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 چکیده
 کردیپژوهش با رو نیاست. اانجام گرفتهدر سه نسل مشهد الگوهای ازدواج زنان  شناساییپژوهش حاضر با هدف 

است  افتهیساختار مهین قیعم هایپژوهش مصاحبه نای در استفاده مورد ابزار. استک انجام شدهیتمات لیو با تحل یفیک

که با توجه به اصول حاکم بر  باشدیدر شهر مشهد م 90تا  40های زنان ازدواج کرده در دهه، مورد مطالعهو جامعه 

 دنیتفاوت انتخاب و تا رس نیشترین به صورت هدفمند و با باز آنا یتعداد ،یفیک یهادر پژوهش یریروش نمونه گ

نفر در هر نسل(  9)مصاحبه با  قیمصاحبه عم 27اساس،  نیادامه داشته است. بر ا یرینمونه گ ندیفرآ یبه اشباع نظر

-یدهالگوی همسرگزینی در بین مصاحبه شوندگان د 4ی در هر دوره که به طور کل دهدینشان م هاافتهیانجام شد. 

اند، ازدواج غیرگزین، در بین کسانی ازدواج کرده 50و  40است. شکل غالب همسرگزینی در بین کسانی که در دهه شده

های عاشقانه و خودگزین اند، ازدواج غیرگزین ترکیبی و در نسل سوم ازدواجازدواج کرده 70و  60های که در دهه

 باشد. می

 گوی همسرگزینی، نسل، زنان.ازدواج، سنخ شناسی، الکلیدواژگان: 

 

 بیان مسئله
ازدواج  یبرا یو سبک خاص وهیش یا. در هر جامعهباشدمی خود خاص قواعد و هنجارها ها،ارزش یدارا یاجتماع دهیپد کیازدواج به عنوان 

نجام را ا یوندیآن پ قیاست که شخص از طر یاقیو س وهیش یمتناسب با فرهنگ جامعه وجود دارد. سبک ازدواج به معنا ینیو همسرگز
است که شرط  ینیهمان همسرگز یعنی ه،یامر، انتخاب اول نیرسد و نقطه عطف ایتحول و رشد م یدهد که پس از آن انسان به نوعیم

 یرااست ب یاعمال و انتخاب نیتر یو جد نیاز حساس تر یکیو ازدواج  ینی(. همسرگز1390،یبزرگ ،یباشد)نورمی ازدواج یبرا یمهم اریبس
 هایروشبنابراین  (.1391 ،ی؛ به نقل از نوغان2006،  گرانیو د یتسا نگیافتد)میاز افراد اتفاق م کیهر یکه در زندگ رابطه بلند مدت کی

و رسوم  بهنجارها و آدا یهر جامعه دارا ، به عبارتیوجود دارد یزندگ کیانتخاب شر یمختلف برا هایدر سطح جوامع و فرهنگ یگوناگون
 .است ینیدر امر همسرگز یمشخصهای زشو ار

متفاوت است بنابراین دچار تغییر و دگرگونی ی هاموقعیتاز سوی دیگر، ازآنجا که فرهنگ پاسخگوی نیازهای انسانی طی زمان، مکان و 
محتوا و ساخت فرهنگ هایی نو در فرهنگ ظاهر شود و بدین سان، هر جا که عناصر جدید و مجموعه"گوید:شود و همانطور که کوئن میمی

ی اهای سازنده(. دگرگونی فرهنگی، تدریجی است؛ و آن بازتاب دگرگونی در تجربه1399)کوئن، "دهدرا تغییر دهد، دگرگونی فرهنگی رخ می
که  ر حالیاند دهای گذشته کامالً گستردهها و هنجارهای سنتی در میان نسلاست. از این رو ارزشهای مختلف شکل دادهاست که به نسل

ینی بهای بزرگتر، جهانهای جوانتر به جای نسلهای جوانتر نفوذ داشته، با جانشین شدن نسلهای جدید تا حد زیادی در میان نسلگرایش
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ت و ارتباطا یالت، تجارب نسلیتحص ،ینولوژکو ت یچون توسعه اقتصاد یر در عواملییتغاست به طوری که متداول در این جوامع دگرگون شده
 یتماعاج ی، زندگیاجتماع ،یاسیل سیدر مسا یامد عمده آن دگرگونیه پکرا بدنبال دارد،  یفرد یر در سطح ارزشها و مهارتهایی، تغیجمع

   .(5-1: 1373)اینگلهارت، باشدیو... م
؛ آزاد 1386 ی و دیگران،)صادقددهنیانتخاب همسر را نشان م وهیدر خانواده و ش یو دگرگون راتییتغ نیا یمختلف هایو پژوهش قاتتحقی
شناخت  هیدر گذشته انتخاب همسر بر پابه عنوان نمونه  (.1395، گراوندو  ینی؛ حس1390 ان،یو مقرب ی؛ ساروخان1379 ی و دیگران،ارمک
 یاند و گاهداشته یریگ میمتص نیدر ا یشتریب ریتاث سهم و شتریقرار داشته و بزرگترها به علت اطالعات و اقتدار ب گریکدی از هاخانواده لکام

