دانند

، اذعان می دارد که ما با فالکتی ناشناخته و تصورناپذیر روبروییم و این "۲تعهدهراسی"به تزاید 

، زمان و دوام رابطه را تا جایی که "3کمتر متعهدانه"و  "جدید"ست که روابط از آن جهت ا

عقالنیت مدرن سیال امروز ما در (. ۲۰۰۸، ۴)باومن کاهدشود، فرو میرضایت حاصل می

-کند و در تعهد بادوام، وابستگی عاجز کننده، میتعهدات پایدار، نوعی ظلم و ستم کشف می

(. در منتها الیه این 139۲معنی است )باومن،بلند مدت، پوچ و بیبیندیعنی وعده تعهد، در 

هایی است که باهم روند، شاهد رشد فزاینده و سریع خانوارهایی هستیم که متشکل از زوج

 (.۲۰۰۸اما از پیمان ازدواج منزجر هستند )باومن، کنند؛ زندگی می

، فقدان وجود تعهدی است که روابط امروزهتحقیقات نشان می دهد که یکی از مشکالت 

کالن شهرها  این مسأله در به نظر می رسد .باشد یکدیگرمی تواند ضامن پایبندی طرفین به 

ی حوزه خانواده و هااز آسیب شهرهای ایران،اصفهان نیز همانند دیگر کالن .باشدبغرنج تر 

روابط پیش از ازدواج،  ،از باال بودن میزان طالقتحقیقات و  دهنصیب نمانبیروابط بین فردی 

)قلی زاده و  حکایت داردی و خانوادگی در این شهر های فردناهنجاری عدم تعهد در روابط،

پیچیدگی موضوع و با توجه به اهمیت،  از این رو، .(139۶؛ زرندی و همکاران، 139۴همکاران، 

شده در ازدواج  واکاوی مفهوم تعهد از منظر زوجین وارد، ی موجود در این زمینه هاحساسیت

تأثیر روابط قبل از ازدواج در ابعاد زندگی زناشویی  تواند گام دیگری در راستای بررسیسفید می

بالین از مفهوم تعهد، چه در عرصه درک تجربیات افراد هماز طرفی، در خصوص  باشد.آتی 

این  ه وحقیق پیشینی در ایران انجام نشدذهنی و چه در عرصه عینی و رفتاری هیچ گونه ت
 

1- Adams & Jones  

2- Commitment-phobia 

3- Commitment-light 

4- Bauman  
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کاوی به شناخت بیشتر تواند خأل تحقیقاتی در این زمینه را جبران نموده و با درونپژوهش می

 این پدیده نوظهور کمک نماید.

از آنجایی که ثبات و تعهد هم بر مبنای احساس و عاطفه و هم بر مبنای قصد و  همچنین

رویکرد نظریه بر اساس  نیت است، فهم آن مستلزم نگاه به درون فرد در فرآیند معناسازی است.

دارند و  شان، زوجین در فرایند زندگی مشترک، طبق پنداشتی که از تعهد در رابطهزمینه ای 

-رابطه را می بقا یا از هم گسیختگی ، حفظ،آورنداز آن به عمل میتفسیری که در هر موقعیت 

از  "تعهد"متناسب با آن، این تحقیق در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که  سازند و

 به عبارتی، زنان و مردانی شود؟در ازدواج سفید چگونه برساخته می مشارکت کننده افرادمنظر 

 اند چه معنایی برای تعهد در این رابطه قائلند؟ که وارد ازدواج سفید شده

 پیشینه پژوهش -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

محافل  نیز و ی جمعیهاایرانی و رسانهرسمی ازدواج سفید اصطالحی است که امروزه مقامات 

به بندی شکلی از روابط میان پسران و دخترانی که به عنوان توصیفی برای طبقه آکادمیک

د. در این نوع از رابطه، روابط ، استفاده می شوکنندصورت مذهبی و رسمی ازدواج نمی

احساسی و ذهنی، صمیمیت، مبادالت اقتصادی، حمایت خانوادگی، دوستی و موارد دیگری که 

  (.۲۰1۶)محبوبی،  بخشی از امر ازدواج است، دیده می شود

)گلچین و  دانست «1بدون ازدواج بالینیهم»معادل اصطالح  توانازدواج سفید را می

با کاربرد این واژه  ایراندر  «ازدواج سفید»کاربرد و رواج نسبی اصطالح . .(33: 139۶صفری، 

به کار رفته  «بدون ازدواج بالینیهم»به جای اصطالح خوانی نداشته و هم های غربی،در فرهنگ

پیش از  بالینیهم»یاد می شود:  بالینیهمه امروزه، در غرب، معمواًل از دو نوع عمد است.

بیشتر مرحله ای مقدماتی و  همبالینیدر الگوی اول، «. ون ازدواجبد بالینیهم»و « ۲ازدواج

؛ (۲۰۰9، ۴؛ رادز و همکاران۲۰1۰، 3)مارو و شی آزمایشی است برای رسیدن به ازدواجی بهتر

 ود بر مسند آن نشسته است.اساسًا ازدواج را به حاشیه رانده و خ بالینیهماما در الگوی دوم، 

از  بدون ازدواج، به انکار آن. بالینیهمها انجامید و ازدواج« خیرتأ»پیش از ازدواج به  همبالینی

 

1- Non-marital cohabitation 

2- premarital cohabitation 

3- Murrow and Shi 

4 -Rhoades et al. 
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)پریلی هریس و  تر استتر و در الگوی دوم، طوالنیکوتاه هابالینیهمطرفی، در الگوی اول، 

  (.۲۰1۰، 1همکاران

نشان داده شده که اگرچه تعهد یا قصد برای ادامه رابطه، اغلب  نیز در تحقیقات خارجی

گرددکه شامل: اما صراحتاً به سه نوع متمایز تقسیم می شود،ای کلی در نظر گرفته میسازه

الف( تعهد نسبت به شریک زندگی براساس تمایل به باقی ماندن در رابطه، ب( تعهد به ازدواج، 

و مسئولیت، ج( تعهد اجباری  های یکپارچگیمذهبی یا پیمانمرتبط با تعهدات اجتماعی یا 

ها و مشکالت موجود در فسخ کردن )آدامز و براساس به دام افتادن در یک رابطه به دلیل هزینه

 (. 1999، ۲؛ جانسون و همکاران199۷جونز، 

با تعهد به زندگی »امروزه در نظر جوانان کشورهای غربی، دو مفهوم  که به نظر می رسد

 .(۴۶: 1391)آزاد ارمکی و همکاران،  تفاوت کمی با هم دارند« ۴تعهد به ازدواج»و « 3یکدیگر

تعهد در رابطه، حدی است که درآن افراد دیدگاه بلند مدتی روی رابطه شان دارند، برای رابطه 

دارند و با شریکشان کنند، برای حفظ و تقویت همبستگی و اتحادشان قدم برمیفداکاری می

تواند (. تعهد می۲۰۰5، 5مانند )هارمونتی هنگامی که رابطه شان پاداش دهنده نیست، میح

به عنوان انتخابی سودمند برای ادامه دادن به یک رابطه مستقل، تعریف شود و فرایندی 

 (.1395یوسفی سهزابی، گیرد )تاری را دربر میهای عاطفی و شناختی و رفپویاست که مؤلفه

پیش از ازدواج  بالینی( مردانی که سابقه هم۲۰۰۷، ۶)استنلی و همکارانبر طبق پژوهش 

نشان  نتایج ما این در مورد زنان صادق نیست ودارند، کمتر خود را وقف شریکشان می کنند ا

ی بدون هدف ازدواج، دارای اج با هدف ازدواج به نسبت همبالینپیش از ازدو داده که هم بالینی

( حاکی از آن است که ۲۰11و همکاران ) ۷ی تحقیق ویگلهایافته است.کیفیت رابطه باالتری 

تعهد در رابطه زوجین به صورت طبیعی به وجود می آید به شکلی که بروز رفتارهای متعهدانه 

ی هااز جانب یکی از طرفین رابطه )نظیر اظهارات محبت آمیز و تالش برای زندگی( و دریافت

 د را به وجود می آورد.طرف دیگر، به صورت وابسته تعه

ی حاصل از مشاهده رفتارهای ها( در تحقیق خود نشان داد نگرش۲۰11) ۸کلین

 

1- Perelli-Harris et al. 

2- Johnson et al. 

3- commitment to live together 

4- commitment to marriage 

5 -Harmon 

6- Stanly et al. 
7- Weigel 

8- Clean 
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ی فرد در قبل و بعد از هاو نگرش زندگی در سنین پایین بر رفتارها عهدشکنانه در محیط

به ازدواج تأثیر می گذارد. هر چه افراد به ازدواج نگرشی لیبرال تر داشته باشند، تعهد کمتری 

 زندگی مشترک دارند و نگرش مثبتی نسبت به روابط خارج از ازدواج خواهند داشت.

همبالینی و افزایش ازدواج )سازگاری، »پژوهشی با عنوان در ( ۲۰13) 1پوالرد و هریز

. ایالت آمریکا پرداختند 1۷به بررسی روابط همبالینی و متأهلین رسمی در « صمیمت و تعهد(

ی های هم بالین، اشتراکات اقتصادی کمتری نسبت به زوجهازوج نشان می دهد که نتایج

نشان مردان تمایل بیشتری به داشتن مکان جدا از شریک خود سمی داشته اند. همچنین ر

یزان صمیمت کمتری گزارش ی ازدواج کرده مهانسبت به زوج نیز همبالینی هاداده اند. زوج

هر اندازه طول مدت همبالینی بیشتر شده است، عشق و صمیمت بیشتری نیز گزارش کرده اند 

رابطه پایداری تاثیر »به بررسی ( در مقاله ای ۲۰19) ۲زیمرمن و همسترهمچنین شده است. 

