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چکیده

امــروزه ازدواج، بیشــر از هــر مســأله نیــاز بــه آسیب شناســی و بازنگــری دارد. آنچــه بــه 

ــود؛  ــم منی ش ــن خت ــد طرفی ــط در عق ــم، فق ــام می دهی ــیم و انج ــام ازدواج می شناس ن

ــه معضــل کلــی انســان ها  ــه شــده و ب الیه هــای ایــن پدیــده بیشــر از هــر دوره یــی فرب

ــل گوناگــون در رابطــه  ــوام و مل ــان اق ــر رســوم می ــی، تغیی ــل شــده اســت. از طرف تبدی

ــر  ــان، اگ ــن می ــد. در ای ــوع می کن ــن موض ــری ای ــت از گریزناپذی ــه ازدواج، حکای ب

ــدنی  ــت ش ــری اس ــم، ام ــر بگیری ــی ازدواج را در نظ ــدف اصل ــاع و ه رضورت اجت

و پذیرفتنــی. مطمئنــاً    مســائل فــوق بــرای هــردو طــرف ازدواج کننــده، بااهمیــت 

بــوده و رس آغــاز پیوندهــای جدیــد بــرای آنــان اســت. تــا حــال آنچــه مایــۀ رنجــش 

ــان کش  ــورد و انس ــوم بی م ــای رس ــدس ازدواج در پ ــداف مق ــدن اه ــت، قربانی ش اس

می باشــد. نیــز بایــد یــاد کــرد کــه اهــداف ازدواج بــا توجــه بــه چندهمــری وســیع تر 

ــد. ــر می کن ــی تغیی ــده و گاه ش

اهمیت ازدواج

عبدالبصیر وصال 

څارنیــال عبدالبصیــر وصال رئیس څارنوالــی تطبیق فیصله های محاکــم بدیل حبس و حجز
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ــا  ــه، ب ــرد ازدواج در جامع ــداف و کارک ــا اه ــت ت ــده اس ــش ش ــته کوش ــن نوش در ای

ــای  ــن روش، بق ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش ــن و بررس ــانی، تبیی ــه رضورت انس ــه ب توج

ــی از اهــداف عمــدۀ  ــۀ نســل متعال ــه و تربی ــواده و جامع ــق آرامــش در خان نســل، خل

می باشــد. ازدواج 

واژگان کلیــدی: اهداف ازدواج، اهمیت ازدواج، ســامت خانواده، اجتاع و بقا.
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مقدمه

برمی گــردد.  زمیــن  روی  در  زندگــی  آغــاز  بــه  شــوهر،  و  زن  بیــن  رابطــه  ایجــاد 

غریزه هایــی در وجــود انســان، ایــن کار را بــرای وی حتمــی و رضوری کــرده و انــدک 

بودنــد کســانی کــه در تاریــخ بــر، بــه دالیلــی ازدواج نکردنــد. گریزناپذیــری از ایــن 

ــوب  ــن و چهارچ ــن کار، قوانی ــرای ای ــا ب ــت ت ــت را واداش ــم، بری ــر و مه ــر خطی ام

ــی آشــکار  ــن امــر زمان ــد. اهمیــت ای ــات زندگــی تعییــن کنن ــق رضوری مشــخص مطاب

خواهــد شــد کــه بــه قوانیــن آســانی و مقــدس در رابطــه بــه ایــن امــر نــگاه کنیــم. هــر 

ــه مــرور زمــان، فربــه شــده و رو بــه تکامــل نهــاده اســت. ازدواج نیــز از ایــن  امــری ب

ــن  ــی، ای ــری ماحضات ــدک و در نظرگی ــوم ان ــا رس ــته ب ــت: در گذش ــتثنا نیس ــر مس ام

کار بــه شــکل ســاده برگــزار می شــد؛ امــا امــروزه از دشــوارترین و بااهمیت تریــن 

ــادی  ــای م ــر، زیان ه ــن ام ــهل انگاری در ای ــدک س ــت. ان ــی ازدواج اس کار در زندگ

ــامت  ــق س ــن طری ــرده و و از ای ــن وارد ک ــی طرفی ــر زندگ ــر پیک ــی ب ــوی بزرگ و معن

ــه خطــر مواجــه می ســازد.  ســامت جســم و روان، تناســب فرهنگــی  ــز ب اجتــاع را نی

خانواده هــا، ســوابق خانوادگــی، ســطح تحصیــات، میــزان درآمــد، تعییــن مــکان 

زندگــی و اختــاف ســنی در ازدواج از رشایــط اصلــی بــه شــار مــی رود. تنهــا رابطــۀ 

ــر  ــون اگ ــت؛ چ ــدۀ ازدواج نیس ــل کنن ــود، تکمی ــداد می ش ــم قلم ــیار مه ــه بس ــی ک قلب

ــود  ــروزی وج ــوم ام ــه مفه ــام ازدواج ب ــه ن ــزی ب ــود، چی ــی ب ــی کاف ــه تنهای ــن کار ب ای

ــت. نداش

ــای جامعــۀ اســامی اســت و ایجــاب  ــواده زیربن ــدارد کــه خان        تردیــدی وجــود ن

ــن  ــا ای ــود ت ــده ش ــب تر چی ــر و متناس ــم محکم ت ــت های آن در کناره ــد خش می منای

ــواده  ــراد خان ــدر اف ــد. هرق ــوردار باش ــر خ ــری ب ــتحکام بیش ــوت و اس ــاختان از ق س

ــد. از  ــد گردی ــال خواه ــف و انح ــار ضع ــز دچ ــه نی ــند، جامع ــف باش ــت و ضعی سس

ــت یافنت  ــت. دس ــن اس ــؤولیت زوجی ــن مس ــی از مهم تری ــواده، یک ــت خان ــرو تقوی ای

ــت. ازدواج  ــر نیس ــه ازدواج، امکان پذی ــک ب ــق متس ــز از طری ــی، ج ــن هدف ــه چنی ب

