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 چکیده
داشعته اسعت   یدر توسعهه و تکامعل جوامعش بشعر یرناپذتوجه و انکار قابل یکه نقش یاستماندگار و پو ینهاد ،ازدواج

 سازینهزم ،و تحوالت ازدواج یخیتار یها متنوع از ازدواج در ادوار مختلف است  بحث یاربس ییالگوها یانگرب ،یختار
در مخالفعت بعا  یلسعوفانف ی  در دوران مهاصعر برخعباشعد میازدواج  ۀلئبعه مسعاخالق  یلسوفانف یکردهایتفاوت رو

و مهتقعد اسعت  دانعدیاند  دن مولر ازدواج را مشروط به عشق م اقامه کرده یمختلف یها استدالل ،بودن ازدواج یاخالق
انسان است  او پع  از  ۀادخارج از ار یزیقول دادن به چتههد و  ،عشق بورزند یکدیگرکه به  دهندیقول م ینزوج ینکها

و اغلع  ننهعا  یسعتندازدواج ماندگار ن هاییماناز پ یک یچکه ه کندیازدواج، استدالل م یمانمختلف پ هاییوهش یینتب
مقاله، اسعتدالل  ینو نادرست است  در ا یاخالقیرغ یازدواج عمل، یجهدر نت ،شوند یشکست خورده و به طالق ختم م

و  یبعه اسعتدالل معولر وارد اسعت از جملعهد اراد ی  اشکاالت متهددشود می ینقد و بررس یعقل یلمولر به روش تحل
نبودن عشعق  یافراد متأهل، ضرور یخوش زندگ یگرفتن ارزش روزها یدهبروز احساسات، ناد هایینهبودن زم یاریاخت
 اخالقعیبعر اسعاف فئعا ل  از عشق یفیتهر نویسندگان ینبودن استدالل  همچن یازدواج در ادوار مختلف و بوم یبرا

 ،کعه مهشعوق رود از بعین معی یاسعت و زمعان هعایو خعوب یلعشق در واقش عشق به فئا نن، بر اساف که دنکنیارا ه م
و کمعاالت  هعایخعوب ،یناستمرار عشق منوط به نن است که زوجع ،یجهخود را از دست بدهد  در نت یلو فئا ها یخوب

 است  ینمتقابل زوج یمو تکر یاخالق یلرشد فئا ،دواجشرط ازبنابراین کنند   یتخود را تقو
 ازدواج، عشق، استدالل شخص مجرد، دن مولر  واژگان کلیدی:
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 بخش ازدواج بودن ازدواجد عشق قوام یاخالقیرو نقد استدالل غ یبررس

 مقدمه

کعه همگعام بعا  یرینعهمانعدگار و د یاسعت  نهعاد در سراسر جهان بوده  یاجتماع یساختارها یها سنگ بنا قرن ،ازدواج

 ی،نهعاد ی،معذهب مختلعف   یعلافراد به دال (Nichols, 201: 198)  تاس یافتهو توسهه  ییرجامهه تغ یازهایتحوالت و ن

عنعوان همسعر  جن  مخالف به یرشپذ ۀافراد دربار یدگاهد ،کنند  در ادوار مختلف یازدواج م یو جنس یاجتماع ی،فرد

مورد توجه جوامعش الت، ازدواج همواره و تحو   ییراتتغ ینکرده است، اما با وجود ا ییرتغ یتنژاد و جنس ین،با توجه به د

در  کننعده یعینته ینقشع یخعانوادگ یبعوده اسعت   ازدواج و زنعدگ یو اخالقع یحقعوق ی،مختلف اجتمعاع یها و نظام

 ی،ل ازدواج، ععادات شخصعکعه بعا تکامعل و تحعو   یبعه نحعو ،کنعدیمع یفعاو احساسات افراد ا یتشخص یریگ شکل

ازدواج، فهعم ازدواج و  یهند کرد  تنوع و انهطاف در الگوهاخوا ییرتغ یزافکار ن ینتر یدرون یو حت یمالحظات اجتماع

