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 -1مقدمه و طرح مسئله

در زندگی انسان از میان تمام نهادها و سازمانهای اجتماعی ،خانواده
نقشی خاص و اهمیتی بسزا دارد .تمامی آنان که در باب جامعه اندیشیدهاند،
همه مصلحین ،حتی رویاگران و آنان که به اتوپیا روی کردند ،برخانواده و
اهمیت حیاتی آن برای جامعه تأکید ورزیدهاند .به درستی هیچ جامعهای
نمیتواند ادعای سالمت کند ،چنانچه از خانوادههایی سالم برخوردار
نباشد(ساروخانی .)11:1381مطابق آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال
کشور در سال  88نسبت طالق به ازدواج بیشترین رقم را نسبت به سالهای
گذشته داشته است به طوری که از هر  100ازدواج 14/26 ،مورد به طالق
منجرشده است .در این میان چگونگی همسرگزینی در شکل دادن ویژگی
و سرانجام خانواده نقش اساسی دارد .دگرگونیهای سریع چون پیدایش
شهرهای بزرگ ،مهاجرت سریع روستاییان به شهر و گسترش وسایل
ارتباطی موجب بروز تغییرات همه جانبهای در امر انتخاب همسر شده است.
در کشور ما نیز با تسریع فرایند مدرنیزاسیون ـ به خصوص توسعه
شهرنشینی ـ از یک طرف امکان ورود جوانان به اجتماع و درنتیجه رویارویی
و امکان آشنایی و ازدواج بین افراد با الگوهای متفاوت بیشتر شده است و
از طرف دیگر با گسترش فردگرایی که خود از نتایج گسترش مدرنیزاسیون
است افراد برای انتخاب همسر به معیارهای عشق رمانتیک متوسل میشوند.
برخی ادعا میکنند که امروزه ازدواج از قید و بند خانواده رها شده ،اندک
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تنها بر عشق وعالقه و امیال زوج تأکید میشود (اعزازی  .)100 :1376گیدنز
میگوید« :امروزه ازدواج بیش از پیش به صورت رابطهای درآمده است
که دلیل پیدایش و ادامه آن احساس رضایت عاطفی خاصی است که از
همزیستی و ارتباط نزدیک با همسر مطلوب حاصل میشود» (گیدنز.)131:1378

عشق رمانتیک به عنوان جلوهای از عشق مدرن در جوامع در حال توسعه و
از جمله در جامعه ما رخ نموده است (صادقی فر .)111 :1387

معموالً عشق رمانتیک بر اساس میل و کشش نسبت به طرف مقابل
ارزیابی میشود .در واقع عشق رمانتیک باعث میشود به دلیل احساس
تطابق طرف مقابل با ویژگیها و معیارهای ذهنی و شخصی فرد نوعی کشش
نسبت به او احساس شود .هدف مقاله حاضر این است که مشخص کند تا
چه حد بهکارگیری عشق رمانتیک باعث تحقق ارزشهای زوجیت میشود.
در اين مقاله ارزشهای زوجیت در واقع همان ارزشهای اخالقی است
که بر اساس الگوهای فرهنگی ایرانی -اسالمی ،زوجین از همسر خود انتظار
رعایت آنها را دارند و تحقق آنها باعث رضایت از زناشویی میشود.
در صورت محقق نشدن اين انتظارات بنیان خانواده در معرض فروپاشی
قرار میگیرد .ارزشهای اخالقی در واقع همان ارزشهای اجتماعی هستند
که با بیشترین فشار اخالقی همراهاند و درو ن مایه اخالق شخصی فرد را
میسازند .شخص تعهد وجدانی دارد که آنها را محترم بشمارد و جامعه
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نیز فعاالنه شرایط ایفای این تعهد را تأمین میکند (نیک گهر  .)218 :1383به
عبارت دیگر در این مقاله منظور از ارزشهای زوجیت ،ارزشهای اخالقی
هستند که در ازدواج و رابطه زوجیت کارکرد دارند .با بررسی چگونگی
تحقق يا عدم تحقق ارزشهاي زوجیت میتوان موفقیت و یا عدم موفقیت
در ازدواج را ارزیابی کرد .در واقع میتوان این سؤال را پرسید که آیا عشق
رمانتیک ـ که به عنوان جلوهای از فرهنگ مدرن و فردگرایی ناشی از آن در
مناسبات میان افراد پیش از ازدواج ـ ميتواند پس از ازدواج نیز باعث تحقق
ارزشهای زوجیت گردد.
ارزشهای زوجیت مفهومی است که در این تحقیق جایگزین مفهوم
رضایت از زوجین شده و شامل کلیه ارزشهای اخالقی است که با وجود
آنها در رابطه زوجین ،میتوان رابطه موفقی را انتظار داشت .این اصول
اخالقی خود به دو بخش ارزشهای عامتر اخالقی و نیز اصول ارزشی که
خاص روابط زوجیت هستند تقسیم میشوند.
در سالهای اخیر با افزایش فردگرایی در جامعه ،خانواده و ب ه خصوص
همسرگزینی نیز از این جریان متأثر بوده است .تبلور این مسئله در معيارهاي
جوانان براي انتخاب همسر ـ كه براساس عشق رمانتيك است ـ مشاهده
ميشود .به نظر میرسد عشق رمانتیک ـ که نتیجه سیر تاریخی در فرهنگ
مغرب زمین است ـ به عنوان پدیده فرهنگی ،یکی از معیارهاي برخی
ازجوانان امروزی برای انتخاب همسر شده است .این در حالی است که
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یعنی ازدواجی که در آن بیشتر مصالح اجتماعی مالك بود ،اما امروزه با رواج
فردگرایی و توجه افراد به عشق رمانتیک در انتخاب همسر ،در خانوادههای
ایرانی تغییری اساسی در حال وقوع است.
بديهي است وجود یک خانواده سالم و موفق تنها در صورتي امكانپذير
است كه ارزشهای اخالقی حافظ روابط زوجین و پاسدار خانواده ـ كه در
اين مقاله در ارزشهای زوجیت ناميده ميشود ـ محقق شود .بنابراین این
تحقیق در پي پاسخ به اين سؤال است که آیا به کارگیری عشق رمانتیک در
انتخاب همسر تأثیری در تحقق و یا عدم تحقق ارزشهای زوجیت خواهد
داشت یا خیر؟
 -2پیشینه تحقیق

