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1- مقدمه و طرح مسئله

در زندگی انسان از ميان تمام نهادها و سازمان های اجتماعی، خانواده 

نقشی خاص و اهميتی بسزا دارد. تمامی آنان كه در باب جامعه انديشيده اند، 

همه مصلحين، حتی روياگران و آنان كه به اتوپيا روی كردند، برخانواده و 

اهميت حياتی آن برای جامعه تأكيد ورزيده اند. به درستی هيچ جامعه ای 

برخوردار  سالم  خانواده هايی  از  چنانچه  كند،  سالمت  ادعای  نمی تواند 

نباشد)ساروخانی11:1381(. مطابق آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال 

كشور در سال 88 نسبت طالق به ازدواج بيشترين رقم را نسبت به سال های 

گذشته داشته است به طوری كه از هر 100 ازدواج، 14/26 مورد به طالق 

منجرشده است. در اين ميان چگونگی همسرگزينی در شکل دادن ويژگی 

و سرانجام خانواده نقش اساسی دارد. دگرگونی های سريع چون پيدايش 

وسايل  گسترش  و  شهر  به  روستاييان  سريع  مهاجرت  بزرگ،  شهرهای 

ارتباطی موجب بروز تغييرات همه جانبه ای در امر انتخاب همسر شده است.

توسعه  به خصوص  ـ  مدرنيزاسيون  فرايند  تسريع  با  نيز  ما  كشور  در 

شهرنشينیـ  از يک طرف امکان ورود جوانان به اجتماع و درنتيجه رويارويی 

و امکان آشنايی و ازدواج بين افراد با الگوهای متفاوت بيشتر شده است و 

از طرف ديگر با گسترش فردگرايی كه خود از نتايج گسترش مدرنيزاسيون 

است افراد برای انتخاب همسر به معيارهای عشق رمانتيک متوسل می شوند.

برخی ادعا می كنند كه امروزه ازدواج از قيد و بند خانواده رها شده، اندك 
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اندك برخی از قيود اجتماعی نيز كنار می روند و به صورت آشکار و پنهان 

تنها بر عشق وعالقه و اميال زوج تأكيد می شود )اعزازی 1376: 100(. گيدنز 

است  درآمده  رابطه ای  به صورت  پيش  از  بيش  ازدواج  »امروزه  می گويد: 

ادامه آن احساس رضايت عاطفی خاصی است كه از  كه دليل پيدايش و 

همزيستی و ارتباط نزديک با همسر مطلوب حاصل می شود« )گيدنز131:1378(. 

عشق رمانتيک به عنوان جلوه ای از عشق مدرن در جوامع در حال توسعه و 

از جمله در جامعه ما رخ نموده است )صادقی فر 1387: 111(.

مقابل  به طرف  نسبت  ميل و كشش  اساس  بر  رمانتيک  عشق  معموالً 

احساس  دليل  به  می شود  باعث  رمانتيک  عشق  واقع  در  می شود.  ارزيابی 

تطابق طرف مقابل با ويژگی ها و معيارهای ذهنی و شخصی فرد نوعی كشش 

نسبت به او احساس شود. هدف مقاله حاضر اين است كه مشخص كند تا 

چه حد به كارگيری عشق رمانتيک باعث تحقق ارزش های زوجيت می شود.

در اين مقاله ارزش های زوجيت در واقع همان ارزش های اخالقی است 

كه بر اساس الگوهای فرهنگی ايرانی- اسالمی، زوجين از همسر خود انتظار 

می  شود.  زناشويی  از  باعث رضايت  آن ها  تحقق  و  دارند  را  آن ها  رعايت 

در صورت محقق نشدن اين انتظارات بنيان خانواده در معرض فروپاشی 

قرار می گيرد. ارزش های اخالقی در واقع همان ارزش های اجتماعی هستند 

كه با بيشترين فشار اخالقی همراه اند و درون  مايه اخالق شخصی فرد را 

می سازند. شخص تعهد وجدانی دارد كه آن ها را محترم بشمارد و جامعه 
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نيز فعاالنه شرايط ايفای اين تعهد را تأمين می كند )نيک گهر 1383: 218(. به 

عبارت ديگر در اين مقاله منظور از ارزش های زوجيت، ارزش های اخالقی 

هستند كه در ازدواج و رابطه زوجيت كاركرد دارند. با بررسی چگونگی 

تحقق يا عدم تحقق ارزش هاي زوجيت می توان موفقيت و يا عدم موفقيت 

در ازدواج را ارزيابی كرد. در واقع می توان اين سؤال را پرسيد كه آيا عشق 

رمانتيک ـ كه به عنوان جلوه ای از فرهنگ مدرن و فردگرايی ناشی از آن در 

مناسبات ميان افراد پيش از ازدواجـ  مي تواند پس از ازدواج نيز باعث تحقق 

ارزش های زوجيت گردد. 

ارزش های زوجيت مفهومی است كه در اين تحقيق جايگزين مفهوم 

رضايت از زوجين شده و شامل كليه ارزش های اخالقی است كه با وجود 

اين اصول  انتظار داشت.  آن ها در رابطه زوجين، می توان رابطه موفقی را 

اخالقی خود به دو بخش ارزش های عام تر اخالقی و نيز اصول ارزشی كه 

خاص روابط زوجيت هستند تقسيم می شوند.

 در سال های اخير با افزايش فردگرايی در جامعه، خانواده و به  خصوص 

همسرگزينی نيز از اين جريان متأثر بوده است. تبلور اين مسئله در معيارهاي 

جوانان براي انتخاب همسر ـ كه براساس عشق رمانتيک است ـ مشاهده 

مي شود. به نظر می رسد عشق رمانتيک ـ كه نتيجه  سير تاريخی در فرهنگ 

برخی  معيارهاي  از  يکی  فرهنگی،  پديده  عنوان  به  ـ  است  زمين  مغرب 

ازجوانان امروزی برای انتخاب همسر شده  است. اين در حالی است كه 
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تا دهه های پيش شکل غالب ازدواج ها در ايران »ازدواج تنظيم شده« بود؛ 

يعنی ازدواجی كه در آن بيشتر مصالح اجتماعی مالك بود، اما امروزه با رواج 

فردگرايی و توجه افراد به عشق رمانتيک در انتخاب همسر، در خانواده های 

ايرانی تغييری اساسی در حال وقوع است. 