 1۴ی بین هابا جامعه آماری زوج. این پژوهش پرداخته اندبالین بر کیفیت زندگی ی همهازوج

نتایج پژوهش نشان می دهد که هم زنان و هم  آلمان انجام شده است.در کشور سال  ۴1تا 

مردان در صورت پایدار بودن رابطه منفعت برده اند. اما در روابطی که ناپایدار بوده و به طول 

در روابط پایدار هر دو هم زن و هم مرد ی جنسیتی مشاهده شده است. هانینجامیده، تفاوت

 زوجین ناراضی بودند.  یهر دوداری رابطه، در صورت ناپایراضی بودند و 

در زمینه ازدواج سفید در  هابا مروری در پیشینه تحقیق، متوجه می شویم تعداد پژوهش

 تحقیقی که مستقیماً به واکاوی تجربه تعهد در این رابطه پرداختهو ایران انگشت شمار است؛ 

بر حسب  بررسی تحقیقات خارجی نیز نشان می دهد که تعریف تعهد  باشد، وجود ندارد. شده

در بین زنان و مردان رنگ و بوی متفاوتی گرفته است. تعامالت مثبت و منفی  سن و جنسیت

تاثیرگذار در ارتباط شان در ازدواج سفید نیز بر معنا و تعمیق تعهد  ، طول مدت رابطهزوجین

 بوده است. 

 چارچوب مفهومی -۲-۲

برای ایجاد حساسیت نظری و باز  هادر فرایند تحقیق و تحلیل داده هانظریه، این پژوهش در

یل ی نظری ذها، نقشی الهام بخش دارند. بنابراین دیدگاههاکردن ذهن محقق نسبت به مقوله

 چارچوب مفهومی قرار گرفته اند. 

گیدنز از است.  گیدنزآنتونی ی مطرح در این حوزه، تئوری ختهای جامعه شناز دیدگاها

 

1- Pollard & Harris 

2- Zimmermann  & Hameister 



 ۱۸۳ ........................................................................................فراعرفی  اخالق تا متعارف اخالق از

 

رابطه ناب سخن می گوید. در این نوع رابطه که کیفیت رابطه و رضایت از آن از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است؛ تأثیر تعهدات بیرونی بر بقای رابطه به حداقل می رسد. رابطه ناب منجر به 

به هیچ عاملی  نوعی رضایت فردی و درونی می شود که کامالً از نفس رابطه برخاسته است و

بیرون از خود وابسته نیست و وجود این رضایت، شرط بقاء و ماندگاری رابطه است. رابطه ناب 

: 139۲ی بسیار نزدیک به وجود می آید. )گیدنز، هاو رفاقت هاقبل از هر چیز در قلمرو دوستی

است. در  (. می توان گفت مهم ترین ویژگی رابطه ناب، وجود رابطه به خاطر نفس رابطه139

این ارتباط احساس تعهد به طرف دیگر رابطه و به خود فرایند ارتباط از اهمیت زیادی برخوردار 

است. با وجود این هر یک از طرفین رابطه می تواند و باید استقالل شخصی خود را حفظ کرده 

گیدنز هرچند (. 13۲: 139۲و باورهای فردی شان اعتماد داشته باشد. )گیدنز،  هاو به ارزش

را درباره وضعیت ازدواج در دنیای مدرن به کارمی برد اما می توان « رابطه ناب»عبارت 

، نیز به ازدواج سفیدهای مشابه ازدواج، همچون بیین بهتر الگورا برای ت های این رابطههاویژگی

های اجتماعی دوران سنتی، طرفین را عشق رمانتیک و نه الزام، رابطه شکل ازاین کار برد. در 

قواعد بیرونی، الزامی برای متعهد ماندن ایجاد نمی همچنین به سوی یکدیگر جذب می کند. 

 طول مدت رابطه، کنند و زوجین به یکدیگر تعهد درونی دارند. همچنین در این سبک زندگی،

، ادامه می یابد و از پیش تضمین شده نیست و رابطه تا هنگامی که مطلوبیت داشته باشد

تضمینی برای زیستن در کنار یکدیگر در آینده به صورت از پیش تعیین شده و رسمی وجود 

 . (139۶)گلچین و صفری،  ندارد

صورت گرفته همگام با فرایند دموکراسی  روابط صمیمانهبه اعتقاد گیدنز تغییراتی که در 

ی اخیر نوع هاصمیمیت در دههی برابری خواهانه در قلمرو هاحرکت نموده است. جنبش

. در متأخرترین شکل صورت بندی عشق که گیدنز و باومن از ه استدیگری از رابطه را رقم زد

آن به عشق سیال تعبیر می کند، تعهد سخت گیرانه و ضرورت پایداری در عشق رمانتیک به 

فی پیشین دارد. زیرا ی کاماًل متمایزی از روابط عاطهازیر سوال می رود. این نوع رابطه ویژگی

یی چون پویایی، اعتماد و تعادل قدرت را هاو اهمیت برابر طرفین رابطه، ویژگی هابرابری فرصت

 (. 13۷ :139۲به ارمغان می آورند )گیدنز، 

. از نظر ی پست مدرن رابطه پرداخته استهابه ویژگی نیز ی مدرنیته سیال باومنهاتبیین

( در عصر حاضر زنان و مردان به شدت محتاج به ایجاد رابطه اند، ۸۲: 139۲زیگمونت باومن )

در عین حال از آن هراس دارند که این ارتباط برای همیشه باقی بماند و این ارتباط همیشگی 

آنها را مجبور به تحمل فشارهایی کند که آزادی آنها را سلب نماید. فرد تنهای دنیای امروز به 

 در پی رابطه ای است که احساس امنیت و آزادی را توامان داشته باشد. دنبال پر کردن این خأل
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رابطه ای که در آن نیاز فرد برآورده شود. اما تعهدی جدی به پایدار ماندن این رابطه و 

پاسخگویی به انتظارات طرف مقابل وجود نداشته باشد. البته پایدار ماندن یک رابطه در دو 

چه انسان مدرن را از رابطه هراسان می کند، تعهدی است که بهای جانبه بودن آن است. اما آن

آن آزادی او باشد. تعهد به ویژه از نوع بلندمدت، دامی است که افراد باید از آن دوری کنند. او 

عقیده دارد در زندگی سیال مدرن هیچ گونه پیوند دائمی و پایداری وجود ندارد و هر گونه 

آن را ادامه می دهیم، باید بسیار سست باشد که تا حد امکان و به رابطه ای که ما برای مدتی 

 (. ۲۰۰5سادگی بتوان آن را با تغییر شرایط فسخ نمود )باومن، 

 تحقیق  روش -۳

بهره گرفته می شود که نوعی شیوه پژوهش کیفی  1نظریه زمینه ای در این پژوهش از روش

(. ۲۰۰۸)کوربین و استراوس، است  هاینهو زم هاکشف معناها در خالل فعالیت به معنی واست 

روش  است. آن ۲گونه شناسیبالین و هدف از این تحقیق، واکاوی تجربه تعهد از منظر افراد هم

 ارائه تیپولوژی توصیفی بر مبنای برساخت تعهد و هیت سنخ شناسانهبا توجه به مااین تحقیق، 

پارادایمی اشتراوس و کوربین بوده، اما خود ملهم از مدل عمیق از روابط موجود بین دو جنس، 

را بدان متعهد نکرده است. بنابراین در این تحقیق به طور کلی امکان استخراج مقوالت محوری 

البته بر اساس این ی علّی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردی و پیامدی وجود ندارد. هادر دسته

رتبط هستند، مشخص و از میان آنها به یی را که به موضوع پژوهش مهاروش، ابتدا مقوله

در ذیل یک دسته  تفکیک واحدهای معنایی پرداخته شد و آن واحدهایی که شبیه یکدیگرند

که تا این مرحله یافتیم سپس بر اساس تحلیل آنها به الگوهایی مشخصی دست  قرار گرفته اند.

چه می  هاکه داده کرده . به عبارتی محقق بررسی گرفته است به نوعی تحلیل تماتیک صورت 

مورد مطالعه در میدان (. 135: 13۸۸پور، )محمدچه الگویی می توان یافت   هاگویند و در داده

این تحقیق، افرادی بودند که یا در ازدواج سفید به سر برده و یا تجربه آن را پشت سر گذاشته 

 بودند و نیز ساکن در شهر اصفهان بودند.

 1۸، از نوع متوالی گیری هدفمند و معیار اشباع نظریروش نمونهدر این پژوهش بر اساس 

سعی بر این  هادر انتخاب نمونه نفر که تجربه ازدواج سفید داشتند مورد مصاحبه قرار گرفتند.

کنندگانی برای مصاحبه انتخاب شوند بوده است تا مواردی رعایت شود از جمله اینکه مشارکت

بدیهی است که پیش از که غنی و پرمایه به لحاظ اطالعات مورد نیاز برای این تحقیق باشند. 

 

1- Grounded Theory 

2- Typology 
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جهت استفاده از  مصاحبه فرایند اعتمادسازی با این اشخاص با دادن اطمینان خاطر به آنها

تکنیک ری اطالعات از برای گردآو. انجام شد ی آنها فقط برای یک تحقیق علمیهاصحبت

« انعطاف پذیری»این نوع مصاحبه به دلیل  استفاده شد. ۲و تعاملی 1نیمه ساختاریافتهمصاحبه 

بالفاصله بعد از هر های کیفی از این دست مناسب است. عمیق بودن آن برای پژوهشو 

در مقوالت قرار  وع و مفاهیم مناسب شناسایی شدند ومصاحبه، تجزیه و تحلیل با کدگذاری شر

 گرفتند. 

؛ ۲۰۰۲تکنیک متعارف و مرسوم )پاتن،دو برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد  از 

 ( زیر استفاده شد:۲۰۰9؛ کوال و برینکمن، ۲۰۰5سیلورمن، 

یابی توسط اعضاء: در این روش از مصاحبه شوندگان خواسته شد کنترل یا اعتبار -1

 و درباره صحت آن نظر دهند.ی کرده ی کلی را ارزیابهایافته

با  هاهیافتی خام رجوع شد تا ساخت بندی های تحلیلی: در این روش به دادههامقایسه -۲

 ی خام مقایسه و ارزیابی شود.هاداده

 های پژوهشیافته -۴

 هاتوصیف داده -۴-۱

نفر مرد  ۷نفر از مشارکت کنندگان زن و  11مشاهده می شود،  1همانگونه که در جدول 

سال است. بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت  33هستند. میانگین سنی پاسخگویان بالغ بر 

کارشناسی و سپس به ترتیب دارای تحصیالت کارشناسی ارشد، دیپلم و دکترا هستند. کمترین 

سال که بیشترین مدت زمان  ۲۰در ازدواج سفید به سر برده اند، یک تا مدت زمانی که افراد 

نفر از پاسخگویان طالق گرفته و پس از آن وارد ازدواج سفید شده اند و سه  ۶رابطه بوده است. 