بیشتر تحقیقات مرتبط با موضوع این مقاله ،در حوزه همسرگزینی و
چگونگی روابط زنان ومردان انجام شده است؛ برای نمونه کفارت تحقیقی را
در میان دانشجویان سفیدپوست از پنج دانشگاه در فیالدلفیا و نواحی اطراف
آن انجام داد .نتایج این تحقیق تفاوتهای تأمل برانگيزي را در گرایشهای
رمانتیک زنان و مردان آشکار ساخت .زنان حتی با كنترل متغیر سن نیز
تجربیات رمانتیک بیشتری از مردان داشتند .البته این تفاوتها با نزدیک شدن
به زمان ازدواج کاهش يافته و رقمهای گزارش شده برای مردان با رسیدن به
زمان ازدواج معکوس میشوند ).(kephart1967:470-474
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در سال  1978ویلکینسون  24گروه را در میان فرهنگهای مختلف
آمریکا آزمایش كرده و همبستگی قوی را بین این دو متغیر به دست آورده
است .نتایج تحقيق حاكي است ،در فرهنگهاي زير تأثیر عشق رمانتیک در
ازدواج به حداکثر میرسد:
 )1ازدواجهايي كه دو جوان در مدت طوالنی مالقاتها و دوره نامزدی
اجازه معاش��رت آزادانه دارند ،اما در مورد روابط جنسی با محدودیتهایی
مواجهاند؛
 )2جوامعی که افراد متأهل را از روابط جنسی و رمانتیک خارج از
چارچوب ازدواج منع میکنند؛
 )3جامعهای که اعضای خود را متقاعد ميكنند که عشق رمانتیک ،ازدواج
و روابط جنسی در کنار هم قرار میگیرند).(Wilkinson1978: 141-148

اکرم صادقیفر تحقیقی با عنوان «بررسی وضعیت عشق در ازدواج
و چگونگی تغییر آن در طول زندگی مشترک» انجام داده است.نتایج این
تحقیق نشان میدهد که مردان بیشتر از زنان عشق را با رابطه جنسی تعریف
میکنند .مصاحبهشوندگان با اشاره به زندگی مشترک خود به عواملی اشاره
کردند که پس از مدتی سبب کمرنگ شدن عشق در زندگی آنها شده است.
این مسائل شامل آشکار شدن نقصها و منطبق نبودن تصویر ذهنی ایدهآل با
واقعیت ،برآورده نشدن توقعات و نیازها (جسمی ،جنسی ،روانی ،عاطفی)،
پذيرفته نشدن طرف مقابل و تساهل در رابطه ،بیتوجهی و غفلت در رابطه،
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برای شناخت خود و دیگری ،توجه نكردن به حوزه شخصی طرف مقابل،
مسائل فرهنگی و مشکل خانوادهها ،مسائل مالی ،عادی شدن و روزمرگی،
احساس محصور شدن و تحت مالکیت درآمدن بودند (صادقی فر .)1387
منصوره تبریزی تحقیقی را با عنوان «رضایت از رابطه زناشویی از رهگذر
کنش اخالقی» انجام داده است.بر اساس یافتههای این تحقیق بسیاری از
مؤلفههایی که از نگاه زوجین پیششرط رابطه رضایتبخش است ،مؤلفههای
اخالقی هستند .به نظر همه افراد مفاهیمی چون صداقت ،مسئولیتپذیری،
اعتماد و گذشت نمونه پیششرط تحقق مؤلفههایی چون کسب احترام،
صمیمیت و محبت به شمار میآیند (تبریزی.)1387-88
نتايج بررسیها نشان میدهد ،پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
بحثهای دقیقتری در مورد عشق رمانتیک در مناسبات زن و مرد انجام
دادهاند ،در حالي كه تحقیقات داخلي اغلب به صورت کلیشهای ـ یعنی
داشتن نگاه استعالیی و گذرا ـ مسئله عشق را مطرح کرده و شاخصهای
روشنی برای سنجش میزان آن در انتخاب همسر به دست نمیدهند .نواقص
مطالعات تجربی پیرامون موضوع در ایران ،در تبیین نظری مسئله نیز به چشم
میخورد.
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مفهوم «رضایت زناشویی» از مفاهيمي است كه در مفهومسازی تحقیقات
پيشين در ایران پیرامون زندگی خانوادگی زوجین ،بسيار به چشم میخورد
و بيشتر کلی و تکراری و غیر منطبق با شرایط فرهنگی جامعه ماست .به
نظر میرسد ازدواج و زندگی خانوادگی در ایران جنبههای ارزشی و اخالقی
گستردهتری دارد .از این رو در این مقاله با توجه به شرایط فرهنگی ايران
و نیز مطالعات انجام شده از مفهومی به نام «ارزشهای زوجیت» استفاده
شده است .به نظر میرسد این مفهوم به نسبت دقیقتر و با ویژگیها و
شرایط فرهنگی ـ تاریخی جامعه ما منطبقتر است .در این مقاله تالش
شده است ابتدا موضوع عشق را از حالت ذهنی و استعالیی خارج کرده
و آن را به عنوان یک مسئله قابل سنجش در ارتباط با شخصیت و گذشته
زوجین بررسی كرد و سپس ميزان بهرهگیری از عشق رمانتیک و تأثير آن در
تحقق«ارزشهای زوجیت» بررسي خواهد شد.
 -3مبانی نظری