بديهي است وجود يک خانواده سالم و موفق تنها در صورتي امکان پذير 

است كه ارزش های اخالقی حافظ روابط زوجين و پاسدار خانواده ـ كه در 

اين مقاله در ارزش های زوجيت ناميده مي شود ـ محقق شود. بنابراين اين 

تحقيق در پي پاسخ به اين سؤال است كه آيا به كارگيری عشق رمانتيک در 

انتخاب همسر تأثيری در تحقق و يا عدم تحقق ارزش های زوجيت خواهد 

داشت يا خير؟  

2- پیشینه تحقیق

اين مقاله، در حوزه همسرگزينی و  با موضوع  بيشتر تحقيقات مرتبط 

چگونگی روابط زنان ومردان انجام شده است؛ برای نمونه كفارت تحقيقی را 

در ميان دانشجويان سفيدپوست از پنج دانشگاه در فيالدلفيا و نواحی اطراف 

آن انجام داد. نتايج اين تحقيق تفاوت های تأمل برانگيزي را در گرايش های 

نيز  متغير سن  كنترل  با  زنان حتی  زنان و مردان آشکار ساخت.  رمانتيک 

تجربيات رمانتيک بيشتری از مردان داشتند. البته اين تفاوت ها با نزديک شدن 

به زمان ازدواج كاهش يافته و رقم های گزارش شده برای مردان با رسيدن به 

.(kephart1967:470-474) زمان ازدواج معکوس می شوند
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در سال 1978 ويلکينسون 24  گروه را در ميان فرهنگ های مختلف 

آمريکا آزمايش كرده و همبستگی قوی را بين اين دو متغير به دست آورده 

است. نتايج تحقيق حاكي است، در فرهنگ هاي زير تأثير عشق رمانتيک در 

ازدواج به حداكثر می رسد:

1( ازدواج هايي كه دو جوان در مدت طوالنی مالقات ها و دوره نامزدی 

ــرت آزادانه دارند، اما در مورد روابط جنسی با محدوديت هايی  اجازه معاش

مواجه اند؛

از  خارج  رمانتيک  و  روابط جنسی  از  را  متأهل  افراد  كه  جوامعی   )2

چارچوب ازدواج منع می كنند؛

3( جامعه ای كه اعضای خود را متقاعد مي كنند كه عشق رمانتيک، ازدواج 

.(Wilkinson1978: 141-148)و روابط جنسی در كنار هم قرار می گيرند

   اكرم صادقی فر تحقيقی با عنوان »بررسی وضعيت عشق در ازدواج 

و چگونگی تغيير آن در طول زندگی مشترك« انجام داده است.نتايج اين 

تحقيق نشان می دهد كه مردان بيشتر از زنان عشق را با رابطه جنسی تعريف 

می كنند. مصاحبه شوندگان با اشاره به زندگی مشترك خود به عواملی اشاره 

كردند كه پس از مدتی سبب كم رنگ شدن عشق در زندگی آن ها شده است. 

اين مسائل شامل آشکار شدن نقص ها و منطبق نبودن تصوير ذهنی ايده آل با 

واقعيت، برآورده نشدن توقعات و نيازها )جسمی، جنسی، روانی، عاطفی(، 

پذيرفته نشدن طرف مقابل و تساهل در رابطه، بی توجهی و غفلت در رابطه، 
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نبود امکان نقد و گفت وگوی صادقانه، نبود پويايی و رشد فردی، نبود تالش 

برای شناخت خود و ديگری، توجه نکردن به حوزه شخصی طرف مقابل، 

مسائل فرهنگی و مشکل خانواده ها، مسائل مالی، عادی شدن و روزمرگی، 

احساس محصور شدن و تحت مالکيت درآمدن بودند )صادقی فر  1387(.

منصوره تبريزی تحقيقی را با عنوان »رضايت از رابطه زناشويی از رهگذر 

كنش اخالقی« انجام داده است.بر اساس يافته های اين تحقيق بسياری از 

مؤلفه هايی كه از نگاه زوجين پيش شرط رابطه رضايت بخش است، مؤلفه های 

اخالقی هستند. به نظر همه افراد مفاهيمی چون صداقت، مسئوليت پذيری، 

احترام،  مؤلفه هايی چون كسب  تحقق  پيش شرط  نمونه  و گذشت  اعتماد 

صميميت و محبت به شمار می آيند )تبريزی1387-88(.

نتايج بررسی ها نشان می دهد، پژوهش های انجام شده در خارج از كشور 

بحث های دقيق تری در مورد عشق رمانتيک در مناسبات زن و مرد انجام 

يعنی  به صورت كليشه ای ـ  اغلب  داده اند، در حالي كه تحقيقات داخلي 

داشتن نگاه استعاليی و گذرا ـ مسئله عشق را مطرح كرده و شاخص های 

روشنی برای سنجش ميزان آن در انتخاب همسر به دست نمی دهند. نواقص 

مطالعات تجربی پيرامون موضوع در ايران، در تبيين نظری مسئله نيز به چشم 

می خورد.
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مفهوم »رضايت زناشويی« از مفاهيمي است كه در مفهوم سازی تحقيقات 

پيشين در ايران پيرامون زندگی خانوادگی زوجين، بسيار به چشم می خورد 

و بيشتر كلی و تکراری و  غير منطبق با شرايط فرهنگی جامعه ماست. به 

نظر می رسد ازدواج و زندگی خانوادگی در ايران جنبه های ارزشی و اخالقی 

گسترده تری دارد. از اين رو در اين مقاله با توجه به شرايط فرهنگی ايران 

و نيز مطالعات انجام شده از مفهومی به نام »ارزش های زوجيت« استفاده 

با ويژگی ها و  به نسبت دقيق تر و  اين مفهوم  به نظر می رسد  شده است. 

تالش  مقاله  اين  در  است.  منطبق تر  ما  جامعه  تاريخی  ـ  فرهنگی  شرايط 

شده است ابتدا موضوع عشق را از حالت ذهنی و استعاليی خارج كرده 

و آن را به عنوان يک مسئله قابل سنجش در ارتباط با شخصيت و گذشته 

زوجين بررسی كرد و سپس ميزان بهره  گيری از عشق رمانتيک و تأثير آن در 

تحقق»ارزش های زوجيت« بررسي خواهد شد.

3- مبانی نظری

بر اساس مطالعات اجتماعی، خانواده مهم ترين و پايه ای ترين نهاد در 

همه جوامع بوده است. در هر نهادی از جمله خانواده، اصول و ارزش های 

اخالقی حاكم اند كه با تنظيم مناسبات و تأمين تعلقات جمعی زمينه استحکام 

نهادها وعملکرد مناسب آن ها را فراهم می كنند. خانواده  ـ به خصوص در 

ايران ـ همواره از طريق ارزش های اخالقــی ـ كه صبغه دينی و فرهنگی 

عنوان  با  اخالقی  ارزش های  مقاله  اين  در  است.  شده  حمايت  ـ  دارند 
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ارزش های زوجيت ياد خواهند شد.

ــواده و ازدواج نيز  ــاد خان ــدن، نه ــه مدرنيزاسيون و جهانی ش با توسع

ــرات در راستای توسعه فردگرايی  ــده است. اين تغيي دستخوش تغييراتی ش

بوده و در كشور ما نيز به وقوع پيوسته است. تا ساليان گذشته در شکل گيری 

ــح جمعی مقدم بر  ــرگزينی معيارهای فرهنگ ومصال ــاد خانواده و همس نه

فردگرايی بوده است؛ اما طی دهه های اخير معيار های فردی وعشق رمانتيک 

به عنوان عامل مهمي در انتخاب همسر درآمده است.

عشق رمانتيک ـ كه در فرهنگ غربی ريشه دارد ـ بيشتر به مسائل فردي 

و ظاهري اشاره دارد؛ مسائل فردی و ذهنی مانند ايده آل گرايی و يافتن نيمه 

گمشده كه به شدت با گذشته فردی و خانوادگی اشخاص در ارتباط است و 

مسائل ظاهری مانند توجه به زيبايی و كشش جنسی نسبت به طرف مقابل و 

همچنين وجود صميميت بين زوجين. اين مسئله موجب می شود ارزش های 

زندگی  قوام بخش  و  ديگری  آسايش  كننده  تأمين  كه  ـ  اخالقی زوجيت 

خانوادگی است ـ با تنگناهای جدی مواجه شود.