 یاربسع یشناسعان الگوهعا انسعان شناسعان و جامهعه نویسعان،یختار (ponzetti, 2003: vii)  سازد یخانواده را دشوار م

سعته اسعت  ازدواج کا یامر از وضوح مفهوم ینکه ا اندیدهکش یربه تصو یخاز نهاد ازدواج در ادوار مختلف تار یمتنوع

)بسعتان،   وجعود نعدارد نناز  دمنحصر بعه فعر یفیاز ازدواج ارا ه شده است و تهر یمتهدد و متنوع های یفتهر رو،ینااز

1390: 7) 

 یکشععورها «یهععیدشععمن طب»ازدواج را  ،ازدواج وجعود دارد  افالطععون ۀدربععار یفلسععف ۀیشععاز اند یرپععایید سعنت

 یشعنهاداشتراک فرزندان، زنان و امعوال را پ جمهورهستند  او در کتاب  یشتراد بکه به دنبال اتح داندیم یالمنافه مشترک

و ناکارنمعد خوانعدن  یرعملعیارسعطو بعا غ( 231 :1353)افالطعون،   و خانواده است یتمالک یو خواهان الغا دهدیم

وجعودش ضعرورت دارد و کعه  دانعدیمع یاجتماع ینو خانواده را نخست کندیافالطون، به شدت از نن انتقاد م یشنهادپ

 (2 :1349)ارسطو، شمارد   برمینسل  یبقا یبرا یهیطب اییزهرا انگ ییزناشو

کعه امعروزه ازدواج  یبوده است  درحعال یجرا یهمسرچند یو در برخ یهمسر طور گسترده تک جوامش به یبرخ در

بعه ه عمعدطور  بعه یخیاج به لحاظ تعاراست، اما ازدو یو همراه یهمدل یا یعاشقانه، دوست ۀمستلزم رابط یغرب نلیدها

کعار بعوده  یعرویتوارث، منافش مشعترک و ن ی،اوندیشخو یوندهایپ یجادبه منظور ا یاسیو س یواحد اقتصاد یکعنوان 

 ( Coontz, 2006: Part 3)است   
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نعد  دن ا اقامعه کعرده یمختلفع یهعا بودن ازدواج استدالل یدر مخالفت با اخالق یلسوفانف یدوران مهاصر برخ در

در دفعاع از  یاسعتدالل«  ازدواج یعهبعر عل یاسعتدالل» ۀدر مقالع یلنعددانشگاه مر ۀاخالق و استاد فلسف یلسوفف  ،مولر

  او مهتقعد اسعت از ننجعا کعه اغلع  نامعدیم«  مجرد شخصاستدالل »و نن را  کندیبودن ازدواج اقامه م یاخالقیرغ

بعر « شعخص مجعرد»مقالعه اسعتدالل  یعندر ا  یستندارزشمند ن وند،ش یبه طالق ختم م یاها با شکست مواجه  ازدواج

 کنیم  میو نقد  یبررس رابودن ازدواج  یاخالقیرغ

 ماهیت قول ازدواج. 1

دو جعن  مخعالف  یعانم یفعرد ینروابع  بع ترینیچیدهپ یجادا سازینهاست که زم یو اجتماع یهیطب اییدهپد ،ازدواج

 یهعا افعراد، ارزش یزندگ ،  ازدواجنیدیبه شمار م یواحد اجتماع یننوان کوچکترخانواده به ع یلو منشأ تشک گردد یم

 یکردهعایرو (1383معنش،  ی)محبوب  دهد یالشهاع قرار م را تحت نن یو اخالق یاجتماع یتامن یژهو جامهه به یمحور

بعه  یعزیو غر یهعیخاسعتگاه طببر وجود دارد  وسترمارک و مورداک  نهاد ازدواج و خانواده یدایشدرباره منشأ پ یمتفاوت

ماننعد  ی،فرهنگع ملعوا ۀمهتقدند مداخل پردازانیهنظر یکنند و برخ یم یدنهاد ازدواج و خانواده تأک یدایشعنوان منشأ پ