ــه همیــن ســبب هیــچ یــک از ادیــان ســاوی نیســت  ــواده اســت؛ ب پایــۀ تشــکیل خان

کــه بــر قضیــه ازدواج اهتــام الزم نــداده باشــد: در متــام ادیــان، بــرای ایــن موضــوع 
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بحــث مشــخص شــده و جایــگاه ویــژه برایــش قایــل شــده اند. در واقــع ازدواج 

ــت. ــان اس ــری انس ــای فط ــه نیازه ــخ گویی ب ــتای پاس ــی در راس پدیده ی

ــه  ــی جامع ــکات دین ــران مش ــر نگ ــی، اگ ــث دین ــناختی و بح ــاظ جامعه ش        از لح

و  اجتاعــی  مشــکات  از  نیمــی  کار  ایــن  بیاندیشــیم.  ازدواج  بــه  بایــد  هســتیم، 

ــد  ــن بای ــد. هــم مســؤولین و هــم والدی ــی را مــداوا می کن نگرانی هــای فرهنگــی و دین

ــا بســیاری از نابســامانی های  ــه ایــن مهــم توجــه کننــد. »َو أَنِْکُحــوا اْلَيامــي  ِمْنُکــْم« ب ب

امــروزی در ارتبــاط اســت. تــرس از فقــر و غوطــه در رســوم جامعه برانــداز، اندیشــیدن 

ــی و رضوری  ــه، حتم ــۀ آن را در جامع ــانی و کم هزین ــکل انس ــج ش ــه ازدواج و تروی ب

ســاخته اســت. بــدون شــک هــر نــوع عملــی کــه از ناحیــه انســان ها رس می زنــد 

متوجــه هــدف و غایتــی اســت. ازدواج نیــز هاننــد ســایر اعــال بــرای متــام زوج هــا 

اهدافــی در پــی خواهــد داشــت. بــرای ازدواج اهــداف متعــددی ذکــر منوده انــد؛ از 

جملــه: ارضــای غرایــز، بقــای نســل، یافــنت ســکون )آرامــش(، تکامــل انســان، نجــات 

از تنهایــی، محــل انــس و دوســتی، طهــارت نســل، حفــظ پاک دامنــی، ایجــاد ســامت 

و امنیــت اجتاعــی، تأمیــن نیازهــای انســان و.. . اینــک رشح مختــر برخــی از ایــن 

اهــداف:

1- ایجــاد آرامش در خانواده

نیــاز بــه آرامــش ریشــه در رسشــت آدمــی دارد. ایــن نیــاز در دوران کودکــی و 

ــا پــدر و  ــر اســاس معــارشت و مــراوده، تعامــل ب ــوادۀ پــدری ب نوجوانــی در نهــاد خان

مــادر، خواهــران، بــرادران، و... بــرآورده شــده و احســاس آرامــش و امنیــت بــه انســان 

ــدری  ــوادۀ پ ــب خان ــر در قال ــی دیگ ــاز در دورۀ جوان ــن نی ــا ای ــد. ام ــت می ده دس

ــب  ــی را طل ــود، کس ــرت خ ــاس فط ــر اس ــوان ب ــردد و ج ــا منی گ ــل ارض ــور کام ــه ط ب

ــا  ــا او مشــرکاً ارضــای خاطــر کنــد و ایــن اتفــاق منی افتــد جــز ب ــد ب ــا بتوان می کنــد ت

ــدۀ ازدواج.  پدی

ــاس  ــو آن احس ــردان در پرت ــان و م ــه زن ــی آورد ک ــود م ــه وج ــی ب        ازدواج کانون

آرامــش کننــد. مــروط بــر این کــه زوجیــن خــود بخواهنــد و معقوالنــه عمــل مناینــد. 

چــرا کــه زنــان و مــردان آرامش دهنــده یکدیگــر بــوده و آنــان بــه دوســتی بــا یکدیگــر 
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ــی  ــت؛ ول ــوده اس ــا من ــدد عط ــای متع ــان ها نعمت ه ــه انس ــد ب ــتند. خداون ــد اس نیازمن

ــت  ــی، درس ــش روان ــو آرام ــان در پرت ــرا انس ــد. زی ــا می دان ــد نعمت ه ــش را رسآم آرام

می اندیشــد، خــود و خــدای خــود را می شناســد و بــه ارسار طبیعــت آگاهــی پیــدا 

ــا  ــد، هدف ه ــش می اندیش ــه راز آفرین ــد، ب ــی را درک می کن ــت زندگ ــد، حکم می کن

ــیدن  ــرای رس ــد، ب ــخیص می ده ــئولیت ها را تش ــف و مس ــوق، وظای ــد، حق را می شناس

ــک  ــود را مح ــای خ ــد و آرزوه ــش می کن ــزی و کوش ــانی برنامه ری ــای انس ــه هدف ه ب

ــرد. )دالوری، ۱۳۹۱: ص۳۹( ــذت می ب ــت ل ــذ اس ــه لذی ــرم از آنچ ــد و الج می زن

قــرآن خلقــت زن را مایــۀ آرامــش مــرد ذکــر منــوده اســت: »َوِمــْن آيَاتِــِه أَْن َخلَــَق لَُكــْم 

ــاٍت  ًة َوَرْحَمــًة إِنَّ ِف َذٰلِــَك َليَ ِمــْن أَنُْفِســُكْم أَْزَواًجــا لِتَْســُكُنوا إِلَيَْهــا َوَجَعــَل بَيَْنُكــْم َمــَودَّ

ــُروَن« )روم: آیــۀ۲۱( ترجمــه: و یکــی از آیــات ]لطــف[  او آن اســت کــه  ــْوٍم يَتََفكَّ لَِق

ــه و باهــم  ــار او آرامــش یافت ــد کــه در کن ــی بیافری ــان جفت ــرای شــا از جنــس خودت ب

ــرای  ــز ب ــر نی ــن ام ــود. در ای ــرار فرم ــی برق ــت و مهربان ــا رأف ــان ش ــد و می ــس گیری ان

مــردم بافکــرت ادله یــی  ]از علــم و حکمــت حــق[ آشــکار اســت. بنابرایــن زوج هــای 

جــوان، بایــد بــا ایــن موضــوع بعــد از تشــکیل خانــواده آشــنایی پیــدا منــوده، ســعی بــر 

آن داشــته باشــند تــا محیــط خانواده شــان را جهــت آرامــش جســمی، فکــری، روانــی و 

اخاقــی همــران خــود آمــاده و بــا اســتفاده از روش هــای متعــدد آنــان را یــاری مناینــد 

تــا در آرامــش و ثبــات، زندگــی مناینــد. 