 نفر بدون سابقه خاص در رابطه عاطفی و جنسی بوده اند. 

 سفید برساخت اجتماعی پاسخگویان از مفهوم تعهد در ازدواج -۴-۲

به تعهد سه تیپولوژی کلی برساخته شده از تعهد که برگرفته  افراد همبالین در ارتباط با نگرش

از سه دوره زمانی است، شناسایی شد که متناسب با نوع نگاه حاکم بر هر دوره، معنای غالب 

 نقاطها، طی فرایندهایی ساخته شده است. در اینجا، ابتدا به تعهد در هر یک از این مدل

 

1- semi-structure interview 

2- interactive 
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شتراک این سه تیپ پرداخته می شود و سپس وجوه افتراق میان این سه مدل مورد بررسی ا

 قرار می گیرد. 

 : مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق۱جدول 

 سابقه رابطه پیشین مدت رابطه شغل میزان تحصیالت سن جنسیت نام شماره

 عاطفیرابطه محدود  سال 1۰ کارمند کارشناسی 3۷ زن کیمیا 1

 رابطه محدود عاطفی سال 1 بیکار کارشناسی 3۲ زن گلنار ۲

 طالق سال 1 بازنشسته کارشناسی 53 زن شیال 3

 طالق سال 3 بیکار دیپلم ۲۴ زن نگین ۴

 بدون سابقه خاص سال ۲ کارمند دکترا 33 مرد سامان 5

 طالق سال ۲ مترجم کارشناسی ارشد 33 زن هدی ۶

 تجربه رابطه عاطفی و جنسی سال ۲ مربی دیپلم ۲3 مرد نوید ۷

 بدون سابقه خاص سال و نیم 3 طراح کارشناسی ۲۷ زن زری ۸

 تجربه رابطه عاطفی و جنسی سال 3 دانشجو کارشناسی ۲۸ زن فهیمه 9

 رابطه عاطفی محدود سال 9 کارمند کارشناسی ارشد 31 زن مهتاب 1۰

 رابطه عاطفی و جنسیتجربه  سال 1۰ تاجر کارشناسی 31 مرد مهدی 11

 تجربه رابطه عاطفی سال 9 کارمند کارشناسی ارشد 33 زن فائزه 1۲

 تجربه رابطه عاطفی و جنسی سال و نیم ۲ کارمند کارشناسی ۴1 مرد حامد 13

 بدون سابقه خاص سال ۲۰ کار آزاد کارشناسی ارشد ۴۲ مرد یوسف 1۴

 طالق سال ۲ کارمند کارشناسی ارشد ۴۲ زن منا 15

 طالق سال ۲ کار آزاد کارشناسی 3۸ مرد اردالن 1۶

 طالق سال و نیم 1 کارمند کارشناسی 3۲ زن الهه 1۷

 تجربه متعدد روابط سال 1 بیکار کارشناسی ۲۲ مرد پیمان 1۸

 های شناسایی شده در مفهوم تعهدوجوه اشتراکی تیپ -۴-۲-۱

انسانی  منشتعهد در نگاه تمامی مشارکت کنندگان تحقیق یا مستقیماً به معنای اخالق و 

ی اخالقی هاو مولفه هابرساخت شده و یا تفاسیر ذکر شده برای این مفهوم، به نوعی به شاخصه

اشاره داشته است، این امر نشان می دهد که افراد در تعابیر خود از تعهد در ازدواج سفید به 

آن را نمی یابند و به تمامی اجتماعی یا  صحنه زیستل نوعی از اخالقیات می گردند که در دنبا

، قواعد و یا به قدر کفایت نمی بینند. از این رو مایلند که رابطه ای را تجربه کنند که الزامات
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غالب افراد که مشترکی از معانی  کنند.تفسیر مفاهیم اخالقی را در میدانی از هایش چارچوب

تعهد به معنای "نها تاکید داشتند عبارتند از همبالین در این تحقیق برای مفهوم تعهد روی آ

  .است "اصول انسانی"و "رابطه اخالقی"، "اهمیت اخالق در رابطه"، "پایبندی به اصول اخالقی
من با این شرایط خیلی راضی هستم و به شرایط من می خوره، چون من نسبت به اخالق "

خیلی حساسم تا مادیات، اخالق خیلی برام مهمه و مادیات رو جزء فرعیات زندگیم می دونم، 

 . )شیال("

صادق باشه رفتار کنه... تعهد یعنی اینکه اول  یو انسان یدرست و اخالق تعهد یعنی با پارتنرش"

 یازهایبه نو چهارم  فقط با پارتنرش باشه سومباشه  بندیپا یو انسان یبه اصول اخالقوم، د

 )گلنار(. "ش توجه کنه. طرف مقابل

اگه فقط  یحت .یبه دنبال محاسبه باش دینبا یعنی. نهیا یرابطه اخالق هی تیکنم ماهیفکر م"

 )سامان( ."کنهیاون کمک به رشد خودت هم کمک می. تو کمک کن

اصول   یسر هما خیلی به همدیگه متعهد هستیم. ی. رو اعتقاد دارم یفقط اصول اخالق من"

 (. )مهتاب". میتابع اون شهیهم میدار یاخالق

 مفهوم تعهد  یابعاد چندگانهقائل بودن به  -۴-۲-۲ 

و وجوه این مفهوم ، چند بعدی بودن به مفهوم تعهد مشترک نگاه افراد همبالین از دیگر وجوه

ی زندگی همچون عاطفی، جنسی، مالی و هابرخی تعهد را در همه عرصهاست.  آنمختلف 

 محدود می کنند.  خاص آن راابعادی  بهفکری الزم می دانند و برخی صرفًا 
ی مختلفی داره، تعهد جنسی، تعهد عاطفی، تعهد دوستی داریم. من تعهد هاتعهد جنبه"

 ()اردالن. "دارمرفتاری، عاطفی و تعهد زندگی 

 یجنس ینفر رابطه  هیبا  یکه وقت نهیعامش ا یمعن هیداره خب. مثال  یوجوه گوناگون تعهد"

 ()فهیمه ."یرابطه نداشته باش یا گهیبا کس د یدار

 هم دیگه اجزای. اجزائشه از یکیکنیم، فقط  معنا نفر یک با صرف بودن در رو تعهد اینکه"

 . )سامان("مثالً حیطه عاطفی و جنسی. من به تعهد در حوزه مالی اعتقاد ندارم .داره

تعهد در معنای حمایتگری،  برآورده کردن نیاز، اولویت قائل شدن برای  -۴-۲-۳

 شریک زندگی

ذیل اصول اخالقی بدان اشاره شده بدین از نگاه مشارکت کنندگان  یی کههاو ویژگی هاشاخصه

برآورده کردن نیاز )عاطفی، "، "حمایتگری و پشتیبانی از یکدیگر"معنای  شرح اند: تعهد در

، "در اولویت قرار دادن شریک زندگی و توجه انتخابی به شریک زندگی"، "جنسی، مالی(

ی تحقیق می توان گفت که مفاهیمی که در معنای هادر برآیند داده. "اعتماد"و  "صداقت"
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زمانی که ده، به نوعی هم پوشانی داشته اند. آنها اشاره ش ی اصول اخالقی، بههااجزا و شاخصه

فرد حمایت شدن و حمایت کردن را مصداق داشتن تعهد در رابطه عنوان کرده، به نوعی 

ن بخشی یا تمامی نیازهای طرفین در رابطه را مد نظر داشته است. از تامی نگرشی معطوف بر

و آن را مترادف با تعهد می دانستند، مشخصاً بدان تاکید داشتند  هامهمترین نیازی که سوژه

 نیاز به توجه داشتن و در اولویت یکدیگر بودن است. 
ی فربد حساب میتونم رو های فکری، برنامه ریزی، تکیه گاه بودن و اکثر زمینههاتوو زمینه من"

 ()زری ." ینده چی پیش میادآکنم ولی نمیدونم در 

برای من تعهد این هست که توی فالن موضوع اگه قرار هست کنارم باشی، باش. جاهایی که "

 ه()فائز ."باید باشی باشه. این رو من تعهد می دونم. 

از ابعاد تعهد به نظرم  یکیدونستم.  یخودم م فهیاش...کامال وظ یعاطف یازهایخصوص ن در"

و تالش  یخودت نباش ازین یفقط به فکر ارضا نکهی. اشهیمشخص م یرابطه جنس نیهم یتو

 )سامان( ."باشه یطرفت هم لذت ببره و راض یکن

سهیل آدمیه که وقتی ناراحتم بهم توجه می کنه، برام وقت می گذاره اگه چیزی من نیاز "

 ()الهه "داشته باشم انجام میده

همه حقوقش رو خرج من می کرد یا مثال اجازه نمی داد به مادر و یا خواهرش که از من "

 (. )نگین"ایرادی بگیرند و یا دخالتی در کار من بکنند... پشتم بود... 

نیما یک سری چیزهایی داره که توجهم رو جلب کرده، اولینش این بود که توجه کردن نیما "

 ()هدی "من توجه داره و خیلی متعهد هست  به من در راس بود، نیما خیلی به
 

 صداقت و اعتماد یتعهد در معنا -۴-۲-۴

جایی که یک سوژه از صداقت شریک خود سخن گفته، به نوعی اعتماد داشتن به او را نیز 

عدم دروغ گویی، عدم پنهان کاری، صراحت، شفافیت، مطرح کرده است. در این برداشت، 

برای شریک می تواند  هازندگی و بیان احساسات و ناگفتهی هاخودافشایی در همه حیطه

به نظر می رسد مصداق صداقت و اعتماد به او تلقی شده و تعهد فرد به شریکش را اثبات کند. 

