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 چکیده
 رییجامعه مدرن و تغ یریگ شکل خیجز با تأمل در تار یخیدوره تار نیدر ا یجنس ۀفهم رابط

پرسش است  نیپاسخ به ا یمقاله در پ نی. استین ریپذ امکان تیمیمفهوم عشق، رابطه و صم

خود با  یاز روابط جنس یمدرن چه فهم یمثابه زنان که زنان طبقه متوسط شهر تهران، به

 و دنزیگ« ِ رابطه ناب» میمقاله از مفاه نیدر ا کنند؟ یهمسرانشان دارند و آن را چطور معنا م

سطح کالن به  در قیتحق مسأله نییتب یبرا تیو درنها میگرفت یاری باومن  ِ «الیعشق س»

از روش  قیپاسخ به سؤال تحق یبرا نی. همچنمیکرد هیاز منظر فوکو تک تهیسکسوال خیتار

-1381 یها نفر از زنان طبقه متوسط شهر تهران در سال 09با  واستفاده کرده  یدارشناسیپد

با  یکنندگان روابط جنس نشان داد مشارکت ها افتهی. میانجام داد قیمصاحبه عم 1381

 نیتضم» ،«کنترل همسر» ،«معامله با همسر» ،«زن فیوظا» یها ان را تحت مقولههمسرش

 یجنس یتوان کم» اند و موانع تحقق آن را معنا کرده« لذت دوجانبه» و «ییزناشو یزندگ

 ،«ازدواج زودهنگام لیبه دل یسرخوردگ» ،«مناسب یهمسران از رابطه جنس یناآگاه» ،«مردان

زنان  یجبران یها سازو کار. دانند یم« مرد ییروابط فرازناشو» و «یرابطه کالم یعدم برقرار»

 بوده است.« با دوستان یعاطفروابط  ینیگزیجا» و «ییروابط فرازناشو» ،«یجبران مال» شامل

 .یگفتمان یبند صورت ال،یفهم زنان، رابطه ناب، عشق س ،یروابط جنس کلیدی: واژگان
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 مسألهطرح 

بین تمام موجودات عالم، میل جنسی است؛ با این تفاوت که  یکی از تمایالتی مشترک در

ها چگونگی بروز آن به عوامل اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. سکسوالیته  در بین انسان

های مختلف تاریخی با اشکال یا  عنوان امری اجتماعی، موضوعی است که در دوره به

 معناهایی یکسر مختلفی را از های گفتمانی متفاوت ظهور یافته که هرکدام بندی صورت

کنند. امروزه با تغییرات اجتماعی دوره مدرن فهم افراد جامعه  برساخت می« رابطه جنسی»

از رابطه جنسی نیز دچار تحول شده است. در این دوره فهم رابطه جنسی تنها با تأمل در 

با تغییر  شود؛ چراکه پذیر می امکان مسائل جامعه مدرن، تغییر مفهوم عشق و رابطه 

شان با دیگری را در فضای گفتمانی «رابطه» و« خود» ها های گفتمانی، سوژه بندی صورت

 کنند. جدید تعریف و بازتعریف می

های گفتمانی رابطه جنسی، ازدواج و تشکیل خانواده است که این  بندی یکی از صورت

ی، محافظت، رفع نیازهای جنسی، عشق، امنیت اقتصاد» بندی شامل عناصری چون صورت

( است؛ اما ازدواج در Janetius, 2004) «امنیت عاطفی، احساس آرامش و فرار از تنهایی

( معتقد است هیچ اتحاد جسمانی 2005) 1ای پیچیده است. باومن جامعه مدرن، پدیده

های هستی  بندی اجتماعی بگریزد و تمام ارتباطات خود با دیگر جنبه تواند از قاب نمی

ع کند. هم رابطه جنسی و هم جنسیت اموری کامالً فرهنگی بوده و بنابراین اجتماعی را قط

 واژگونی هستند. تغییرپذیر، موقت و قابل

جامعه ایران نیز با تغییرات فراوانی ازجمله افزایش شهرنشینی و مهاجرت به شهرها، 

های تخصصی، نهادهای آموزشی، گسترش وسایل  گیری بوروکراسی و نظام شکل

خصوص در میان زنان و  های ارتباطی، افزایش تحصیالت به معی و تکنولوژیج ارتباط

(، آمار چهار به یک طالق در Heshmati, 2003مشارکت بیشتر آنان در سپهر اجتماعی )

 ,Madani، به نقل از Ghavidel, 1382شده، افزایش سن ازدواج ) های انجام برابر آمار ازدواج

به اچ. آی. وی، کاهش سن ابتال، تغییر راه انتقال از تزریق  درصد از زنان 34ابتالی (، 2016

of  Iran National Centerهای مقاربتی ) به سمت روابط جنسی و شیوع بیماری

2015, Prevention AIDS سال 11(، کاهش سن روسپیگری به (Islamic Parliament 

Research Center, 2014 افزایش روابط جنسی پیش از ازدواج )( وKhalajabadi and 

Farahani, 2010)  مواجه است. به سبب همین تغییرات وضعیت روابط جنسی در ایران با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bauman 
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( با اشاره به وجود بحران جنسی در ایران 2017که الهیجانیان ) طوری بحران روبرو است. به

جنین،  فرزندی، سقط های آن را ازدواج سفید، عدم تمایل زوجین به فرزندآوری یا تک ویژگی

های  گرایی و تمایل به انواع جراحی جنس روابط فرازناشویی، تمایل ارتباط با حیوانات، هم

بندی  خصوص از منظر زنان در صورت رو مطالعه روابط جنسی به داند. ازاین پالستیک می

تشکیل خانواده و فهم آنان از این رابطه اهمیت دارد؛ بنابراین در این مقاله قصد داریم به 

اسخ دهیم که زنان طبقه متوسط شهر تهران چه فهمی از روابط جنسی خود با این سؤال پ

 کنند؟ همسرانشان دارند و آن را چطور معنا می

 پیشینه پژوهش

تواند در به دست آوردن یک ارتباط پایدار نقش مهمی  بخش می عملکرد جنسی رضایت

افق در روابط زناشویی ( تکالیفی را برای رسیدن به مرحله تو2005) 1داشته باشد. نیکولز

ها برقراری رابطه جنسی ارضاکننده برای هر دو طرف است.  کند که یکی از آن بیان می

( همبستگی باالی رضایت جنسی و رضایت 2014و همکاران ) 0مطالعه مروری توسط ایمپت

( نیز نشان دادند 2011کند. توکل و همکاران ) زناشویی را در تحقیقات مختلف تأیید می

رد جنسی افراد با رضایت جنسی آنان مرتبط است و زنان مشکالتی از جمله عدم عملک

(. با توجه به اهمیت ارگاسم بر Litzinger, 2005کنند ) رسیدن به ارگاسم را مطرح می

توان گفت که عدم تجربه ارگاسم از  ( میGreenberg et al, 2002رضایت جنسی زنان )

 (.Dunn & Croft, 2000عوامل مؤثر بر نارضایتی جنسی است )

مطالعات دیگر نیز با تأکید بر سالمت روان نشان دادند که علت بسیاری از 

 :Saki and Bahreinian, 1999مندی جنسی است ) های روانی، عدم رضایت آشفتگی

ویژه در خصوص زنان از این نظر اهمیت دارد این است که بدون توجه به  (. عاملی که به292

( 2007) 3وانی، ارضا شدن زن از نظر فیزیکی نیز دشوار خواهد بود. پانمسائل عاطفی و ر

ای نشان داد درک عاطفی همسر بر رضایت جنسی زن بسیار حائز اهمیت  نیز در مطالعه

 است.