در مجمــوع می تــوان گفــت کــه شــخصی کــه بــا همــر خــود زندگــی می کنــد، نســبت 

بــه کســی کــه تنهــا بــر می بــرد، اختال هــای روانــی و جســمی کمــر نشــان می دهــد؛ 

ــر  ــت دارد، از نظ ــت، او را دوس ــک اس ــه او نزدی ــه ب ــی ک ــی کس ــور دایم ــرا از حض زی

ــتیبانی  ــی از او پش ــوار زندگ ــای دش ــد و در روزه ــن می کن ــای او را تأمی ــی نیازه عاطف

ــی، ۱۳۷۶: ص۳۰( ــرد. )گنج ــذت می ب ــد ل می منای

ــا شــخصیت او موجــب  در لحظه هــای زندگــی، بایــد همــران از خــود بپرســند کــه آی

ــران در  ــت هم ــته اس ــن، شایس ــه؟ بنابرای ــا ن ــود ی ــده است/می ش ــرش ش ــش هم آرام

محیــط خانــواده، برخــورد بــا همــر را بــه گونه یــی طراحــی مناینــد کــه زن و مرد خســته، 

ــه آرامــش روحــی دســت یابنــد. یکــی از منتقــدان اجتاعــی می گویــد:  ــواده ب در خان
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»بیشــر از آن کــه از نــگاه جســمی خســته باشــیم، از روح خســته رنــج می بریــم. مشــکل 

بــر معــارص ایــن اســت کــه روح خســته و رسخــوردۀ وی ناراضــی و برآشــفته اســت.« 

ــش  ــدۀ آرام ــه تأمین کنن ــق ک ــر موف ــر از هم ــا ارزش ت ــی ب ــچ نعمت ــط هی ــن رشای در ای

روحــی خــود و همــرش باشــد، وجــود نــدارد. )رشفــی، ۱۳۹۵: ص۴۳(

2- نقش مکمل داشنت

مکمل بــودن یعنــی این کــه دو یــا چنــد چیــزی در جمــع یــک چیــز واحــد را بــه وجــود 

ــه  ــت، ب ــل نیس ــی کام ــه تنهای ــانی ب ــچ انس ــد. هی ــانی کنن ــر را همپوش ــد و یکدیگ آورن

ــه عبارتــی،  همیــن جهــت پیوســته در جهــت جــران نقــص و کمبــود خویــش اســت. ب

زنــان و مــردان وقتــی بــه تنهایــی مطــرح انــد، در واقــع نیمــی از یــک پدیــده را فراهــم 

یکدیگــر  می تواننــد  جــوان،  زوج هــای  بــاال  گفته هــای  بــه  توجــه  بــا  می آورنــد. 

ــل  ــر مکم ــرای هم ــه ب ــی ک ــوان کس ــه عن ــود را ب ــش خ ــا تق ــد ت ــانی منایی را همپوش

تشــویق ها،  حایت هــا،  بــا  می تواننــد  باشــند.  کــرده  ایفــا  می گــردد،  محســوب 

همکاری هــا، همدردی هــا، محبت هــا، رهنمودهــا و ده هــا عمــل دیگــر در برخــورد 

ــکات و  ــه و مش ــود پرداخت ــر خ ــا هم ــاون ب ــه تع ــی، ب ــکات زندگ ــائل و مش ــا مس ب

گرفتاری هــای خانــوادۀ خویــش را بــه راحتــی حل وفصــل مناینــد. در چنیــن رشایطــی، 

ــی و  ــی، اخاق ــی، فرهنگ ــد اجتاع ــزان رش ــه می ــد ک ــرار می گیرن ــیری ق ــان در مس آن

ــا،  ــا، مهارت ه ــنهاد دانش ه ــر پیش ــت تأثی ــرده و تح ــدا ک ــعودی پی ــد س ــان رون عقلی ش

کارهــای یکدیگــر و اســتعدادهای همدیگــر را شــکوفا می ســازند. در چنیــن جــو 

ــودن زن و  ــد مکمل ب ــود. خداون ــت می ش ــل هدای ــی و تکام ــوی بالندگ ــه س ــواده ب خان

ــْم  ــاٌس لَُكــْم َوأَنْتُ مــرد نســبت بــه دیگــر را بــه بهریــن وجــه تعبیــر کــرده اســت: »ُهــنَّ لِبَ

ــاس  ــز لب ــا نی ــا و ش ــاف ش ــۀ عف ــا جام ــه: آن ه ــۀ۱۸۷( ترجم ــره: آی « )بق ــنَّ ــاٌس لَُه لِبَ

ــه  ــد و هم ــام می یاب ــری انج ــیلۀ دیگ ــه وس ــک ب ــات هری ــتید. احتیاج ــا اس ــت آن ه عّف

ــکون  ــه س ــک ب ــردد و هری ــرف می گ ــل از ازدواج برط ــای قب ــا و تاطم ه ــدم تعادل ه ع

و آرامــش می رســند. )کمــرر، ۱۳۷۸: ص۱۴(

۳- ارضای غریزۀ جنسی

انســان داری مجموعــه نیازهــا و غرایــزی اســت کــه عــدم ارضــا یــا نقــص در ارضــای 
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ــی از  ــردد. یک ــب می گ ــخصیت را موج ــزل در ش ــاد تزل ــز، ایج ــن غرای ــدام از ای هرک

ــن آن در  ــر ازدواج تأمی ــر اث ــه ب ــت ک ــی اس ــزۀ جنس ــان، غری ــز انس ــن غرای نیرومندتری

مســیر طبیعــی و ســامل قــرار گرفتــه و زن و مــرد را از انحــراف و گنــاه مصــون مــی دارد. 