. اما امروزه جوانان به سبک همسرگزینی سنتی (1387 ،یشده است )اعزاز یو عالقه جوان ازدواج کننده، خصوصا دختر در نظر گرفته نم لیم
حصیالت، : میزان تتمایلی نداشته و خواستار وجود عشق و عالقه در ازدواج و انتخاب شریک زندگی توسط خود هستند. عوامل مختلفی از جمله

موثر هستند به طوری که هرچه تحصیالت بیشتر باشد و افراد در ها و ارزشها اجتماعی بر تغییر نگرش –های اقتصادی شغل و پایگاه
ود راجتماعی باالتری قرار داشته باشند نگرش و تمایل آنها به سوی الگوی همسرگزینی مدرن یا خودانتخابی پیش می –های اقتصادی پایگاه

و  ؛ جهانبخش1393یگران،و د ؛ جنادله1379یگران،و د ی)آزاد ارمکچنین وجود ماهواره و اینترنت نیز سرعت تغییر را افزایش داده است. هم
 ست؟ ا(.  بنابراین این پژوهش در پی جواب دادن به این سوال است: همسرگزینی در گذشته و امروز در شهر مشهد چگونه بوده1387یگران،د
 

 شینه تجربی و مبانی نظریپی
ما  ینقاط ضعف و قوت هر کدام برا و استدر حوزه مورد نظر انجام شده یقاتیچه تحق میکن یتا بررس دکنمیبه ما کمک  یمرور  تجرب

ندی باست و از سوی دیگر، تحقیقات موجود نیز به دستهشناسی الگوی همسرگزینی انجام نشدهزیادی در حوزه سنخ قاتیروشن شود. تحق
اند. بنابراین پژوهشی وجود ندارد که به شیوه کیفی به مطالعه سنخ شناسی الگوی همسرگزینی الگوی همسرگزینی در نسل جدید جامعه پرداخته

 پردازیم. ها میدر چند نسل بپردازد.  در ادامه به بررسی این پژوهش
ی سبک همسرگزینی پرداخته که شامل: ازدواج سنتی )که برخی از آن به دسته الگو 3های انجام شده در این حوزه به تقریبا تمامی پژوهش

اند(، ازدواج عاشقانه و یا خود انتخابی )که برخی از آن به عنوان ازدواج مدرن و رومانتیک عنوان ازدواج پیشامدرن، ترتیب یافته نیز یاد کرده
تی یا اند( است. منظور از ازدواج سنه ترتیب یافته، پسا مدرن نیز یاد کردهنیز یاد کرده اند( و ازدواج ترکیبی )که برخی از آن به عنوان شب

است که والدین نقش پررنگی در انتخاب همسر برای فرزندان دارند. این مدل از ازدواج با پیشرفت تکنولوژی و هایی ترتیب یافته، ازدواج
(، 2019مع جهان سوم مانند هند همچنان تداوم دارد. به عنوان مثال ریید)باشد اما در برخی از جواتغییرات سیاسی و اقتصادی رو به افول می

 یاز الگوها از ازدواج یکوچکتر یاردر هند رواج دارد و بخش بس یافته یبو ترت یهمچنان ازدواج سنتدهد که در پژوهش خود نشان می
 یستمیسای هندهپاسخ د یچه یباًهستند. تقر ینوالد ییدنبال تأند و به دکنمی خود را انتخاب یزندگ یکشر فرزندانند و کنمی یرویمخالف پ

 یاهدانند و از خواستهیخود را خردمندتر م ینوالدبه دلیل اینکه  جوانان نکرده است. ییددخالت ندارند ، تا ردر انتخاب همس ینرا که والد
است  یلدل نیازدواج عمدتا به ا یکدر انتخاب شر ینوالد دهند. مشارکتتن به الگوی همسرگزینی سنتی می ندکنمین یچیخود سرپ ینوالد

های از جنبه یاریدر بسای توسعه یدئالیسما یردر هند است. با وجود تأث یخانوادگ یو فرزندان اساس زندگ ینوالد ینب ینسل ینب یوندکه پ
.  (2019 یید،ر)شود ، نداشته استمی اهدهمش یبغر یاز کشورها یاریکه در بس آزاد همسرانتخاب بر  ید، هند هنوز تأک یخانوادگ یزندگ

شود که نقش والدین در انتخاب همسر افول پیدا کرده و زوجین خود همسرآینده خود گفته میهایی ازدواج عاشقانه و خودانتخابی، به ازدواج
اند. این مدل از الگوی ل آشنایی را سپری کردهها دختر و پسر قبل از ازدواج رابطه داشته و مراحند. در این مدل از ازدواجکنمیرا انتخاب 