اين تحقيق به دنبال كشف اين حقيقت است كه ورود عشق رمانتيک به 

مسئله همسرگزينی در كشور ما تا چه حد باعث و يا مانع تحقق ارزش های 

زوجيت كه ضامن دوام زندگی زناشويی است، خواهد شد.
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ــه معنای »معيارهای  ارزش ه��ای زوجیت: در اين مقاله مفهوم ارزش ب

انتخاب« كه مشخص كننده وضع مطلوب امور هستند به كار گرفته شده است. 

ــاب در مناسبات زوجيت  ــور از ارزش های زوجيت نيز معيارهای انتخ منظ

است كه وضعيت مطلوب و به سامان را از وضع نامطلوب و نابسامان متمايز 

می كند.

در تبيين ارزش های زوجيت ديدگاه های مختلفی وجود دارد. گولستون 

عنوان  به  را  ويژگی  شش  پايدار«  عشق  راز  »شش  كتاب  در  وگلدبرگ 

ارزش های زناشويی كه سبب استحکام زندگی مشترك می شوند ذكر می كنند. 

اين ارزش ها عبارت اند از: كشش جنسی، احترام، لذت، پذيرش، اعتماد و 

همدلی. در اين نظريه اولين ارزش، كشش جنسی است كه منظور از آن نه 

تنها داشتن احساسات جسمی نسبت به همسر بلکه حتی در يک عشق به 

كمال رسيده شامل كشش روحی بين زوجين هم مي شود. اصل دوم احترام 

است، يعنی هر يک از زوجين برای همسر خود ارزش قائل است و نسبت 

به او توجهی مؤدبانه دارد و در مقابل همين رفتار را از همسرش انتظار دارد. 

اصل سوم لذت است. براساس اين اصل زمانی كه زوجين از كنار هم بودن 

احساس لذت كنند، سعی مي كنند بيشتر برنامه ريزی های زندگی خود را بر 

اساس با هم بودن و در كنار هم بودن تنظيم كنند.
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به معناي پذيرفتن طرف مقابل  چهارمين اصل پذيرش است. پذيرش 

است البته نه به اين معنا كه همه ويژگی های او را بپذيرد بلکه به اين معنا 

اين  داشتن  علت  به  و  شناخته  خوبی  به  را  همسر  اساسی  ارزش های  كه 

شناخت نسبت به او، وي را اليق عشق واحترام مي داند. اصل پنجم اعتماد 

بين زوجين است. به طور كلی اعتماد يک ارزش اخالقی مهم در روابط بين 

فردی است كه در زندگی مشترك اهميت دو چندانی مي يابد. آخرين اصل 

همدلی است، همان چيزی كه با عنوان درك متقابل از آن ياد مي شود. زوجی 

كه با هم همدلی دارند موقعيت، احساسات وانگيزه های طرف مقابل را به 

خوبی شناخته و بنابراين رابطه موفقيت آميزی را خواهند داشت )گولستون 

وگلدبرگ1384: 52-284(.

بر اين اساس و نيز با بررسی ساير ويِژگی های فرهنگی جامعه ايران و 

همچنين پژوهش های انجام شده، می توان چهارده معيار ارزيابی را به عنوان 

از: خوش  اين ارزش ها عبارت اند  ايران دانست.  »ارزش های زوجيت« در 

نجابت،  مشکالت،  تحمل  پذيری،  مسئوليت  گذشت،  صداقت،  اخالقی، 

همدلی، اعتماد، پذيرش، لذت، احترام، كشش جنسی، تمکين و وفاداری.

عشق رمانتیک: در تبيين عشق رمانتيک از سه نظريه استفاده شده است؛ 

اولين نظريه ديدگاه استرنبرگ درمورد عشق است كه به نظريه مثلثی عشق 

معروف است. عشق كامل از ديدگاه استرنبرگ سه جزء اساسی دارد. اين 

اجزا عبارت اند از: صميميت، شور جنسی يا ميل و تعهد. از نظر استرنبرگ 
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صميميت و كشش يا شور جنسی، عشق رمانتيک را به وجود می آورند و 

شامل هيجانات و كششی است كه بين دو نفر وجود دارد )خدايی 1385: 86(.

ــر صميميت به نزديکی ميان طرفين ازدواج و از بين رفتن مرزهای  عنص

ــود. هنگامی كه دو نفر صميميت را وارد رابطه خود  ــقانه مربوط می ش عاش

ــقانه فراتر می روند. صميميت  ــد زيادی از قيد و بندهای عاش ــد تا ح می كنن

ــق و صادقانه با يکديگر  ــرد ارتباطی عمي ــش می آيد كه زن و م ــی پي هنگام

ــود تا با يکديگر همدلی كرده و در مواقع  برقراركنند و اين امر موجب می ش

نيازمندی بتوانند به يکديگر كمک كنند. 

ايده  آلی  »نمونه  نظريه  تبيين عشق رمانتيک،  نظريات در  از  يکي ديگر 

يافتن  دنبال  به  اين نظريه، هر فرد  بر اساس  از كارل يونگ است.  ناآگاه« 

همسری است كه ويژگی های رفتاری مشابه با خود را داشته باشد و وجود 

فردی از هر نظر مشابه با يک انسان برای بقای نوع بشر الزم و ضروری 

است. براي هر فرد داشتن يک ايده آل ذهنی كه از قبل در ذهن او وجود دارد 

و گمان می كند كه بايد از هر جهت مانند وي باشد يعنی مثل او بيانديشد، 

مثل او تصميم بگيرد و مثل او رفتار كند، از ويژگی های عشق رمانتيک است 

افراد كه حاصل  ايده آلی در ذهن  )تبريزی 1388: 35(. در واقع وجود چنين 

تجارب گذشته آن هاست اجتناب ناپذير بوده و خود يکی از وجوه مهم عشق 

رمانتيک است. بنابراين برخالف تصور، انتخاب همسر بر اساس عشق امری 

كامال غير عقالنی نبوده بلکه بر اساس منطق خاص می باشد كه اين منطق 
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ريشه در تجارب، گذشته، ايده آل ها و به طور كلی شخصيت افراد دارد.

نظريه سوم، نظريه زبان جهانی عشق هندريکس است. براساس نظريه 

»زبان جهانی عشق« همه افراد در كودكی ويژگی های كودكانه ای را داشتند 

كه والدين برای ورود به مرحله بزرگسالی آن ويژگي ها را سركوب كرده اند. 

از نظر او، در واقع افراد عاشق كسانی می شوند كه دارای ويژگی هايی هستند 

كه در كودكی از آن ها محروم شده اند. در واقع با ديدن او تصور می كنند 

كه دوباره به كودكی خود بازگشته اند و همين به آن ها حس سرزنده بودن 

می دهد، احساس می كنند كه او را از قبل می شناسند. اين آشنايی ديرينه به 

خاطر اين است كه او را واجد صفات خود مي دانند، صفاتی كه براي ورود 

به مرحله بزرگسالي باالجبار از داشتن آن ها محروم شده اند و حاال با ديدن 

او گمان می كنند كه »نيمه گمشده خود« را يافته اند. يافتن نيمه گمشده  به 

اين دليل كه افراد را به ياد دورانی می اندازد كه شخصيت كاملی داشتند و 

هنوز از بخش هايی ازآن محروم نشده بودند به آن ها احساس آرامش می دهد 

)هندريکس1383: 84-86(. بنابراين يافتن نيمه گمشده به عنوان ويژگی ديگری 

از عشق رمانتيک در اين كار سنجيده شده، از آنجاكه همه افراد مرحله گذر 

از كودكي و ورود به بزرگسالی و صدمات روحی ناشی از چنين انتقالی را 

تجربه كرده اند، چنين تمايلی به يافتن نيمه گمشده و در نتيجه انتخاب بر 

اساس عشق رمانتيک در همه افراد وجود دارد. بنابراين عشق رمانتيک در 

اين نظريه ها  اين گونه تعريف می شود: بنابر نظريه نمونه ايده آلی ناآگاه شامل 
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احساسات ايده آل گرايانه، برطبق نظريه زبان جهانی عشق شامل احساس 

يافتن نيمه گمشده و از نظر استرنبرگ عشقی است كه درآن ميل جنسی و 

صميميت وجود دارد.