ــه اجتاعــات بــری را تشــکیل می دهــد،  ــواده کــه هســتۀ اصلــی کلی        اســاس خان

مبتنــی بــر غریــزۀ جنســی اســت کــه خــود نوعــی دلپذیــر بــوده و بــه ازدواج کشــانده 

می شــود. )ســاروخانی، ۱۳۷۶: ص۳۷۰( بنابرایــن، غریــزۀ جنســی، نــه تنهــا عامــل 

اساســی در پیدایــش خانــواده و زندگــی مشــرک اســت؛ بلکــه در اســتمرار و اســتحکام 

ــت  ــن اس ــی از ای ــده حاک ــات انجام ش ــی دارد. تحقیق ــیار مهم ــش بس ــز نق ــواده نی خان

ــزۀ  ــادل غری ــح و متع ــای صحی ــدم ارض ــول ع ــا، معل ــیعی از طاق ه ــی وس ــه بخش ک

جنســی می باشــد. رسدمزاجــی زنان/مــردان یــا بی اهمیت شــمردن ارضــای صحیــح 

ــد.  ــرار می ده ــاق ق ــتانۀ ط ــده را در آس ــوادۀ تشکیل ش ــی، خان ــزۀ جنس ــی غری و طبیع

ــه ارضــای غریــزۀ جنســی  )کمــرر، ۱۳۷۸: ص۱۰۲( بنابرایــن، اگــر یکــی از زوجیــن ب

همــر خویــش، بــه طــور منطقــی و معقــول توجــه نکنــد و بــرای او فاقــد ارزش باشــد، 

ــه انحرافــات اخاقــی را فراهــم منــوده و نهایتــاً حاصــل  زمینــۀ دچارشــدن همــرش ب

ــی،  ــه عبارت ــواده منجــر خواهــد شــد. ب ــداری خان ــه سست شــدن پای ــات ب ــن انحراف ای

ــه  ــردان ب ــان و م ــن زن ــی کــه بی ــد اذعــان منــود کــه عــامل رشــد برخــی از اختافات بای

وجــود آمــده و صمیمیــت را از آن هــا می گیــرد، ایــن اســت کــه ارضــای غرایــز 

ــرد. ــورت منی پذی ــان ص ــا نیازهاش ــق ب ــی و مطاب ــور طبیع ــه ط ــان، ب ــی در آن جنس

ــا ارضــای غریــزۀ جنســی فــرق دارد.         بایــد توجــه داشــت کــه روابــط زناشــویی، ب

ــزۀ  ــی غری ــد؛ ول ــویی می مناین ــل زناش ــه عم ــدام ب ــا اق ــۀ زوج ه ــول، هم ــور معم ــه ط ب

ــق  ــرای تحق ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــردد. ب ــباع منی گ ــا و اش ــان ارض ــی از آن ــی برخ جنس

ارضــای جنســی، نــه تنهــا برقــراری روابــط جنســی؛ بلکــه آمادگی هــای جســمی، 

ــد در زن  ــات بای ــن مقدم ــن، ای ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــز رضوری اس ــی نی ــی و روان روح

ــان  ــی از آن ــا در یک ــی تنه ــن آمادگ ــر ای ــرا اگ ــد؛ زی ــته باش ــود داش ــردو وج ــرد ه و م

وجــود داشــته باشــد، ارضــای کامــل حتــا بــرای طــرف مقابــل کــه دارای آمادگــی نیــز 

ــای  ــه ارض ــه ب ــن، توج ــان: ص۱۰۳( بنابرای ــرد. )ه ــد ک ــدا نخواه ــق پی ــت، تحق هس
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غریــزۀ جنســی در زندگــی زناشــویی بســیار مهــم، قابــل توجــه و حایــز احــرام اســت. 

ــزۀ  ــح غری ــای صحی ــی ارض ــد: یک ــه رضوری می باش ــه دو نکت ــه ب ــه توج ــن زمین در ای

ــارت دیگــر، احســاس  ــه عب ــن. ب ــام انســانی طرفی جنســی و دوم حقــوق عاطفــی و مق

لــذت نیــز یــک حــق عاطفــی اســت و چــون حــق اختصاصــی نیســت، نبایــد منحــر 

ــم  ــد و ه ــذت برن ــم ل ــد ه ــوهر بای ــد. زن و ش ــرد( باش ــا م ــن )زن ی ــی از طرفی ــه یک ب

ــزه، جلوه یــی از محبــت و عشــق  ــذت برســانند. ارضــای معقــول و عاطفــی ایــن غری ل

می باشــد. 