 همسرگزینی در جوامع توسعه یافته رواج دارد و در جوامع در حال توسعه نیز در حال افزایش است. مدل ترکیبی و یا شبه ترتیب یافته، مدلی
ظر والدین نیز برای آنها اهمیت دارد. به ند، نکنمیاز سبک انتخاب همسر است که افراد عالوه بر اینکه خود همسر آینده خود را انتخاب 

عبارتی که این مدل از الگوی ازدواج تلفیقی از الگوی سنتی که نظر و رای والدین ارجحیت داشته و الگوی خودانتخابی که نظر و رای فرد 
مایت اند بلکه از حنظر خود انتخاب نموده باشد. در این الگو افراد نه تنها همسرخود را عاشقانه و با میل ودر انتخاب همسر مهم بوده است، می

و  یارف نظرع) و تایید والدین نیز برخوردار هستند. این مدل از الگوی همسرگزینی در جوامع در حال توسعه به ویژه ایران بیشتر رایج است.
؛ 2015؛ پاتل،1397یگران،و د ی؛ کرمان1397یگران،و د ؛صادقی1395یگران، سهراب زاده و د؛ 1388 یگران،و د ؛ مظاهری1384یگران، د

 است به صورت مطالعه مقطعیکه به روش کیفی صورت گرفته اند و برخی از آنهاها عمدتا به روش کمی انجام شده(. این پژوهش2019رید، 
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را در  انواع الگوی ازدواج اند.  بنابراین همانطور که پیشتر نیز ذکر گردید، پژوهشی وجود ندارد کهبوده و یک نسل را مورد بررسی قرار داده
 سه نسل را به شیوه کیفی مورد بررسی قرار دهد.

 

 روش پژوهش
حقق دهد ممی روش قابل انعطاف است که اجازه کیمضمون  لیتحلاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده

مجموعه  کی یمعن لیو تحل هیبر تجز دتوانمی ضمون به طور مشروعم لیتحل قطری از محقق. کند تمرکز هاگوناگون بر دادههای به روش
ار و هم آشک یهم معان توان،یم لینوع تحل نیا در. دآزمون کن قیرا به طور عم دهیپد کیاز  یجنبه خاص کی تواندیم ای دداده تمرکز کن

 لیتحل در چنین،هم کرد داپی را هاشده است(  در داده انیکه در پس آنچه نهفته است، که به صراحت بهایی دهینهفته )مفروضات و ا یمعان
وال مرتبط با پاسخ به س یالگوها ییشناسا یو بررس لیهدف از تحل -کرد  ییداده شناسا ایاز مجموعه توانیمتعدد را م یمضمون الگوها

مورد  یاست و نمونه 90تا  40 هایهده مشهد درشهر تمام زنان ازدواج کرده  ،یجامعه مورد بررس (.2006پژوهش است)براون و کالرک، 
به اشباع  دنیو هدفمند انتخاب و تا رس ینظر یرگیروش نمونه قیکه از طر باشدیم 90تا  40 هایدر دهه ردهزن ازدواج ک 27مطالعه، 

 نیکه هدف از انجام ا یی. از آنجادیاستفاده گرد یتیروا هایمصاحبه کیاز تکن زنی هاداده آوریجمع یبرا نچنی. همدکنمی دایادامه پ ینظر
، 70و  60 ی، دهه 50و  40که که در دهه  یمورد مطالعه به سه دسته زنان هایست، نمونهشناسی الگوی ازدواج در سه نسل اسنخپژوهش، 

 ردازیم.های مختلف بپنسلانواع الگوهای همسرگزینی در  به تا اندشده کینسل تفک کی ندهنمای عنوان به اندکرده ازدواج 90و  80 یدهه
 

 های پژوهشیافته
 پردازیم.  ای پاسخگویان میدر جدول زیر به طور خالصه به سیمای پاسخگویان و متغیرهای زمینه

 

 : سیمای مصاحبه شوندگان14جدول 

 سن مصاحبه شونده ردیف
سن 

 ازدواج

سال 
 ازدواج

 تحصیالت
ی برآورد  از وضعیت اقتصاد

 خانواده

تفاوت سنی با 
 همسر

 15 پایین بیسواد 1341 15 74 فاطمه 1

 6 متوسط ابتدایی 1341 15 74 حمیده 2

 18 متوسط ابتدایی 1347 14 67 خاور 3

 7 متوسط ابتدایی 1350 16 66 خدیجه 4

 12 متوسط بیسواد 1350 15 65 عطیه 5

 26 متوسط حوزوی 1350 14 64 طاهره 6

7 
 21 70 گلی

دیپلم / سپاه  1351
 دانش

 5 متوسط به باال

 7 متوسط لیسانس 1356 16 60 مهناز 8

 4 متوسط ابتدایی 1357 14 57 زهرا 9

 3 متوسط ابتدایی 1361 16 55 آمنه  1

 3 متوسط دیپلم تجربی 1364 22 58 زری 2

 2 متوسط فوق لیسانس 1365 20 55 ستاره 3

 3 پایین ابتدایی 1366 18 52 معصومه 4

 3 پایین فوق لیسانس 1369 24 50 فرشته 5

 3 باال  لیسانس  1368 22 54 فریبا 6

 10 متوسط سیکل 1368 10 42 فهمیه 7
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 پردازیم. در ادامه به الگوهای مختلف همسرگزینی در سه نسل می