ــخ داد كه  ــه تحقيق چنين پاس ــه پرسش اولي ــاس، مي توان ب ــن اس براي

ارزش های زوجيت از نظر درجه و ميزان  جهت گيری فردی و لذت طلبانه و 

يا جهت گيری جمعی و اخالقی بودن متفاوت اند. بعضی ارزش های زوجيت 

جنبه اخالقی ديگرخواهانه و برخی ديگر جنبه فردی و لذت طلبانه بيشتری 

ــماره 1 جايگاه ارزش های زوجيت برروی  دارند. بر اين اساس در نمودار ش

طيف نشان داده شده است.
نمودار 1: طیف ارزش های زوجیت براساس درجه فردگرایی

بیشترین درجه فردگرایی        کمترین درجه فردگرایی
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به نظر می رسد وجود عشق رمانتيک با تحقق ارزش های زوجيتی كه 

در  دارند.  قوی  مثبت  رابطه  دارند  لذت طلبانه  و  فردی  بيشتر  جهت گيری 
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حاليکه در مورد ارزش های زوجيت اخالقی نمي توان چنين پيوندي را انتظار 

داشت.

رابطه بين وجود عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت تحت تأثير 

عوامل ديگری نيز قرار دارد. عواملی كه موفقيت يا شکست زندگی مشترك 

بين عشق رمانتيک و تحقق  تعيين می كنند. در واقع می توان گفت  نيز  را 

ارزش های زوجيت روابط متقابلی وجود دارد، ولی نمی توان ادعا كرد كه 

وجود عشق رمانتيک متضمن موفقيت زندگی مشترك خواهد بود. در نمودار 

زير رابطه متقابل عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت ترسيم شده 

است.
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نمودار 2: رابطه متقابل عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیتسا

                      تحقق ارزش های زوجیت                                                               عشق رمانتیک

اعتمادخوش اخالقی

ايده آل گرايیپذيرشصداقت

يافتن نيمه گمشدهمسئوليت پذيریگذشت

شور جنسیاحترامتحمل مشكالت

توجه به زيبايیهمدلینجابت

صميميتتمكينوفاداری

لذتكشش جنسی

4- روش شناسی تحقیق
داده های استفاده شده در اين مقاله از طريق  پيمايش1 به دست آمده است. 

جامعه آماری تحقيق شامل 300 نفر از زوجين ساكن تهران اند كه به دو گروه 

و در مناطق باال، متوسط و پايين شهر تهران تقسيم شده اند. در واقع برای 

اينکه رابطه بين عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت بررسی شوند، با 

دخالت دادن وضعيت زندگی خانوادگی آن ها، نمونه از ميان دو گروه انتخاب 

1- survey
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شده است. گروه اول، كليه زوجينی كه در نيمه اول سال 1389 پرونده طالق 

آن ها دريکی از شعب دادگاه های خانواده شماره يک يا دو شهر تهران بسته 

شده و از هم جدا شده اند. اين افراد كه شامل 120 مرد و زن می باشند از دو 

مجتمع قضايی شماره 1 و2 تهران انتخاب شده اند. اين دسته بندی بر اساس 

مناطق باال و پايين شهر تهران صورت گرفته و سپس در هر مجتمع قضايی 

زوجين به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شده اند.

گروه دوم، زوجين سه منطقه باال، متوسط و پايين شهر تهران هستند 

كه زندگی زناشويی عادی دارند. در انتخاب اين افراد از روش نمونه گيری 

خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، بدين ترتيب كه شهر تهران به 

سه منطقه باال، متوسط و پايين تقسيم شده و سپس در داخل هر منطقه بر 

اساس محله های شهری بلوك بندی صورت گرفته و خانوارهايی در داخل 

اين بلوك ها انتخاب شدند. واحد مشاهده در تحقيق  زن يا مرد بين 20-45  

ساله بوده است.

اعتبار و روایی: درسنجش اعتبار ابزار اندازه گيری، از اعتبار صوری )نظر 

سه نفراز اساتيد( و اعتبار تجربی )استفاده ازتحقيقات ديگر مانند پرسش نامه 

استاندارد گولستون وگلدبرگ( استفاده شده است. اين تحقيق از اعتبار سازه 

نيز بهره برده است، زيرا در آن از تحليل عاملی نيز كمک گرفته شده است 

)kmo=0/95(. برای سنجش پايايی از  آلفای كرونباخ استفاده شد كه مقدار 

آن در تمامی متغيرها باالی 0/9 بوده است.
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5- تعریف مفاهیم

ــت در اين تحقيق،  ــور از ارزش هاي زوجي ارزش ه��ای زوجیت: منظ

ــاس رضايت زوجين  ــه چهارده ارزش اخالقی است كه سبب احس مجموع

ــود. اين ارزش ها شامل خوش اخالقی، صداقت،  ــويی مي ش از زندگی زناش

گذشت، مسئوليت پذيری، تحمل مشکالت، نجابت، همدلی، اعتماد، پذيرش، 

لذت، احترام، كشش جنسی، تمکين و وفاداری می باشد. اين چهارده ارزش 

ــه با طيف ليکرت از خيلی كم )با كد 1( تا خيلی زياد )با  ــل از دو گوي حداق

كد 5( تشکيل شده اند.

عشق رمانتیک: عشق رمانتيک در تعريف نظري عبارت است از اينکه 

فرد در انتخاب همسر به عوامل ذهنی و شخصيتی فرد و آنچه در گذشته او 

بوده استـ  مانند ايده آل گرايیـ  و يافتن نيمه گمشدهـ  و نيز مسائل ظاهری 

و عينی ـ مانند زيبايی طرف مقابل و داشتن كشش جنسی نسبت به او ـ و 

همچنين داشتن صميميت با طرف مقابل توجه كند.بنابراين عشق رمانتيک 

شامل 5مؤلفه اصلی است، كه هر مؤلفه حداقل از دو گويه با طيف ليکرت از 

خيلی كم )با كد 1( تا خيلی زياد )با كد 5( تشکيل شده است.
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6- یافته های پژوهش

6-1- ويژگی های جمعيتی جامعه بررسی شده

شامل  تحقيق  آماری  نمونه   ،1 شماره  جدول  مندرجات  اساس  بر 

ويژگی های زير است:

زن  و55/3درصد  مرد  درصد   44/6 پاسخ گو،  نفر   300 مجموع  از   -

بوده اند. همچنين باالترين درصد افراد پاسخ گو مربوط به سنين 25 تا 30سال 

می باشد كه 34/3 درصد پاسخ گويان را تشکيل می دهند. كمترين درصد نيز 

به سنين 40تا 45 سال مربوط می شود كه تنها 6درصد از كل پاسخ گويان را 

در برمي گيرند. براين اساس می توان گفت كه بيشتر پاسخ گويان را افراد جوان 

تشکيل می دهند.