زوج نشان دادند که  022( با بررسی زندگی بیش از 2016و همکاران ) 4مک نالتی

ایت از رابطه جنسی رابطه مثبتی دارد. میزان رضایت از زندگی زناشویی با میزان رض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nichols 

2. Impett 

3. Pan 

4. McNulty 



 

 

 

 

 
 

 

 8934، بهار 48، شماره 62سال ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 36
 

همچنین تحقیقات تأثیر صمیمیت بر رابطه ناب را مورد تأکید قرار داده و نشان دادند 

های مشابه با ارتباط  بخش، بلکه بسیاری از واسطه تنها رابطه جنسی فیزیکی رضایت نه

(. Schneiderman et al, 2012فیزیکی )غیرجنسی( در صمیمیت زوجین مؤثر است )

 ,et al Gadassiتماس در افراد بالغ معنایی فراتر از رضایت احساسی و لذت جسمی دارد )

(؛ اوالً، تماس فیزیکی یک رابطه رفت و برگشتی عادالنه است. دوم اینکه، چنین 2016

(. Schwartz &Young, 2009خورده است ) نفس هر دو طرف گره ارتباطی با حس اعتمادبه

عنوان یک معیار سنجش برای ایمنی و ثبات  دمدت ارتباط فیزیکی بهسوم، در روابط بلن

(. یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد رابطه ناب، Butzer & Campbell, 2008ارتباطی است )

گفتگوی برابر و عادالنه است. اگر رابطه جنسی را یک فرایند در نظر بگیریم، گفتگوی 

قات بسیاری اهمیت گفتگوی جنسی در جنسی قسمت مهمی از رابطه جنسی است. تحقی

کنند. گفتگوی جنسی به انتقال  رضایت خاطر زوجین از زندگی زناشویی را تأیید می

 & Whestheimerشود ) های جنسی با شریک جنسی گفته می احساسات، امیال و خواسته

Lopater, 2002دهد زوجینی که  ( نشان می1970) 1(. نتایج تحقیقات مسترز و جانسون

های جنسی خود صحبت کنند، بیش از سایر زوجین  توانند درباره امیال و خواسته ینم

( در پژوهش خود نشان 1993و همکاران ) 0کنند. هالبر های جنسی را تجربه می نابهنجاری

ویژه گفتگوی جنسی، نگرش جنسی و  دادند که متغیرهای شخصیتی و ارتباطی به

کننده اختالالت جنسی زنان هستند. در این بینی  صمیمیت با همسر از متغیرهای پیش

( نیز در مطالعه خود دریافتند که زوجینی که از گفتگوی 2002) 3راستا وستیمر و لوپاتر

 برند. جنسی باالتری برخوردارند از ارتباط جنسی با همسرشان بیشتر لذت می

بط زوج ایرانی نشان داد که همراهی همسران در روا 31یک مطالعه کیفی بر روی 

ها همراه جنسی )تأمین نیازهای جنسی یکدیگر حول تعارضات بوجود آمده و اختالف سلیقه

با درک مشترک( و توافق )در نوع عالیق و تمایالت همسران با هدف دستیابی به رضایت در 

 ,Nekou la'al Tak) روابط جنسی(، مفاهیم اساسی در سازگاری جنسی همسران هستند

یت در حال حاضر در ایران طوری است که سازمان ثبت احوال (؛ با این وصف وضع2017

رغم  ( اعالم کرد در این سال رکورد آمار طالق در تاریخ ایران رقم خورده است و به2017)

افزایش جمعیت در ایران آمار ازدواج ثبت شده کاهش مداوم داشته است. موالوردی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Masters & Johnson 

2. Hulber 

3. Whestheimer, & Lopater 
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دالیل اصلی طالق در ایران، نارضایتی  ( به نقل از خبرگزاری ایسنا اعالم کرد یکی از2016)

جنسی است. روابط فرازناشویی نیز یکی از نمودهای نارضایتی جنسی در بین زوجین است 

برد خیانت زناشویی به  های شناختی خود در راستای پیش ها برای کاهش ناهماهنگیو آن

انه ساختن نارضایتی ها و به کنند: ایجاد انعطاف در باورها و نگرش دو شیوه فراگیر عمل می

( نشان دادند 2017(. همچنین قاسمی و همکاران )Isanejad & Bagheri, 2016زناشویی )

ها  که گرایش زوجین به روابط فرازناشویی با تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی آن

رابطه معناداری دارد و بیشترین مسائل حول تعداد برقراری روابط جنسی، زمان ارضا و 

 ن است.کیفیت آ

نفر از متأهالن دارای روابط خارج  31( در پژوهشی بر روی 2016حدادی و همکاران )

اند.  درصد آنان، سابقه رابطه پنهانی با جنس مخالف داشته 11از ازدواج، نشان دادند حدود 

جویی نسبت به  بین نارضایتی عاطفی و جنسی در روابط زناشویی، حس انتقام دراین

طلبی در گرایش زنان و مردان متأهل بر روابط نامشروع جنسی مؤثر  نوعوفایی همسر و ت بی

وفایی یکی از شدیدترین عوامل  کنند که کشف بی ( عنوان می2005است. اشنایدر و داس )

( نیز نشان دادند که 2018آید. کمالی و همکاران ) حساب می زا برای هر دو همسر به استرس

ه با رابطه فرازناشویی همسرشان در پنج دسته حاالت و احساسات زنان پس از مواجه

( تجربه احساسات ناخوشایند، 0( آشفتگی شدید روانی و جسمانی، 1بررسی هستند:  قابل

( سوگ و 1شکن و  ( نابسامانی رابطه با همسر پیمان4( اشتغال فکری با چرایی رویداد، 3

 حسرت.

انی و جسمانی پس از درواقع دشواری در تنظیم هیجان یکی از عوامل آشفتگی رو

(. حاجی حیدری و حبیبی عسگرآباد Baucom et al, 2004روابط فرازناشویی است )

طلبی،  کنند افراد به دالیل مختلفی از جمله کنجکاوی جنسی، تنوع( نیز تأکید می2015)

نفس،  اثبات جذابیت، انگیزه تجربه کردن رابطه جدید، مبارزه با ناکارآمدی، کسب اعتمادبه

بین عدم رضایت  شوند. دراینرمی، گریز از واقعیت و انتقام، وارد روابط فرازناشویی میسرگ

 جنسی از علل اصلی خیانت مردان و مسائل عاطفی از علل اصلی خیانت در زنان است.

آنچه در تحقیقات پیشین در مورد رضایت زوجین از روابط جنسی مورد تأکید بوده، شامل 

های  ایدار بین زوجین، سالمت روان آنان، جلوگیری از آسیبعواملی از جمله ارتباط پ

نفس است و بیشتر این تحقیقات با رویکردهای کمی به کشف  روحی، افزایش حس اعتمادبه

مثابه تجربه  اند. این در حالی است که فهم این پدیده بهاین ارتباط و تأثیرات آن پرداخته
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یابد، اهمیت دارد؛ بنابراین هدف  امکان میبندی گفتمانی خاص  ای که در یک صورتزیسته

ها موجوداتی خالق این تحقیق نیز معنایی است که زنان از این ارتباط دارند؛ چرا که انسان

کنند و بر اساس همین هستند که جهان اجتماعی خویش را در فضایی گفتمانی معنا می

 دهند.های خویش را سامان میمعنا کنش

 چارچوب مفهومی

کنیم. همچنین  در سطح گفتمانی از اندیشه فوکو استفاده می مسألهمقاله برای فهم در این 

از اومن « عشق سیال» از گیدنز و مفهوم« رابطه ناب» برای فهم برخی تجارب زنان از مفهوم

 گیریم.یاری می

( تحوالت اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی بعد از صنعتی شدن را 2006گیدنز )

های تخصصی و بازاندیشانه است، مدرنیته متأخر  گسترش روزافزون نظام که همراه با

 و« سنت زدایی» ،«شدن جهانی» نامد. او مدرنیته متأخر را با فرایندهایی چون می

کند. یکی از پیامدهای این دوره تغییر شکل در عواطف و  تعریف می« بازاندیشی اجتماعی»

کند و آن را نوعی رابطه  یاد می« رابطه ناب» نعنوا زندگی خصوصی افراد است که از آن به

داند که برای نفس رابطه و به طرزی آزادانه انتخاب شده است و مقید به  اجتماعی برابر می

ای خارج از خود مانند معیارهای خویشاوندی، وظیفه اجتماعی و  گونه معیار و ضابطه هیچ

ه برای آن تالش کنند. درواقع با تکالیف سنتی زن و شوهر، نیست و الزم است طرفین رابط

هایی برای ابراز صمیمیت و بیان خویشتن در اختیار ما قرار  گسترش مدرنیته فرصت

(. بسیاری از تحقیقات Giddens, 2006: 22گیرد که در جوامع سنتی ممکن نبود ) می

 دهند. نشان می« رابطه ناب» گیری اهمیت رابطه جنسی را در شکل

چون گیدنز به تأثیر تغییرات اجتماعی در دگرگونی معنای عشق ( نیز هم2015باومن )

دهد. باومن معتقد است در  توضیح می« عشق سیال» توجه کرده است و آن را با مفهوم

حال هراس  هستند، اما درعین« ایجاد رابطه» شدت محتاج به دنیای امروز زنان و مردان به 

نشود. در جامعه سیال مدرن، افراد پیوند  های آنان دارند که این ارتباط موجب سلب آزادی