 
  50و  40های الف(الگوهای ازدواج در دهه

 
 ازدواج غیرگزین مطلق-1

م اختیاردار دختر تصمیشود و تنها پدر به عنوان است که نظر دختر در امر ازدواج نادیده گرفته میهایی ازدواج "غیرگزین "منظور از ازدواج 
شود بلکه تا زمان محرم شدن همسر خود را مالقات میتنها در ارتباط با همسر آینده خود نادیده گرفتهها دختر نهگیرد. در این نوع ازدواجمی

 است. زمان بوده های سنتی و مذهبی وجود داشته و تقریبا شکل غالب ازدواج در آناست. این نوع ازدواج در اکثر خانوادهکردهنمی

 "وقتی اومدن برای من خواستگاری، اصال نظر من رو نپرسیدن حتی من شوهرم رو ندیدم تا زمانی که عقد کردیم."فاطمه: 
زمان نظر دختر رو نمیپرسیدن. ازمنم نپرسیدن. من فقط یه اندازه به نگاه کوچیک تو کوچه شوهر رو دیده بودم. ولی در واقع اون"حمیده: 
 "ه صیغه محرمیت رو خوندن و داماد رو آوردن کنار من اونجا دقیق دیدمشزمانی ک

 ازدواج غیرگزین ترکیبی-2
اند و پرسیدههایی که از نظر تحصیالت در سطح باالتری قرار داشتند، تا حدودی نظر دختران را درباره همسرآینده خود، میبرخی از خانواده

ت. به اساند اما نظر دختر منوط به نظر پدر و مادر بودهمراسم خواستگاری حضور کوتاهی داشته ای دختران حق انتخاب داشته و دربه گونه
اشتن اند و دختران به دلیل دپرسیدهگرفت و بعد از انجام تحقیقات در آخر نظر دختر را میعبارتی ابتدا اگر پسر مورد پسند خانواده قرار می

 اند. دادهنهایی را بر عهده پدر قرار می حُجب و حیا و اعتماد به نظر پدر، تصمیم
زمانی که برای من خواستگار اومد چون پسرعمم بودن پدرم میشناختن ولی باز هم تحقیق و پرس و جو کردن وقتی خودشون نظرشون "گلی: 

  "مثبت بود به من گفتن نظر تو چیه منم گفتم هرطور شما صالح بدونین و تابع نظر شمام. 
پسر دوست صمیمی پدرم بود. وقتی اومدن خواستگاری ما باهم صحبت کردیم چند جلسه و پدرم هم که میشناختشون و شوهرم "مهناز: 

 "بعدش به من گفتن نظرت چیه منم گفتم پسر خوبی به نظر میرسه اما تصمیم نهایی با خودتون.
 
 ازدواج خویشاوندی -3

ز شناخت کافی اها فامیلی بسیار رایج بوده است. زیرا خانوادههای ها، ازدواجنوادهبه دلیل مهم بودن شناخت و آشنایی قبل از ازدواج در خا
 اند. شناختههای زیادی همدیگر را میاند و سالاقوام و خویشاوندان خود داشته

 

 1 متوسط رو به پایین سیکل 1375 18 43 مریم 8

 3 متوسط فوق دیپلم 1375 15 40 زهره  9

 7 متوسط رو به باال فوق لیسانس 1383 23 40 فریده 1

 7 متوسط دیپلم 1386 17 31 ندا 2

 6 متوسط لیسانس 1388 19 30 سمیه  3

 15 پایین دیپلم 1390 18 27 فرزانه  4

 2 متوسط لیسانس 1391 18 28 نرگس 5

 7 متوسط فوق لیسانس 1393 21 27 مهال 6

 3 متوسط لیسانس 1393 21 27 ریحانه 7

 1 متوسط فوق لیسانس 1397 29 32 فرحناز 8

 2 متوسط  فوق لیسانس 1399 25 26 پریسا 9
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 راشونهمس داداشام از تا دو. کردیمن ازدواج بیگانه با برادرام و خواهر چه خانواده تو اصال میشناختیم را همه. بود رایج فامیلی ازدواج"عطیه: 
 ".باهاشون بودیم آشنا اما نبودن فامیل

 "و حتی بقیه خواهر و برادرام هم با فامیل ازدواج کردن. .بودن فامیل هم مادرم و پدر بوده مرسوم ما خانواده در فامیلی ازدواج "خدیجه: 
افتاده است به عبارتی اجاره نشینی کمتر بوده می مان نقل و مکان کمتر اتفاقها  نیز رایج بوده است. در آن زبه عالوه، ازدواج بین همسایه