 یاسعالم اییهبا ارا ه نظر یزن یاست  برخ یدهخانواده گرد یلنهاد ازدواج و تشک یدایشموج  پ ،منش زنا با محارم ۀقاعد

 هعاییعزهقا لند و نن را صرفًا به انگ یهیخاستگاه طب ،ازدواج و خانواده شیدایپ یبرا یی،گرا فطرت خانواده ۀیربا عنوان نظ

 (12،13 :1393)بستان،  نمایند  یم یدتأک یزن یعاطف ی  فطر یشگرا یبلکه بر وجود نوع ،ندکن یمحدود نم یجنس

ازدواج  یقعول و قرارهعا یجعاداۀ دربعار یطعوالن یسعنت ی،و اجتماع یشناخت اذعان دارند که به لحاظ زبان فیلسوفان

معردم در «  که عشق بورزم، احترام بگذارم و اطاعت کنم دهم یمن قول م: »گویندیوجود دارد  افراد در هنگام ازدواج م

 (Wilson, 1989: 557) کننعدیرا متههد به عمل کردن بعه نن مع خودو  دهندیرا م یقول ینچن یگرید یهر جا یا یساکل

ننعان بعا قعول  دهند؟یقول م یزیافراد هنگام ازدواج به چه چ ،است که در واقش این شودیمطرح م ینجاکه در ا  پرسشی

تعا زمعان کعه  دهنعدیمع ولق یابمانند؟ ن یبندبه قول ازدواج پا یدبا یتا چه زمان کنند؟یم یدادن خود را متههد به چه امر

متقابعل  یورز وجود احساسعات و عشعق ینزوج یانم ۀحفظ رابط ۀالزم یاکنند؟ نشان را حفظ  همرگ با هم بمانند و رابط

 پعردازان یعهنظر یاز سعو یمختلفع هایینه، گزها پرسش یندهند؟ در پاسخ به ا یاز عشق قول م یرغ یزیبه چ یااست؟ ن
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 ازدواج مطرح شده است 

هنگعام ازدواج قعول  ینمهنا که زوج ینبه ا دانددیم یاساس ،ازدواج یریگ شکل یقول به متأهل ماندن را برا 1مورف

را از نظر  یکطرفهطالق   ،مسئله ینا رسد یبمانند که به نظر م یباق یبندبه قول و تههد خود پا یطیتحت هر شرا دهند یم

اج ازدو 2کند  مارکوف یاز تههد خود شانه خال وجهیچبه ه تواندینم دهندهلفرد قو یراز کندد یم یزبرانگ چالش یاخالق

 یجنسع ۀبعه رابطع تواننعدیمع ینزوجع ،اعتقعاد وسرسعترامبعه و  (Brake E.: 2016) داندیم یجنس ۀرا مشروط به رابط

قعول  یکه همسر به انحصار جنس یتوانند خالف نن عمل کنند  در صورت یصورت م ینا یرقول دهند و در غ یانحصار

و ثبعات  ییرناپعذیریبه تغ یلتما (Wasserstrom, 1974) نادرست خواهد بود ،خارج از ازدواج یجنس ۀداده باشد، رابط

 ,Hegel)  دانعدیشعکل ازدواج مع تعرین یرا اخالقع «یازدواج سنت»هگل نهفته است  هگل  ۀیشدر ازدواج، در پ  اند

است که پعرداختن  یو بررس یلخود قابل تحل یدر جا یلسوفانف یمطرح شده از سو یها از پاسخ یکهر (162§:1995

 یکعیدن معولر  یدگاهو نقد د یمقاله به بررس یندر ابرهمین اساف، است  خارج مقاله  ینانها از توان و ظرفیت نبه همه 

 اشتباه دانسته است   یرا عمل یدارکه ازدواج مشروط به عشق پا پردازیم میمهاصر ازدواج  پردازانیهاز نظر

 «شخص مجرد»استدالل . 2

بعر  یاسعتدالل» ۀاند  دن مولر در مقالع بودن ازدواج اقامه کرده یاخالق یهه و علل یمتهدد یها اخالق استدالل فیلسوفان