که برخی مشارکت کنندگان صداقت و اعتماد را مترادف با مفهوم تعهد و برخی مبتنی بر 

  ت و اعتماد الزمه تعهد در رابطه است. صداقت و اعتماد می دانند به گونه ای که صداق

. "ازی کنه و الپوشونی کنه واد نقش بخمن تا حاال ندیدم که فربد چیزی رو ازم پنهان کنه یا ب"

 ()زری

 نیبهتر نیحس. هست گهیقلب و ذهن و صداقت با همد یمحتوا تیتعهد در رابطه ما شفاف"

 ()فهیمه ."میکنیم فیبراهم تعر زویکه دارم. ما همه چ یدوست



 ۱۸۹ ........................................................................................فراعرفی  اخالق تا متعارف اخالق از

 

 که اینه هم یکیش .افکار و احساسات بیان در صداقت. صداقته از اجزای تعهد یکیبه نظرم  "

 )سامان( .". نکنی پنهان ازش رو چیزی

 اینها و گذاره نمی میون در من با میاد پیش براش که چیزهایی کنم می احساس وقتها بعضی"

 احساس من... بشه دار خدشه بهش گاهی اعتمادم که میشه باعث این. تاثیرگذاره ما رابطه تو

. دونم می تعهد جزء من رو نکنه کاری پنهان اینکه ...نداره من به رو کامل اعتماد اون کنم می

  ()فائزه ."

من می تونم بگم که زیربنای رابطه از همه چیزش مهمتر هست که اون اعتماد و اتکا بوده، "

 (. )هدی"یک سوپر اعتماد به نیما تو اون دوره پیدا کرده بودم، 

 وجوه تشابه در مفهوم تعهد از منظر شرکت کنندگان تحقیق :۲جدول 

 اشتراکات تعریف تعهد از منظر افراد در ازدواج سفید

 "اصول انسانی"، "رابطه اخالقی"، "اهمیت اخالق در رابطه"، "تعهد به معنای پایبندی به اصول اخالقی"

 قائل بودن به وجوه مختلف تعهد و چند بعدی دانستن مفهوم تعهد 

 منزله یک امر اخالقی به تعهد معانیابعاد 

تعهد به معنای در اولویت قرار "، "تعهد در معنای برآورده کردن نیاز "، "تعهد در معنای حمایت از یکدیگر"

 "انتخابی به شریک زندگیدادن شریک زندگی و توجه 

 "تعهد به معنای اعتماد"، "تعهد به معنای صداقت و شفافیت"

 
 اخالق فراعرفی تعارف تااخالق م ؛ ازبه مثابه اخالق تعهدمعنای وجوه متمایز  -۴-۲-۵

برخی ممکن است تعهد به مثابه کنش اخالقی  ،هابا افتراق تعریف تعهد از منظر سوژه در رابطه

و قواعد اجتماعی مفهوم سازی کنند و برخی دیگر تعهد  هارا نزدیک به تعابیر منتسب به سنت

نزدیک  و خرد خودبنیادشان در وجه فعل اخالقی را به روایت خود و هر آنچه به رفتار انسانی

دانند برساخت کنند. از این رو، معناسازی تعهد به مثابه امری اخالقی، نسبی و سیال است و می

متناسب با شرایط و موقعیت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی، شخصیتی، فکری و حتی 

واضح است که مفهوم تعهد در علمی فرد، وجوه و ابعاد و تعابیر مختلفی به خود می گیرد. 

مدرن، بیشتر به رنگ هنجارهای اجتماعی مرسوم و جمع گرایانه تر برساخته شده گفتمان پیشا

در و رایج در مناسبات اجتماعی بیرونی شباهت دارد.  "اخالق متعارف"از این رو بیشتر به و 

و همین تر، متکثرتر و سیالتر شده مقابل، در الگوی مدرن و پسا مدرن، مفهوم تعهد فردگرایانه

در جامعه بشری، "است. از آنجا که و خودساخته به مفهوم تعهد  "فراعرفی"اهی امر حاکی از نگ
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در همه نقاط به شکل « فرایند تفسیری»اعمال اجتماعی وسیع و پیچیده فقط به وسیله یک 

(، نگاه به تعهد از منظر افراد همبالین 1۸۷: 13۷3رخ می دهند )بلومر، « ترتیب به هم پیوسته»

و  می توان دقیقا یک مرز مشخصی بین این افراد به شکل مطلق کشیدبه گونه ای است که ن

قرار می گیرند، چرا که سیالیت این  هااذعان کرد که هر یک از این افراد در هر یک از این مدل

نوع زندگی آنچنان است که مفاهیم می توانند به سرعت تعابیر و تفاسیر جدیدی به خود گیرند 

 . ر تازه ای به هر مفهوم می بخشندو تجارب جدید وزن و اعتبا

وم ی مفههاکه همه ویژگی توان، طیفی از سه تیپ برآمده از تحقیق را متصور شدمی از این رو

بر حسب شرایط فردی و اجتماعی شان در هر یک از این  هاو سوژه گرفتهتعهد بر روی آن قرار 

می تواند دربردارنده ترکیبی گاهًا نکته قابل توجه آن است که هر سوژه،  گیرند. میجای  الگوها

 از دو مدل همجوار باشد یعنی گاه به شکل اخالق متعارف و گاه به شکل فراعرفی رفتار نماید و

ی برآمده هاتیپنکته مهمتر آنکه  یا در ترکیب دو گونه اخالق فراعرفی بیاندیشد و رفتار نماید.

با توجه به این نکته می توان  ند.این افراد استوار "دیدگاه و کنش غالب"نای بر مب از تحقیق

که به شکل ترکیبی از دو الگوی همجوار باشند و در حدفاصل دو تیپ  متصور شدیی را هاسوژه

 .قرار گیرندمشخص شده، 

 تعهد ۱گونه شناسی -۴-۲-6

می شود که دست کم در  تیپولوژی به شناخت مجموعه ای از اشخاص گفتهگونه شناسی یا 

(. در فرآیند تیپولوژی ۲۶: 13۸3یک ویژگی مورد مطالعه با یکدیگر مشترک باشند. )دورکیم، 

، مفاهیم مهم هامذکور و در مرحله کدگذاری باز، طی فرآیند خرد کردن و مفهوم پردازی داده

طلبی، معشوقه هیجانگرایی، کاری، کمالکنترل، محافظه-رابطه مالکیت  یا زیر مقوالتی مانند

به دست آمد. در کدگذاری محوری نیز این زیرمقوالت به یکدیگر و غیره گراییگرایی، لذت

پیوند داده شده تا اطالعات در نظمی باالتر دسته بندی شوند و بدین ترتیب مقوالت محوری 

بر  برابرطلبی جنسیتی مبتنی" ،"ی تجویزیهامبتنی بر نقش گرایش سلسله مراتبی"مانند 

به دست آمدند. در نهایت مقوالت  "راحت طلبی مبتنی بر رضایت و لذت"و  "توافق و کیفیت

 اخالق متعارف و اخالق فراعرفی "محوری به دست آمده در دو مقوله مرکزی با عنوان 

  گرد هم آمدند و در رابطه با آن معنا پیدا کردند. ")قراردادی و فراقراردادی(

اخالق  گذاری و دسته بندی این تیپولوژی الهام گرفته از نظریه الزم به ذکر است که نام

توالی مراحل در نظریه کلبرگ، در سه سطح، طبقه بندی شده  می باشد. 1کلبرگ اجتماعی
 

1- typology 
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، با تعریف «پیش قراردادی»( مراحل یک و دو را تحت عنوان سطح 19۸۴است. کلبرگ )

دیدگاه »، با تعریف «عرفی»سطح  ؛ سطح سه و چهار را تحت عنوان«دیدگاه فردی عینی»

؛ و مراحل پیشرفته تر را با ویژگی استدالل مبتنی بر اصول اخالقی، تحت «عضوی از جامعه

طبقه بندی کرده است )کلبرگ، « دیدگاه مقدم بر جامعه»، با تعریف «فراعرفی»عنوان سطح 

19۸۴ :1۷3 .) 

 حقیق. وجوه افتراق معانی تعهد در بین شرکت کنندگان ت۳جدول 

تیپولوژی 

 تعهد

متاثر از 

 گفتمان

غالب  ویژگی

 نوع رابطه

 خاستگاه

تعریف 

 تعهد

ویژگی 

غالب 

 شخصیتی

 اولویت

در معنای 

 تعهد

قواعد  رابطه 

 اقتصادی

 قواعد رابطه

 عاطفی و جنسی

اخالق 

 متعارف
 پیشامدرن

مراتبی سلسله

مبتنی بر 

ی هانقش

تجویزی و 

 -مالکیت

 کنترل

ساختار 

 اجتماعی

 

 کارمحافظه

 گرامطلق

 

امنیت به 

معنی 

محافظت و  

اطمینان 

خاطر از بقا و 

 ثبات رابطه

نان آوری مرد 

و وابستگی زن 

به مرد در امور 

 اقتصادی

گرایی به رابطهتک

معنی 

انحصارگرایی 

عاطفی و جنسی، 

تحدید مرزهای 

 رابطه، غیر منعطف

اخالق 

 فراعرفی

 )قراردادی(

 مدرن

برابرطلبی 

جنسیتی 

مبتنی بر 

توافق و 

 کیفیت

موقعیت 

 اجتماعی

در تعامل 

ساختار با 

 عاملیت

 گراکمال

 گرانسبی

 

 

امنیت عاطفی 

و جنسی و به 

معنای ایجاد 

پویایی و 

مراقبت از 

 عشق

اشتراک 

اقتصادی و 

وجه زوجی 

داشتن در امور 

مالی بر مبنای 

توان اقتصادی 

 طرفین

گرایی، معشوقه

انحصارگرایی 

عاطفی و جنسی، 

عدم تحدید 

مرزهای رابطه، 

 منعطف

اخالق 

 فراعرفی

)فرا 

 قراردادی(

 پسامدرن

طلبی، راحت

مبتنی بر 

لذت، رضایت 

 و سیالیت

عاملیت 

 فرد

-هیجان

طلب و 

 گراتجربه

 

امنیت خاطر 

از بابت احترام 

به آزادی و 

 حق انتخاب

استقالل 

اقتصادی 

طرفین از 

 یکدیگر

انحصارگرایی 

عاطفی و عدم 

 انحصارگرایی

جنسی، 

)جداسازی 

امرجنسی از 

زندگی مشترک(، 

 منعطف

                                                                                                                                        
1- Kohlberg 
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 و متأثر از گفتمان پیشامدرن اخالق متعارف به مثابهتعهد  -۴-۲-7

ی حاکم در این گفتمان هاسوژه در این تیپ، متاثر از گفتمان پیشامدرن )سنتی( است. ارزش 

گاه، دتعهد در این دیهمسو با قواعد و ساختار نظام اجتماعی بوده و آن را بازتولید می کند. 