بر اساس مطالعات اجتماعی ،خانواده مهمترین و پایهای ترین نهاد در
همه جوامع بوده است .در هر نهادی از جمله خانواده ،اصول و ارزشهای
اخالقی حاکماند که با تنظیم مناسبات و تأمین تعلقات جمعی زمینه استحکام
نهادها وعملکرد مناسب آنها را فراهم میکنند .خانواده ـ بهخصوص در
ایران ـ همواره از طریق ارزشهای اخالقــی ـ که صبغه دینی و فرهنگی
دارند ـ حمایت شده است .در این مقاله ارزشهای اخالقی با عنوان
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با توسع��ه مدرنیزاسیون و جهانی ش��دن ،نه��اد خان��واده و ازدواج نیز
دستخوش تغییراتی ش��ده است .این تغیی��رات در راستای توسعه فردگرایی
بوده و در کشور ما نیز به وقوع پيوسته است .تا سالیان گذشته در شکلگیری
نه��اد خانواده و همس��رگزینی معیارهای فرهنگ ومصال��ح جمعی مقدم بر
فردگرایی بوده است؛ اما طی دهههای اخیر معیارهای فردی وعشق رمانتیک
به عنوان عامل مهمي در انتخاب همسر درآمده است.
عشق رمانتیک ـ که در فرهنگ غربی ریشه دارد ـ بيشتر به مسائل فردي
و ظاهري اشاره دارد؛ مسائل فردی و ذهنی مانند ایدهآل گرایی و یافتن نیمه
گمشده که به شدت با گذشته فردی و خانوادگی اشخاص در ارتباط است و
مسائل ظاهری مانند توجه به زیبایی و کشش جنسی نسبت به طرف مقابل و
همچنین وجود صمیمیت بین زوجین .این مسئله موجب میشود ارزشهای
اخالقی زوجیت ـ که تأمین کننده آسایش دیگری و قوام بخش زندگی
خانوادگی است ـ با تنگناهای جدی مواجه شود.
این تحقیق به دنبال كشف این حقيقت است که ورود عشق رمانتیک به
مسئله همسرگزینی در کشور ما تا چه حد باعث و یا مانع تحقق ارزشهای
زوجیت که ضامن دوام زندگی زناشویی است ،خواهد شد.
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ارزشه��ای زوجیت :در این مقاله مفهوم ارزش ب��ه معنای «معیارهای
انتخاب» که مشخصکننده وضع مطلوب امور هستند به کار گرفته شده است.
منظ��ور از ارزشهای زوجیت نیز معیارهای انتخ��اب در مناسبات زوجیت
است که وضعیت مطلوب و به سامان را از وضع نامطلوب و نابسامان متمایز
میکند.
در تبیین ارزشهای زوجیت دیدگاههای مختلفی وجود دارد .گولستون
وگلدبرگ در کتاب «شش راز عشق پایدار» شش ویژگی را به عنوان
ارزشهای زناشویی که سبب استحکام زندگی مشترک میشوند ذکر میکنند.
این ارزشها عبارتاند از :کشش جنسی ،احترام ،لذت ،پذیرش ،اعتماد و
همدلی .در اين نظریه اولین ارزش ،کشش جنسی است که منظور از آن نه
تنها داشتن احساسات جسمی نسبت به همسر بلکه حتی در یک عشق به
کمال رسیده شامل کشش روحی بین زوجین هم ميشود .اصل دوم احترام
است ،یعنی هر يك از زوجين برای همسر خود ارزش قائل است و نسبت
به او توجهی مؤدبانه دارد و در مقابل همین رفتار را از همسرش انتظار دارد.
اصل سوم لذت است .براساس اين اصل زمانی که زوجین از کنار هم بودن
احساس لذت کنند ،سعی ميکنند بیشتر برنامهریزیهای زندگی خود را بر
اساس با هم بودن و در کنار هم بودن تنظیم کنند.
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است البته نه به این معنا که همه ویژگیهای او را بپذیرد بلکه به اين معنا
كه ارزشهای اساسی همسر را به خوبی شناخته و به علت داشتن این
شناخت نسبت به او ،وي را الیق عشق واحترام ميداند .اصل پنجم اعتماد
بین زوجین است .به طور کلی اعتماد یک ارزش اخالقی مهم در روابط بین
فردی است که در زندگی مشترک اهمیت دو چندانی مييابد .آخرين اصل
همدلی است ،همان چیزی که با عنوان درک متقابل از آن یاد ميشود .زوجی
که با هم همدلی دارند موقعیت ،احساسات وانگیزههای طرف مقابل را به
خوبی شناخته و بنابراین رابطه موفقیتآمیزی را خواهند داشت (گولستون

وگلدبرگ.)52-284 :1384
بر اين اساس و نیز با بررسی سایر ویِژگیهای فرهنگی جامعه ایران و
همچنین پژوهشهای انجام شده ،میتوان چهارده معیار ارزیابی را به عنوان
«ارزشهای زوجیت» در ایران دانست .این ارزشها عبارتاند از :خوش
اخالقی ،صداقت ،گذشت ،مسئولیت پذیری ،تحمل مشکالت ،نجابت،
همدلی ،اعتماد ،پذیرش ،لذت ،احترام ،کشش جنسی ،تمکین و وفاداری.
عشق رمانتیک :در تبیین عشق رمانتیک از سه نظریه استفاده شده است؛
اولین نظریه دیدگاه استرنبرگ درمورد عشق است که به نظریه مثلثی عشق
معروف است .عشق کامل از دیدگاه استرنبرگ سه جزء اساسی دارد .اين
اجزا عبارتاند از :صمیمیت ،شور جنسی یا میل و تعهد .از نظر استرنبرگ
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صمیمیت و کشش یا شور جنسی ،عشق رمانتیک را به وجود میآورند و
شامل هیجانات و کششی است که بین دو نفر وجود دارد (خدایی .)86 :1385

عنص��ر صمیمیت به نزدیکی میان طرفین ازدواج و از بین رفتن مرزهای
عاش��قانه مربوط میش��ود .هنگامی که دو نفر صمیمیت را وارد رابطه خود
میکنن��د تا ح��د زیادی از قید و بندهای عاش��قانه فراتر میروند .صمیمیت
هنگام��ی پی��ش میآید که زن و م��رد ارتباطی عمی��ق و صادقانه با یکدیگر
برقرارکنند و این امر موجب میش��ود تا با یکدیگر همدلی کرده و در مواقع
نیازمندی بتوانند به یکدیگر كمك کنند.
يكي ديگر از نظريات در تبیین عشق رمانتیک ،نظریه «نمونه ایدهآلی
ناآگاه» از کارل یونگ است .بر اساس اين نظریه ،هر فرد به دنبال يافتن
همسری است که ویژگیهای رفتاری مشابه با خود را داشته باشد و وجود
فردی از هر نظر مشابه با یک انسان برای بقای نوع بشر الزم و ضروری
است .براي هر فرد داشتن یک ایدهآل ذهنی که از قبل در ذهن او وجود دارد
و گمان میکند که باید از هر جهت مانند وي باشد یعنی مثل او بیاندیشد،
مثل او تصمیم بگیرد و مثل او رفتار کند ،از ویژگیهای عشق رمانتیک است
(تبریزی  .)35 :1388در واقع وجود چنین ایدهآلی در ذهن افراد که حاصل
تجارب گذشته آنهاست اجتنابناپذیر بوده و خود یکی از وجوه مهم عشق
رمانتیک است .بنابراین برخالف تصور ،انتخاب همسر بر اساس عشق امری
کامال غیر عقالنی نبوده بلکه بر اساس منطق خاص میباشد که اين منطق
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نظریه سوم ،نظریه زبان جهانی عشق هندریکس است .براساس نظریه
«زبان جهانی عشق» همه افراد در کودکی ویژگیهای کودکانهای را داشتند
که والدین برای ورود به مرحله بزرگسالی آن ويژگيها را سرکوب كردهاند.
از نظر او ،در واقع افراد عاشق کسانی میشوند که دارای ویژگیهایی هستند
که در کودکی از آنها محروم شدهاند .در واقع با دیدن او تصور میكنند
که دوباره به کودکی خود بازگشتهاند و همین به آنها حس سرزنده بودن
میدهد ،احساس میكنند که او را از قبل میشناسند .این آشنایی دیرینه به
خاطر این است که او را واجد صفات خود ميدانند ،صفاتی که براي ورود
به مرحله بزرگسالي باالجبار از داشتن آنها محروم شدهاند و حاال با دیدن
او گمان میكنند که «نیمه گمشده خود» را يافتهاند .يافتن نیمه گمشده به
این دلیل که افراد را به یاد دورانی میاندازد که شخصیت کاملی داشتند و
هنوز از بخشهایی ازآن محروم نشده بودند به آنها احساس آرامش میدهد
(هندریکس .)86-84 :1383بنابراین یافتن نیمه گمشده به عنوان ویژگی دیگری
از عشق رمانتیک در این کار سنجيده شده ،از آنجاکه همه افراد مرحله گذر
از كودكي و ورود به بزرگسالی و صدمات روحی ناشی از چنین انتقالی را
تجربه کردهاند ،چنین تمایلی به یافتن نیمه گمشده و در نتيجه انتخاب بر
اساس عشق رمانتیک در همه افراد وجود دارد .بنابراین عشق رمانتيك در
این نظريههااین گونه تعریف میشود :بنابر نظریه نمونه ایدهآلی ناآگاه شامل
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احساسات ایده آلگرایانه ،برطبق نظریه زبان جهانی عشق شامل احساس
یافتن نیمه گمشده و از نظر استرنبرگ عشقی است که درآن میل جنسی و
صمیمیت وجود دارد.
براي��ن اس��اس ،ميتوان ب��ه پرسش اولي��ه تحقيق چنين پاس��خ داد كه
ارزشهای زوجیت از نظر درجه و میزان جهتگیری فردی و لذتطلبانه و
یا جهتگیری جمعی و اخالقیبودن متفاوتاند .بعضی ارزشهای زوجیت
جنبه اخالقی دیگرخواهانه و برخی دیگر جنبه فردی و لذتطلبانه بیشتری
دارند .بر این اساس در نمودار ش��ماره  1جایگاه ارزشهای زوجیت برروی
طیف نشان داده شده است.