- 45 درصد از كل پاسخ گويان كه بيشترين تعداد را نيز دربرمي گيرند، 

بين 0 تا 5 سال از ازدواجشان مي گذرد. كمترين تعداد پاسخ گويان نيز كه تنها 

1 درصد آن ها و 3 مورد را شامل مي شده،  مربوط به افرادي است كه بين 20 

تا 25 سال از ازدواجشان مي گذرد. 

- بيشترين تعداد افراد مربوط به كسانی است كه 1 فرزند دارند و تعداد 

نيمی از كل پاسخ گويان )49/3 درصد( را  آن ها 148 مورد بوده كه تقريباً 

نداشته و 24/7  فرزندی  كه  افرادی هســتند  آن  از  تشکيل می دهند. پس 

پاسخگويان  كمترين  همچنـين  می شوند.  شامل  را  پاسخ گويان  از  درصد 

كساني هستند كه صاحب 2 فرزند بوده و 24/3 درصد از كل پاسخ گويان را 
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در برمي گيرند. به طور كلي بيشتر پاسخگويان كمتر از 2 فرزند دارند. 
جدول 1 : توزیع فراوانی و درصدی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت، سن، مدت 

ازدواج و تعداد فرزندان

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیويژگي هاي جمعيتي

جنسيت

13444/744/7مرد

3100 /16655زن

-300100كل

سن

318/5 /255518-20سال

353 /3010334-25سال

357725/778/9-30سال

40451594-35سال

45186100-40سال

-3 /29899كل

-20/06بی پاسخ

-300100كل نهايی

مدت 
ازدواج

1354545تا5 سال

101023479-5 سال

155016/795/7-10 سال

20103/399-15 سال

2531100-20 سال

-300100كل
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درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیويژگي هاي جمعيتي

تعداد 
فرزندان

07424/724/7 فرزند

114849/374 فرزند

27725/699 تا 3 فرزند

410/3100 فرزند و بيشتر

-300100كل

6-2- سنخ شناسی ارزش های زوجيت

پيش از اين گفته شد كه ارزش های زوجيت براساس ميزان لذت طلبانه و 

اخالقی بودن برروی طيف قابل توصيف و يا به چند دسته تقسيم پذير است. 

برای آزمون اين فرضيه، از تحليل عاملی استفاده  شده است. لذا الزم بود 

ابتدا محاسبه ضريب برازش يا  kmo  انجام گيرد تا معلوم شود كه امکان 

انجام تحليل عاملی وجود دارد. طبق نتيجه به دست آمده ضريب برازش يا 

kmo ،0/958 بود كه رقم بسيار بااليی است و تفسير آنـ  كه مقدار باالی 0/7  

ضريب برازش بااليی محسوب می شود ـ نشان می دهد كه امکان دسته بندی 

به  بارتلت  ضريب  همچنين  دارد.  وجود  عاملی  تحليل  براساس  ارزش ها 

دست آمده 4917/2 می باشد كه با توجه به سطح معنی داری 0/000، داده ها 

عامل پذير بوده و ماتريس همبستگی، غيرهمانی است.
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تقسيم  دسته  به سه  زوجيت  ارزش های  عاملی،  تحليل  نتايج  براساس 

مي شوند. مطابق جدول شماره 2، كشش جنسی به عنوان ارزش زوجيتی كه 

يکی ازمؤلفه های عشق رمانتيک است به عنوان فردگراترين ارزش زوجيت 

در يک دسته جداگانه قرار گرفته است. بنابراين می توان گفت به يقين وجود 

عشق رمانتيک در انتخاب همسر، انتظار تحقق ارزش كشش جنسی را به 

دنبال خواهد داشت.

 از آنجا كه عشق رمانتيک يکي از ويژگی هاي مهم از فرهنگ فردگرای 

مدرن است، ازدواجی كه بر اساس چنين معياری صورت گرفته باشد براي 

به  يا  و  كه خودخواهانه ترين  آورد  به وجود خواهد  را  انتظار  اين  طرفين 

عبارتی فردگرايانه ترين اميال آن ها را نيز جوابگو باشد. اما زمانی كه زوجين 

به خاطر برطرف نشدن كشش و ميل جنسی نسبت به طرف مقابل ـ كه 

ممکن است بعد از مدتی و با گذشت زمان نسبت به روزهای اول كمتر شده 

باشد  ـ مبادرت به طالق می ورزند می توان اهميت اين مسئله را با توجه 

به خسارات روحی، اجتماعی، اقتصادی و . . .  جبران ناپذير به زوجين و 

احتماال فرزند يا فرزندان آن ها بيشتر درك نمود.

لذت، تمکين، پذيرش و احترام به عنوان ارزش های زوجيتی كه درصد 

بااليی از فردگرايی را در خود دارند، به همراه ارزش های زوجيت نجابت، 

وفاداری، همدلی، مسئوليت پذيری، اعتماد و تحمل مشکالت در يک گروه 

قرار دارند. نجابت و وفاداری ارزش هايی هستند كه توقع همسر در آن ها 



269

                                                         رابطه ميان عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 
56

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

بسيار دخالت دارد و لذا به ارزش های فردی كه رعايت حقوق ديگران در 

اعتماد،  مانند  آن ها اصل است مربوط مي شوند. در گروه دوم ارزش هايی 

نيز  ارزش ها  اين  دارند.  قرار  مشکالت  مسئوليت پذيری،تحمل  همدلی، 

هرچند كمتر از ارزش های قبلی ريشه فردگرايانه دارند، ولي از حقوق زن و 

شوهر در چارچوب زندگی زناشويی دفاع می كنند. 

 در دسته سوم، ارزش هايی مانند خوش اخالقی، صداقت و گذشت ديده 

می شوند كه تا حدودی عام تر از ارزش های ذكر شده در دو گروه ديگر بوده 

و می توان گفت ارزش های عام اخالقی هستند كه در همه روابط انسانی و نه 

فقط در رابطه زناشويی مهم اند. 