موظف است به  سوژهاست که مورد تایید جامعه و اطرافیان باشد. عالوه بر این  حکم اخالقی

 (. 1۷۶: 139۷)شهشهانی،  تعهدات و وظایف خود، به شکلی که جامعه تعیین کرده، عمل کند

انتخاب سبک زندگی غیر صرفًا در فرم جدیدی به نام ازدواج سفید به در این نوع دیدگاه، سوژه 

ی هامطابق با ارزش خویش ولی به لحاظ محتوای نگرش و ارزش خود دست زده است متعارف

عهد در به عبارتی، تعریف مفهوم تمی کند.  می اندیشد و زیست ساخت اجتماعیجاری در 

ی این الگو، برگرفته از نظام اجتماعی حاکم است . در این مدل، قواعد ساختاری هاذهن سوژه

، در فرد نهادینه شده و نگاه سوژه به خود و جامعه اش، از دریچه تعاریف متداول در متن جامعه

فرد طبیعی است که این زاویه نگاه به تعاریف، به دلیل شکل جامعه پذیری  می شود. برساخت

و موقعیت اجتماعی که در آن زیست می کند، بستگی دارد و در این حالت، همه عناصر زیست 

بوم فرد از جمله هویت اجتماعی، میزان تایید و پذیرش فرد در مناسبات و تعامالت اجتماعی 

به دلیل نیاز  در این الگو افراد می توان گفت که در واقع،اش به این نوع از تعریف وابسته است. 

اگر نه الزاماً در  تاییدات اجتماعی و عدم طرد اجتماعی در جامعه ای که در آن حضور دارند به

متناسب با به لحاظ تعاریف ذهنی  انتخاب سبک زندگی، هنجارمند عمل نکرده اند ولی عمالً

 می کنند.  اخالق متعارف  فکر کرده و زندگی

 رابطهتک"د سوژه در این تیپ به آن اشاره می کند، عمده ترین تعریفی که در معنای تعه 

است.  "انحصار ارتباط عاطفی و جنسی با شریک زندگی"به معنای  "گرایی عاطفی و جنسی

این تعریف از زمانی که فرم غالب در خانواده به شکل هسته ای درآمد، دوام وقوام بیشتری در 

 جامعه پیدا کرده است. 
 لیدل مثال. خب دوست داشتم منجر بشه به ازدواج اما. ازدواج وارد رابطه نشدم تین به "

با  نکهیا و نفر باشه و همزمان با چند نفر نباشه یفقط با  نکهیا. بود انتشیخ یاز اول مییجدا

 ... )گلنار("باشه یو انسان یاون ادم هم درست و اخالق

ک ازدواج رو داشتیم، ایشون حق نداشت بیراهه به عنوان زن من در خانه بود. ما تمام قواعد ی"

بره و من هم حق نداشتم بیراهه برم. ایشون از من خرجی می خواست و من هم از ایشون غذا و 

 . )یوسف("یک زندگی با آرامش می خواستم

نظر من از همون روز اول، این بود که دو نفر با هم باشند و حتی اگر قراره یک رابطه دوست  "

 ."دوست پسری داشته باشیم، باید سالم باشه و فقط در رابطه با یک نفر باشیم. دختری و 

 ()مهدی
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تخطی از حریم و حدودی که جامعه برای روابط زناشویی تعریف کرده است جرم است و 

این الزام در تعامالت این دسته از زوجین کاماًل مشهود است به شکلی که عدول از حریم و 

هم در قول و قرارشان تعریف کرده اند، می تواند به فروپاشیدن رابطه مرزهایی که زوجین با 

ی تعریف شده اجتماعی و مجوزها ها، تعهد، شبیه به نقشهاشان منجر شود. در بین این سوژه

و باید و نبایدها و تکالیفی است که اجتماع بر عهده زوجین در یک رابطه گذاشته است. انجام 

اجتماعی در این الگو، به معنای اخالقی عمل کردن است. ی هاوظیفه کردن طبق فرمت

و عمدتًا مردساالرانه و مبتنی بر احساس مالکیت  مناسبات بین دو طرف به شکل سلسله مراتبی

از این رو، کنترل کردن طرفین نسبت به همدیگر برای اطمینان خاطر از  و .است مرد بر زن

تا مادامیکه فرد همبالین شریک را ز می شود. ثبات، امنیت و ماندگاری شریک در رابطه مجا

و هنجارهای برگرفته از جامعه  هاماندگار در رابطه میبیند، او را مقید و ملزم به رعایت چارچوب

 در رابطه می داند. 
اول اینکه من از روز اول شروع کردم کم کم با گفتن خاطراتم، خط قرمزها رو مشخص کردم. "

 (. )حامد"حفظ وجه و شخصیت رو تاکید داشتم. و وفاداری زیاد 

 (. )مهتاب"قابل بخششه ریاز اونا غ یتخط م،یکرد فیرابطه را تعر یهاتابو "

ه، واقعا کوتاهی درسته که ایشون همسر من نبود ولی هر گونه تعهدی که یک مرد به زنش دار"

کنترل زیادی روی زندگی و او  هم اون اوایلم و همچنین ایشون هم واقعا کوتاهی نکرد. نکرد

داشتم وقتی من می رفتم بیرون از خونه، به عنوان شوهر ایشون می رفتم و وقتی که ایشون در 

  )یوسف( ."مثل همسر من بود خانه بود

نسبت به پارتنرم . تعهد یعنی اینکه ناخودآگاه این پیش میاد که همدیگه رو کنترل می کنید"

 ن()اردال ."ن زیاد بود ولی االن مثل قبل نیستم اوایل حس مالکیت از جانب م
" 
غیرمدعی در زندگی من وارد شد، دیدم که چقدر خوبه المصب، که سنتی و وقتی که یک زن "

مدتها برای من خیلی لذت بخش بود مثل مرد سنتی  هااین نقشهمه چیز رو به تو واگذار کنه، 

 ()حامد ." رفتار کردن.
 

ثبات و بقای  حفظدریافت امنیت در رابطه به منظور ، از افراد دسته از سویی، نیاز اصلی این

، اولویتشان در معنی تعهد، امنیت به مثابه محافظت از رابطه و ماندگاری به عبارتیرابطه است. 

در رابطه است. از این رو در الگوی اخالق متعارف همانند ازدواج رسمی، افراد با دادن تعهد در 

رابطه را تضمین می کنند. آنها آزادی خودشان را در ارتباط با شریکشان  "امنیت"ازدواج، 

محدود می کنند به امید آنکه رابطه شان را پایدار کنند. از این رو مهمترین ویژگی شخصیتی 
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است. چرا که نمی خواهند  "محافظه کاری"این افراد، که در جهت حفظ امنیتشان است، 

نگاه این افراد از زاویه اخالق متعارف، پذیری بدهند. ریسک ت بودن و هزینه زیادی برای متفاو

به دنبال تایید نظر و قضاوت دیگران است و برای این افراد مقبول بودن در عرصه اجتماعی 

تر از دو تیپ دیگر و گرایانهحائز اهمیت است. از این حیث، دیدگاه آنها درباره تعهد، مطلق

اگرچه ممکن است که این امنیت در رابطه بعد از ایید جامعه است. نزدیکتر به الگوی مورد ت

  مدتی به دلیل عمق پیدا کردن شناخت و عدم انعطاف پذیری به خطر بیفتد و از بین برود. 
یعنی قهر نکردن، یعنی قطع رابطه نباید بشه، اختالف عقیده نباید دلیل قطع رابطه تعهد  "

 ن()اردال ."اشته باشه در رابطهثبات د کسی رو کهبشه. دوست دارم 

اون وفاداری هست. تعهد یعنی وفاداریو این برای من مهم هست. نسرین با ویژگی مهمترین "

من از ابتدا خصوصیات اخالقی خودش این اطمینان رو به من داد که میشه بهش تکیه کرد. 

 (حامد) . ..." می گشتم.و یک جورایی دنبال امنیت و ثبات دنبال یک رابطه مستحکم 

به واسطه امنیت من پیشرفت کردم. من چون آدم محافظه کاری بودم و اگه به موقع بهم شارژ "

 ی()مهد. "روحی برسه می تونم پیشرفت کنم. 

هست که در  شونیهنر من و ا نیا وهست  شهیبه خاطر وجود جامعه ناپاک هم ییجدا ترس"

. میکن جادیطرف مقابل ا یرو برا تیو امن نانیاطم نیا ،همه ترس و احتمال خطر نیا نیع

 (. )مهتاب". رابطه رو به خطر بندازه ممنوعه تیکه امن یزیهرچ

 

قواعد مناسبات اقتصادی بین زوجین نیز همانند قواعد متعارف در رابطه زناشویی است. 