نمودار  :1طیف ارزشهای زوجیت براساس درجه فردگرایی
بیشترین درجه فردگرایی

کشش جنسی

لذت

تمکین

وفاداری

پذیرش

احترام

نجابت

همدلی

اعتماد

صداقت

مسئولیت پذیری

گذشت

تحمل مشکالت

8

7

6

5

4

3

2

خوش اخالقی

14

13

12

11

10

9

کمترین درجه فردگرایی

1

به نظر میرسد وجود عشق رمانتیک با تحقق ارزشهای زوجیتی که
جهتگیری بیشتر فردی و لذتطلبانه دارند رابطه مثبت قوی دارند .در
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داشت.
رابطه بین وجود عشق رمانتیک و تحقق ارزشهای زوجیت تحت تأثیر
عوامل دیگری نیز قرار دارد .عواملی که موفقیت یا شکست زندگی مشترک
را نیز تعیین میکنند .در واقع میتوان گفت بین عشق رمانتیک و تحقق
ارزشهای زوجیت روابط متقابلی وجود دارد ،ولی نمیتوان ادعا کرد که
وجود عشق رمانتیک متضمن موفقیت زندگی مشترک خواهد بود .در نمودار
زیر رابطه متقابل عشق رمانتیک و تحقق ارزشهای زوجیت ترسیم شده
است.
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نمودار  :2رابطه متقابل عشق رمانتیک و تحقق ارزشهای زوجیت
عشق رمانتیک

تحقق ارزشهای زوجیت

خوش اخالقی

اعتماد

صداقت

پذیرش

ایدهآل گرایی

گذشت

مسئولیتپذیری

یافتن نیمه گمشده

تحمل مشکالت

احترام

شور جنسی

نجابت

همدلی

توجه به زیبایی

وفاداری

تمکین

صمیمیت

کشش جنسی

لذت

 -4روششناسی تحقيق

دادههای استفاده شده در این مقاله از طریق پیمایش 1به دست آمده است.
جامعه آماری تحقیق شامل  300نفر از زوجین ساکن تهراناند که به دو گروه
و در مناطق باال ،متوسط و پایین شهر تهران تقسیم شدهاند .در واقع برای
اینکه رابطه بین عشق رمانتیک و تحقق ارزشهای زوجیت بررسی شوند ،با
دخالت دادن وضعیت زندگی خانوادگی آنها ،نمونه از میان دو گروه انتخاب
1- survey
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آنها دریکی از شعب دادگاههای خانواده شماره یک یا دو شهر تهران بسته
شده و از هم جدا شدهاند .این افراد که شامل  120مرد و زن میباشند از دو
مجتمع قضایی شماره  1و 2تهران انتخاب شدهاند .این دستهبندی بر اساس
مناطق باال و پایین شهر تهران صورت گرفته و سپس در هر مجتمع قضایی
زوجين به صورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند.
گروه دوم ،زوجین سه منطقه باال ،متوسط و پايین شهر تهران هستند
که زندگی زناشویی عادی دارند .در انتخاب این افراد از روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است ،بدین ترتیب که شهر تهران به
سه منطقه باال ،متوسط و پایین تقسیم شده و سپس در داخل هر منطقه بر
اساس محلههای شهری بلوکبندی صورت گرفته و خانوارهایی در داخل
این بلوکها انتخاب شدند .واحد مشاهده در تحقیق زن یا مرد بین 20-45
ساله بوده است.
اعتبار و روایی :درسنجش اعتبار ابزار اندازهگیری ،از اعتبار صوری (نظر
سه نفراز اساتید) و اعتبار تجربی (استفاده ازتحقیقات دیگر مانند پرسشنامه
استاندارد گولستون وگلدبرگ) استفاده شده است .این تحقیق از اعتبار سازه
نیز بهره برده است ،زیرا در آن از تحلیل عاملی نیز کمک گرفته شده است
( .)kmo=0/95برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار
آن در تمامی متغیرها باالی  0/9بوده است.
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 -5تعریف مفاهیم

ارزشه��ای زوجیت :منظ��ور از ارزشهاي زوجي��ت در اين تحقیق،
مجموع��ه چهارده ارزش اخالقی است که سبب احس��اس رضایت زوجين
از زندگی زناش��ویی ميش��ود .این ارزشها شامل خوش اخالقی ،صداقت،
گذشت ،مسئولیتپذیری ،تحمل مشکالت ،نجابت ،همدلی ،اعتماد ،پذیرش،
لذت ،احترام ،کشش جنسی ،تمکین و وفاداری میباشد .این چهارده ارزش
حداق��ل از دو گوی��ه با طیف لیکرت از خیلی کم (با کد  )1تا خیلی زیاد (با
کد  )5تشکیل شدهاند.
عشق رمانتیک :عشق رمانتیک در تعريف نظري عبارت است از اينكه
فرد در انتخاب همسر به عوامل ذهنی و شخصیتی فرد و آنچه در گذشته او

بوده است ـ مانند ایدهآل گرایی ـ و یافتن نیمه گمشده ـ و نیز مسائل ظاهری
و عینی ـ مانند زیبایی طرف مقابل و داشتن کشش جنسی نسبت به او ـ و
همچنین داشتن صمیمیت با طرف مقابل توجه کند.بنابراین عشق رمانتیک
شامل 5مؤلفه اصلی است ،که هر مؤلفه حداقل از دو گویه با طیف لیکرت از
خیلی کم (با کد  )1تا خیلی زیاد (با کد  )5تشکیل شده است.
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 -1-6ویژگیهای جمعیتی جامعه بررسی شده