قیدوبند هستند. باومن  ناگسستنی و همیشگی ندارند و بیشتر خواهان پیوندهای سست و بی

ها را به جزئی از رفتار  دهد قوای نیرومند بازار مصرفی، عمل بر اساس خواسته شرح می

نبودن آن را « بخش ایترض» توان در صورت روزانه تبدیل کرده است؛ مانند یک کاال که می

توان انتظار  های خود عمل کند، نمی با کاالهای دیگر عوض کرد. حتی اگر این کاال به وعده

مطرح « های جدید و بهتر مدل» داشت به مدت طوالنی از آن استفاده شود، چراکه
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ز ترین سودی که ا گذاری است و مهم شوند؛ بنابراین ورود به یک رابطه مانند یک سرمایه می

رود امنیت است. امنیت به معنای کمک سریع در هنگام نیاز، یاری در هنگام  آن انتظار می

اندوه، همراهی در تنهایی، تسلی در هنگام شکست و تحسین در هنگام پیروزی و از همه 

تر به معنای ارضای سریع یک نیاز؛ اما وعده تعهد به رابطه، پس از ورود به آن در  مهم

 معنی است. بلندمدت پوچ و بی

ی انتخاب است  ها در جامعه سنتی زاییده روابط در جامعه مدرن برخالف خویشاوندی

و برای اینکه زنده و سالم بماند نیازمند سعی و کوشش روزانه است؛ بنابراین برای ساکنان 

جهان سیال مدرنی که از هر چیز محکم و بادوامی بیزارند این امر بسیار دشوار است 

(Bauman, 2005: 60فضای مدرنیته .) های عدم قطعیت، سیال بودن و  ی سیال با ویژگی

(. Bauman, 2005: 11-10شدت این روابط را تحت تأثیر قرار داده است ) مصرفی شدن به

« فرد فقط یک شخص منحصربه» و« تا ابد» هایی چون که عشق رمانتیک با ویژگی درحالی

گرا است که  یال در انسان مدرن مصرفشود، عدم تعهد ویژگی اصلی عشق س تعریف می

آید و سبکی،  روابط برایش شبیه به کاالیی مصرفی است که تنها به کار مصرف سریع می

 های اصلی آن است. سرعت، تازگی و تنوع از ویژگی

« سیالیت جامعه مصرفی مدرن» در وضعیت« رابطه ناب» باومن هرچند به شرح

را در سطح  مسألهدهد، اما همچنان این  یپردازد و آن را مورد پرسش قرار م می

کند که در جامعه مصرفی،  خوبی اشاره می کند. او به های گفتمانی تبیین نمی بندی صورت

رابطه ناب نیز یک کاالی مصرفی است که در بهترین حالت هم درنهایت باید با کاالی 

گرفته  نی شکلدهد این وضعیت در چه فضای گفتما جدید جایگزین شود، اما توضیح نمی

های فوکو کمک بگیریم. وی  الزم است از اندیشه مسألهاست. برای روشن شدن این بعد از 

گویی متداول درباره اعمال  معتقد است در غرب و در ابتدای سده هفدهم هنوز نوعی رک

ها  دقت محبوس شد و به خانه جنسی وجود داشت، اما با شروع دوره بورژوایی سکسوالیته به

تمامی در کارکرد مهم  ی زناشویی سکسوالیته را تصاحب کرده و به  ان کرد. خانوادهنقل مک

 -ها اشباع شد. درواقع پیوند دانش ها با توصیه زوجمناسبات جنسی تولیدمثل ادغام کرد. 

گر ایجادشده و هر (. زوج مشروع تولیدمثلFoucault, 2014گیرد ) لذت شکل می -قدرت

جویز نشده بود، ممنوع شد. این سرکوب مجبور به دادن امتیازاتی آنچه بر پایه تولیدمثل ت

راستی الزم بود جایی به روابط نامشروع جنسی داده شود، این روابط را باید  نیز شد. اگر به

های روانی  خانه و بیمارستان کم در چرخه سود جای داد. روسپی در چرخه تولید، دست
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گیری بسیار در این دوره سرکوب  با سخت یمناسبات جنسها بودند. اگر  همین مکان

روست که با کار عمومی و متمرکز مغایرت دارد؛ اما گفتمان سکسوالیته  شود، ازآن می

ترین منافع همگانی  مند گنجاند و آن را برای بیش های فایده را در نظام یمناسبات جنس

ت، بلکه انواع وجود نداشمناسبات جنسی سامان داد؛ بنابراین یک نوع سکوت در مورد 

ها وجود داشت؛ اما گفتمان مسلط جامعه مدرن قرن نوزدهم از طریق تکثیر  سکوت

شمار تضمین و  با منافع اقتصادی بی مسألهکند. این  های نامتعارف عمل می سکسوالیته

گذار هستیم  بدعت  شده است؛ بنابراین، در جوامع صنعتی مدرن شاهد انفجار آشکار  تقویت

(Foucault, 2014؛ بنابراین در صورت) های گفتمانی مختلف، رابطه جنسی با قدرت  بندی

آید. در مورد جامعه ایران نیز الزم است مشخص کنیم  خورد و به کنترل آن درمی پیوند می

  شود. بندی گفتمانی تعریف می رابطه جنسی زنان متأهل در چه صورت

دهند  های خود می به کنشهای انسانی  برای فهم رابطه جنسی و معنایی که سوژه

برای ما روشن  مسألهالزم است رویکردی اتخاذ کنیم که منظر کنشگران را نسبت به این 

اند  شده شده در حوزه روابط جنسی در پاردایم اثباتی انجام های مطرح کند؛ اما اکثر پژوهش

د تحت کشف وجود دارند که خو های قابل که بر این فرض استوار است که یک سری واقعیت

ترین نقدی که به این دسته از  های طبیعی غیرقابل تغییرند؛ اما مهم سازو کارتأثیر قوانین و 

ها کنشگر را منفعل در نظر گرفته و آن را تحت تأثیر  شود این است که آن تحقیقات وارد می

تواند  های طبیعی نمی دانند. به عبارتی رفتار انسانی، برخالف پدیده های خارجی می سازو کار

 ,Mohammadpoorهای کنشگران انسانی درک شود ) بدون ارجاع به معانی و اهداف کنش

(. به این دلیل در این مقاله مفهوم رابطه جنسی را از منظر زنان متأهل شهر 40 :2013

 کنیم. تهران یعنی کنشگران معناساز در رابطه مطالعه می

 تحقیق  روش

هدف اساسی پژوهش کیفی عبارت است از ی کیفی است.  پژوهش حاضر، یک مطالعه

(. Mcleod, 2014: 9شود ) توسعه فهم و درک این مطلب که جهان چگونه ساخته می

پژوهشگران کیفی اساساً در پی آن هستند که شکل و محتوا و تجربه کنش اجتماعی را که 

این (؛ بنابراین Lindlof & Taylor, 2009: 54ها است، تحلیل کنند ) مقید به موقعیت

مقاله با رویکرد تفسیری در پی پاسخ به این پرسش است که زنان طبقه متوسط شهر تهران 

 کنند. چه فهمی از روابط جنسی خود با همسرانشان دارند و آن را چطور معنا می
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شوند  انجام می های مختلفی ازجمله مصاحبه عمیقتحقیقات کیفی با استفاده از روش

در بهترین شکل آن عبارت » شده است. مصاحبه عمیق استفاده که در این مقاله از این روش

کند تا آزادانه گر( دیگران را تشویق میاست از رویدادی که در آن یک شخص )مصاحبه

ترین حسن  (. مهمLindlof & Taylor, 2009: 54عالیق و تجربیات خود را واگو کند )

نیافتنی است کامالً دستمصاحبه عمیق غنای جزئیاتی است که در رویکردهای دیگر 

(Wimmer & Dominick, 2010: 196.) 