را دوسعت  یکدیگرو  یمتا زمان مرگ عشق بورز دهیمیقول م کنیم،یکه ما ازدواج م یهنگام دهد ینشان م« ضد ازدواج

 ی، همانند قول دادن به پرداخت وامعنادرست است یمو متههد بمان یبندپا ننبه  یمکه نتوان یزی  اما قول دادن به چیمبدار

 ،یمکنع ینمعرگ تئعم ۀخود به عشق را تا لحظع یبندیپا توانیمیما نه تنها نم  یمنن را پرداخت کن توانیمینم دانیمیکه م

 ،یجعهماسعت  در نت یکنتعرل اراد ازخعارج  یاحساسع ،  عشعقیمرا بعده یندهدر ن یورز قول عشق توانیمینم یبلکه حت

کعه  یافعراد متعأهل ۀبعر تجربع یعد  در واقعش، او بعا تأکیمداشته باشع یاحساسات خاص یندهکه در ن یمل دهقو توانیم ینم

که در مراسعم  یهنگام رو،ین  از کاهدیفرو م یجبه تدر یهکه عشق اول دهدیشان با شکست مواجه شده، نشان م ازدواج

                                                      
1. Morse 

2. Marquis 
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  اشعتباه اسعت ،ازدواج رو ازایعن یم،نن را تحقق بخشع یمنتوان یدکه شا دهیمیم یقول یم،عشق بورز دهیمیازدواج قول م

(Moller, 2003) 

رخ خواهعد  یشبعرا یچعه اتفعاق یندهدر ن داندیاست که فرد نم یرمحتاطانهغ یسکیر ۀنظر مولر ازدواج دربردارند از

ندارد  معولر  یا قهعشق و عال یچکند که نسبت به او ه یبا کس زدواج خود را متههد به حفظ رابطهداد  او ممکن است با ا

خعود بعه  ۀیعکعرده، احسعاف اول ییعرنشان دهد احساسات افعراد پع  از ازدواج تغ کوشدیم یبا تمسک به شواهد نمار

خودمعان را  ینکعها   بنعابراینیفتعدخود ما ممکعن اسعت ب یحت یهرکس یاتفاق برا ینو ا دهندیهمسرشان را از دست م

و  یندناخوشعا یمعان اسعت، امعر هنگعام ازدواج یگعریتههعد معا بعه د ۀیجه نتک یابیمبا همسرمان ب یا رابطه ینچن یردرگ

 (Moller, 2003: 79-91)  است امطلوبن

 :کندیم یرتقر ینازدواج را چن یهاستدالل خود عل یمنطق یبند مولر صورت دن

و  یناسعازگاردسعت کعم  یعاوحشت و ترف  یهشب یزهاییازدواج را فقدان عشق دو طرفه همراه با چ یما دورنما اکثر

   ینیمدب یانزجار م

و رو بعه  شعودیکمرنعگ مع یادبه احتمال ز ،نیدیما و همسرمان به وجود م یانکه در نغاز ازدواج م یا دوطرفه عشق

 روددیافول م

 دانعیم¬یکعه مع یبعدون عشعق، از نعوع یخودمعان را در مهعرا ازدواجع ،کنعیمیکه ازدواج م یهنگام ،یجهنت در

 (Moller, 2003: 79)  ازدواج اشتباه است رو ینااز دهیمینامطلوب است، قرار م

 یعنبعه ا یدشا دگیرند می یاستدالل را جد ین، اهستند در فکر ازدواج یااند  که ازدواج کرده ینظر مولر، افراد اندک از

و بعا  یمگعذارکه فلسفه خعود را وا یمدار یلتما یسخت روزمره زندگ هاییتدر مواجهه با واقه یومکه ما همچون ه یلدل

معردم  ۀروزمعر یبر زنعدگیق عمشکلی   بههمچون ازدواج که  یبه نهاد یفلسف ۀحملر براب یا یمرو شو بهمشکالت رو ینا