بر اساس مندرجات جدول شماره  ،1نمونه آماری تحقیق شامل
ویژگیهای زیر است:
 از مجموع  300نفر پاسخگو 44/6 ،درصد مرد و55/3درصد زنبودهاند .همچنین باالترین درصد افراد پاسخگو مربوط به سنین  25تا 30سال
میباشد که  34/3درصد پاسخگویان را تشکیل میدهند .کمترین درصد نيز
به سنین 40تا  45سال مربوط میشود که تنها 6درصد از کل پاسخگویان را
در برميگيرند .براین اساس میتوان گفت که بيشتر پاسخگویان را افراد جوان
تشکیل میدهند.
  45درصد از كل پاسخگويان كه بيشترین تعداد را نيز دربرميگيرند،بين  0تا  5سال از ازدواجشان ميگذرد .كمترين تعداد پاسخگويان نيز كه تنها
 1درصد آنها و  3مورد را شامل ميشده ،مربوط به افرادي است كه بين 20
تا  25سال از ازدواجشان ميگذرد.
 بیشترین تعداد افراد مربوط به کسانی است که  1فرزند دارند و تعدادآنها  148مورد بوده كه تقریب ًا نیمی از کل پاسخگویان ( 49/3درصد) را
تشکیل میدهند .پس از آن افرادی هســتند که فرزندی نداشته و 24/7
درصد از پاسخگویان را شامل میشوند .همچنـین كمترين پاسخگویان
كساني هستند كه صاحب  2فرزند بوده و  24/3درصد از كل پاسخگويان را
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در برميگيرند .به طور كلي بيشتر پاسخگویان كمتر از  2فرزند دارند.

جدول  : 1توزیع فراوانی و درصدی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ،سن ،مدت
ازدواج و تعداد فرزندان
ويژگيهاي جمعيتي
جنسیت

سن

مدت
ازدواج

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

مرد

134

44/7

44/7

زن

166

55/ 3

100

کل

300

100

-

20-25سال

55

18/ 3

18/5

25-30سال

103

34/ 3

53

30-35سال

77

25/7

78/9

35-40سال

45

15

94

40-45سال

18

6

100

کل

298

99/ 3

-

بیپاسخ

2

0/06

-

کل نهایی

300

100

-

تا 5سال

135

45

45

 5-10سال

102

34

79

 10-15سال

50

16/7

95/7

 15-20سال

10

3/3

99

 20-25سال

3

1

100

کل

300

100

-
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 0فرزند

74

24/7

24/7

 1فرزند

148

49/3

74

 2تا  3فرزند

77

25/6

99

 4فرزند و بیشتر

1

0/3

100

کل

300

100

-

 -2-6سنخشناسی ارزشهای زوجیت

پیش از این گفته شد که ارزشهای زوجیت براساس میزان لذتطلبانه و
اخالقی بودن برروی طیف قابل توصیف و یا به چند دسته تقسیمپذير است.
برای آزمون این فرضیه ،از تحلیل عاملی استفاده شده است .لذا الزم بود
ابتدا محاسبه ضریب برازش یا  kmoانجام گيرد تا معلوم شود كه امكان
انجام تحلیل عاملی وجود دارد .طبق نتیجه به دست آمده ضریب برازش یا
 0/958، kmoبود که رقم بسیار باالیی است و تفسیر آن ـ که مقدار باالی 0/7
ضریب برازش باالیی محسوب میشود ـ نشان میدهد که امكان دستهبندی
ارزشها براساس تحلیل عاملی وجود دارد .همچنین ضریب بارتلت به
دست آمده  4917/2میباشد که با توجه به سطح معنیداری  ،0/000دادهها
عاملپذیر بوده و ماتریس همبستگی ،غیرهمانی است.
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ويژگيهاي جمعيتي

تعداد
فرزندان

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی
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براساس نتایج تحلیل عاملی ،ارزشهای زوجیت به سه دسته تقسیم
ميشوند .مطابق جدول شماره  ،2کشش جنسی به عنوان ارزش زوجیتی که
یکی ازمؤلفههای عشق رمانتیک است به عنوان فردگراترین ارزش زوجیت
در یک دسته جداگانه قرار گرفته است .بنابراین میتوان گفت به يقين وجود
عشق رمانتیک در انتخاب همسر ،انتظار تحقق ارزش کشش جنسی را به
دنبال خواهد داشت.
از آنجا كه عشق رمانتیک یکي از ویژگیهاي مهم از فرهنگ فردگرای
مدرن است ،ازدواجی که بر اساس چنین معیاری صورت گرفته باشد براي
طرفين این انتظار را به وجود خواهد آورد که خودخواهانهترین و یا به
عبارتی فردگرایانهترین امیال آنها را نیز جوابگو باشد .اما زمانی که زوجین
به خاطر برطرف نشدن کشش و میل جنسی نسبت به طرف مقابل ـ که
ممکن است بعد از مدتی و با گذشت زمان نسبت به روزهای اول کمتر شده
باشد ـ مبادرت به طالق میورزند میتوان اهمیت این مسئله را با توجه
به خسارات روحی ،اجتماعی ،اقتصادی و  . . .جبرانناپذير به زوجین و
احتماال فرزند یا فرزندان آنها بیشتر درک نمود.
لذت ،تمکین ،پذیرش و احترام به عنوان ارزشهای زوجیتی که درصد
باالیی از فردگرایی را در خود دارند ،به همراه ارزشهای زوجیت نجابت،
وفاداری ،همدلی ،مسئولیتپذیری ،اعتماد و تحمل مشکالت در یک گروه
قرار دارند .نجابت و وفاداری ارزشهایی هستند که توقع همسر در آنها
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آنها اصل است مربوط ميشوند .در گروه دوم ارزشهایی مانند اعتماد،
همدلی ،مسئولیتپذیری،تحمل مشکالت قرار دارند .این ارزشها نيز
هرچند کمتر از ارزشهای قبلی ریشه فردگرایانه دارند ،ولي از حقوق زن و
شوهر در چارچوب زندگی زناشویی دفاع میکنند.
در دسته سوم ،ارزشهایی مانند خوشاخالقی ،صداقت و گذشت دیده
میشوند که تا حدودی عامتر از ارزشهای ذکر شده در دو گروه دیگر بوده
و میتوان گفت ارزشهای عام اخالقی هستند که در همه روابط انسانی و نه
فقط در رابطه زناشویی مهماند.
الزم به توضيح است كه دسته دوم تجمیع ارزشهای متنوع است .در
این دسته از یکسو ارزشهای زوجیت فردگرایانهای مانند لذت ،تمکین،
پذیرش ،همدلی و وفاداری قرار دارند و از سوی دیگر ارزشهای اخالقی
مانند مسئولیتپذیری ،احترام ،اعتماد ،نجابت و تحمل مشکالت در این گروه
قرار میگیرند .افراد پاسخگو در «زندگی خانوادگی» ارزشهای متفاوتی را
مهم میپندارند و یا به عبارت دیگر به ارزشهای فردگرا مانند لذت و
تمکین و نیز ارزشهای غیر خودخواهانهتر و به لحاظ اخالقی عامتر مانند
تحمل مشکالت وزن يكساني میدهند .از این رو میتوان گفت که مؤلفههای
عشق رمانتیک به خودخواهی زوجین در زندگی زناشویی دامن نمیزند .بر
همین اساس میتوان گفت دسته دوم تركيب متعادلي دارد.
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در گروه سوم ،سه ارزش اخالقی صداقت ،خوشاخالقی و گذشت
وجود دارند .این سه ارزش به شدت عام بوده و رعايت آنها در هر رابطه
اجتماعی انتظار میرود و از نظر زوجین مطالعه شده در زندگي زناشويي
نیز ارزش یکسانی دارند .دسته اول ارزشهای زوجیت ،کشش جنسی،
دسته دوم ارزشهای دستیابی و یا تحقق زندگی خانوادگی و دسته سوم
ارزشهای اخالقی نامگذاری شدهاند .در مجموع ،نتایج تحلیل عاملی
طبقهبندی ارزشهای زوجیت بر اساس فردگرایانه ،دگرخواهانه یا اخالقی
بودن را تأیید میکند .در جدول شماره  2نتایج حاصل از تحلیل عاملی
چهارده ارزش زوجیت آورده شده است.
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سنخهای اصلی