 های متمادی اتفاقو شناخت کافی از همدیگر در سالها است برای همین افراد عموما مالک بوده اند و بنابراین رفت و آمد بین همسایه
 افتاده است. می

مون بودند.  شوهرم همسایه تو کوچمون بود. یه روز با خواهر و مادرم داشتیم از تو کوچه بیشتر خواستگارایی که داشتم از همسایه ها"زهرا: 

 "ید ؟کنمی شدیم که مادر شوهرم به مامانم و خواهرم گفت دختر تونو عروسمی رد
 
 ازدواج  رهایی بخش -4

. این اندجبور به زندگی با نامادری و یا ناپدری بودهاند که مهایی بزرگ شدههای به دست آمده؛ برخی از دختران در خانوادهبراساس یافته
کردند با اولین خواستگار ازدواج کرده و هدف آنها از ازدواج تنها رها شدن از دختران به دلیل داشتن مشکالت زیادی که در خانه  سعی می

 است. فضای متشنج خانه بوده

 18با اون داشتم برای همین وقتی پسرعمم اومد خواستگاری با اینکه از من  من چون با نامادری زندگی میکردم و مشکالت زیادی"خاور: 
 "سال بزرگتر و مطلقه بود و یک دختر هم داشت ازدواج کردم. تنها به خاطر فرار از جو خونه. 

  "اشت.من اون موقع اصال هیچ احساسی نداشتم فقط دلم میخواست از خونه زودتر برم چون ناپدریم به من نظر د "حمیده: 
 

  70و  60های ب(الگوهای ازدواج در دهه
 ازدواج خویشاوندی-1

چنان رایج است. یکی از دالیل رایج بودن آن، شناخت طرفین از یکدیگر و عدم اعتماد به شخص غریبه ازدواج خویشاوندی در این دوره هم
 قابل بیشتر رایج است. های سنتی به دلیل اهمیت شناخت طرف مباشد.  این نوع ازدواج در خانوادهمی

یم. نکمی ازدواج فامیلی در خانواده ما رسم هست. پدربزرگم هم همینطوری بودن. یعنی ما سه نسل داریم دختر عمو و پسرعمو ازدواج "زهره: 
 "مادربزرگ و پدر بزرگم دخترعمو و پسرعمو بودن. منم با پسرعموم ازدواج کردم.

 "رایج بود.ها ی خیلی رایج بود. یا ازدواج بین همسایهتو خانواده ما ازدواج فامیل"فرشته: 
 
 ازدواج از پیش تعیین شده -2

ارز آن ند. مصداق بکنمیها فرزندان خود را در نوزادی و طفولیت به اسم یکدیگر ازدواج از پیش تعیین شده، منظور ازدواجی است که خانواده
این نوعی ازدواج تحمیلی ازسوی خانواده است  "عمو و پسرعمو را در آسمان بسته اند. عقد دختر و"شود اعتقاد به که در جامعه ما دیده می

اند میزان رضایت از زندگی است. اکثر کسانی که این نوع ازدواج را داشتهکه در آن هیچ توجهی به آینده فرزندان و رای و نظر آنها نشده
 شود. کمتری دارند و در برخی از موارد به جدایی ختم می

به اون میشه  برند این متعلقمی من دوازده سالم بود. یه رسمی بود تو قدیم میگفتن ناف بریده یعنی ناف بچه رو به اسم یکی دیگه "مریم: 
 خواد یا نه . ناف من رو هم به اسم پسرداییم بریدن. من دوازده سالم بود و اون سرباز بود،می دیگه .ولی فکر نمی کنند بچه بزرگ بشه اونو

 )سال شصت و چهار(.از سربازی که اومد منو برای اون عقد کرده بودند .یادمه ما با داییم تو یک خونه زندگی میکردیم پسر داییم دستمو
 "گفت بیا اینجا غذا بخور تو زن منی .می برد تو اتاق خودشونمی گرفتمی

. بابام هم هکنمیدوست داشتن. یه روز علی میاد با بابام صحبت پسرعموم منو خیلی دوست داشت بابا و مامانم هم علی رو خیلی "فهیمه:

 "میگه اگه خونوادت مشکلی نداشته باشن چه بهتر، عقد دختر عمو و پسرعموها تو آسمون بسته شده.
 