       ابــزار ارضــای ایــن غریــزه در انســان ها، اندام هــای جنســی اســت. بنابرایــن، بایــد 

پذیرفــت کــه اندام هــای تناســلی و احســاس التــذاد جنســی، اجزایــی از وجــود خــود 

انسان هاســت. در صورتــی کــه جنبــۀ جنســی خــود و جنــس مخالــف را آشــکارا 

تصدیــق و بــر آن ارج گذاشــته و از آن بهره  منــد شــویم، بــدون اغــراق، چنیــن بینشــی 

ــد. ــع می آی ــدی مان ــخصی و ج ــی ش ــه ناراحت از هرگون

ــه نظــر می رســد کــه زندگی هــای فاقــد احســاس جنســی مــروع، هیــچ گاه  ــه ب این گون

ــد  ــه می توانن ــتند ک ــبخت هس ــی خوش ــان و مردان ــت. زن ــده اس ــی نینجامی ــه نیک بخت ب

ــی  ــود را عامل ــی خ ــروع و عین ــی م ــاس جنس ــود، احس ــی خ ــی دوران زندگ در متام

بــس مهــم بــرای بقــای زندگــی مشــرک بــه شــار بیاورنــد. )دالوری، ۱۳۹۱: ص۲۳۴(

ــد  ــی مبان ــود باق ــه در اوج خ ــی، همیش ــی جنس ــه زندگ ــت ک ــار داش ــد انتظ ــه نبای البت

ــل  ــد. می ــته باش ــی داش ــه جنس ــراری رابط ــرای برق ــی الزم ب ــر آمادگ ــت هم ــر وق و ه

جنســی گاهــی کنــد اســت و گاهــی تنــد و ایــن تناســب وجــود دارد کــه خــود حســن 

ــردد. ــی می گ ــی تلق ــط جنس رواب

       بهریــن روش بــرای کیفی ترکــردن رابطــۀ جنســی بــا همــر ایــن اســت کــه طــرف 

بفهمــد همــرش بــه چــه چیزهایــی عاقه منــد اســت و چــه عملکردهایــی او را لــذت 

ــر را  ــفاهی هم ــاری و غیرش ــی غیرگفت ــد رفتارهای ــی، بای ــه عبارت ــد؟ ب ــر می ده بیش

شناســایی و از آن هــا درســت بهره بــرداری کــرد. در ایــن صــورت رابطــۀ جنســی 

ــاد  ــد افت ــاق خواه ــی یی اتف ــزۀ جنس ــای غری ــت و ارض ــد گرف ــکل خواه ــر ش مطلوب ت

ــه اســت. ــواده نهفت کــه در مــنت آن رضایــت طرفیــن و پایــداری خان
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ــث  ــی آورد، باع ــان م ــه هیج ــراد را ب ــه اف ــن آن ک ــی، ضم ــط جنس ــت رواب ــد دانس بای

رسگیچــه  شــود،  خســته  کار  از  انســان  اســت  ممکــن  می گــردد.  نیــز  او  آرامــش 

ــور  ــه ط ــط ب ــن رشای ــر؛ در ای ــۀ دیگ ــا عارض ــود و ده ه ــار وراد ش ــش فش ــرد، برای بگی

ناامیدکننده یــی بــه یــک آرام کننــده نیــاز دارد. روابــط جنســی صمیانــه، بهــر از 

ــر  ــد. ذک ــان می کن ــی را درم ــارهای روح ــه و فش ــای روزان ــمیایی، تنش ه ــای ش داروه

ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش منــود کــه افــراط در پرداخــت بــه اعــال جنســی، باعــث 

ــوص  ــات در خص ــب اطاع ــردد. کس ــد می گ ــش از ح ــی بی ــوای جنس ــنت ق تحلیل رف

بهداشــت قبــل از آمیــزش، دانســتنی هایی در خصــوص روابــط جنســی، آشــنایی 

ــط  ــای رواب ــب زیاده روی ه ــی از عواق ــردان، آگاه ــان و م ــی زن ــای جنس ــا تفاوت ه ب

جنســی و... از جملــه مــواردی اســت کــه زوج هــای جــوان بایــد در خصــوص آن هــا 

ــند.  ــته باش ــی داش ــات کاف اطاع

۴- بقای نسل 

ــیله یی  ــت. ازدواج وس ــل اس ــۀ نس ــا و ادام ــداف ازدواج، بق ــن اه ــی از بزرگ تری یک

ــل  ــای نس ــرای بق ــانی ب ــۀ انس ــب آن. جامع ــل مصائ ــل و تحم ــای نس ــرای بق ــت ب اس

نیــاز بــه تولیــد مثــل دارد. بــه گفتــۀ برخــی از دانشــمندان، ایــن نیــاز بــه صــورت انگیــزۀ 

جنســی در نهــاد انســان بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت. همیــن نیــاز اســت کــه زمینــه را 

ــرای گرایــش نســبت بهــم، آمیــزش باهــم و در نتیجــه تولیــد مثــل فراهــم می منایــد.  ب

ــا  ــش ت ــت خوی ــظ موجودی ــد حف ــان ها عاقمن ــرو انس ــی، ۱۳۸۷: ص۱۹( از ای )قایم

نســل های بعــدی انــد. ازدواج جریانــی اســت کــه ایــن خواســت را تحقــق می بخشــد. 

ــه زوج هــای جــوان  ــر همیــن اســاس معمــوالً افــراد جامعــه، دوســتان و همســایگان ب ب

ــیف،  ــد. )س ــه دهن ــل جامع ــد تحوی ــی برومن ــر فرزندان ــه زودت ــد هرچ ارصار می ورزن

۱۳۷۷: ص۱۷۳(

ــردان  ــان و م ــی از زن ــی، برخ ــع غرب ــه در جوام ــت ک ــن اس ــر ای ــل ذک ــۀ قاب        نکت

ــد؛ ایــن تفکــر کــم کــم  ــد امتنــاع می ورزن ــه دالیــل گوناگــون از داشــنت فرزن جــوان ب

در جوامــع رشقــی نیــز رســوخ می منایــد. در صورتــی کــه تصمیــم بــه داشــنت فرزنــد، 

اســاس راه و روش زندگــی خانــواده را محکم تــر می کنــد. داشــنت فرزنــد عــاوه 
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ــت  ــددی اس ــد متع ــد، دارای فوای ــظ می منای ــواده را حف ــل آن خان ــه نس ــن ک ــر ای ب

ــت  ــود، وضعی ــور خ ــا حض ــودکان ب ــردد: ۱ــــ ک ــاره می گ ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ک

بزرگ ســاالن، بــه خصــوص زنــان را تأییــد منــوده و بــه آن هــا هویــت اجتاعــی 