ارزشهای زوجیت

بارعاملی

واریانس عاملها

ارزشهای خاص زناشویی

کشش جنسی

0/327

27/26

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

17/47

0/636
0/479
0/423

7/00

ارزشهای دستیابی به
زندگی مشترک

ارزشهای اخالقی
خانوادگی

پذیرش
تمکین
نجابت
وفاداری
همدلی
تحمل مشکالت
لذت
اعتماد
مسئولیت پذیری
احترام
صداقت
خوش اخالقی
گذشت

50/47

واریانس کلی
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نتایج بررسیهای آماری حاكي است رابطه بین مؤلفه عشق رمانتیک در
ازدواج و همسرگزینی در گروههای مختلف اجتماعی متفاوت است .نتیجه
آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد رابطه معنیداری میان عشق رمانتیک
وتحقق ارزشهای زوجیت در ميان افرادی که از زندگی زناشویی خود رضایت
داشتهاند ،وجود دارد (سطح معناداري ،0/000ضریب همبستگی  )0/362بنابراين
میتوان گفت میان متغیرهای مذکور در گروه اول رابطه مثبت وجود دارد.
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نتایج آزمون پیرسون حاكي است میان انتخاب همسر براساس عشق
رمانتیک وتحقق ارزشهای زوجیت در گروه افراد جداشده از همسر رابطه
معنیداری وجود ندارد.

جدول  : 3بررسی رابطه بین عشق رمانتیک وتحقق ارزشهای زوجیت به تفکیک نوع
رابطه زوجین
تفکیک گروهها بر اساس نوع رابطه
آزمون آماری

كل

دارای رضایت از
زندگی زناشویی

گروه جدا شده
از همسر

ضریب همبستگی پیرسون

0/070

0/362

0/050

سطح معناداری

0/226

0/000

0/584

تعداد معتبر

300

180

120

بررسی رابطه جداگانه هرکدام از ارزشهای زوجیت با انتخاب همسر بر
اساس معیار عشق رمانتیک اطالعات بیشتری در اینباره به دست میدهد.
براساس نتایج آزمون پیرسون ،درگروه دارای رضایت از زندگی زناشویی
می��ان انتخاب همس��ر براس��اس عشق رمانتی��ک و تحق��ق ارزش زوجیت
خوشاخالق��ی رابطه مثبت وجود دارد (سطح معن��اداری  0/005و ضریب
همبستگی  ،)0/295ولی در گروه افراد جداشده میان عشق رمانتیک و تحقق
ارزش زوجیت خوشاخالقی رابطه وجود ندارد.
مطابق دادههای جدول ،با مقایسه گروه افراد دارای رضایت از زندگی
زناشویی و افراد جدا شده از همسر ،در نظر داشتن معیارهای رمانتیک در
گروه افراد عادی و نیز گروه جدا شده از همسر ارزش زوجیت خوشاخالقی
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عشق رمانتیک مانند زیبایی و کشش جنسی اهمیت بیشتری دارد و به تطابق
فکری و اخالقی طرفین و ارزشهای اخالقی توجه جدی نشده است .این
وضعیت سبب كاهش كشش ظاهري در طول زمان و در نتيجه نارضايتي از
زندگي زناشويي شده است .در جدول شماره  4همبستگی تحقق ارزشهای
زوجیت و عشق رمانتیک ،به تفکیک گروههای دارای رضایت از زندگی
زناشویی و یا طالق درج شده است.

جدول  :4رابطه عشق رمانتیک و تحقق ارزشهای چهارده گانه زوجیت به تفکیک
چگونگی زندگی خانوادگی

چگونگی زندگی خانوادگی

گروه دارای شرایط زندگی عادی

گروه جدا شده از همسر

ضریب
همبستگی
پیرسون

سطح
معنیداری

ضریب همبستگی
پیرسون

معنیداری

خوشاخالقی

0/295

0/005

0/150

0/013

صداقت

0/269

0/002

0/231

0/033

گذشت

0/162

0/30

0/172

0/060

مسئولیتپذیری

0/020

0/000

0/352

0/788

تحمل مشکالت

0/189

0/000

0/486

0/011

نجابت

0/057

0/000

0/219

0/445

همدلی

0/122

0/103

0/069

0/455

اعتماد

0/131

0/080

0/147

0/108

ارزشهای زوجیت
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را محقق كرده است ،اما درگروه ناراضی از زندگی زناشویی بخشهایی از
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چگونگی زندگی خانوادگی