نفر از زنانی که در  09گیری هدفمند با  در این تحقیق نیز با استفاده از روش نمونه

 1381-1381های  کردند، در سال هایی با طبقه متوسط در شهر تهران زندگی می خانواده

دواج آنان حداقل پنج سال گذشته و مصاحبه عمیق انجام شد. با این شرط که از زمان از

سال باشد. برای پوشش دادن مفهوم طبقه متوسط سه شاخص شغل  41ها کمتر از  سن آن

سرپرست خانوار، درآمد خانواده و تحصیالت زنان در نظر گرفته شد. حداقل درآمد خانوار 

حوزه  های خانوار همگی شاغل و در شوندگان سه میلیون تومان بوده و سرپرست مصاحبه

 کردند. صنعت، خدمات و مشاغل آزاد فعالیت می

نامه آگاهانه گرفته شد و  شوندگان رضایت قبل از انجام مصاحبه از هر یک از مصاحبه

درباره محرمانه ماندن اطالعات، اختیاری بودن انصراف از مصاحبه و داشتن استقالل در 

ها  ام مصاحبه، متن مصاحبهتمایل به ضبط صدا، به آنان اطمینان داده شد. پس از انج

ها،  ها انجام گرفت. همچنین برای دستیابی به اعتبار داده سازی شده و تحلیل مصاحبه پیاده

شوندگان استفاده شد.  یا اعتبار سنجی توسط مصاحبه« کنترل از سوی اعضا» از روش

 شده است. نمایش داده 1کنندگان در جدول شماره  ویژگی مشارکت

 کنندگان های جمعیت شناختی مشارکت ویژگی (:8)جدول 
Table 1: Demographic characteristics of participants 

 تحصیالت سن

 باالتر از لیسانس دیپلم تا لیسانس 40-26 25-18
13 15 11 17 

%46 %54 %39 %61 

( برای 2000) 1میرینگ ها از روش تحلیل محتوای کیفی بهره بردیم. برای تحلیل مصاحبه

« ها کارگیری قیاسی مقوله به» و« ها تکوین استقرایی مقوله» محتوای کیفی دو شیوه تحلیل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mayring 
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ها، شیوه تکوین استقرایی  کند. در پژوهش حاضر برای تحلیل محتوای متن را مطرح می

ها، عبارت است از  کاربرده شده است. ایده اصلی در تکوین استقرایی مقوله ها به مقوله

پژوهش  مسألهیعنی معیار انتخاب، برگرفته از چارچوب نظری و بندی مالک تعریف؛  فرمول

هایی از متن است که باید در تحلیل محتوا مدنظر  کننده جنبه است که این مالک تعیین

صورت  های استقرایی به شود و مقوله قرار بگیرد. متن با در نظر گرفتن این مالک، بررسی می

ازاینکه  (. در این تحقیق پسHariri, 2006: 265شوند ) گام استنتاج می به آزمایشی و گام

های معنادار استخراج شد و سپس  متن مصاحبه پیدا شد، ابتدا مفاهیم اولیه از گزاره

 های فرعی و مقوله اصلی به دست آمد. مقوله

 های تحقیق یافته

ها نشان داد زنان طبقه متوسط شهر تهران روابط جنسی با همسرشان را تحت  یافته

راهی » ،«فرصتی برای کنترل همسر» ،«معامله با همسر» ،«وظایف همسری زن» های مقوله

 ها خواستار اند. آن معنا کرده« صمیمیت و لذت دوجانبه» و« برای تضمین زندگی زناشویی

هستند، اما موانع تحقق این خواسته را تحت عنوان « روابط جنسی برابر و عاشقانه»

 ،«ناآگاهی همسران از رابطه جنسی مناسب» ،«جنسی مردانتوانی  ناتوانی و کم» های مقوله

 ،«عدم برقراری رابطه کالمی» ،«احساس سرخوردگی در رابطه به دلیل ازدواج زودهنگام»

های  سازو کارکنند.  بندی می دسته« حس نفرت و انتقام به دلیل روابط فرازناشویی مرد»

روابط » ،«جبران مالی» انشان شاملجبرانی زنان برای رفع رابطه نامطلوب جنسی با همسر

های جبران  سازو کاربوده است. این « جایگزینی روابط عاطفی با دوستان» و« فرازناشویی

 ،«اجبار تداوم رابطه فرازناشویی به» ،«افسردگی» ،«پرخاشگری» پیامدهایی دارد از قبیل

 و« تنسرزنش خویش» ،«تهدید و اخاذی توسط شریک جنسی در رابطه فرازناشویی»

 شده است. های زیر نمایش داده ها در جدول یافته«. گرایی افراط در مصرف»

 شوندگان از روابط جنسی با همسرانشان : معنای ذهنی مصاحبه(6)جدول 
Table 2: Interviewees' mental meaning of sex with their spouses 

 

 

 معنای رابطه جنسی با همسر

 نده خیانت مردوظایف همسری زن و عامل بازدار

 معامله با همسر

 فرصتی برای تهدید و کنترل همسر

 اهرمی برای تضمین زندگی زناشویی

 صمیمیت و لذت دوجانبه در زندگی و عامل تقویت روابط همسری
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دهد معنای ذهنی زنان از رابطه جنسی با همسرانشان  نشان می 0های جدول شماره  یافته

عنوان ابزاری برای کنترل و  که برخی از زنان از این رابطه به یطور متفاوت بوده است. به

حال برخی از زنان نیز معنای  برند؛ اما درعین هدایت سایر تعامالت با همسرانشان سود می

های معنادار  ای از گزاره اند. نمونه مثابه لذت دوجانبه درک کرده این رابطه را به

 شوندگان به شرح زیر است: مصاحبه

 همسری زن وظایف

درک ازدواج در ایران با توجه به ماهیت حقوقی و عرفی آن پذیرش نوعی تقسیم نقش و 

وظایف همسری است. درواقع الگوهای رفتاری و انتظارات جنسیتی در مورد برخی از 

عنوان یک وظیفه  بین رابطه جنسی به شده است. دراین کنندگان موردقبول واقع مشارکت

گیرد. ازنظر زنانی که سوژه این  فاصله می« رابطه ناب» ز مفهومبرای زن تلقی شده و ا

گفتمان هستند، این وظیفه یا خدمتی است که اگر مرد نتواند آن را در خانواده دریافت 

ها و وظایف  کند، حق دارد آن را در بیرون به دست بیاورد؛ چراکه زن به یکی از نقش

نکرده  ابطه جنسی با همسر است، عملاش که در اختیار گذاشتن بدن خود در ر همسری

 است.

خواد رابطه جنسی داشته باشم؛ اما  ها دلم نمی خیلی وقت» گوید: ساله می 31ندا 

نوعی وظیفه زن هست که نیازهای مردش را  شوهرم نیاز داره و خوب تو زندگی زناشویی به

ان همسرش نیازش را عنو وقتی نیاز داره اگر من به» گوید: ساله می 33مریم «. برآورده کنه

 «.جواب ندم خوب ممکنه بره بیرون سراغ کس دیگه

 معامله با همسر

کار عرفی و حقوقی برای زنان  در گفتمانی که رابطه جنسی به معنای یک وظیفه در تقسیم

کند، الزم است پاداشی دریافت کند. این  شود، در قبال خدمتی که زن ارائه می معنا می

های همان  شود، یکی از وقته ه از ذات یک رابطه نابرابر متجلی میگری است ک نوعی معامله

کند. بدن زن  عنوان یک وظیفه برای زن تعریف می گفتمانی است که رابطه جنسی را به

شود و در برابر آن باید پرداختی صورت بگیرد. در این رابطه نابرابر  کاالیی است که ارائه می

زنی در بازار برای خرید  پذیر است و به یک چانه امکانامکان گفتگو تنها در زمان معامله 

عنوان محملی برای حضور در  کند. در این گفتمان زن بدنش را تنها به کاال شباهت پیدا می

گران زنی معامله ای که در سطح چانه فضای گفتمانی دارد. البته باید در نظر داشت رابطه
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شود  کند پس از مصرف یا به دور انداخته می میطور که باومن هم اشاره  گیرد، همان قرار می

 گردد. یا با کاالی دیگر جایگزین می

گه نه... فقط های دیگه بهم می خیلی از چیزهایی را که وقت» گوید: ساله می 31نیره 

تونم قولش را ازش تونم ازش بخوام. اون موقع هر چی بخوام را میدر زمان رابطه جنسی می

 «.کنم نه زیرش من هم تو رابطه بعدی تالفی میبگیرم. اگر بعدًا بز

کنم دیگه. یه رابطه جنسی  یه جورهایی باهاش معامله می» گوید: ساله می 09سمیرا 

خواستم بخره و قباًل گفته بود  شه مثالً یه چیزی را که میخوب از طرف من باعث می

خواستم انجام بده یا نده  می اش یه رفتاری را که تونه را برام بخره و یا در مورد خانواده نمی

 «.را مطابق میل من رفتار کنه. درواقع یه اهرمی هست این رابطه جنسی برام

 فرصتی برای تهدید و کنترل همسر

ای دیگر حول دال مرکزی  عنوان وقته این مقوله نیز در ادامه همان گفتمان مسلط به

هوم رابطه ناب گیدنز فاصله شود و کاماًل از مف کار حقوقی و عرفی زن متجلی می تقسیم

یک از طرفین اجباری برای ماندن در رابطه ندارند و اهرمی  دارد؛ چراکه در رابطه ناب هیچ