ــی  ــز تفریح ــه و مرک ــود در مدرس ــای خ ــق فعالیت ه ــودکان از طری ــند. ۲ــــ ک می بخش

ســامل و محیــط همســایگی، والدیــن خــود را بــا جامعــه پیونــد می دهنــد. ۳ــــ کــودکان 

ــه  ــودکان ب ــد. ۴- ک ــات می دهن ــی نج ــان را از تنهای ــیده و آن ــار بخش ــن اعتب ــه والدی ب

ــول  ــه اص ــه ب ــا توج ــودکان ب ــند. ۵ــــ ک ــاط و رسور می بخش ــی نش ــی خانوادگ زندگ

بــه  اجتاعی شــدن، شایســتگی و صابــت والدیــن را رشــد داده و حتــا آنــان را 

ــد  ــد از تأیی ــراد بی فرزن ــش از اف ــن بی ــون والدی ــانند. ۶ــــ چ ــی می رس ــرز خودکفای م

اجتاعــی بهره منــد انــد، در کــودکان عــاوه بــر کســب شــخصیت، نفــوذ والدیــن نیــز 

افزایــش می یابــد. و ۷ــــ کــودکان می تواننــد از لحــاظ مالــی بخصــوص بــرای پــدران 

ــیف، ۱۳۷۷: ص۱۷۳( ــد. )س ــع گردن ــد واق ــد، مفی ــاملند و نیازمن س

ــه زندگــی زن و شــوهر، طــراوت و زیبایــی  ــد ب ــر مــوارد مذکــور داشــنت فرزن عــاوه ب

و نیــز اســتحکام بخشــیده و نیــروی آفرینندگــی و جنبه هــای گذشــته را در آن هــا 

قــوی می ســازد. تولــد فرزنــد موجــب پدیدآمــدن احساســات متقابــل، مهــر و رسوری 

دیگــر بــرای زوجیــن و تحکیــم بقــای خانــواده شــده و در زوج هــای جــوان، احســاس 

ــه وجــود مــی آورد. )قایمــی، ۱۳۸۷: ص۳۴( تحقیقــی کــه فلدمــن روی پــدر  کــال ب

ــت،  ــام داده اس ــده اند، انج ــد ش ــب فرزن ــار صاح ــرای اولین ب ــه ب ــی ک ــادر جوان و م

ــل  ــدازۀ قاب ــه ان ــادری، ب ــدری و م ــش پ ــرای نق ــت در اج ــه موفقی ــد ک ــان می ده نش

توجهــی در ایجــاد آرامــش و آســایش زندگــی زناشــویی آن هــا مؤثــر بــوده اســت. در 

حقیقــت بــه مقــدار قابــل توجهــی از فشــار زندگــی خانوادگــی را کاهــش داده اســت. 

ــه زندگــی  ــد ب ــا ورود فرزن ــن اســت کــه ب ــی ای تحقیقــی از ســوی برتراندراســل گویای

ــه  ــش یافت ــایگان کاه ــتان و همس ــی و دوس ــای خانوادگ ــوان معارشت ه ــی ج زوج های

ــا  ــه جــای آن هــا رسگرمی هــای زیــر جاگزیــن شــده اســت: ۱ــــ گذرانــدن وقــت ب و ب

ــد،  کــودک، ۲ــــ کاســتی دردرسهــا و مزاحمــت، ۳ــــ احســاس غــرور از داشــنت فرزن

ــه  ــدن. ب ــت فرزندارش ــی جه ــل منطق ــود دالی ــا وج ــد ب ــام کار مفی ــاس انج ۴ــــ احس
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ــه  ــان توصیــه می گــردد در صــورت عــدم رشایــط خــاص، در بچه دارشــدن عجلــه ب زن

خــرچ ندهنــد و حداقــل دو ســال از ایــن عمــل جلوگیــری بــه عمــل آورنــد. )ســیف، 

۱۳۷۷: ص۱۷۳(

۵- نجات از تنهایی

ــه  ــردد. ازدواج ب ــی می گ ــی تلق ــاً اجتاع ــوده و فطرت ــع ب ــودی مدنی الطب ــان موج انس

ــانده و  ــل پوش ــۀ عم ــش جام ــی خوی ــن ویژگ ــه ای ــه ب ــد ک ــت را می ده ــن فرص او ای

کســی را در کنــار خویــش داشــته باشــد تــا پیونــد اجتاعــی را بــا او بــه وجــود آورد. 

بنابرایــن، بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه ایــن خواســت همــر بــرای او خیلــی مهــم 

ــر  ــار هم ــه در کن ــی ک ــیم وقت ــود بپرس ــش را از خ ــن پرس ــد ای ــردد. بای ــی می گ تلق

ــاً  ــا واقع ــم ی ــی می منایی ــاس تنهای ــا احس ــم؟ آی ــی داری ــه احساس ــتیم، چ ــود هس خ

ــتیم؟  ــود هس ــراه خ ــا هم ــم ب ــاس می کین احس

       گفــنت ایــن ســخن خالــی از فایــده نیســت کــه بایــد ســعی کــرد بیــن خــود و همــر 

ــرا از اینجاســت  ــه عبارتــی طــاق عاطفــی پیــش نیایــد؛ زی ــا ب ــی ی خــود جدایــی روان

ــی  ــت. الزم ــد گذاش ــتی خواه ــه سس ــواده، رو ب ــداری خان ــای پای ــم پایه ه ــم ک ــه ک ک

ــه  اســت تــا خانــوادۀ خــود را بــه محلــی تبدیــل کــرد کــه امــکان دچارشــدن همــر ب

ــته  ــود نداش ــز در آن وج ــی هرگ ــیب های اجتاع ــواع آس ــی و ان ــا، ناپاک ــاد، فحش فس

باشــد.