 (Ibid: 79)  کنیممقاومت کرده و با نن مخالفت  ،پرتو افکنده است

 یسعت و وجعودش بعراازدواج ا ینفعکجعز  ال ،احساسات 1استدالل خود را بر دو مقدمه استوار کرده است:  مولر

  شودیننان کمرنگ م یانو عشق م کندیم ییرتغ یناحساسات زوج  ب داست یضرور ینزوج
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 ضرورت وجود احساسات و عشق در ازدواج .1-1

 یچو مهتقعد اسعت هع داندیم یضرور یهر ازدواج یدر عشق را برا یچیدهاحساسات و عواطف پ ،نخست ۀدر مقدم مولر

 کنعدیمع یحتصعر ،دانستن احساسعات یضرور یدعشق است  او با ق بدونکه  یمبده یبه ازدواجتن  یستیمن یلاز ما ما یک

 ،شعوندیانجعام مع یتبعادل اقتصعاد یعنعوان نعوع به یا یپلماسیکه با هدف د ییها ازدواج ۀکه استدالل شخص مجرد دربار

 ۀاسعتدالل او صعرفًا دربعار ین،ابرااسعت  بنع اییهحاشع یکعدیگرمعوارد احساسعات دو نفعر بعه  یعندر ا یعراز دکاربرد ندارد

کعه در  ییها ازدواج ۀمثال دربار یاست، برا یاساس ،ازدواج یبرا ینصادق است که احساسات و عواطف زوج ییها ازدواج

 (Moller, 2003: 79)  ازدواج است ینفکجز  ال ،احساسات شود،یانجام م یکانمر ۀمتحد یاالتادر مهاصر،  غرب

اسعت  یلدل ینبلکه به ا یست،ن یازدواج ینبا ازدواج بدون عشق صرفًا به منظور ورود به چن مولر بر مخالفت تأکید

اسعت کعه غالبعًا  یزیهمان چ ینبدون عشق است و ا یزندگ ۀمستلزم متأهل بودن و ادام ،که ورود به ازدواج بدون عشق

ۀ فرا کمرنگ شدن عشعق و عالقع ،که مولر مطل  نن است ینگر بر اید یلدارند  دل یلتمااز نن  دوریافراد از ابتدا به 

 یارکعه در ابتعدا او را بسع یکه پ  از ازدواج با کسع یمنگاه شو یو مهتقد است اگر به نوع کند مطرح میرا  ینزوج یانم

 تبدون عشق و احساسعا مان یکمرنگ شده و زندگ ،اندک ییها مان پ  از گذشت سال عشق دوطرفه یم،ا دوست داشته

در  رو،یعنااز (Ibid: 80)  داردیوامع یازدواج ینچن ۀدربار یشتراطالعات ما را به تأمل و تفکر ب ینا شک دونب شود،یم

یما نسبت بعه همسعرمان فعروکش مع ۀکه عشق و عالق یمو متوجه شو یمکن یداپ ینگاه یندهبه ن یکه ما به نحو یصورت

 گردد  یمان م انتخاب ۀدربار یشترامر موج  تأمل ب ینا کند،

 ها احساسات و افول عشق در ازدواج ییرتغ  .1-2

 یعنو مهتقد است مخالفت او با ازدواج بدون عشعق بعه ا کند مطرح میدوم فرا کمرنگ شدن عشق را  ۀدر مقدم مولر

کعه  یتا از ازدواج بعا کسع یمدار یلما تما بیشترممکن است رو به افول رود و  ینزوج یانم ۀاست که عشق دو طرف یلدل

  دهدیو به ننها پاسخ منموده فرا را مطرح  ینا ۀدربار یمولر اشکاالت احتمال (Ibid) یماجتناب کن ،یمدوستش ندار