تواند معنا شود که رابطه  برای فشار در رابطه وجود ندارد. این مقوله در فضای گفتمانی می

این فضای گفتمانی  تواند آن را ارائه نکند. در جنسی و بدن زنانه کاالیی است که زن می

طور که یکی از  شود؛ اما همان گر می منزله یک سالح جلوه است که بدن زن برایش به 

که نیاز  کند امکان جایگزینی این رابطه وجود دارد و درصورتی کنندگان اشاره می مشارکت

 .روزانه و فوری فرد )در اینجا مردان( تأمین نشود، ممکن است آنان از رابطه خارج بشوند

خوب شوهرم من را دوست داره؛ اما خیلی هم مغروره و » گوید: ساله می 01مهتاب 

هرحال این رابطه با من براش مهم هست. من هم در مقابل حواسم هست  مردساالره؛ اما به

کنم. خودش دیگه  کنم که برای یه مدت باهاش رابطه برقرار نمی هایی تهدید می که یه وقت

تونه این رابطه را داشته باشه. البته این وقتی هست که  حت کنه نمیدونه اگر من را نارامی

گن خوب نشد که نشد شوهر آدم واقعًا براش این رابطه مهم باشه. خیلی از مردها هستن می

دونه اگر من را ناراحت کنه شوهرم می» گوید: ساله می 32زیبا «. رن سراغ یکی دیگهو می

 «.ستاولین واکنش من قطع این رابطه ا
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 تضمین زندگی زناشویی

شود، ارائه  عنوان یک کار یا خدمت برای زن تعریف می در گفتمانی که رابطه جنسی به

تواند موجب تقویت این گفتمان شده و طرف رابطه را به ارائه نقش  بخش آن می رضایت

 اش در گفتمان ترغیب کند. زنان که موقعیت سوژگی خود را در این گفتمان تعریف سوژگی

شوند با ارائه رابطه جنسی مطلوب به  اند وقتی توسط گفتمان فراخوانده می کرده

بخش بودن رابطه برای خودشان، آن گفتمان را بازتولید  رغم رضایت و لذت همسرانشان علی

خوانند و همچنان بدن زنانه در نقش  کنند و آن را به معنای تضمین زندگی زناشویی می می

ای برابر مثابه رابطه د. این مقوله نیز همچنان از مفهوم رابطه ناب بهمان نوعی سالح باقی می

فاصله دارد؛ چراکه تضمین رابطه نه به برابری و رضایت و لذت دوطرفه بلکه به ارائه خدمتی 

 طرفه بستگی دارد تا خریدار خدمت از این معامله راضی باشد. یک

یم کافی هست در یک فضایی هر مشکلی که داشته باش» گوید: ساله می 39منصوره 

قرار بگیریم که این رابطه برقرار بشه. برای شوهر من که مثل یه آبی هست رو آتیش. یادش 

هر وقت حس » :گوید ساله می 33اکرم «. آد پایینره اون مشکل را و از خر شیطون میمی

باشم.  تر کنم بیشتر رابطه داشته باشیم و گرم مون نیست سعی میکنم حواسش به زندگی

 «.شهتر می بینم که خیلی روی شوهرم تأثیر داره و زندگی مون گرم می

 صمیمیت و لذت دوجانبه در زندگی و عامل تقویت روابط همسری

توضیح داد. در این نوع از رابطه « رابطه ناب» توان با مفهوم این مقوله را می

لذت و رضایت دو طرف بنا کنند که بر اساس  ای برابر صحبت می کنندگان از رابطه مشارکت

انجامد و هیچ ضابطه و اجباری برای  شده است. این رابطه به شناخت و عشق متقابل می

رود که سیالیت مدرنیته این رابطه ناب را  طرفین رابطه وجود ندارد؛ اما همچنان بیم آن می

 به چالش بکشد.

ام هست. هر  نهبرای من رابطه جنسی جزئی از حس عاشقا» گوید: ساله می 09هدیه 

تونم حتی ترسم که از دستش هم بدم... نمی هایی می بریم... بله خوب، یه وقت دو لذت می

شیم. بیشتر تر می هر بار به هم نزدیک» گوید: ساله می 31شبنم «. بهش فکر کنم

 «.شهتر میشناسمش و حسام بهش عمیق می

مناسب با همسرانشان اشاره شوندگان به مشکالت و موانع در رابطه جنسی  اما مصاحبه

 شده است: ارائه 3کردند که در جدول شماره 
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 شوندگان : موانع ایجاد رابطه جنسی مناسب از منظر مصاحبه(9)جدول 
Table 3: Obstacles of having an appropriate sex in interviewees point of view 

 

 

 موانع ایجاد رابطه جنسی مناسب

 سی همسران و عدم مراجعه برای درمانتوانی جن ناتوانی و کم

 ناآگاهی همسران از رابطه جنسی مناسب

 احساس سرخوردگی در رابطه به دلیل ازدواج زودهنگام

 عدم برقراری رابطه کالمی و عاشقانه قبل از برقراری رابطه فیزیکی

 حس نفرت و انتقام به دلیل رابطه فرازناشویی مرد

کند موانع ایجاد رابطه جنسی مناسب ازنظر زنان  مشخص می 3های جدول شماره  یافته

حول محور عدم آموزش جنسی مردان و نگرش آنان به رابطه جنسی و امکان درمان آن 

گرفته است. زنان نیز در برقراری رابطه جنسی مشکل دارند. رابطه جنسی فرایندی  شکل

شود که عدم وجود این  امل میاست که از ارتباط کالمی و عاشقانه تا رابطه فیزیکی را ش

عنوان مانعی برای ایجاد رابطه جنسی مناسب بیان شده  کنندگان به فرایند در میان مشارکت

شان احساس شکست  است. همچنین ازدواج زودهنگام موجب شده زنان در رابطه جنسی

انشان آگاه کنند و آن رابطه را نامناسب بدانند. درنهایت زنانی که از رابطه فرازناشویی همسر

های  ای از گزاره اند، ناتوان از برقرار رابطه جنسی مناسب با همسرانشان بودند. نمونه شده

 شوندگان به شرح زیر است: معنادار مصاحبه

 توانی جنسی مردان ناتوانی و کم

بخش و دوطرفه داشته باشند  ای رضایت دهد زنان تمایل دارند که رابطه این مقوله نشان می

کنند، اما این تمایل در گفتمان رابطه نابرابر که رابطه جنسی  تالش می و برای آن

شود و  کند، به حاشیه رانده می بخش را حق مردان و خدمتی از طرف زنان معنا می رضایت

 گیرد. ای برابر فاصله میدرنهایت از مفهوم رابطه ناب به مثابه رابطه

شوم. بارها  جنسی با همسرم ارضا میندرت من در رابطه  به» گوید: ساله می 09سمیرا 

ساله  31فریبا «. از او خواستم به مشاور مراجعه کنیم اما او حاضر به انجام این کار نیست

تواند تحریک شود و زود انزالی دارد. خیلی تالش کردم  سختی می همسر من به» گوید: می

 «.ای نداشت اوضاع بهتر شود اما فایده

 اسبناآگاهی از رابطه جنسی من

« ناآگاهی» کننده در تحقیق عملکرد مردان را در این فضای گفتمانی با مفهوم زنان مشارکت

بندی گفتمانی  های است که در صورت که این مقوله تنها یکی از وقته کنند. درحالی درک می
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هایی  نابرابری رابطه جنسی شرایط امکان آن فراهم شده است. نوع آگاهی مردان را گفتمان

دهد رابطه جنسی در بین  ها هستند. این مقوله نیز نشان می دهند که سوژه آن شکل می

کنندگان از مفهوم رابطه برابر فاصله دارد و عدم تالش مردان برای بهبود این رابطه  مشارکت

توان از این منظر تحلیل کرد که آنان در پی ارضای سریع نیازهای خود بوده و این  را می

 و نامتعهدانه است.رابطه برای آنان سست 

آداب روابط جنسی را بلد نیست. خیلی هم مغروره و » گوید: ساله می 38روشنک 

حاضر نیست قبول کنه و یا سعی کنه یاد بگیره. حتی درست بلد نیست من را تحریک 

کنه همین که خودش ارضا بشه کافی هست. توقع فکر می» گوید: ساله می 31پریسا «. کنه

 «.شم بدون اینکه اون هیچ تالشی کنهداره من هم ارضا ب

 احساس سرخوردگی در رابطه به دلیل ازدواج زودهنگام

گیرد؛ چراکه در رابطه برابر باید فرد  روشنی از تعریف رابطه ناب فاصله می این مفهوم به

طور آزادانه و بدون هیچ اجباری، آن رابطه را انتخاب کند؛ اما عدم رضایت زنان و احساس  به

ای که بر اساس ضوابط و معیارهای خویشاوندی، اقتصادی،  شان از ورود به رابطه گیسرخورد

ای ناب تمایل دارند، هرچند همان  دهد که آنان به رابطه گرفته، نشان می فرهنگی و ...شکل

ای را  ای کرده است، خروج از چنین رابطه ضوابطی که آنان را مجبور به قبول چنین رابطه

های  کند. در این مقوله نیز بدن زنانه کاالیی است که در موقعیت یبرای آنان محدود م

 مختلف اجتماعی مورد دادوستد قرارگرفته است.