گروه دارای شرایط زندگی عادی

گروه جدا شده از همسر

ضریب
همبستگی
پیرسون

سطح
معنیداری

ضریب همبستگی
پیرسون

معنیداری

پذیرش

0/251

0/001

0/059

0/523

لذت

0/426

0/001

0/257

0/000

احترام

0/282

0/022

0/089

0/233

کشش جنسی

0/210

0/005

0/720

0/000

تمکین

0/325

0/000

0/154

0/093

وفاداری

0/358

0/000

0/055

0/465
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سطح

براس��اس نتایج آزمون پیرس��ون در گروه افراد دارای ش��رایط زندگی
عادی،میان انتخاب همس��ر براساس عشق رمانتیک و تحقق ارزش زوجیت
صداقت رابطه وجود دارد (سطح معنی داری  0/002و همبس��تگی پیرسون
 ،)0/269اما در گروه جدا شده از همسر چنین رابطهای دیده نمیشود.
همچنین در گروه افراد دارای زندگی عادی و نیز افراد جدا شده از همسر
میان عشق رمانتیک و ارزش اخالقی گذشت رابطهای دیده نشده است.
در گ��روه دارای زندگ��ی ع��ادی میان عشق رمانتی��ک و ارزش اخالقی
مس��ئولیتپذیری رابط��ه وج��ود دارد (سطح معن��یداری  0/000و ضریب
همبستگی پیرسون  ،)0/020اما در گروه جدا شده از همسر رابطهای میان دو
متغیر مذکور دیده نشده است.
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رمانتیک و تحقق ارزشهای زوجیت ،با تحمل مشکالت در افراد دارای
رضایت از زندگی زناشویی رابطه مستقیم وجود دارد (سطح معنیداری
 0/000و ضریب همبستگی پیرسون  ،)0/189در حالیکه اين رابطه در میان
افراد جداشده از همسر وجود ندارد .همچنین در گروه افراد دارای رضایت
از زندگی زناشویی ،میان انتخاب همسر بر اساس عشق رمانتیک و تحقق
ارزش زوجیت نجابت رابطه معنیدار مستقیمی وجود دارد( .سطح معناداری
 0/000و ضریب همبستگی پیرسون  ،)0/057اما در گروه جدا شده از همسر
میان دو متغیر مذکور رابطهای دیده نشده است.
بر اساس نتایج تحقیق ،در هیچیک از دو گروه میان عشق رمانتیک و دو
ارزش اخالقی همدلی و اعتماد رابطه معنیداری دیده نشده است.
بر اساس نتایج ،میان عشق رمانتیک و ارزش اخالقی پذیرش در گروه
اول رابطه معنیداری دیده شده است (سطح معنیداری  0/001و ضریب
همبستگی پیرسون  .)0/251در حالی که در گروه جدا شده از همسر اين
رابطه وجود ندارد .اين امر حاكي است که زوجین جدا شده از همسر با
وجود استفاده از عشق رمانتیک در انتخاب خود ،به دلیل ناديده گرفتن سایر
ابعاد شخصیت یکدیگر ،پس از مدتی نتوانستهاند خصوصیات یکدیگر را
پذیرا شوند.
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بررسیهای آماری نشان میدهد در هر دو گروه میان انتخاب همسر
براساس عشق رمانتیک و تحقق ارزش زوجیت لذت در زندگی رابطه
معنیداری وجود دارد ،ولی در گروه دارای زندگی رضایت بخش ضریب
همبستگی باالتر است (گروه اول :سطح معنی داری 0/001و ضریب
همبستگی پیرسون  ، -0/426گروه دوم :سطح معنیداری 0/000و ضریب
همبستگی پیرسون .)0/257
بر اساس نتایج به دست آمده ،میان عشق رمانتیک و ارزش اخالقی
احترام در هیچیک از دو گروه رابطه معنیداری دیده نشده است.
بررسیها نشان میدهد که قویترین رابطه معنیدار میان انتخاب همسر
براساس عشق رمانتیک وکشش جنسی در بین افراد جدا شده از همسر
وجود داشته است(سطح معنیداری  0/000و ضریب همبستگی پیرسون
 .)0/720این در حالی است که در گروه دارای زندگی عادی نیز میان عشق
رمانتیک و کشش جنسی رابطه معنیدار وجود دارد (سطح معنیداری 0/005
و ضریب همبستگی پیرسون  .)0/210با توجه به این نتایج،ضریب همبستگی
کشش جنسی و عشق رمانتیک در میان افراد جدا شده از همسر نزدیک به
چهار برابر گروهی است که زندگی خانوادگی موفقیتآمیزی دارند .یافتهها
نشان میدهد ،در افراد جداشده از همسر کشش جنسی با عشق رمانتیک
رابطه قوی داشته است .در مقابل ،براساس نتیجه آزمون پیرسون در گروه
افراد دارای زندگی عادی ،میان دو متغیر انتخاب براساس عشق رمانتیک و
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ضریب همبستگی پیرسون  ،)0/325در حالي که در گروه جدا شده از همسر،
میان دو متغیر مذكور رابطهای دیده نشده است.
مطابق نتاي��ج به دست آمده ،در گ��روه دارای زندگی عادی ،میان عشق
رمانتی��ک و ارزش اخالق��ی وفاداری رابط��ه معنیدار وج��ود دارد (سطح
معن��یداری  0/000و ضریب همبس��تگی پیرس��ون  ،)0/358در حالیکه در
گروه جدا شده از همسر میان این دو متغیر رابطهای دیده نشده است ،یعنی
در گروه با زندگی خانوادگی رضایتبخش ،عنصر تمکین و وفاداری با عشق
رمانتیک همبودی داشته و مقادیر آن به نسبت باالست ،این در حالی است که
در گروه دوم چنین رابطهای دیده نشده است.
در مجم��وع یافتههای تحقی��ق حاكي است ،در میان افراد جدا ش��ده از
همس��ر عشق رمانتیک قویترین همبستگی را با کشش جنسی داشته است،
در حالیکه بین افراد دارای زندگی زناش��ویی رضایتبخش عشق رمانتیک
در بس��تر ارزشه��ای اخالق��ی زوجیت مانن��د خوشاخالق��ی ،صداقت،
مس��ئولیتپذیری ،تحمل مشکالت ،نجابت ،پذیرش ،لذت ،کشش جنسی،
تمکین و وفاداری جریان دارد.
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 -7بحث و نتیجهگیری

گرچه در فرهنگ ما از دیرباز ،حتی در ازدواجهای تنظیم شده نیز،
همواره عشق وجود داشته است 1،اما پدیده عشق رمانتیک به عنوان تعریفی
فردگرايانه از عشق ،مفهوم به نسبت جدیدی در روابط میان افراد و به
خصوص در میان جوانان است .به نظر ميرسد اهمیت یافتن این موضوع در
اشاعه «فرهنگ مدرن» ريشه دارد .در تحقیق حاضر برای بررسی مفهوم عشق
رمانتیک از سه نظریه نمونه ایدهآلی ناآگاه کارل یونگ ،نظریه قصه عشق
استرنبرگ و نیز نظریه یافتن نیمه گمشده هندریکس استفاده شد.
در تبیین ارزشهای زوجیت از نظریه گولستون و گلدبرگ استفاده شد،
ام��ا با توجه به فرهنگ بوم��ی ،از  8ارزش اخالقی دیگر همچون نجابت و
تمكي��ن که بيشتر ارزشه��ای عام اخالقی بوده و ریش��ه در فرهنگ ایرانی
حق��وق اسالمی دارن��د بهره برده ش��د .تلفیق ارزشه��ای فرهنگ بومی با
نظریههای مرب��وط به ارزشهای زوجیت ملهم از مقایس��ه نتایج تحقیقات
خارجی با تحقیقات داخلی بوده است .در این تحقیق ،براساس نتایج تحلیل
عامل��ی فرضیه وجود سه سنخ از ارزشهای زوجیت يعني میزان اخالقی یا
فردگرایانه ولذتطلبانه بودن تایید شد.