نیز نگاهی مردان در این الگو، بر این باورند که باید تامین کننده مخارج زندگی باشند و زنان 

وابسته به مردان در عرصه اقتصادی دارند. حتی اگر زنان خودشان دارای شغل و درآمد باشند 

باز مردان را مسئول تامین مخارج زندگی می دانند. این نوع نگاه برآمده از گفتمان پیشامدرن 

ی سنتی را برساخت و بازتولید می هااست که به تفکیک وظایف جنسیتی قائل است و نقش

 کند.    
می تونم یک زندگی دو نفره رو راحت بدارم. دوست دارم پارتنرم درآمدش رو خرج خودش  "

 (حامد... )"کنه، با دوستاش بره بگرده، تفریح کنه و نمی خوام که خرج خونه رو اون بده

با خودمه. به نظرم ازدواج خوب نیست.  هی وام همهاهمه مخارج خونه با خودم هست، قسط"

مرد باید امپراطور مالی خانواده باشه، زن و بچه توقع خرج داره، جامعه جوریه که از یک چون 

 ن()اردال ."مرد توقع مالی داره و بعد می خوری به بن بست

ایشون تمکن مالی باالیی داره، بدون اینکه من چیزی بگم، خودشون از نظر مادی من رو "

، ی کنه، خرید من رو انجام میدن و میارنتأمین می کنند. ایشون کارت بانکی من رو شارژ م

 (. )شیال"مناسبتها رو به جا میارن
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 و متأثر از گفتمان مدرن اخالق فراعرفی )قراردادی( به منزله تعهد -۴-۲-۸

ویژگی . تعهد در این الگو به منزله اخالق فراعرفی )قراردادی( و متاثر از گفتمان مدرن است

است. برابری که مبتنی بر توافق و اجماع باشد و  "برابرطلبی"غالب نوع رابطه در این مدل، 

منتج به افزایش کیفیت رابطه گردد. خاستگاه تعریف تعهد در این الگو، متناسب با موقعیت و 

گیرد. بر همین اساس نگاه افراد در می قابلی است که بین ساختار و عاملبرخاسته از کنش مت

است. به نظر می رسد که نوعی فاصله میان نگاه این افراد از به تعهد، چیزی میان جامعه و فرد 

آنچه جامعه بر مفهوم تعهد اطالق می کند، به وجود آمده است. این فاصله حکایت از تأمل، 

این افراد در برساخت مفاهیم دارد به گونه ای که بتوانند بیشترین  بازاندیشی و خودکنشگری

بهره را در ساختن معناها به منظور افزایش کیفیت و رشد خود در زندگی بگیرند. به همین 

با انتخاب این سبک زندگی دلیل، بیشتر زنان هستند که در این الگو جای میگیرند چرا که آنها 

یشان را در آن نمی یابند، دهن کجی هاآلمتعارفی که ایده  به نوعی می خواهند به اخالق

بیشتر نوعی از اخالق قراردادی  با تاکید بر جنسیت زدایی به عوض جنسیت زدگی، کنند. آنها

طلبانه شان که مبتنی بر مساوات را در رابطه شان حاکم می کنند که بتوانند به مطالبات 

از جنس  رسد که سوژه در این مدل تعهدی به نظر می عدالت جنسیتی است پاسخ دهند.

فردگرایی که  آن را درک و معنا می کند. "اخالق عادالنه"دارد که ذیل  "فردگرایی عادالنه"

 ضمن استقالل و خودکفایی فردی، بر برابری و عدالت در حقوق و وظایف در رابطه استوار است.  
ینم. میکن یدادم با هم زندگ شنهادیبهش پ عد. بمیشد کیو شر میپارتنرم شرکت زد با "

 یبرده دار یواقع نوع در، زهیمآ ضیبه شدت تبع رانیا نیخواستم ازدواج کنم چون قوان

 (. )کیمیا"هست

ما در واقع داریم در حق نه تنها دخترانمون بلکه پسرانمون هم خیانت می کنیم. ی جایی به "

کشی جازه سترگ بودن نمیدیم. این بهرهامردهامون اجازه گریه کردن نمیدیم و به دخترهامون 

هم از زنان و به نوعی هم از مردان هست.. من مادرهای زیادی رو دیده ام که به پسرانشون 

اجازه رابطه گرفتن با دختری را می دهند و به دخترانشون یک اپسیلون اجازه و حق قایل 

و آدمها نگاه جنسیتی  هانمیشن که با پسری برخورد داشته باشه. من سعی می کنم به بچه

 (. )زری"نداشته باشم و صرفاً در وجه انسان بودنشون بهشون توجه کنم

من کسی رو می خوام که ادا در نیاره، ظاهرسازی نکنه.. واقعا و عمیقاً به حقوق زنان احترام  "

 ()نگین. "بگذاره

شام بهم تیکه اگه میرم کالس ورزش و برمی گردم نگران شام هستم و و یک مردی برای  "

میندازه این رو بهش میگم یک مردساالری بطئی و یک چیزی که زیرپوستی داره اتفاق می 
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افته. من همیشه ناراحت بودم از اینکه این کارها برای چی به اسم من خورده و وظیفه من 

 (. )هدی"شده؟! 

مدل،  به معنای واقعی است. سوژه در این "اشتراک"مهمترین شاخصه اخالق عادالنه، 

داشتن سهم در در عالی ترین سطح نردبان مشارکت است. او با نگرانی درباره  "مشارکت"طالب 

ی گوناگون زندگی زوجینی، هویت خویش را نه به عنوان یک زن بلکه به منزله یک هاعرصه

داشتن هر گونه حقی که یک انسان فارغ از جنسیتش  انسان با حقوقی برابر مطالبه می کند.

اشتراک اقتصادی و وجه زوجی داشتن در امور مالی بر مبنای توان . می تواند داشته باشد

از قواعد مناسبات اقتصادی برآمده از همین نوع نگاه است. زنان با گرفتن سهم اقتصادی طرفین 

رت خویش را در کنار مردان تثبیت می در عرصه اقتصادی زندگی زوجینی، به نوعی وزن قد

همپای مردان اعتبار می بخشند. اما  زندگی مشترک، یشان برای اداره امورهاکنند و به توانایی

 کامل عمده دلیلی که مردان در این مدل قرار می گیرند آن است که اغلب با ناتوانی در اداره

به آنان  و تفویض اختیارات کردن زنان ی زندگی دو نفره، سهیمهاامور اقتصادی و تامین هزینه

یش هادر زمینه مالی و مشارکت آنان را با منافع خود همسو دیده و فواید آن را بیش از زیان

از این رو، آنها با بخشیدن بخشی از اقتدار خویش در حوزه تصمیم گیری،  می کنند. ارزیابی

عاطفی دریافت می دارند.  اقتصادی وی هادر عرصهجهت پیشرفت زنان را  حمایت و مشارکتِ

  همین مسأله، آرامش و امنیت عاطفی بیشتری برای مردان به ارمغان می آورد.
کار و  تو. میهست کیکال شر ما. میدیخونه خر یکیشر یحت .میزوج تو اجتماع هست هیمثل  ما"

 ()کیمیا ."نداشته باشه یکینداره که اون  یحق چیکس ه چیه وی. زندگ

مشترک....غم مشترک...ساختن  یتالش مشترک...شاد یعنیمشترک  یکنم زندگ یمن فکر م "

 )سامان( ."با هم یزندگ

سفارش خیاطی میگیرم و فربد هم ارثیه پدر بزرگش بهش رسیده که باهاش ساخت و ساز  من"

 ( زری) "میکنیم و زندگی رو میگردونیم 

نیما در قسمت مالی متعهد هست یعنی این جور نیستش که من احساس کنم، یکسره من "

 ( )هدی "م کفایت می کنه، یمی کنکار باید بار رو به دوش بکشم، همینکه با هم تقسیم 

ت روانشناختی و ارتقای سطح کیفی بیشتر احساسات خوشایند ارکت در زندگی، بهمش

زوجین منجر می شود. از این رو اولویت در معنای تعهد در این الگو، نوعی از امنیت است که به 

سطح عاطفی و جنسی طرفین غنا ببخشد و این امر نیز مستلزم مراقبت و توجه به حاالت و 

 بردن روحیات شریک است. آنچه این رابطه عاشقانه را توسعه می دهد، توانایی زوجین در باال
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در این  از این رو،شناخت از یکدیگر به منظور پویاتر کردن رابطه و نشاط بخشی به آن است. 

است  قواعدی از جمله با حفظ صمیمیت میل به دینامیک نگه داشتن و مراقبت از عشق مدل

و به همین طریق کیفیت رابطه نیز سنجش  که در مناسبات عاطفی و جنسی حاکم می شود

انحصار رابطه "ویی، اگرچه از منظر افراد در این الگو، تعهد همچنان به معنای از س می شود.

است اما مرزهای رابطه نسبت به مدل پیشامدرن، حالت  "عاطفی و جنسی با شریک زندگی

و قواعد بنا به شرایط و موقعیت  هامطلق و محدودی ندارد و به شکل منعطفی چارچوب

 .پیدا می کند ابجاییاجتماعی هر فرد، امکان تغییر و ج
اگه من و فربد ازدواج کنیم، رابطه مون شاید از حالت خودمون بودن االن دربیاد و مرزبندی "

کنه و من بشیم و این رو مثالً از سمت فربد میدونم که باعث میشه خودش رو محصور حس 

حس االنش رو خیلی بیشتر دوست دارم که میدونه می خواد با من  اصال این رو نمی خوام چون

باشه، اما روزی می تونه با هر کسی که بخواد در رابطه باشه، توضیحش ی کم سخته.... آزاد 

 ( زری) "بودن در دوست داشتن منظورمه بیشتر

داره که  ازدواج سفید رابطه رو پویاتر نگه می داره... ازدواج رسمی نوعی محکومیت تووش "

 ( زریازدواج سفید این رو نداره... )

. اینکه میگرفت میمون هم تصم یریواسه پ یحت. احترام به خواسته طرف مقابل یعنتعهد ی"

 (. )کیمیا". میکن کاریو چ میکن یزندگ کجا

ی رابطه خودشون رو دیدن و دارند به ما کمک می هاواقعیت اینه که انگاری آدمها بدبختی

حداقل اگر شده یک نفر نجات پیدا کنه، یک نفر خوب و با کیفیت زندگی کنه، ما تنها کنند که 

 (. )زری"(هدیچیزی که االن از رابطه میدونیم این هست که این رابطه داره کار میکنه،)
 

تیپ شخصیتی غالب افرادی که در این الگو قرار دارند، کمال گرایی است. آنها برای ساختن 

سطح و با باالترین کیفیت تالش می کنند اما در عین حال منعطف و نسبی زندگی در بهترین 

گرا هستند و الزامات و قواعد سفت و محکمی برای رابطه شان نمی گذارند. آنها به تاییدات و 

 قضاوت اجتماعی وقعی ننهاده و طبق آنچه اصول اخالقی خود می دانند رفتار می نمایند.
و  دونهیمن که م خانواده. هینسب یهمه چ ستیندرصد  1۰۰ یزیچ یبنظر من تو زندگ"

 گمیهم م هیبق به. خودشون رو بکنن یدارن زندگ ارینداره چون تو خانواده من همه اخت یمشکل

 (. )کیمیا"ستیو اصال قضاوتشون برام مهم ن

ی من رو خوب می شناسه که من تمام و کمال ذهنم معطوف به ایده آل بودنه )و هااو خصلت "