سالم بود همش. در تمام  11من خیلی زود ازدواج کردم. » گوید: ساله می 03الهام 

د کردم اصالً من عاشق نشدم. نفهمیدم کی وار این سالیان که ازدواج کرده بودم، فکر می

کنم یه بخش بزرگی از  زندگی شدم و اصالً رابطه جنسی برام هیچ معنایی نداشت. حس می

 «.ام را از دست دادم زندگی

 عدم برقراری رابطه کالمی و عاشقانه قبل از برقراری رابطه فیزیکی

شود و تنها تجلی  ها معنا می این مقوله نیز در گفتمان رابطه نابرابر و هم سو با سایر مقوله

ها است. نوعی کنش که امکان حضور آن در این گفتمان  های سوژه ضای گفتمانی در کنشف

ای برابر در بین  شود. این مقوله نیز مجدداً بر عدم وجود رابطه ناپذیر می اجتناب

 گذارد. کنندگان در تحقیق صحه می مشارکت
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نگار یه زنه. نه محبتی، نه نوازشی. اهیچ حرفی نمی» گوید: ساله می 08معصومه 

 گوید: ساله می 31زهرا «. وسیله هستم براش. من هم خوب دیگه حسی ندارم با این وصف

تونم داشته باشم؟ کشه، چه حسی میکل این رابطه وقتی چند دقیقه بیشتر طول نمی»

 «.هیچ معنایی برام نداره

 حس نفرت و انتقام به دلیل رابطه فرازناشویی مرد

پذیر  وقی و عرفی روابط فرا زناشویی را برای سوژه مردانه امکانهای حق در گفتمانی که گزاره

خواند که باید انتقام خود را بگیرند.  خوردگانی فرامی عنوان شکست داند، زنان را نیز به می

حال یا از زنانی که با همسرانشان رابطه دارند یا از فرزندان آنان و یا از خود همسر. سکوت 

تنها ارائه خدمت  کند و نه ی همسر به بازتولید این گفتمان کمک میدر برابر رابطه فرازناشوی

های بعدی  طور که در یافته کند، بلکه همان جنسی را از طرف زنان با مشکل مواجه می

 انجامد. های جبران می سازو کارتحقیق نشان خواهیم داد به 

گم. چی نمیدونم شوهرم یه کسی را داره، اما هیمن می» گوید: ساله می 33نگار 

آد! هیچ حسی ندارم. حتی نفرت رابطه دارم با همسرم اما همون لحظه هم ازش بدم می

 «.دارم از این رابطه باهاش

ای که ازنظر آنان نامناسب  های جبران رابطه سازو کارشوندگان در ادامه به  مصاحبه

 شده است: مشخص 4های آن در جدول شماره  اند که یافته کرده است، اشاره

 شوندگان های جبران رابطه جنسی نامناسب از منظر مصاحبه سازو کار: (8)جدول 
Table 4: Compensation Mechanisms of Inappropriate Sexual in 

Interviewees point of view 

 

 های جبران رابطه جنسی نامناسب سازو کار

 جبران مالی

 روابط فرازناشویی

 تانجایگزینی روابط عاطفی با دوس

سازو دهد زنان برای جبران رابطه جنسی نامناسب چه  نشان می 4های جدول شماره  یافته

گیرند؛ برخی از آنان با دریافت امکانات مالی از همسرانشان احساس  هایی را به کار می کار

کنند که این رابطه نامناسب جبران شده و به رابطه خود از طریق جبران مالی معنا  می

ای وارد روابط فرازناشویی شده و از طریق جایگزین کردن شخص دیگر  هدهند. عد می

دانند و  جای همسر در یک رابطه جنسی، امکان ادامه ارتباط با همسرشان را ممکن می به

 آورند. ای نیز به روابط عاطفی با دوستان و خانواده روی می عده
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های  هایی از گزاره مونهها به ن در ادامه برای درک بهتر مفاهیم مستخرج از مصاحبه

 کنیم. معنادار اشاره می

 جبران مالی

کند که رابطه جنسی را  بندی گفتمانی تجلی پیدا می این مقوله نیز در همان صورت

طرفه و نابرابر تلقی کرده و زنان سوژه این گفتمان نیز با مفهوم جبران مالی فرض را بر  یک

ناپذیر  که این کنش تجلی اجتناب اند، درحالی دهگیرند که این نابرابری را جبران کر این می

مثابه رابطه برابر  جهت با سایر مقوالت از رابطه ناب به همان گفتمان است. این مقوله نیز هم

 گیرد. فاصله می

دونه که باالخره مشکل داره و من ناراضی خودش می» گوید: ساله می 31پریسا 

... برام جبران کنه و من را راضی نگه داره به کنه با پول و خرید هدیه یا هستم. سعی می

تونم بشم با بچه. حداقل هرحال جدا که نمی کنم. به ادامه این رابطه. من هم قبول می

 «.اینجوری جبران بشه

 روابط فرازناشویی

ها به شکلی فعال رابطه نابرابر جنسی را  رسد سوژهدر فهم این مقوله در نگاه اول به نظر می

شویم که آنان اساساً برای به چالش  تر متوجه می کشند، اما با نگاهی دقیق به چالش می

گیرند و  جبرانی را در پیش می سازو کارنکشیدن همین رابطه نابرابر است که چنین 

ای سیال، این زنان با کنند. همچنین به عنوانی رابطه درنهایت نابرابری را بازتولید می

دت به دنبال رفع سریع نیازهای خود هستند. ازآنجاکه این م جایگزین کردن یک رابطه کوتاه

پذیر نیست و هر  زنان متأهل هستند، عمالً امکان اندیشیدن به رابطه بلندمدت امکان

مدت و به تعبیر باومن رابطه  ای کوتاه دانند که این رابطه دوطرفه رابطه فرازناشویی می

کند این رابطه جنسی ناب که باید  می طور که باومن هم اشاره جنسی ناب است؛ اما همان

های معنادار  دهد. این مطلب را گزاره رضایت خاطر ایجاد کند، تنها اضطراب را افزایش می

 کند. کنندگان نیز تأیید می شده توسط مشارکت ارائه

کردم. اول فقط به لحاظ  اوایل خیلی احساس تنهایی می» گوید: ساله می 38روشنک 

من هم کسی را داشته باشم؛ اما وارد رابطه جنسی شدم با یه  خواست عاطفی دلم می

تونستم جدا بشم. این به نظرم تنها کشم؛ اما نمی فردی... خیلی سنگین هست و عذاب می

خودم هم نفهمیدم چه طوری و کی وارد رابطه با یک » گوید: ساله می 33نگار «. راه اومد
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بار وقتی با اون فرد دیگه بودم رابطه جنسی فرد دیگه شدم؛ اما یادم هست که برای اولین 

خصوص  بخش بود که دیگه نتونستم ازش بگذرم. به طور لذت واقعی را تجربه کردم و این

 «.دونم شوهرم هم با یکی دیگه هستوقتی می

 جایگزینی روابط عاطفی با دوستان

 بر است.این مقوله نیز شکل منفعالنه مقوله باال در جهت تقویت رابطه جنسی نابرا

من با چند تا از دوستام با هم خوش هستیم. همش بیرون » گوید: ساله می 01مهتاب 

کنم. رابطه جنسی که خوب نباشه آدم  گردیم و... خودم را درواقع سرگرم می ریم و می می

«. کنه خیلی تنهاست و این تنهایی را من با چند تا از دوستام پر کردمکم کم حس می

خیال این رابطه شدم دیگه. بزار دلش خوش باشه حداقل اون  بی» گوید: ساله می 31نیلوفر 

 «.ای نیست گذرونم. دیگه چارهبره. من دارم با خانواده خودم و دوستام خوش میلذت می

طور  کنندگان در تحقیق پیامدهایی داشته است که به های جبران برای مشارکت سازو کار

 ت:شده اس ارائه 1خالصه در جدول شماره 

 شوندگان جبران رابطه جنسی نامناسب در میان مصاحبه سازو کار: پیامدهای (5)جدول 
Table 5: Consequences of the compensation mechanism of 

inappropriate sex among interviewees 

 