از  یفعیاسعت، تهر اسعتوار از عشعق اییهعودهمطل  بعر فهعم ب ینا ینکهبر ا یمبن یاحتمال یدر پاسخ به اشکال وی
 یبرخع دربردارنعدۀاسعت کعه عشعق  ینا ،تعشق الزم اس یو مهتقد است ننچه دانستنش برا کندیمفهوم عشق ارا ه م
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 یگعری،بعه گذرانعدن وقعت بعا د یلاشخاص، م یگربه د یاز جمله عاطفه و مهربان یو حاالت روان یحساسات جسمانا
شوره  و ضعربان قلع  اسعت  دل ،نمود عشق ترینیجاست  را یرهمدت و غ یطوالن هاییبتدر غ یاحساف غم و ناراحت

(Moller, 2003: 78-85) و  یاسعتدالل را صعرفًا حعاالت جسعمان ین، مفهوم مورد نظرش از عشق در ایفتهر ینا ااو ب
را در  یظعاهرًا کلمعات یولع ،از عشق ارا عه دهعد یقیدق یفتا تهر کوشیدهگرچه مولر ا  کندیم یانب یحاالت روان یبرخ
 کوشدیکرده است  او م یفتهرمصداق   ظاهرًا مولر عشق را به کندیعشق به کار برده که نن را از ابهام خارج نم یفتهر
کار چندان موفق نبوده  یندر انجام ا رسدیننکه به نظر م حال ،از عشق ارا ه دهد یواضح یفتهر ،یقمصاد برخی بیانبا 

 ،کمرنعگ شعده اسعت یکعدیگربعه  ینزوجععشعق  شعودیکه گفته م یهنگام روینمبهم است  ازا یا واژه ،است  عشق
 کم شده است    یزیچه چ یبه عبارت و است یا کمرنگ شدن عشق در چه جنبه و تبه چه مهناس یستمشخص ن

 یارتعهد به عشق فراتر از اراده و اخت .1-3

و همواره طرف مقابل را دوست خواهد  دهدیاش را از دست نم عشق و عالقه گاه یچفرد قول دهد ه ینکهاعتقاد مولر ا به 
 یزیتههد به چ ،یتههد ینچن ینکهست فرد قادر به حفظ نن نباشد  افزون بر اکه ممکن ا کندیم یجادرا ا یداشت، تههد

نن را نزادانه  توان یاست و نم یخودمختار ی  عنصر قو دربردارندۀاحساسات  زیرا دو کنترل فرد است یارفراتر از اراده، اخت
و بعا معرور زمعان  کننعدیمع ییرظه تغاحساسات افراد هر لح یگر،د بیانبه  (Ibid: 80-81)  و به دلخواه خود سفارش داد

 یکعدیگرخعاص بعه  یافراد در زمعان گاهی  نورندیرا به خاطر نم یکدیگرافراد  یگاه یکه حت یبه نحو ،یابندیتوسهه م
بالهک  نفرت افراد بعه  یاشود  یلتبد تفاوتییب یاعشق به نفرت  ینو پ  از گذشت زمان ممکن است ا ورزندیعشق م

 خارج از توان ما باشد    یزیتههد به چ تواندیقول ازدواج نم رو،ینادل شود  ازمب یقعم یا عالقه

 نقدهایی بر استدالل مولر. 2

 پردازیم  ترین ننها می که در ادامه به مهموارد کرد  توانیبر استدالل مولر وارد شده و م یمتهدد نقدهای

 خارج نبودن عشق از دایره اختیار. 2-1

 یعزیبعه چ تعوانیمیماسعت و معا نمع یارت در استدالل مولر نن است که عشق خارج از اراده و اختنکا یناز مهمتر یکی
خعارج از اراده اسعت  بعه اعتقعاد  یعزیقعول بعه چ ،قول ازدواج دادنرو  د ازاینیممتههد شوخود  یارخارج از اراده و اخت
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بعاور کعه احساسعات  یعناسعت  ا یجرا یعاد وفان و افرادیلسف یانهاست که م نسبت به قول ازدواج سال ینیبدب ،منداف
 یعدترد سعازینعهاحساسعات اسعت، زم ۀدربعار یقعول ،و قول ازدواج یستندما ن یارتحت کنترل، اراده و اخت یممستقطور  به