 ازدواج رهایی بخش -3
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گیرند. برخی دن تصمیم به ازدواج میمنظور از ازدواج رهایی بخش ،ازدواجی است که دختران برای رها شدن از فضای خانه پدری و آزاد ش

د. این نکنمیخوردن و سرزنش و شماتت دیگران، ازدواج  "تو خونه مونده"از این افراد به دلیل باالرفتن سن ازدواجشان و ترس از  برچسب 
 است. های طرف مقابل نشدهها و ویژگینوع ازدواج عقالنی نبوده و توجهی به مالک

ن گفتم آره. این بله گفتن من نه اینکه بگم دوستش داشتم نه. به خاطر این بود که زودتر از این خانه برم و آزاد من اون زما "معصومه : 
 "بشم. از طرفی مامانم همیشه میگفت تو تو خونه موندی و کسی نمیاد تو رو بگیره و ترشیده شدی و... اینا روم تاثیر گذاشته بود.

که میگذشت بهشون میگفتن دختر تو خونه مونده. خواهر من همینطوری بود من از اون زودتر  18ز تو دوستام بودن که سنشون ا"زهره: 
 "ازدواج کردم. و این نگرش خیلی بد بود. و آسیب روحی زیادی دیده بود.

 ازدواج اجباری غیر مستقیم -4
د که در صورت عدم قبولی در دانشگاه باید ازدواج دانستنازدواج اجباری غیر مستقیم، منظور ازدواجی است که دختران  به طور ضمنی می

 کنند.  

گفتن اگه امسال کنکور قبول نشی باید ازدواج کنی تو خونه شوهرت درس بخون احساس میکردم اینا مسوولیت نگه داری یک  "ستاره :
ازدواج  ادن سال بعد بخونم مجبور شدمجنس بنجل رو داشتن انگار بعد من قبول نشدم شهرستان قبول شدم گفتن نه فقط مشهد اجازه هم ند

 "کنم و اصال ازدواجم کامال اجباری بود  اجبار غیر مستقیم بود با شالق نمیزدنت ولی بود اجباره 
 
 ازدواج خود گزین-5

انتخاب  ، قدرتهایی که از نظر فرهنگی و اقتصادی در سطح باالتری قرار دارند، به ویژه دخترانی که تحصیالت دانشگاهی داشتهدر خانواده
است. خانواده نقش راهنما و حمایتگر را داشته و انتخاب و تصمیم نهایی را به عهده بیشتری داشته ونظر و رای خودشان اهمیت داشته

 گذارند. دخترشان می
ه. بعدش م و گفتم نخب فرامرز که دوست برادرم بود و خانوادم کامل میشناختنش. وقتی اومد خواستگاری من خیلی تمایل نداشت"فریبا: 

ماه با هم بیرون میرفتیم و صحبت  5داداشم با من صحبت کرد گفت چندین جلسه با هم صحبت کنید بعد نظرتو بده. من و فرامرز حدود 
کردیم تا همو بیشتر بشناسیم. بعدش فهمیدم اون مالکایی که من میخوام رو داره و جواب مثبت دادم. پدرم هم از اول گفت خودت می

 "میم بگیر . تص
 

  90و  80ج(الگوهای ازدواج دهه 
 
 ازدواج خود گزین-1

ها، تقریبا تمام مصاحبه شوندگان، چه دخترانی که رابطه پیش از ازدواج ند. طبق یافتهکنمیازدواجی که افراد خود، همسرآینده خود را انتخاب 
اند، حق انتخاب داشته و تصمیم نهایی به عهده تگاری با هم آشنا شدهو در مراسم خواس ای نداشتهاند و چه دخترانی که هیچ رابطهداشته

 است. خودشان بوده

من با همسرم رابطه قبل از ازدواج نداشتم. اونا میاین خواستگاری و بعد از چندین جلسه گفتگو و پرس و جو فهمیدم که با مالکایی که "ندا: 
 "من دارم جور در میاد و ازدواج کردیم.

ن و محسن قبل از ازدواج با هم رابطه داشتیم و مامانم از رابطه ما کامال باخبر بود. ما حتی برای ادامه تحصیل که رفتیم تهران، م"پریسا: 
  "همخونه بودیم حدود یکسال. بعدش تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. و اونا به شکل سنتی امدن خواستگاری و ...

 
 ازدواج عاشقانه غیر عقالنی -2

از ازدواج عاشقانه غیر عقالنی، ازدواجی است که برپایه عشق و عالقه آتشین و بدون منطق باشد. به عبارتی برخی از دختران و پسران  منظور
ازدواج  گیریها در شکلشود نظر خانوادهشوند و احساسات شدید عاطفی در این نوع روابط باعث میگیری ازدواج وارد رابطه میقبل از شکل

. در این ندکنمیها، اقدامات غیر عقالنی مانند: اعتصاب، تهدید به خودکشی و خودزنی و... رار نگیرد. در نتیجه با مخالفت خانوادهمد نظر ق
 های طرف مقابل خیلی توجه ندارد. نوع ازدواج شخص به ویژگی
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ابطه جنسی هم داشتیم. خانواده هامون از نظر سطح سال دوست بودیم و رابطه داشتیم. ما تو دوران دوستی ر 5من با معین نزدیک "ریحانه: 
اش و ه با کلی مکافات یه شب مامانش و بابکنمیه مامانش قبول نکنمیمالی و فرهنگی با هم متفاوت بودن. وقتی معین با خانوادش مطرح 