 -1شواهد آن را میتوان در منابع فرهنگی مانند ادبیات ایران ،تاریخ اجتماعی ایران ،سفرنامهها
و فرهنگ عامه مالحظه کرد.
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بیشتر به ارتباط میان جنسیت و یا روابط جنسی و عشق رمانتیک پرداخته
شده است .در حالیکه تحقیقات داخلی همواره عشق را به عنوان پدیدهای
ارزشی قلمداد کردهاند .بر این اساس در اين مقاله روابط جنسی نيز به عنوان
بخشی از ارزشهای زوجیت مطرح شده است.
برای نمونه اکرم صادقیفر در تحقيق خود با فرض تغيير عشق در طول
زندگی زناشویی ،به این نتیجه میرسد که برخی مسائل مانند عدم انطباق
همسر با ایدهآل ذهنی ،برآورده نشدن توقعات و نیازها ،عدم پذیرش طرف
مقابل ،عدم امکان گفتوگوی صادقانه و مشکالت مالی باعث تغییر رابطه
عاشقانه میان زوجین و کمرنگتر شدن این احساسات میان زوجین میشود.
ساير تحقیقات نیز مؤید اين مسئله است .هرچند در تحقیق صادقیفر برای
بررسی تأثیر عشق در برخی ارزشهای اخالقی تالشهایی شده بود ،اما اين
مقاله با تفكيك ارزشهای اخالقی و جداسازی آنها از سایر مسائل مانند
مشکالت اقتصادی بر تأثیر انتخاب عاشقانه در تحقق ارزشهای زوجیت
در چارچوب خانواده متمركز شد .یافتههای تحقيق نشان میدهد تشکیل
خانواده و استمرار آن با تحقق ارزشهای زوجیت پیوندی بنیادی ندارد.
یافتههای تحقيق مؤید تأثیر تعیینکننده ارزشهای زوجیت در پایداری
خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی است .این یافته در تحقیقات دیگر
نیز تأیید شده است .نتايج يافتههاي نشان داد که مؤلفههای اخالقي سبب
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رضایت از زندگی زناشویی میشوند ،ارزشهایی که رعایت آنها از سوی
زوجین باعث رضایت آنها از زندگی مشترک واستمرار زندگی خانوادگی
میشود.
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر در گروه افراد دارای رضایت از زندگی
زناش��ویی ،عش��ق رمانتیک با تحق��ق ارزشهای عقلي ـ عاطفي زناش��ویی
همس��ویی دارند ،در حالی که اين نتیجه در گروه جدا ش��ده از همسر دیده
نمیشود .علیرغم وجود عنصر عشق رمانتیک در انتخاب همسر میان گروهی
که درگیر طالق شدهاند ،محقق نشدن ارزشهای عقلي ـ عاطفي زوجیت در
می��ان آنها بیشتر خود را نش��ان میدهد .درمجموع ،وجود رابطه مثبت میان
استفاده از عشق رمانتیک در همسرگزینی همراه با تحقق ارزشهای زوجیت
در اف��راد دارای زندگی خانوادگی رضایتبخش تأیید ش��ده است .در گروه
دوم (مطلقه) وضعیت متفاوت است .در میان این پاسخگویان ،هر چه فردی
بیشتر جنبههاي مادي و غريزي عشق رمانتیک را در انتخاب همس��ر در نظر
گيرد ،ممکن است کمتر بتواند ارزشهای زناش��ویی دیگر را محقق سازد و
ل��ذا احتمال مواجه با طالق بيشتر است .ممكن است گروه دوم (مطلقه) در
انتخاب همسر بیشتر به وجه جنسی و تمایل فیزیکی و مادي يا غريزي عشق
رمانتیک توجه داشتهاند كه چنین انتخابی در نهايت منجر به جدایی از همسر
ش��ده است (درگروه دوم به ارزشهای زوجیت��ی غريزي و مادي که درجه
فردگرایی بیشتری دارند مانند لذت و کشش جنسی بیشتر توجه شده است).
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آنچه اهمیت دارد این است که استفاده از معیارهای فردی مانند عشق
در ازدواج نیز باید از یک سو باخودآگاهی فردی و نوعی شناخت کامل
عقلي و فطري نسبت به خود و انتظارات خود و از سوی دیگر در ارتباط
با ارزشهای اخالقی زوجیت صورت گیرد .از این طریق میتوان تحقق
ارزشهای زوجیت و در نتیجه رضایت اززندگی خانوادگی را انتظار داشت.
به نظر میرسد با توجه به جریان فرهنگی و سبك زندگي رایج و غالب
در جامعه جدید جهاني ،رسوخ نوعی فردگرایی و به دنبال آن عشق رمانتیک
در انتخاب همسر ـ بهخصوص در میان بخش چشمگيري از جوانان ـ
اجتنابناپذیر است .با این حال میتوان با به کارگیری اصول اخالقی و
ارزشی که ریشه در دین و فرهنگ جامعهها دارند ،به ارزشهای اخالقی
زوجیت ـ به عنوان هدف نهایی و عامل حفظ روابط زوجیت و به دنبال آن
خانواده ـ توجه كرد؛ چنانکه خداوند در قرآن کریم نیز ازدواج با کسانی که
قبل از ازدواج دوستیهای غیرشرعی داشتهاند را نهی فرموده و همچنین در
ازدواج ،زنان پاک را شایسته مردان پاک و زنان ناپاک را شایسته مردان ناپاک
میداند« :زنان بدکار و ناپاک شایسته مردانى بدین وصفاند و مردان زشتکار
و ناپاک نیز شایسته زنانى بدین صفتاند و (بالعکس) زنان پاکیزه نیکو الیق
مردانى چنین و مردان پاکیزه نیکو الیق زنانى همین گونهاند ،و این پاکیزگان
از سخنان بهتانى که ناپاکان درباره آنان گویند منزهاند و بر ایشان آمرزش و
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رزق نیکوست» (نور .)26 :همچنین خداوند در آیه  21سوره روم مودت و
رحمت بین زوجین را از نشانههای الهی برمیشمرد .در واقع مطابق وعده
الهی ،ازدواج ضمن آرام کردن امواج ملتهب شهوانی باعث ایجاد آرامش و
مودت و رحمت بین زوجین میشود که این همان هدیه خاص خداوند به
ایشان است« :و از آیات او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی
آفرید تا به واسطهی آنها آرامش بیابید و میان شما دوستی و محبت قرار داد،
همانا در این امر نشانههایی برای گروهی که تفکر کنند وجود دارد» (روم.)21 :
در پاي��ان پيشنهاد ميش��ود از نتای��ج این تحقی��ق در سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای��ی ک��ه در نهادهایی همچون ش��ورایعالی انقالب فرهنگی
و وزارت ورزش و جوان��ان در م��ورد ازدواج جوان��ان و خان��واده صورت
میگیرد و نیز همچنين اقدامات��ی که برای فرهنگسازی بهخصوص انطباق
درس��ت فرهنگ ایرانی -اسالم��ی با عناصر فرهنگ م��درن ،که به صورت
اجتنابناپذیری وارد فرهنگ ما میش��وند ،استفاده شود .سیاستگذاري که
مبنای آن بر توجه به چند بعدی بودن ارزشهای اخالقی زوجیت از یکسو
و حضور عناصری از عشق در ازدواج از سوی دیگر داللت میکند.
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