امــروز کســانی کــه دچــار برخــی از فســادها و آســیب های اجتاعــی می گردنــد، 

ریشــه در رشایــط فــردی آن هــا دارد. ایــن رشایــط فــردی در محیــط زندگــی او یعنــی 

ــی عفــت دســت  ــه اعــال مناف ــراد، ب ــم می خــورد؛ چــرا کــه بعضــی از اف ــواده رق خان

ــا  ــا و ده ه ــزل، فحش ــرک من ــار، ت ــاد و ق ــف، اعتی ــس مخال ــب جن ــد: تصاح می زنن

ــان و  ــان زن ــا در می ــال و رفتاره ــه اع ــی این گون ــل اصل ــی از عل ــر. یک ــدۀ دیگ پدی

ــداف  ــی از اه ــرد یک ــعی ک ــد س ــردد. بای ــر برمی گ ــا هم ــه ب ــت رابط ــه کیفی ــردان، ب م

زندگــی مشــرک و ازدواج خــود را بــر ایــن اســاس اســتوار ســاخت کــه ضمــن 

ــان و  ــش را از گناه ــل خوی ــوان نس ــر، بت ــا یکدیگ ــکاری ب ــاون و هم ــارکت و تع مش

برابــر آن ضمــن  نگــه داشــته و در  پــاک  نابهنجاری هــای اجتاعــی،  زشــتی ها و 
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ــرد. ــاور ک ــش را ب ــک، خوی ــال نی ــنت اع پرداخ

از  رواىن،  و  جســمى  مختلــف  بیاری هــاى  و  اخاقــى  انحرافــات  از  جلوگیــرى 

ــای  ــن راه ه ــی از بارزتری ــت. یک ــی اس ــوم اجتاع ــه در عل ــل توج ــم و قاب ــائل مه مس

رســیدن بــه ایــن هــدف، ازدواج قلمــداد شــده اســت. تحقیقــات نشــان مى دهــد 

ــد.  ــل مى باش ــراد متأه ــر اف ــرد، چندین براب ــراد مج ــان اف ــاه کاری در می ــزان گن ــه می ک

ایــن میــزان در جوامــع مختلــف تــا هشــت یــا نــه برابــر نیــز مى رســد. انحرافــات 

ــات،  ــرف دخانی ــدر، م ــواد مخ ــه م ــاد ب ــوىل، اعتی ــات الک ــرف مروب ــى، م جن

ــرد  ــراد مج ــان اف ــى، در می ــات رانندگ ــا تصادف ــیاىس و حت ــات س ــل، دزدى، انحراف قت

ــد:  ــى مانن ــاى جن ــواع بیاری ه ــن، ان ــد. همچنی ــل مى باش ــراد متأه ــر اف چندین براب

ســیفلیس، ســوزاک، ایــدز و بیاری هــاى رواىن ماننــد: افردگــى، اضطــراب و... در 

ــص۴-۵( از  ــی زاده، ۱۳۷۶: ص ــت. )قل ــل اس ــراد متأه ــر از اف ــى بیش ــرد خی ــراد مج اف

آنجایــی کــه یکــی از بزرگریــن انگیزه هــای ارتــکاب بعضــی از گناهــان و مبتاشــدن 

بــه برخــی از ایــن بیاری هــا، تنهایــی اســت. بــا تشــکیل خانــواده می تــوان بــه خوبــی 

ــرد. ــری ک ــر جلوگی ــن ام از ای

کانون دوستی)خانواده(  -۶

یکــی از ویژگی هــای بــارز انســانی، توجــه بــه جنــس مخالــف اســت کــه حاصــل بلــوغ 

جنســی می باشــد. در ایــن قضیــه رشایطــی کــه هــم مــروع باشــد، هــم قانونــی و هــم 

ــش را و  ــنت را، محبت ــد دوست داش ــرد بتوان ــو آن ف ــه در پرت ــوری ک ــه ط ــدون دغدغ ب

عشــقش را بــه جنــس مخالــف بــروز منایــد، چیــزی جــز ازدواج نیســت. تنهــا ازدواج 

ــه  ــبت ب ــش نس ــف خوی ــروز عواط ــت ب ــان ها جه ــرای انس ــبی ب ــل مناس ــه مح ــت ک اس

یکدیگــر فراهــم مــی آورد. »اگــر درســت باشــد کــه زن و شــوهرها لحظه هــای خــوب 

و بــد دارنــد، ایــن هــم درســت اســت کــه بــه مــرور زمــان بیــن آنــان رابطــۀ عاطفــی و 

ــر  ــل منج ــن عم ــی، ۱۳۷۶: ص۱۳۷( و ای ــردد.« )گنج ــرار می گ ــل برق ــتگی متقاب وابس

ــواده می شــود. ــداری خان ــه پای ب

ــه کانــون دوســتی و مهربانــی، مســؤولیت اساســی زن و شــوهر  ــواده ب        تبدیــل خان

ــد.  ــه می یاب ــده و ادام ــاد ش ــه آن ایج ــراز صادقان ــه و اب ــق دوطرف ــا عش ــه ب ــت ک اس
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ــان و مــردان اعــام می مناینــد کــه بــه همرشــان  بــدون شــک تعــدادی زیــادی از زن

عاقمنــد می باشــند و ازدواج بــا او را دلیــل بــر ایــن عاقمنــدی می داننــد، ایــن 

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــد ای ــر می رس ــه نظ ــی ب ــم و حیات ــه مه ــی آنچ ــت؛ ول ــت اس درس

عاقمنــدی بــرای طــرف مقابــل آشــکار گــردد تــا تأثیــر مثبتــی بــر رفتــار او نســبت بــه 

ــه  شــا داشــته باشــد. خیلــی مواقــع عشــق، عاقــه و احــرام در درون فــردی نســبت ب

ــچ تاشــی جهــت آشکارســاخنت آن  ــی کــه هی ــا از آنجای ــد؛ ام همــرش مــوج می زن

ــی  ــردد. زندگ ــس منی گ ــل مل ــرای او قاب ــرد و ب ــورت منی گی ــل ص ــرف مقاب ــرای ط ب