م خورد و دعوا شد. بابای منم گفت خودش اومدن خواستگاری اما همونشب مامانش گفت من راضی به این ازدواج نیستم و حتی مراسم به ه
 عمرا دخترمو به پسر شما بدم. اونجا خانواده من فهمیدن که ما باهم دوست بودیم. بابام گوشی و لپ تاپ رو ز من گرفت و من تو خونه بودم

ضاع یم. دیگه وقتی دیدن اوبه نوعی زندانی شدم.منم اعتصاب کردم غذا نمیخوردم. آخراش گفتم خودمو میکشم اگه نذارین با هم ازدواج کن
خیلی داغونه بابام گفت به شرطی که بابابزرگش و مامان بزرگش بیان. دیگه اونا اومدن و ما ازدواج کردیم. ولی مامان و باباش اصال تو 

 "مراسمات نبودن.
ال عاشقانه بود. من همیشه میگم من چون تو سن کم با شوهرم وارد رابطه شدم و عشق آتشین داشتم نسبت به اون. ازدواج ما کام"مهال: 

 "اگر خانواده من مخالف بودن من قطعا تابع نظر اونا نبودم و سعی میکردم متقاعدشون کنم.
 
 ازدواج عاشقانه عقالنی -3

 ع ازدواجاست. اما در این نوگیری ازدواج شکل گرفتهدر این نوع ازدواج، دو طرف قبل از ازدواج رابطه داشته و عشق و عالقه قبل از شکل
 ها،های دیگر مانند خانوادهدهند بلکه به جنبهگیرد. اشخاص تنها عالقه و عشق خود را مالک قرار نمیها مورد توجه قرار مینظر خانواده

  ند. در اینجا اگر خانواده راضی به ازدواج نباشد و مخالفت کند، دختر تابع نظر خانواده است.کنمیسطح مالی و فرهنگی و... توجه 
درسته که من و بهزاد اول به هم عالقه پیدا کردیم و بعد ازدواج، اما اگر خانواده م مخالفت میکردند قطعا منم هم با بهزاد ازدواج "فریده: 

 "نمیکردم.
 واب من منفیمخالف ان قطعا جای من به محمد گفتم با اینکه عاشق توام اما اگه احساس کنم چه خانواده تو و چه خانواده من ذره"فرحناز: 

 "خواهد بود.
 
 ازدواج رهایی بخش-4

ازدواج رهایی بخش در این دوره، نیز به معنای دور شدن از فضای منزل پدری است. دختران برای به دست آوردن آزادی و تجربه زندگی 
 گیرند. بهتر تصمیم به ازدواج می

طر اینکه تو خانواده بزرگ شده بودم  آزادی نداشته بودم و معیارم این م میبینم منم بچه بودم و من به خاکنمیمن االن که فکر  "ریحانه:
بود که با کسی ازدواج کنم که بهم آزادی بده شاید خیلی مسخره باشه. من عقده مشروب خوردن، سیگار کشیدن، مهمونی رفتن رو داشتم . 

 "و منم برای همین ازدواج کردم.   برای همین فقط معیارم این بود که با کسی ازدواج کنم که به من آزادی بده.

اوضاع خونه خیلی داغون بود؛ مامانم مریض بود، بابام نبود خونه، داداشام بعضیاشون معتاد بودن بعضیاشونم کار نمیکردند. من مجبور "فرزانه: 
داشت و طالقشون داده بود ولی  بودم هم کار کنم هم مامانمو جمع کنم. شانس خوبی برای ازدواج هم نداشتم. شوهرم با اینکه دو تا زن

 "وضعیت مالی خوبی داشت گفتم ازدواج کنم تا ازین خونه برم. بعدها فهمیدم بابام از شوهرم در قبال ازدواج ما پول هم گرفته. 
 

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه 
های مهم فرهنگ هر جامعه محسوب از بخشرود. و یکی انتخاب همسر یکی از اساسی ترین اقدامات در طول زندگی هر شخص به شمار می

د. این پژوهش کنمیها و آداب و رسوم خاص آن جامعه پیروی شود، بنابراین متناسب با هر جامعه در هر زمان و مکانی از هنجارها، ارزشمی
اختاریافته از مصاحبه نیمه س است. برای شناسایی الگوهاگرفته با هدف بررسی مقایسه الگوهای ازدواج در سه نسل به صورت کیفی صورت

 50و  40های دهد که در در بین زنانی که در دههها نشان میاست. یافتهشدهشمسی استفاده  90تا  40های زن ازدواج کرده در دهه 27با 
های ( ازدواج3ین ترکیبی، های غیرگز(ازدواج2های غیرگزین مطلق، ( ازدواج1است که شامل: الگوی ازدواج وجود داشته 4اند، ازدواج کرده