 (هدی) "میدونم به اشتباه( و هیچ اختاللی در این روند ایجاد نمی کنه
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از بچگی خودم رو ادم بسیار مفیدی برای جامعه ام تصور میکردم، ادمی که میتونه یک  من"

ارمان شهر و اتوپیا داشته باشه، کسی که به درد میخوره و میتونه کاری برای کشورش و 

 ()زری. "سرزمینش بکنه، 

از  یکی. رمیبگ دهیرو کال ناد تیکه واقع ستین نطوریهستم... اما ا ییآل گرا دهیآدم امن کال "

. "کنه.  تمیکمک و تقو یکه طرف به لحاظ فکر نهیآل ازدواج واسه من ا دهیا یهاجنبه

 سامان()

 

 و متأثر از گفتمان پسامدرن قراردادی(فرااخالق فراعرفی ) به مثابه تعهد -۴-۲-۹

معنای . به مثابه اخالق فراعرفی است، مفهوم تعهد متأثر از گفتمان پسا مدرن و در این سطح

از معنای تعهدی است که در  متفاوتتعهد از منظر افرادی که در این مدل قرار می گیرند، 

. از نگاه این دسته از افراد همبالین، تعهد در رابطه بین زوجین عرصه عمومی جامعه رایج است

نوع سیالیت و راحتی باشد که رضایت و لذت انسان ذیل آن حاصل شود. اگر باید دارای یک 

فرد بخواهد از نیازهای چارچوب،  در آنمرز و حریم تعریف شده باشد که  با تعهد قاعده مند

اصالت نخواهد داشت و به نوعی دروغین است. از آنگاه این تعهد واقعی خویش فاصله بگیرد، 

و عاملیت انسان بر اساس خرد  ی است که اصالت وجودی داشتهمعنای تعهد، اخالقاین رو، 

 است.  "آزادی خواهی"فرم کلی معنای تعهد در این الگو، بنیاد مرجع سازنده آن باشد. خود
نیما یک سیالیت و یک رهایی روحی داره که این رو هر کسی که میاد خونه ما و او رو میبینه، "

ی بند و باری در تفکر یا اینکه تعریف نداشته باشه و .... متوجه اش میشه، و این نه به معنای ب

منظورم این سیالیت نیست، یک خصلت رهایی که همون چیزی که فکر می کنه رو اتفاقاً 

 ()هدی ."او در خانواده ای گشوده بزرگ شده که خیلی جاها، محور لذت بوده زندگی می کنه
از ارتباط داشتن با  کنهیو منعم نم کنهیبهم شک نم ای کنهیوقت منو چک نم چیه نیحس "

که اگه ما  هیهیبد یلیخ هیقض نیا گهیم. بهش وارد بشه یتعهد من خدشه ا نکهیآدما از ترس ا

ماندن در رابطه به  .کنم یکار تونمیمن نم ادیخوشت ب یا گهیتو از کس د ای ادیاز هم بدمون ب

 ( فهیمه) "هر دلیل ذیل عنوان وفاداری به شریک زندگی غلط است

له بخواد تغییر کنه، و حساب باز کردنه بخواد هامن حسابی باز نمیکنم روی چیزی که در "

می  اذیت کنه من رو، چون آزار دهنده است و انگار تو بند خودم هستم و تنها مولفه ای که

 (نوید) ."به عنوان صفت به کارش ببرم، راحتی هست برای من  تونم

افرادی که در این دسته جای می گیرند، هیجان طلبی و تجربه ویژگی غالب شخصیتی 

آفریند و همین امر لذت و رضایت سوژه جارب جدید، در بطن خودش هیجان میگرایی است. ت

 محافظه کاری در را تامین می کند. خاصیت تجربه گرایی، ریسک پذیری است که دقیقا خالف
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در و بهره گیری از آزادی و استقاللش ن مدل پیشامدرن است. سوژه با جسارت به خرج داد

امنیت و ثبات رابطه را می پذیرد. این دسته از افراد، عمدتاً نه تنها  رابطه، هزینه به خطر افتادن

در انتخاب سبک زندگی مشترک، بلکه حتی در انتخاب تحصیل، شغل، نگرش دینی و ... هم 

 ازه متمایز، متفاوت و فردی شده است.  متفاوت اندیشیده و تعریفشان از تعهد هم به همین اند
 یسع میاالن دار هیجان طلبم. ما .بدم رییتغ ویبار دوست دارم همه چ هیمن هر چند روز  "

 یرو فدا یکه همه چ مینباش نیجانش کی یآدمهامثل پدر و مادرمون زندگی نکنیم.  میکنیم

 (. )فهیمه"ندکنیبا ثبات م یزندگ هی لیتشک

طلبم، هیجان حالم رو خوب میکنه، خواهرم میگه مواظب باش حوصله ات من خیلی هیجان "

سر نره، حوصله ات سر بره، جنگ راه می اندازی، ی جا رو ویرون میکنی، کال تنوع طلبم و 

 ."ز خطر لذت می برمکارهای ریسک پذیری دوست دارم انجام بدم. از ترسیدن لذت می برم، ا

 نا()م

بر اصل بنایش اولویت سوژه در معنای تعهد، در این الگو، شکلی از اطمینان خاطر است که 

آزادی را مطالبه می کند  است. سوژه در انتهای آن سر طیف،احترام به حق انتخاب آزاد استوار 

از همین رو، که رضایت فرد محوریت آن بوده هر چند که ساخت اجتماعی آن حق را برنتابد. 

اسبات عاطفی و جنسی بین زوجین نیز به شکلی سیال و منعطف است که در راستای قواعد من

نوعی  "انحصارطلبی عاطفی و عدم انحصارطلبی جنسی"حصول لذت و رضایت طرفین باشد. 

جداسازی امر جنسی از امور زندگی مشترک است که نیاز به هیجان و تجربه را در این افراد 

مستلزم جسارت و البته حجم باالی پذیرش، درک متقابل و مرتفع می سازد. این نوع تعهد 

 اعتماد به شریک در زندگی است. 
تونم  یبه جز اون نم یا گهیکس د چیبا ه کنمیرو دوست دارم. االن که فکر م نیمن حس"

 یکارکردم  یسع یلیو بهشون احترام بزاره. خودم خ رهیازم نگ هامویکه آزاد یکنم. کس یزندگ

. چیزیه که تو رابطه ما هست تیو انسان یبه آزاد احترام. داشته باشه هاشویآزاد نیکنم که حس

. انگار هکرد حلش کن یشدم. اون فقط سع گهید یکیسال دو بار فکر کردم عاشق  ۶ نیمن تو ا

 ( )فهیمه. "کنه یحسود دمیوقت ند چیه....باشه یضیمر هیکه اون 

االن من میبینم در این خونه چیزی به معنای اون ساختی که ما در بیرون این خونه میبینیم  "

نداریم، چه در اقتصادش، چه در روابطش، چه در احساسش، چه در جنسیتش، نداریم به خاطر 

تر بسازیم و چیزی رو که دوسش داریم رو ایاینکه فرصت این رو داریم که بسازیمش و ریشه

 ()نوید ."ازیمداریم می س
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که هر لحظه ثبات و  از آنجا که این نوع نگاه می تواند برای رابطه مخاطراتی داشته باشد

 ، تنها افرادی در این الگو جای می گیرند که به میزان باالیی استقاللبقای رابطه به خطر بیفتد

که  هستندعناصری تعیین کننده اقتصادی استقالل شخصیتی و  داشته باشند. استقالل فکری و

قواعد رابطه اقتصادی نیز متاثر از آن می باشد. افراد به منظور رهایی بیشتر و کاستن از نگرانی 

ترجیح می دهند که استقالل مالی شان را از یکدیگر حفظ  ،شان درباره وابستگی به یکدیگر

        کنند.میمالی مشارکت  کمک و حمایت از یکدیگر در امورکرده و تنها در صورت نیاز به 
تهران، از لحاظ مالی مستقل هستم. خرج  خونه خودم هستم، هم اصفهان خونه دارم و هم"

 نا()م "خودم هم تماماً با خودم هست
 یازهایبرآورده کردن ن ولئحتما مس دینبا یکس نکهیبه ا میهر دوتامون از همون اول آگاه بود "

 یکننده  نیتام دیفکر نکردم که حتما اون با یشکل نیوقت ا چیه من .باشه یکیاون  یمال

 ه()فهیم. "دنبال کار کردن بودم شهیهم نیخاطر هم به. و نفرمون باشهد یزندگ یمال

. "در زمینه مالی هر کس سهم خودش رو پرداخت می کنه و به همدیگه وابستگی مالی نداریم"

 ()نوید

 گیریبحث و نتیجه -۵

ترین مفاهیم عصر یکی از پروبلماتیکمفهوم تعهد ازدواج سفید محصول جریان مدرنیته است. 

امروزه می تواند صدای رساتری برای  یتعهد چگونه پرسش اصلی آن است که است؛مدرن 

مطلق است که  با تفسیری انسان و شیوه اخالقی زیستن او باشد؟ آیا تعهد یک مفهوم انسانیتِ

کلیت افراد در جامعه بر روی آن توافق دارند و یا مفهومی است که مانند دیگر مفاهیم مدرن، 

تواند دچار میهای فرهنگی، ساختاری و شخصیتی است و بنا بر ویژگیبرساخته ذهن افراد 

ن در تحقیق حاضر، نشا هاگردد؟ جستجوی پاسخ برای این پرسشمعناشناختی تغییر و نوسان 

داد که مفهوم تعهد در ازدواج سفید از نگاه مشارکت کنندگان، نه تنها مفهومی با معنای ثابت و 

تحول یافته و در چارچوب فضایل  ،مطلق نیست بلکه در طی زمان و مکان و برحسب شرایط

، در ازدواج سفیدتعهد  معنایتشابه از وجوه می شود.  داشتبر اخالقی و سطوحی از اخالق

ذیل قواعد و اصول اخالقی یا در معنای امر اخالقی و یا که افراد همبالین، تعهد را  مالحظه شد

ی هاچند بعدی دانستن و قائل شدن به گستره این معنا در ساحتتعریف و برساخت می کنند. 