الزم به توضيح است كه دسته دوم تجميع ارزش های متنوع است. در 

اين دسته از يک سو ارزش های زوجيت فردگرايانه ای مانند لذت، تمکين، 

پذيرش، همدلی و وفاداری قرار دارند و از سوی ديگر ارزش های اخالقی 

مانند مسئوليت پذيری، احترام، اعتماد، نجابت و تحمل مشکالت در اين گروه 

قرار می گيرند. افراد پاسخ گو در »زندگی خانوادگی« ارزش های متفاوتی را 

مانند لذت  و  به ارزش های فردگرا  به عبارت ديگر  يا  مهم می پندارند و 

تمکين و نيز ارزش های غير خودخواهانه تر و به لحاظ اخالقی عام تر مانند 

تحمل مشکالت وزن يکساني می دهند. از اين رو می توان گفت كه مؤلفه های 

عشق رمانتيک به خودخواهی زوجين در زندگی زناشويی دامن نمی زند. بر 

همين اساس می توان گفت دسته دوم تركيب متعادلي دارد. 
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گذشت  و  اخالقی صداقت، خوش اخالقی  ارزش  سه  سوم،  گروه  در 

وجود دارند. اين سه ارزش به شدت عام بوده و رعايت آن ها در هر رابطه 

اجتماعی انتظار می رود و از نظر زوجين مطالعه شده در زندگي زناشويي 

جنسی،  كشش  زوجيت،  ارزش های  اول  دسته  دارند.  يکسانی  ارزش  نيز 

دسته دوم ارزش های دستيابی و يا تحقق زندگی خانوادگی و دسته سوم 

عاملی  تحليل  نتايج  مجموع،  در  شده اند.  نام گذاری  اخالقی  ارزش های 

طبقه بندی ارزش های زوجيت بر اساس فردگرايانه، دگرخواهانه يا اخالقی 

عاملی  تحليل  از  نتايج حاصل  تأييد می كند. در جدول شماره 2  را  بودن 

چهارده ارزش زوجيت آورده شده است.
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واریانس عامل هابارعاملیارزش های زوجیتسنخ های اصلی

0/32727/26كشش جنسیارزش های خاص زناشويی

ارزش های دستيابی به        
زندگی مشترک

پذيرش
تمكين
نجابت

وفاداری
همدلی

تحمل مشكالت
لذت
اعتماد

مسئوليت پذيری
احترام

0/719
0/749
0/770
0/790
0/811
0/ 813
0/821
0/865
0/881
0/880

17/47

ارزش های  اخالقی 
خانوادگی

صداقت
خوش اخالقی

گذشت

0/636
0/479
0/423

7/00

50/47واريانس كلی

6-3-رابطه ميان عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت

نتايج بررسی های آماری حاكي است رابطه بين مؤلفه عشق رمانتيک در 

نتيجه  است.  متفاوت  اجتماعی  در گروه های مختلف  ازدواج و همسرگزينی 

آزمون همبستگی پيرسون نشان می دهد رابطه معنی داری ميان عشق رمانتيک 

وتحقق ارزش های زوجيت در ميان افرادی كه از زندگی زناشويی خود رضايت 

داشته اند، وجود دارد )سطح معناداري0/000، ضريب همبستگی 0/362( بنابراين 

می توان گفت ميان متغيرهای مذكور در گروه اول رابطه مثبت وجود دارد.
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 نتايج آزمون پيرسون حاكي است ميان انتخاب همسر براساس عشق 

رمانتيک وتحقق ارزش های زوجيت در گروه افراد جداشده از همسر رابطه 

معنی داری وجود ندارد. 
جدول 3 : بررسی رابطه بین عشق رمانتیک وتحقق ارزش های زوجیت به تفکیک نوع 

رابطه زوجین

تفکیک گروه ها بر اساس نوع رابطه
آزمون آماری

کل
دارای رضایت از 
زندگی زناشویی

گروه جدا شده 
از همسر

0/0700/3620/050ضريب همبستگی پيرسون

0/2260/0000/584سطح معناداری

300180120تعداد معتبر

بررسی رابطه جداگانه هركدام از ارزش های زوجيت با انتخاب همسر بر 

اساس معيار عشق رمانتيک اطالعات بيشتری در اين باره به دست می دهد.

براساس نتايج آزمون پيرسون، درگروه دارای رضايت از زندگی زناشويی 

ــق ارزش زوجيت  ــک و تحق ــاس عشق رمانتي ــر براس ــان انتخاب همس مي

ــاداری 0/005 و ضريب  ــی رابطه مثبت وجود دارد )سطح معن خوش اخالق

همبستگی 0/295(، ولی در گروه افراد جداشده ميان عشق رمانتيک و تحقق 

ارزش زوجيت خوش اخالقی رابطه وجود ندارد.

مطابق داده های جدول، با مقايسه گروه افراد دارای رضايت از زندگی 

زناشويی و افراد جدا شده از همسر، در نظر داشتن معيارهای رمانتيک در 

گروه افراد عادی و نيز گروه جدا شده از همسر ارزش زوجيت خوش اخالقی 
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را محقق كرده است، اما درگروه ناراضی از زندگی زناشويی بخش هايی از 

عشق رمانتيک مانند زيبايی و كشش جنسی اهميت بيشتری دارد و به تطابق 

فکری و اخالقی طرفين و ارزش های اخالقی توجه جدی نشده است. اين 

وضعيت سبب كاهش كشش ظاهري در طول زمان و در نتيجه نارضايتي از 

زندگي زناشويي شده است. در جدول شماره 4 همبستگی تحقق ارزش های 

زوجيت و عشق رمانتيک، به تفکيک گروه های دارای رضايت از زندگی 

زناشويی و يا طالق درج شده است.
جدول 4: رابطه عشق رمانتیک و تحقق ارزش های چهارده گانه زوجیت به تفکیک 

چگونگی زندگی خانوادگی

چگونگی زندگی خانوادگی

ارزش های زوجیت

گروه جدا شده از همسرگروه دارای شرایط زندگی عادی

ضریب 
همبستگی 

پیرسون

سطح 
معنی داری

ضریب همبستگی 
پیرسون

سطح 
معنی داری

0/2950/0050/1500/013خوش اخالقی

0/2690/0020/2310/033صداقت

0/1620/300/1720/060گذشت

0/0200/0000/3520/788مسئوليت پذيری

0/1890/0000/4860/011تحمل مشكالت

0/0570/0000/2190/445نجابت

0/1220/1030/0690/455همدلی

0/1310/0800/1470/108اعتماد
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چگونگی زندگی خانوادگی

ارزش های زوجیت

گروه جدا شده از همسرگروه دارای شرایط زندگی عادی

ضریب 
همبستگی 

پیرسون

سطح 
معنی داری

ضریب همبستگی 
پیرسون

سطح 
معنی داری

0/2510/0010/0590/523پذيرش

0/4260/0010/2570/000لذت

0/2820/0220/0890/233احترام

0/2100/0050/7200/000كشش جنسی

0/3250/0000/1540/093تمكين

0/3580/0000/0550/465وفاداری

ــرايط زندگی  ــون در گروه  افراد  دارای ش ــاس نتايج آزمون پيرس براس

ــر براساس عشق رمانتيک و تحقق ارزش زوجيت  عادی،ميان انتخاب همس

ــتگی پيرسون  صداقت رابطه وجود دارد )سطح معنی داری 0/002 و همبس

0/269(، اما در گروه جدا شده از همسر چنين رابطه ای ديده نمی شود.

همچنين در گروه افراد دارای زندگی عادی و نيز افراد جدا شده از همسر 

ميان عشق رمانتيک و ارزش اخالقی گذشت رابطه ای ديده نشده است.

ــک و ارزش اخالقی  ــادی ميان عشق رمانتي ــی ع ــروه دارای زندگ در گ

ــی داری 0/000 و ضريب  ــود دارد )سطح معن ــه وج ــئوليت پذيری رابط مس

همبستگی پيرسون 0/020(، اما در گروه جدا شده از همسر رابطه ای ميان دو 

متغير مذكور ديده نشده است.