 جبران سازو کارپیامدهای 

 پرخاشگری

 افسردگی

 اجبار تداوم رابطه جنسی فرازناشویی به 

 تهدید و اخاذی توسط شریک جنسی

 سرزنش خویشتن

 گرایی افراط در مصرف

 پرخاشگری

شان در همین فضای گفتمانی  های گفتمانی از خود و بدن زنانه ازآنجاکه آگاهی سوژه

کند،  بندی تعریف می کاری که این صورت گرفته، تخطی از وظایف و حقوق و تقسیم شکل

هایی سعی در جبران این رابطه نابرابر دارند  سازو کاررچند با برای آنان دشوار است. آنان ه

کنند؛ چراکه هستی خود را بر اساس همین  اما در عمل آن را تقویت کرده و بازتولید می

ها پرخاشگری است که نشان از عدم  سازو کاراند. یکی از پیامدهای این  گفتمان معنا کرده

ام ناراضی  ببین وقتی از رابطه جنسی» گوید: له میسا 31جبران رابطه نابرابر دارد. نرگس 
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دونم کالفه دم. خودم میخود به همه چی گیر می هستم، عصبانی هستم از شوهرم. بی

 «.گیرم، اما دست خودم نیست هستم و ایراد دارم می

 افسردگی

حال  یناین مقوله نیز در پیوند با مقوله خشم و ناشی از عدم جبران رابطه نابرابر است و درع

کنندگان برای برقرار یک رابطه جنسی برابر است. مریم  نشان دهنده تمایل و نیاز مشارکت

آد. کنم دیگه خسته شدم. از همه چی بدم می ها حس می خیلی وقت» گوید: ساله می 33

-ام برسم. وقتی هیچ عشق و حسی نباشه آدم کم می حتی حوصله ندارم به خانه و زندگی

 «.آره

آدم از زندگی که توش نه محبتی هست و نه توجهی دلزده » گوید: اله میس 31آزاده 

تونه آدم را دلگرم کنه و اگر هم مشکلی پیش بیاد بین زن و شه. رابطه جنسی خوب میمی

 !«.دونه یه عشقی هست یه حسی هستشوهر، خوب زن انگیزه داره حلش کنه، می

 اجبار تداوم رابطه جنسی فرازناشویی به

ای  ابرابر در رابطه فرازناشویی با شدت بیشتری وجود دارد. زنی که برای حفظ رابطهرابطه ن

آورد، درنهایت مجبور  جبران روی می سازو کارعنوان  ای فرازناشویی به نابرابر به رابطه

اجبار یک رابطه فرا زناشویی بدهد و نابرابری  شود برای حفظ همان رابطه نابرابر تن به می

شده و  شوندگان مورد نفرت واقع در این وضعیت بدن زنانه برای مصاحبه شود. مضاعف می

 کنند به آنان تجاوز شده است. حس می

آد با یه زن شوهردار رابطه داره، اون کسی که می» گوید: ساله می 38روشنک 

 کنه.گذاره بره! من بارها خواستم از این رابطه بیام بیرون، اما طرف تهدیدم میراحتی نمی به

گه به شه، اما اون هر بار میام ادامه بدم. انگار داره بهم تجاوز می شم به رابطهمجبور می

 «.گهها را می اش به من هست که این خاطر عالقه

 تهدید و اخاذی توسط شریک جنسی

این مقوله در پیوند با مقوله باال قرارگرفته و در ادامه رابطه فرازناشویی، شریک جنسی 

شود.  کند، بلکه زن مجبور به ارائه خدمات دیگری نیز می بدن زنانه را طلب می تنها جدید نه

گیره، رابطه جنسی هم که کنه. ازم پول میمرتب تهدیدم می» :گوید ساله می 42سحر 
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گذاره و کشم. از طرفی هم چون شوهرم همش تنهام می باهاش دارم و کلی دردسر می

 «.نیست به این وضعیت عادت کردم

 ش خویشتنسرزن

شناسد، خود را  بندی گفتمانی را نمی درنهایت سوژه گفتمانی که رابطه نابرابر و صورت

شده بود حرکت کرده است. خشم او  داند که خارج از وظایف و حدودی که تعریف مقصر می

ساله  38یابد. روشنک  معطوف به خود و همسرش است و همچنان رابطه نابرابر ادامه می

کاری بود  کنم که این چه ینقدر عذاب وجدان دارم! مرتب خودم را لعنت میمن ا» گوید: می

کردم، آرزوی یه زندگی عاشقانه داشتم،  وقتی ازدواج می» گوید: ساله می 42سحر !«. کردم

 «.کنم. هم خودم را هم شوهرم را دونم. خیلی خودم را سرزنش میچی شد یه دفعه؟ نمی

 گرایی افراط در مصرف

دهد فرد تالش است رضایتی را که فرد از رابطه نابرابر جنسی نتوانسته  وضیح میاین مقوله ت

دهنده  به دست بیاورد، در تصاحب کاالهای مصرفی جدید کسب کند. این مقوله نیز نشان

توان  گونه می کنندگان است. این وضعیت را این عدم وجود رابطه ناب در بین مشارکت

این فضای گفتمانی همچون کاالیی است که باید تحلیل کرد که رابطه جنسی که در 

شود که امکان تصاحب آن برای زنان  تصاحب شود، اکنون با کاالهای لوکسی جایگزین می

 وجود دارد تا شاید نارضایتی ناشی از عدم وجود رابطه برابر را جبران کنند.

ینکه برم دلم را خوش کردم به ا برام مثل یه وسواس شده.» گوید: ساله می 34شادی 

رسم. مراقب  خیلی به هیکلم می» گوید: ساله می 31زهرا  ...«.خرید لباس و مانتو و کفش و 

 «.وزنم هستم و مرتب ماساژ میرم. یک جور نگرانی عجیب نسبت به خودم پیدا کردم

 گیری بحث و نتیجه

کاران و هم 1کنند. از جمله نالتی های این تحقیق را تأیید میهای بسیاری یافتهپژوهش

(، که بر اهمیت رابطه جنسی بر رضایت از زندگی 2009( و بخشایش و مرتضوی )2016)

دهد افزایش  ( که نشان می2009سیاه و همکاران ) زناشویی تأکید دارند، و تحقیق شاه

تواند در پایبندی به تعهد زناشویی نقش مؤثری داشته باشد. همچنین  رضایت جنسی می

ین فردی و عاطفی بین زوجین و مؤثر بودن آن بر روابط جنسی این تحقیق اهمیت روابط ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. McNulty 
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( است 0213( و امراللهی و همکاران )2005) 1راستا با تحقیق بایرس را روشن ساخت که هم

ها همبستگی  های بین فردی زوجین با رضایت جنسی آن دهد رضایت از ارتباطکه نشان می

کند رضایت جنسی پایین موجب کاهش ( گزارش می2002) 0دارد و یا آنطور که اسپریچر

 شود.ارتباط بین فردی می

این تحقیق همچنین بر عدم رضایت از رابطه جنسی و پیامدهای آن چون احساس 

و  3(، استنهوب2007افسردگی اشاره داشت که این یافته با تحقیقات بخشی و همکاران )

( که رابطه بین 2003اران )(، تویینگ و همک2004و همکاران ) 4(، کالیسون2002همکاران )

دیگر  عبارت داد، هماهنگ بود؛ به احساس افسردگی و نارضایتی از روابط زناشویی را نشان می

دهند که رضایت جنسی ارتباط مثبتی با سالمت عمومی و رضایت از  مطالعات نشان می

 (.Santtila et al, 2007ارتباط زناشویی دارد )

های پژوهش حاضر را در مورد ارتباط بین  یافته ( نیز2016تحقیق موحد و عزیزی )

کند. بدان مفهوم که هرچه  مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران تأیید می رضایت

کند و بالعکس.  یابد، تعارضات زوجین کاهش پیدا می مندی جنسی زنان افزایش می رضایت

ش به روابط ( نشان دادند گرای1999) 1( و سنچاک و کنت1994همچنین دوهرتی )

 فرازناشویی، ناشی از تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی است.