ها گیری بوده و به نوعی ازدواجها دختران فاقد قدرت انتخاب در تصمیمهای رهایی بخش است. در این نوع ازدواج( ازدواج4خویشاوندی و 
ن از قدرت انتخاب رااند دختاست. البته در بین کسانی که در آن زمان تحصیالت باالتری داشتهبه صورت از پیش تعیین شده و تحمیلی بوده

د ای که دختران به دلیل حُجب و حیا و اعتقاد شدیاست به گونهاند اما این حق انتخاب منوط به انتخاب پدر بودهگیری برخوردار بودهو تصمیم
ران، تغییراتی حصیالت دختهای بعد نیز با باالرفتن سطح تاند. طبیعتاَ در دورهگذاشتهبه انتخاب درست پدر تصمیم نهایی را به عهده پدر می
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ای که در دوره دوم، در کنار الگوهای ازدواج خویشاوندی، است؛ به گونهدر الگوهای همسرگزینی و میزان قدرت انتخاب دختران صورت گرفته
وده ن ترکیبی بها به صورت غیرگزیرهایی بخش و ازدواج اجباری غیر مستقیم، شکل غالب ازدواجهای ازدواج از پیش تعیین شده، ازدواج

اند. این تغییرات و میزان قدرت در دوره سوم به اوج خود بدین گونه که دختران از قدرت بیشتری در انتخاب همسر آینده خود برخوردار بوده
ود شکمرنگ میها در امر ازدواج دختران ند و نقش خانوادهکنمیرسد بدین معنی که تقریبا دختران در دوره سوم خود، همسرخود را انتخاب می

ند. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، افزایش تحصیالت دختران و شاغل شدن آنان و به کنمیو نقش راهنما را برای فرزندان خود ایفا 
فتن ااست که این خود باعث اهمیت یدنبال آن حضور پررنگ دختران در جامعه، میزان روابط قبل از ازدواج در این دوره بسیار افزایش یافته

ای تقریبا تمامی مصاحبه شوندگان در دوره سوم، مهمترین معیار برای ازدواج را وجود عشق و است. به گونهعشق و عالقه در امر ازدواج شده
اج واند و بنابراین شکل غالب ازدواج در این دوره، ازدچنین اکثر آنها تجربه روابط عاطفی پیش از ازدواج را داشتهعالقه بیان کرده و هم
های بزرگتر، های جوانتر به جای نسلگوید: با جانشین شدن نسل( منطبق است. او می1372ها با نظریه اینگلهارت )عاشقانه است. این یافته

 د وکنیمهای افراد تغییر و... ارزشالت، یتحص ،ینولوژکو ت یتوسعه اقتصادبینی متداول در این جوامع دگرگون شده و با تغییر در جهان
ی در ازدواج خود اای که امروزه دختران نسبت به گذشته نقش تعیین کنندهگیرد.  به گونهنگرش افراد به هسرگزینی نیز دچار تحول قرار می

؛ 1393یگران،و د ؛ جنادله1379یگران،و د یآزاد ارمکچنین این نتیجه با تحقیقات ند. همکنمیدارند و همسر آینده خود را، خود انتخاب 
دهد که الگوی همسرگزینی خویشاوندی روبه افول است. تقریبا تمام دخترانی نیز منطبق است. نتایج نشان می 1387یگران،و د بخشجهان

اند اما در نسل جدید نه تنها نگرش به ازدواج اند، تجربه ازدواج خویشاوندی در خانواده خود داشتهازدواج نموده 70تا  40های که در دهه
 ها نیز تمایلی به این نوع ازدواج ندارند. است بلکه خانوادهی شدهخویشاوندی منف

گردد برای ارائه است. پیشنهاد میسال اخیر در شهر مشهد بوده 60دستاورد کلی این پژوهش کشف و شناسایی الگوهای همسرگزیی در 
ود. در این ش ا رویکرد کمی و با روش پیمایش اقدامتصویری جامع و هم چنین پراکنش این الگوها در شهر مشهد نسبت به انجام پژوهشی  ب

 پژوهش میتوان الگوهای استخراج شده در تحقیق کیفی حاضر را عملیاتی نمود. 
 

 خالصۀ کلیدی پژوهش
 برداری بیشتر همایش و محققان تکمیل کنید:در این بخش جدول زیر را برای انتشار جداگانه و بهره      

 . خالصۀ کلیدی پژوهش15جدول 

 پیشنهاد کلیدی پژوهش چه بود؟ یافتۀ کلیدی پژوهش چه بود؟ مسئلۀ کلیدی پژوهش چه بود؟

 سال اخیر 60شناسایی الگوهای ازدواج در 

 شکل غالب ازدواج: 
 در نسل اول: ازدواج غیرگزین 

 در نسل دوم: ازدواج غیرگزین ترکیبی
 در نسل سوم : خودگزین عاشقانه

 ررسی پراکنش الگوهای کشف شده  ب
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