275

                                                         رابطه ميان عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 
56

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

عشق  معيارهای  براساس  همسر  انتخاب  ميان  تحقيق،  نتايج  براساس 

افراد دارای  با تحمل مشکالت در  رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت، 

معنی داری  )سطح  دارد  وجود  مستقيم  رابطه  زناشويی  زندگی  از  رضايت 

0/000 و ضريب همبستگی پيرسون 0/189(، در حالی كه اين رابطه در ميان 

افراد جداشده از همسر وجود ندارد. همچنين در گروه افراد دارای رضايت 

از زندگی زناشويی، ميان انتخاب همسر بر اساس عشق رمانتيک و تحقق 

ارزش زوجيت نجابت رابطه معنی دار مستقيمی وجود دارد. )سطح معناداری 

0/000 و ضريب همبستگی پيرسون 0/057(، اما در گروه جدا شده از همسر 

ميان دو متغير مذكور رابطه ای ديده نشده است.

بر اساس نتايج تحقيق، در هيچيک از دو گروه ميان عشق رمانتيک و دو 

ارزش اخالقی همدلی و اعتماد رابطه معنی داری ديده نشده است. 

بر اساس نتايج، ميان عشق رمانتيک و ارزش اخالقی پذيرش در گروه 

اول رابطه معنی داری ديده شده است )سطح معنی داری 0/001 و ضريب 

همبستگی پيرسون 0/251(. در حالی كه در گروه جدا شده از همسر اين 

رابطه وجود ندارد. اين امر حاكي است كه زوجين جدا شده از همسر با 

وجود استفاده از عشق رمانتيک در انتخاب خود، به دليل ناديده گرفتن ساير 

ابعاد شخصيت يکديگر، پس از مدتی نتوانسته اند خصوصيات يکديگر را 

پذيرا شوند. 
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انتخاب همسر  ميان  نشان می دهد در هر دو گروه  آماری  بررسی های 

رابطه  زندگی  در  لذت  زوجيت  ارزش  تحقق  و  رمانتيک  عشق  براساس 

معنی داری وجود دارد، ولی در گروه دارای زندگی رضايت بخش ضريب 

ضريب  و  داری0/001  معنی  سطح  اول:  )گروه  است  باالتر  همبستگی 

همبستگی پيرسون  0/426- ، گروه دوم: سطح معنی داری0/000 و ضريب 

همبستگی پيرسون 0/257(.

اخالقی  ارزش  و  رمانتيک  ميان عشق  آمده،  دست  به  نتايج  اساس  بر 

احترام در هيچيک از دو گروه رابطه معنی داری ديده نشده است.

بررسی ها نشان می دهد كه قوی ترين رابطه معنی دار ميان انتخاب همسر 

از همسر  افراد جدا شده  بين  در  رمانتيک وكشش جنسی  براساس عشق 

پيرسون  معنی داری 0/000 و ضريب همبستگی  است)سطح  داشته  وجود 

0/720(. اين در حالی است كه در گروه دارای زندگی عادی نيز ميان عشق 

رمانتيک و كشش جنسی رابطه معنی دار وجود دارد )سطح معنی داری 0/005 

و ضريب همبستگی پيرسون 0/210(.  با توجه به اين نتايج،ضريب همبستگی 

كشش جنسی و عشق رمانتيک در ميان افراد جدا شده از همسر نزديک به 

چهار برابر گروهی است كه زندگی خانوادگی موفقيت آميزی دارند. يافته ها 

نشان می دهد، در افراد جداشده از همسر كشش جنسی با عشق رمانتيک 

رابطه قوی داشته است. در مقابل، براساس نتيجه آزمون پيرسون  در گروه 

افراد دارای زندگی عادی، ميان دو متغير انتخاب براساس عشق رمانتيک و 
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ارزش زوجيت تمکين رابطه معنی داری وجود دارد )سطح معنی دار 0/000 و 

ضريب همبستگی پيرسون 0/325(، در حالي كه در گروه جدا شده از همسر، 

ميان دو متغير مذكور رابطه ای ديده نشده است. 

ــروه دارای زندگی عادی، ميان عشق  ــج به دست آمده، در گ مطابق نتاي

ــود دارد )سطح  ــه معنی دار وج ــی وفاداری رابط ــک و ارزش اخالق رمانتي

ــون 0/358(، در حالی كه در  ــتگی پيرس ــی داری 0/000 و ضريب همبس معن

گروه جدا شده از همسر ميان اين دو متغير رابطه ای ديده نشده است، يعنی 

در گروه با زندگی خانوادگی رضايت بخش، عنصر تمکين و وفاداری با عشق 

رمانتيک همبودی داشته و مقادير آن به نسبت باالست، اين در حالی است كه 

در گروه دوم چنين رابطه ای ديده نشده است.

ــده از  ــق حاكي است، در ميان افراد جدا ش ــوع يافته های تحقي در مجم

ــر عشق رمانتيک قوی ترين همبستگی را با كشش جنسی داشته است،  همس

ــويی رضايت بخش عشق رمانتيک  در حالی كه بين افراد دارای زندگی زناش

ــی، صداقت،  ــد خوش  اخالق ــی زوجيت مانن ــای اخالق ــتر ارزش ه در بس

ــئوليت پذيری، تحمل مشکالت، نجابت، پذيرش، لذت، كشش جنسی،  مس

تمکين و وفاداری جريان دارد.
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7- بحث و نتیجه گیری

نيز،  شده  تنظيم  ازدواج های  در  حتی  ديرباز،  از  ما  فرهنگ  در  گرچه 

همواره عشق وجود داشته است،1 اما پديده  عشق رمانتيک به عنوان تعريفی 

به  و  افراد  ميان  روابط  در  جديدی  نسبت  به  مفهوم  عشق،  از  فردگرايانه 

خصوص در ميان جوانان است. به نظر مي رسد اهميت يافتن اين موضوع در 

اشاعه »فرهنگ مدرن« ريشه دارد. در تحقيق حاضر برای بررسی مفهوم عشق 

رمانتيک از سه نظريه نمونه ايده آلی ناآگاه كارل يونگ، نظريه قصه عشق 

استرنبرگ و نيز نظريه يافتن نيمه گمشده هندريکس استفاده شد.

در تبيين ارزش های زوجيت از نظريه گولستون و گلدبرگ استفاده شد، 

ــی، از 8 ارزش اخالقی ديگر همچون نجابت و  ــا با توجه به فرهنگ بوم ام

ــه در فرهنگ ايرانی  ــای عام اخالقی بوده و ريش ــن كه بيشتر ارزش ه تمکي

ــای فرهنگ بومی با  ــد. تلفيق ارزش ه ــد بهره برده ش ــوق اسالمی دارن حق

ــه نتايج تحقيقات  ــوط به ارزش های زوجيت ملهم از مقايس نظريه های مرب

خارجی با تحقيقات داخلی بوده است. در اين تحقيق، براساس نتايج تحليل 

ــی فرضيه وجود سه سنخ از ارزش های زوجيت يعني ميزان اخالقی يا  عامل

فردگرايانه ولذت طلبانه بودن تاييد شد.

1- شواهد آن را می توان در  منابع فرهنگی مانند ادبيات ايران، تاريخ اجتماعی ايران، سفرنامه ها 
و فرهنگ عامه مالحظه كرد.
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براي بررسی عشق و ارزش های زوجيت، درتحقيقات خارج از كشور 

بيشتر به ارتباط ميان جنسيت و يا روابط جنسی و عشق رمانتيک پرداخته 

شده است. در حالی كه تحقيقات داخلی همواره عشق را به عنوان پديده ای 

ارزشی قلمداد كرده اند. بر اين اساس در اين مقاله روابط جنسی نيز به عنوان 

بخشی از ارزش های زوجيت مطرح شده است. 