 :  یدگو یاشکال م ینا ییندر تب ینمارت (Mendus, 1984: 243)  ازدواج بوده است ۀدربار

یرتانجرامفعا یعزمبررای.تعهدبهمعناندهستیفتوصیرقابلغ،عشقتیبهماهجهعهداتمربوطبهعشقباتوت

کهعشرقیهنگامرویناعمل.ازیکاحساساستنهیکاماعشق،استکهتحتکنترلداوطلبانهماهستندهایی

برهیمبرهعشرقکنرمتعهداکهخودمانرین.اکنیمیوماآنراانتخابنمیستدرکارنیااراده،افتدیمااتفاقمیبرا

 (Martin, 1993, p. 64).یمهماناندازهنامفهوماستکهخودمانرامتعهدبهاحساسغمواندوهکن

 یزمعان کوتعاه یبعرا تعوانیمیاما م ،یمکنمتههد خود را به احساف غم و اندوه  توانیمیگرچه ما نما یناعتقاد مارت به

 یعاهعا  دغدغعه یمقول بده توانیمیمثال م یبرا یم،خاص منحرف کن یعبه سمت موضو یاکرده  ذهن و افکارمان را کنترل

 یبعا برخع تعوانیمیمعا مع رو ازایعناز ذهعن ماسعت   یموارد ناش ینا یراز یمدرها کن یمدت یرا برا مان یذهن هایینگران

 یمکه از صعماست  یامور امر متفاوت از ین  ایمخود را کنار بگذار یامور ذهنای  اندازهتا  یمدت یاقدامات و رفتارها برا

 یماحساسعات از صعم یعن  ایمببعر ینه ننها پبه ک   توانیمیند و ما نمهست یچیدهپ ی  احساسات واقهگیرندیت مأقل  نش

 ,Martin) یسعتنممکعن  یها بعه سعادگکنار گذاشتن نن یجهدر نت یستند،در کنترل ما ن رو ازاینو  خیزند یبرم یقل  ندم

خود را پنهان کنعد،  یشاد یا یناراحت یبه سادگ تواندیخوشحال است نم یا ینقل  غمگ یمکه از صم یکس (66 :1993

اش را از  که در زلزله خعانواده یفرد یکردن حوادث غمبار برا موشباشد  فرا یدااو هو ۀدر چهر یامر قلب ینچه بسا نثار ا

چنعد  یو بعرا یمهمعان یعکشعرکت در که بتعوان بعا  یستن یذهن یها کنار گذاشتن دغدغه یبه سادگ ،دست داده است

 ها طول بکشد   ساعت نن را  رها کرد، بلکه ممکن است سال

احساسعات و  یبعر دسعتکار ،هنگام ازدواج ین  قول زوجاستسازگار  یقحقا ینتههد به عشق با ا ین،به اعتقاد مارت

هنگعام  ینبعاز و بسعته کننعد  زوجعندارد که هر زمان کعه بخواهنعد نن را داللت نب  یرش یهشب یزیکردن نن به چ یلتبد

شعان را  تعا احساسعات یرنعدرا بعر عهعده بگ شان های یشهو اند یرفتار یحفظ الگوها یتمسئول شوندیازدواج متههد م

 یعارگرچه کنترل احساسات به طور کامل در اختا یگر،د بیانبه  (Ibid: 66)کنند  یتخود را تقو یانداده و عشق م ورشپر
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بعروز و ظهعور  یرفتعار معا در چگعونگۀ امعا نحعو یسعتند،ن یعاریو اخت ینا احساسعات کعاماًل ارادمه ینو به ا یستما ن

 ینو خشعمگ یخودمان عصعبانۀ سخنان دربار یبرخ یدناست ما از شن مکنمثال، م یاست  برا گذاراثرمان  احساسات

 یامعدپ یعا ینعدهن ۀمثاًل بعا تأمعل دربعار ،بگذاریم یرمان تأث اقدامات و رفتارها بر کنترل خشم یبا برخ توانیمیاما م یم،شو

دسعت بعه  یعا انعدگرفتعه یماتیتصعم یتدر حالعت خشعم و عصعبان یخکه در طول تار یافراد ۀفکر کردن دربار یاخشم 