ــد کــه همــرش  ــل احســاس می کن ــی می گــذرد و طــرف مقاب ــج و ناراحت ــا رن ــوأم ب ت

بــه او عاقــه نــدارد. بنابرایــن، تــاش در رابطــۀ زناشــویی، بایــد بــر ایــن اصــل اســتوار 

ــه همــرش را بــروز دهــد. مازلــو عقیــده  گــردد کــه عشــق و عاقــۀ خویــش نســبت ب

ــر از آن اســت.  ــازی واالت ــق جنســی نیســت؛ بلکــه نی ــای عای ــه معن دارد کــه عشــق ب

ــی  ــۀ فیزیولوژیک ــا بن ــذا و گرم ــه غ ــاج ب ــد احتی ــی مانن ــز جنس ــه غرای ــی ک در صورت

ــت  ــن آن دخال ــز در تعیی ــر نی ــار دیگ ــی، رفت ــار جنس ــد: »در رفت ــد. او می نویس دارن

ــز  ــت را نی ــن حقیق ــت و ای ــت اس ــق و محب ــه عش ــاز ب ــا نی ــن آن ه ــه عمده تری دارد ک

نبایــد نادیــده گرفــت کــه نیــاز بــه محبــت شــامل دوست داشــنت و دوست شــدن 

و دوست داشته شــدن اســت.« فــروم در کتــاب »هــر عشــق ورزیــدن« می گویــد: 

ــدن دارد،  ــنت و مهرورزی ــه دوست داش ــه ب ــی ک ــا توانای ــفته را ب ــی آش ــی زندگ »آدم

ــد  ــت و بای ــق اس ــت و عش ــنۀ محب ــت تش ــی بری ــد. متام ــامان بخش ــد رسوس می توان

ــی از  ــک، ۱۳۷۴: ص۳۰( یک ــد.« )رحیمی نی ــا کن ــاز را ارض ــن نی ــی ای ــام اجتاع نظ

ــان و  ــه اول زن ــل درج ــواده عوام ــت. در درون خان ــواده اس ــی خان ــای اجتاع نظام ه

ــد.  ــرآورده مناین ــر را ب ــاز یکدیگ ــن نی ــه ای ــد ک ــش مناین ــد کوش ــتند. بای ــردان اس م
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نتیجه گیری

ــی،  ــاط در زندگ ــداواری و نش ــه امی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــد می ت ــاال آم ــه در ب از آنچ

دیگــران،  و  خــود  نداشــنت  یــا  دوست داشــنت  اجتاعــی،  ارتباطــات  شــکل گیری 

مســؤولیت پذیری، ســامت، پویایــی و موفقیــت یــک جامعــه، در گــرو ســامت و 

اســتحکام خانواده هاســت و بــه همیــن دلیــل از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار 

ــی زن و  ــؤولیت اساس ــی، مس ــتی و مهربان ــون دوس ــه کان ــواده ب ــل خان ــد. تبدی می باش

شــوهر اســت کــه بــا عشــق دوطرفــه و ابــراز صادقانــه آن ایجــاد شــده و ادامــه می یابــد. 

اجتاعــی کــه در آن زنــان و مــردان خــود را در جمــع احســاس کــرده، از انزوایــی فــارغ 

ــد از ازدواج  ــوادۀ بع ــک خان ــدون ش ــد، ب ــاس می کنن ــی را احس ــذت زندگ ــده و ل دی

ــه بهریــن شــکل نقــش مهمــی در بقــای خانــواده و  می باشــد. ارضــای امیــال جنســی ب

ــی رود.  ــار م ــه ش ــم ازدواج ب ــداف مه ــاع دارد و از اه ــامت اجت س

تنهــا پــس از ازدواج اســت کــه زن و مــرد خــود را آرام می یابنــد. در محیــط پرازدحــام 

ــدم  ــودن، هم ــر ب ــی هم ــری و روان ــگاه فک ــودن، پناه ــر ب ــکار هم ــورد هم و پربرخ

ــار و  ــگام فش ــودن و هن ــش ب ــراب آرام بخ ــگام اضط ــه هن ــودن، ب ــر ب ــوار هم و غمخ

گرفتاری هــای مختلــف در کنــار همــر بــودن از جملــه راه هــای عمــده در رســیدن بــه 

ــد. ــداف  آن می باش ــورداری از اه ــق و برخ ازدواج موف

       نیــز خانواده هــا بــه مثابــۀ اصلی تریــن پایــگاه رشــد و شــکوفایی شــخصیت و 

پــرورش مهارت هــای اجتاعــی کــودکان و نوجوانــان، هاننــد، حلقه هــای زنجیــر 

اجتــاع انســان ها، اساســی ترین ســهم را در ســامت و اعتــای جوامــع بــری بــر 

ــودار  ــمند و آگاه و برخ ــرد هوش ــن زن و م ــان ازدواج بی ــا پی ــواده ب ــد. خان ــده دارن عه

ــتون  ــن زوج، س ــود و ای ــذاری می ش ــی، پایه گ ــای اجتاع ــری و قابلیت ه ــوغ فک از بل

ــواده« را تشــکیل می دهنــد. چگونگــی  اصلــی حیاتی تریــن نهــاد اجتاعــی یعنــی »خان

ــه شــار  ــرای وی ب ــاط اجتاعــی ب ــار ارتب ــا کــودک، الگــوی متام عی ــن ب ــاط والدی ارتب

می نشــیند.  بزرگ ســاالن  بــارۀ شــخصیت  در  داوری  بــه  آن  اســاس  بــر  و  می آیــد 

ــا معلــان و همســاالن در مدرســه و دیگــر  متایــات کــودکان بــرای برقــراری ارتبــاط ب

بزرگ ســاالن جامعــه، بــر مبنــای همیــن پنداشــت های اولیــه شــکل می گیــرد.
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