برای نمونه اكرم صادقی فر در تحقيق خود با فرض تغيير عشق در طول 

زندگی زناشويی، به اين نتيجه می رسد كه برخی مسائل مانند عدم انطباق 

همسر با ايده آل ذهنی، برآورده نشدن توقعات و نيازها، عدم پذيرش طرف 

مقابل، عدم امکان گفت وگوی صادقانه و مشکالت مالی باعث تغيير رابطه 

عاشقانه ميان زوجين و كم رنگ تر شدن اين احساسات ميان زوجين می شود. 

ساير تحقيقات نيز مؤيد اين مسئله است. هرچند در تحقيق صادقی فر برای 

بررسی تأثير عشق در برخی ارزش های اخالقی تالش هايی شده بود، اما  اين 

مقاله با تفکيک ارزش های اخالقی و جداسازی آن ها از ساير مسائل مانند 

مشکالت اقتصادی بر تأثير انتخاب عاشقانه در تحقق ارزش های زوجيت 

در چارچوب خانواده متمركز شد. يافته های تحقيق نشان می دهد تشکيل 

خانواده و استمرار آن با تحقق ارزش های زوجيت پيوندی بنيادی ندارد.

يافته های تحقيق مؤيد تأثير تعيين كننده ارزش های زوجيت در پايداری 

خانواده و رضايت از زندگی خانوادگی است. اين يافته در تحقيقات ديگر 

نيز تأييد شده است. نتايج يافته هاي نشان داد كه مؤلفه های اخالقي سبب 
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رضايت از زندگی زناشويی می شوند، ارزش هايی كه رعايت آن ها از سوی 

زوجين باعث رضايت آن ها از زندگی مشترك واستمرار زندگی خانوادگی 

می شود. 

بر اساس يافته های تحقيق حاضر در گروه افراد دارای رضايت از زندگی 

ــويی  ــق ارزش های عقليـ  عاطفي زناش ــق رمانتيک با تحق ــويی، عش زناش

ــده از همسر ديده  ــويی دارند، در حالی كه اين نتيجه در گروه جدا ش همس

نمی شود. علی رغم وجود عنصر عشق رمانتيک در انتخاب همسر ميان گروهی 

كه درگير طالق شده اند، محقق نشدن ارزش های عقليـ  عاطفي زوجيت در 

ــان می دهد. درمجموع، وجود رابطه مثبت ميان  ــان آن ها بيشتر خود را نش مي

استفاده از عشق رمانتيک در همسرگزينی همراه با تحقق ارزش های زوجيت 

ــده است. در گروه  ــراد دارای زندگی خانوادگی رضايت بخش تأييد ش در اف

دوم )مطلقه( وضعيت  متفاوت است. در ميان اين پاسخ گويان، هر چه فردی 

ــر در نظر  بيشتر جنبه هاي مادي و غريزي عشق رمانتيک را در انتخاب همس

ــويی ديگر را محقق سازد و  گيرد، ممکن است كمتر  بتواند ارزش های زناش

ــذا احتمال مواجه با طالق بيشتر است. ممکن است گروه دوم )مطلقه( در  ل

انتخاب همسر بيشتر به وجه جنسی و تمايل فيزيکی و مادي يا غريزي عشق 

رمانتيک توجه داشته اند كه چنين انتخابی در نهايت منجر به جدايی از همسر 

ــی غريزي و مادي كه درجه  ــده است )درگروه دوم به ارزش های زوجيت ش

فردگرايی بيشتری دارند مانند لذت و كشش جنسی بيشتر توجه شده است(. 
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البته اين موضوع نيازمند بررسی بيشتر در ساير تحقيقات می باشد.

آنچه اهميت دارد اين است كه استفاده از معيارهای فردی مانند عشق 

در ازدواج نيز بايد از يک سو باخودآگاهی فردی و نوعی شناخت كامل 

عقلي و فطري نسبت به خود و انتظارات خود و از سوی ديگر در ارتباط 

اين طريق می توان تحقق  از  با ارزش های اخالقی زوجيت صورت گيرد. 

ارزش های زوجيت و در نتيجه رضايت اززندگی خانوادگی را انتظار داشت.

به نظر می رسد با توجه به جريان فرهنگی و سبک زندگي رايج و غالب 

در جامعه جديد جهاني، رسوخ نوعی فردگرايی و به دنبال آن عشق رمانتيک 

ـ  جوانان  از  بخش چشمگيري  ميان  در  به خصوص  ـ  همسر  انتخاب  در 

و  اخالقی  اصول  كارگيری  به  با  می توان  اين حال  با  است.  اجتناب ناپذير 

ارزشی كه ريشه در دين و فرهنگ جامعه ها دارند، به ارزش های اخالقی 

زوجيت ـ به عنوان هدف نهايی و عامل حفظ روابط زوجيت و به دنبال آن 

خانواده ـ توجه كرد؛ چنان كه خداوند در قرآن كريم نيز ازدواج با كسانی كه 

قبل از ازدواج دوستی های غيرشرعی داشته اند را نهی فرموده و همچنين در 

ازدواج، زنان پاك را شايسته مردان پاك و زنان ناپاك را شايسته مردان ناپاك 

می داند: »زنان بدكار و ناپاك شايسته مردانی بدين وصف اند و مردان زشتکار 

و ناپاك نيز شايسته زنانی بدين صفت اند و )بالعکس( زنان پاكيزه نيکو اليق 

مردانی چنين و مردان پاكيزه نيکو اليق زنانی همين گونه اند، و اين پاكيزگان 

از سخنان بهتانی كه ناپاكان درباره آنان گويند منزه اند و بر ايشان آمرزش و 
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رزق نيکوست« )نور: 26(. همچنين خداوند در آيه 21 سوره روم مودت و 

رحمت بين زوجين را از نشانه های الهی برمی شمرد. در واقع مطابق وعده 

الهی، ازدواج ضمن آرام كردن امواج ملتهب شهوانی باعث ايجاد آرامش و 

مودت و رحمت بين زوجين می شود كه اين همان هديه خاص خداوند به 

ايشان است: »و از آيات او اين است كه برای شما از جنس خودتان همسرانی 

آفريد تا به واسطه ی آن ها آرامش بيابيد و ميان شما دوستی و محبت قرار داد، 

همانا در اين امر نشانه هايی برای گروهی كه تفکر كنند وجود دارد« )روم: 21(.

ــق در سياستگذاری ها و  ــج اين تحقي ــود از نتاي ــان پيشنهاد مي ش در پاي

ــورای عالی انقالب فرهنگی  ــه در نهادهايی همچون ش ــی ك برنامه ريزی هاي

ــواده صورت  ــان و خان ــورد ازدواج جوان ــان در م و وزارت ورزش و جوان

ــی كه برای فرهنگ سازی به خصوص انطباق  می گيرد و نيز همچنين اقدامات

ــدرن، كه به صورت  ــی با عناصر فرهنگ م ــت فرهنگ ايرانی- اسالم درس

ــوند، استفاده شود. سياست گذاري كه  اجتناب ناپذيری وارد فرهنگ ما می ش

مبنای آن بر توجه به چند بعدی بودن ارزش های اخالقی زوجيت از يک سو 

و حضور عناصری از عشق در ازدواج از سوی ديگر داللت می كند.
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