مختلف زندگی همچون تعهد عاطفی، جنسی، فکری و مالی از دیگر وجوه تشابه این مفهوم در 

یی که این افراد، ذیل اصول اخالقی عنوان هابوده است. همچنین شاخصه بین شرکت کنندگان

 می کنند به دو بعد تقسیم می شوند: بعد حمایت و بعد صداقت. 
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اخالق متعارف و  سنخدر دو بر مبنای افتراق معنای این مفهوم ، نیز  تیپولوژی مفهوم تعهد

بخش قراردادی و  به دو خود اخالق فراعرفی هم بخش اخالق فراعرفی شناسایی شد که

نظر دورکیم که  بارسد که تعهد در الگوی اخالق متعارف، به نظر میتقسیم گردید.  فراقراردادی

دانست، مطابقت های یک فرهنگ خاص میسازی مستقیم هنجارها و ارزشدروناخالق را صرفًا 

 ای اجتماعی در چارچوببه عنوان سازه ،در این سنختعهد (. 1۰۷: 139۰دارد )جهانگیرزاده، 

نوع این از این رو ویژگی غالب  .بیرونی استساختارهای مسلط  و تابع "دیگر پیرو"اخالقی 

قواعد ی از پیش تعریف شده و مرسوم اجتماعی است. هارابطه، سلسله مراتبی و مبتنی بر نقش

مسلط بیرونی را به خود گرفته و الگوهای وزن و شکل  مناسبات اقتصادی، عاطفی و جنسی نیز،

و تالش برای  "امنیت"از آن پیروی می کنند. اولویت افراد در الگوی اخالق متعارف، حفظ 

مطلق گرا محافظه کار و این افراد غالباً شخصیتی  جهت و به همین ثبات و بقای رابطه است

  دارند.

ان مدرن پیروی می کند. اما معنای تعهد در مدل اخالق فراعرفی )قراردادی(، از گفتم

عنصر غالب رابطه  "برابری طلبی"تر شده و ی جنسیتی کمرنگهاگفتمانی که در آن نقش

چنان رفتار کن که »با رویکرد جوهره تعهد، اخالق متکی بر انصاف یا عدالت است. در این الگو، 

از  .حاصل می شودا یکدیگر بزوجین های واکنش ها واست که در کنش« مایلی با تو رفتار شود

طلبانه است که در های برابریآلایده گرا و به دنباللاین رو، شخصیت غالب این افراد کما

اخالق " منشأاین نوع تعهد . جریان تعامالتی از نوع همکاری و مشارکت ساخته می شود

است که مناسبات مالی، عاطفی و جنسی بین زوجین را رقم می  مبتنی بر مشارکت "تعاونی

آفریده  را مقررات اخالقیزند. همچنین این دسته از افراد، نگاهی نسبی گرا به مفاهیم دارند و 

ارزیابی در  همچنین و مصالح مردم و حاصل توافق افراد می دانند.اشخاص و ناظر به منافع 

را مد نظر  ی فاعلهای افراد و نیتهااحساسات و دیدگاه شان عالوه بر پیامدهای عینی، اخالقی

شان امنیت عاطفی و روانی  می گیرند و بر همین قاعده، در مراقبت از عشق کوشاتر و اولویت

های شارکت در بحثکنند استدالالت اخالقی را از طریق متالش می به همین منظور، است.

حدفاصل دوره در این نوع از اخالق دموکراتیک تسهیل نمایند. سازی اخالقی و تصمیم

و قوانین زندگی  هارسد منطبق بر بخشی از انگارهبه نظر میپیشامدرن و پسامدرن واقع است و 

 زناشویی در دوران مدرن باشد. 

عاملیت  اما سنخ اخالق فراعرفی )فراقراردادی(، متأثر از دوره پسامدرن است. در این الگو،

دقیقًا به معنای  سازد کهرا می "پیروخود"اخالق فرد خاستگاه تعریف تعهد بوده و شکلی از 

به نوعی تبعیت از اصول اخالقی خودگزیده دارند. زمانی که  است؛« قوانین از ناحیه خود»
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انسان کند. کنند، فرد بر اساس اصول اخالقی خویش عمل میقوانین، اصول اخالقی را نقض می

)مک  1"ما وطنهمها، ماست و همه انسان وطنجهان، ": است در هیأت شهروند جهانی

ها و : برابری حقوق انساننوع نگاه متکی بر اصول جهانی عدالت است ین. ا(۲۰19، ۲فارلند

احترام برای شرافت و کرامت انسان. این دیدگاه، دیدگاه فردی عقالنی است که جوهره اخالق را 

به رسمیت می شناسد؛ این حقیقت که اشخاص به خودی خود ارزشمند هستند و بایستی این 

ی اولویت این افراد در معنا(. مترتب بر این دیدگاه، 1۷3: 19۸۴گونه با آنها رفتار کرد )کلبرگ، 

صورتی که در عرصه اندیشه و احساسشان، تعهد، احترام به آزادی و حق انتخاب آزاد بوده تا در 

 ی خود را در رابطه بازنگری و مطابق با آن عمل نمایند.هابتوانند تصمیم تغییری حاصل شد،

 ،است و ویژگی غالب نوع رابطهگرایی ویژگی غالب شخصیتی این افراد و تجربه خواهیهیجان

شناخت دقیق از خود  طلبی مبتنی بر رضایت و لذت است. افراد قواعد رابطه را بر مبنایحترا

جوهر رابطه در این الگو شدیدا وابسته به صداقت و اعتماد سازند. به همین دلیل، استوار می

می باشد. زوجینی که شناخت و اعتماد متأثر از آن نیز پایداری رابطه متعاقبًا و  است متقابل

 و عمل کردهمتقابل کافی از یکدیگر دارند در مناسبات عاطفی و جنسی، گشوده و منعطف 

باید جدا عاطفی  امر، امر جنسی را از شانشریکدر نیاز به هیجان  تأمینحتی برای  معتقدند که

ن از یکدیگر استقالل و طرفی خودکفایی مالی وجود داشتهدر حوزه اقتصادی نیز،  .نمود

اقتصادی دارند. اگرچه این استقالل، به معنای عدم حمایت از یکدیگر در زمان نیاز نمی باشد 

   بلکه به معنای فردگرایی حاکم بر این نوع رابطه است.  
که در  استبه طور کلی، تعهد در ازدواج سفید طیفی از اخالق متعارف تا اخالق فراعرفی )

و متأثر از  معنای رایج اجتماعی رگرفته ازب که قرار دارد اشعرفیمعنای یک سر طیف 

بوده و قواعد مرسوم در روابط زناشویی رسمی در این سنخ حاکم  هنجارهای مسلط بیرونی

این طیف از امنیت برای تثبیت و بقای رابطه شروع شده و به سمت رهایی بخشی در سر  است.

و مهیا نبودن  بودهر این الگو، معطوف به ازدواج رسمی نگاه به تعهد د دیگر طیف میل می کند.

از این  است.ذکر شده شرایط و لوازم زندگی زناشویی رسمی عمده دلیل ورود به ازدواج سفید 

رو ازدواج رسمی گزینه ای است که این افراد مایل به انتخابش هستند تا پذیرش و تایید 

 قرار دارد که اخالق فراعرفی ،دامنه دیگر طیف اما در اجتماعی مورد نیازشان را کسب نمایند.

و نسبتاً خودانگیخته  بودهناظر به مراحلی است که به طور عادی در جامعه بشری قابل مشاهده 

-فردیتر، شدهدرونیتعهد در این دامنه، معنایی ی فرهنگی است. هاو غیرمتأثر از ایدئولوژی

 

1- “The world is my country, and all mankind are my brethren.” 
2- McFarland 
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احترامی است که به انتخاب آزاد فرد در  تعهد ،دارد. در این سر طیفتر تر و خودگزیدهشده

توان گفت، تعهد در ازدواج سفید، معنایی وسیع، رابطه گذاشته می شود. در نهایت می

ذیل  از زندگی، را در این سبکو سیال دارد و نمی توان این مفهوم  ، نسبیچندبعدی، غیرثابت

 گذاری نمود.یک قاعده کلی، ارزش

 منابع
  ،(1391طالبی، سحر ) و تقی؛ شریفی ساعی، محمدحسین؛ ایثاری، مریمآزاد ارمکی. 

 (،1)3، فرهنگی پژوهی جامعه .ی جدید خانواده در تهرانهاهمخانگی؛ پیدایش شکل

۷۷-۴3 . 

 ( 139۲باومن، زیگمونت). ترجمه  .انسانی پیوندهای ناپایداری باب در: سیال عشق

 عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.

  ،ترجمه غالمعباس توسلی،  .شناسی جامعه بنیانگذاران آینده .(13۷3هربرت )بلومر

 تهران: نشر قومس.

 ( 139۰جهانگیرزاده، محمدرضا). معرفت .ی شناختی تحولی در رشد اخالقیهادیدگاه 
 .1۰1-1۲۲ (،۴)۲، اخالقی

 ( 13۸3دورکیم، امیل). ترجمه علی محمد  .چاپ ششم .قواعد روش جامعه شناختی

 کاردان، تهران: دانشگاه تهران.

 زنان و برساخت  .(139۶کیانپور، مسعود ) و فر، سیدعلیشمیانها زرندی، مرجان؛

  .1۲۷-1۶3  (،3۸) ،راهبرد فرهنگ .اجتماعی تعهد زناشویی

 ( 13۸۸زمانی، مهدی). مجله  .اعتبارگرایی جان رالز و نظریه ادراکات اعتباری
 .۸۷-1۰۰، (3)1 .متافیزیک

 ( 139۷شهشهانی، سید محمد حسن). و افراد  هابهره وری و کیفیت در سازمان
 اصفهان: انتشارات علم گستران. .)بالندگی فردی(

 برساخت اجتماعی  .(139۶ترکمان، فرح ) و فرامرزی، فرزانه؛ مهدوی، محمدصادق

 ،مطالعات اجتماعی ایرانمجله  .باشانبر اساس تجربه زیسته نمونه ای از هم همبالینی
11(1) ،119-9۲. 

 مطالعه کیفی  .(139۴نیا، زهرا )مسعودی و پورفرد، امیرحسینزاده، آذر؛ بانکیقلی

جامعه شناسی  .تجارب مردان و زنان طالق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه ساز طالق
  .39-۶۴(، 5۷)۲۶ ،کاربردی
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