های سایر مطالعاتی که در زمینه پیامدهای روابط فرازناشویی انجام شده نیز به یافته

اند از جمله شوکه شدن، کرختی و انکار، خشم و غضب  مشابه تحقیق حاضر اشاره کرده

نفس فردی و جنسی، از دست دادن  کاهش اعتمادبهشدید، افسردگی، از دست دادن اعتماد، 

دیده، شرم، ترس از طرد شدن و هجوم آوردن توجیهاتی برای ترک  نفس آسیب قدرت، عزت

(، Hall & Fincham؛ Fife, Weeks & Stellberg-Filbert, 2006 ،2013همسر )

های این ( نیز همسو با یافته2016(. تحقیق پنجه بند و عنایت )2003همچنین بشارت )

بوده   دهند تفاوت سنی زیاد بین شوهران وزنان موجب عدم عشق و عالقهتحقیق توضیح می

ها نتوانند از  ها حاکم است که موجب شده آن تفاوتی بر روابط زناشویی آن و جو سرد و بی

بر این، فرهنگ شرم و حیای  جنسی همدیگر برآیند. عالوه-عهده برآوردن نیازهای عاطفی

ی جنسی و کیفیت آن  های ایرانی موجب شده تا صحبت از رابطه غلب خانوادهغالب بر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Byers 

2. Sprecher 
3. Stanhope 

4. Clisson 

5. Senchak & Kenneth 



 

 

 

 

 
 

 

 8934، بهار 48، شماره 62سال ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 881
 

های عمومی مانند مدرسه، دانشگاه، صدا و سیما مورد غفلت قرار گیرد،  تنها در محیط نه

حساب آید. در چنین  ها و حتی بین زن و شوهرها نیز به عنوان یک تابو به بلکه در خانواده

 اند. طه فرازناشویی اعتراض خود را به شیوه پنهان ابراز کردهوضعیتی زنان با برقراری راب

توان نتیجه گرفت، تغییراتی که در دوران مدرن پیش آمد، جامعه ایران  در نهایت می 

های گفتمانی روابط جنسی در  بندی را تحت تأثیر قرار داد و منجر به تغییراتی در صورت

، تغییرات دنیای مدرن منجر شده زنان دهد های این تحقیق نشان می ایران شد. یافته

جنسی خودآگاه شوند و تمایالت و کننده در این تحقیق نسبت به نیازهای  مشارکت

شان را بیش از گذشته بشناسند و یا آن را ابراز کنند و در تالش برای  های جنسی خواسته

پاسخ گفتن به این نیازها باشند، اما الگوهای رفتاری آنان بر اساس رفتارهای نابرابر 

ارد. در واقع هرچند شناسیم فاصله دای برابر میشده است و از آنچه به عنوان رابطه تنظیم

بندی گفتمانی قدیم را به چالش کشیده است، اما هنوز عناصر  مدرنیته در ایران صورت

 گفتمان مسلط بر روابط جنسی زنان حاکم است.

کننده در این تحقیق از طبقه متوسط بوده و تحصیالت  از طرفی هرچند، زنان شرکت

شان از رابطه  بوده و فهم« رابطه ناب» اند و تمایل آنان به سمت و درآمد مناسبی داشته

ای برای لذت بردن است، اما همچنان در رابطه جنسی  عنوان ابژه شان به جنسی و بدن زنانه

کننده را دارند و سوژه گفتمانی هستند که این نابرابری را مشروع کرده و  نقش خدمت

بندی  ورتکند. کنش مردان نیز در همین ص کار جنسی مشخصی را برساخت می تقسیم

شوند و نه تالشی در  گفتمانی معنا شده و آنان نیز نه وارد گفتگوی برابر با همسرانشان می

دانند که برای آن هزینه کرده و  جهت برقراری رابطه برابر دارند و بدن زنان را کاالیی می

حق تصاحب آن را دارند. رابطه جنسی در همین گفتمان به معنای وظیفه زن و اهرمی برای 

ها بدن  تضمین و کنترل زناشویی معنا شده و تجلی آن این است که زنان سوژه این گفتمان

مثابه ابزاری در تعامل با همسرانشان بدانند. این وضعیت درنهایت موجب  خود را به

گرانه شده است، که در ایران تاریخی طوالنی  سرخوردگی در زنان و ورد به یک رابطه معامله

های روحی  هایی چون روابط فرا زناشویی نیز پیامدهای چون آسیب گزیندارد. در مورد جای

 و جسمی منجر شده زنان همچنان سرخورده بمانند.

های جبران و یا نحوه تعامالت با همسر  سازو کارهای این زنان در  درواقع معنای کنش

دهد. به  های آنان معنا می در سایر وجوه زندگی زناشویی تجلی گفتمانی است که به کنش

شود که زنان  هایی معنا می عنوان یک برساخت اجتماعی در گفتمان عبارتی رابطه جنسی به

های  طور که یافته کنند. همان های گفتمانی فهم می بندی خود را در این صورت  معنای رابطه
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بخش از بدن خود هستند، معناها و  این تحقیق نشان داد، زنانی که به دنبال تجربه لذت

مثابه قسمتی از حق مرد از زندگی  ای متفاوتی از زنانی دارند که بدن زنانه را بهه کنش

های متفاوتی ارائه  کنندگان در این تحقیق روایت کنند؛ بنابراین مشارکت زناشویی قلمداد می

رابطه » بخش از بدن خود بوده و یا به تعبیر باومن کردند. زنانی که به دنبال تجربه لذت

یابند و زنانی  جبران را در رابطه فرازناشویی می سازو کارکردند  جستجو میرا « جنسی ناب

عنوان وظیفه همسری پذیرفته بودند و در گفتمان  که رابطه جنسی را در زندگی زناشویی به

سازو کردند، هرچند از این رابطه نابرابر آزرده بودند،  شان را معنا می مسلط و سنتی رابطه

مصرف کاالی لوکس، جبران مالی و رابطه افراطی با دوستان و خانواده های جبرانشان به  کار

شده متفاوت است، اما آنچه در بین همه  های ارائه شود. هرچند پیامدهای روایت محدود می

 ها مشترک است حس افسردگی، سرخوردگی، غم و نارضایتی در بین زنان است. این روایت

با توجه به افزایش آمار طالق در ایران و آنچه از بین این است که  تأمل دراین نکته قابل

رسد بسیاری از مردان و زنان وارد  آمده است، به نظر می دست های این تحقیق به یافته

شوند، یا  اند و اگر رابطه ناب و برابر را تجربه نکنند از ازدواج خارج می مدرنیته متأخر شده

ها سیال  کنونی، رابطه بسیاری از زوج طور که باومن معتقد است در جامعه مصرفی همان

دیگر سیالیت رابطه در بین  عبارت توان به پیوند دائمی نظر داشت. به است و نمی

مثابه  بندی گفتمانی که این زنان را به دهنده این است که صورت کنندگان نشان مشارکت

های این  افتهخواند، با چالشی جدی روبرو است؛ بنابراین از ی های گفتمانی فرامی سوژه

توان از ادامه زندگی زناشویی زنانی که در ازدواج باقی  توان نتیجه گرفت نمی تحقیق می

اند، رضایت آنان را از  ماندند، یا به عبارتی با استناد به آمار کسانی که طالق نگرفته

روابطشان فهم کرد. بلکه این وضعیت تأییدکننده گسستی است که در فضای گفتمانی 

گرفته است. درواقع معانی که زنان از رابطه جنسی خود با  نسی در ایران شکلروابط ج

کنند، تجلی گسست گفتمانی در سکسوالیته در ایران است که مبتنی  همسرانشان فهم می

های گفتمانی سکسوالیته در  بندی دیگر صورت عبارتی بر سازوکارهای جنسی جدید است. به

رسد برای فهم  قلیل به وضعیت قبلی نیست. به نظر میت ایران در حال تغییر است و قابل

کنیم  بهتر این گسست گفتمانی الزم است توجه کنیم که ما در عصر ارتباطات زندگی می

که دسترسی آسان و سریع به تصاویر و روابط جنسی در فضاهای مجازی و بازنمایی بدن 

وب در این سپهر جدید ایدئال زنانه و مردانه و الگو گیری از نوع رابطه جنسی مطل

 دهد. های جدیدی از سکسوالیته را شکل می بندی صورت
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 یتشکر و سپاسگزار

دارند. الزم کنندگان در این پژوهش اعالم مینویسندگان نهایت سپاس خود را از مشارکت

است بیان شود که در پژوهش حاضر مالحظات اخالقی رعایت شده است. همچنین رضایت 

در ارتباط با پژوهش دگان و عدم خروج از چارچوب تعیین شده کننآگاهانه مشارکت

 کنندگان تضمین شده است.مشارکت
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