کعه در نن قعرار  یمکعان ییجا حالت و جابه ییربا تغ یااند  شده یمانشان پش اند که بهد از فروکش کردن خشم زده ییکارها

احساسعات  یو کنترل نسب یزشانگ سازی،ینهزم یول یست،ما ن یارشده در اخت یجادرو، هرچند احساسات ا ینا  ازیمدار

 ر ماست  یاتحت اخت یادیتا حدود ز

بعه انتخعاب  یدشعد یعلتما یمهنا تههد به عشق به ،ینمارت دیدگاه  از است گذاراثرافراد بر احساسات ننها  یرفتارها

اسعت کعه  یاجتناب از احساسعات مهنای همچنین بهو  شود یاحساسات و عشق م تیاست که موج  تقو هایییتفهال

اضعطراب  یعاحسعادت  یت،عصبان موج  دانند یکه م هایییتاز موقه توانندیم یناست  زوج یزنم عشق مخاطره یبرا

و  یعکورد و تحررا انتخاب کننعد کعه لعذت متقابعل را بعه وجعود ن هایی یتفهال توانندیننها م  کنند یریجلوگ شوندیم

 یکعدیگر یخصوصع یمو بعه حعر یرنعدبگ یعادارتباط را  یبرقرار یها مهارت توانندیننها م ،یزدمتقابل را برانگ یمیتصم

و الگوهعا کعه ممکعن اسعت  هایافت  باورها، رهگذارند می یرتأث ،و تفکرات بر احساسات افراد تاحترام بگذارند  تأمال

را  یمرکعز ۀهسعت ینا تواند یم یلدال یابی  ارزدهندیم یلاحساسات ما را تشک یاصل ۀمهقول هم باشند، هست یشبو کم

 یروشعن و مثبعت زنعدگ یهعا د بعر جنبعهتوانن یها م احساسات را شکل دهد  به عنوان مثال، زوج یجهدهد و در نت ییرتغ

در  یعدرف، اضعطراب و تردتع ،یمنفع یهعا بالهک  با تمرکز بر جنبه یاو  کنند یتتمرکز کنند تا احساسات مثبت را تقو

 ( Martin, 1993: 66)کنند   یجادشان ا مشترک یزندگ

اشعاره که تههد به عشق، به عشق به عنعوان عواطعف و احساسعات  گیرند میفرا  ،اشکال ینا مهتقد است ینمارت

به حفظ نگعرش اول، نگرش و رابطه است  تههد به عشق، تههد  ۀدر درج شود یکه به نن اشاره م یدارد، حال ننکه عشق

کعه  ییهعا زوج ین،  بنابراکند بازی میاو  یزندگ رمهم د یو نقش باشد میفرد  ۀاست که مورد عالق ینهادن  به کس  ارزش

 یرفتعار یکعه در الگوهعا کننعد یم یعانو مانعدگار را ب یچیدهنگرش پ یکمهمواًل  ،«دوستت دارم» گویند یم یکدیگربه 
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داللعت رابطعه  یک یتمسئول یرشتههد به عشق بر پذ ین،بر ا افزون  یا لحظه احساف زودگذر و یکنه  شود ینشکار م

ننعان  یبعه زنعدگ یبخشع و نظعم ینزوجع یعانم ۀاست که موج  مراقبت و حفظ رابط هایی یتبه انجام فهال تههددارد و 

 (Martin, 1993: 66) گردد  می

بعا  تعوانیمیمهتقد است ما م داند،یمانسان کنترل که احساسات را خارج از اراده و  یجرا یدگاهبر خالف د یزن الندو

 یکعه عصعبان یمثال هنگام ی  برایمقرار ده یرتأث تحت یاکرده خاص، احساسات خود را کنترل  یرفتارها یانتخاب برخ

و  یرفش خسعتگ یبرا یامان فروکش کند  تا خشم یمنکن تمان صحب دوست یا یهامروز با همسا گیریمیم یمتصم ،یمهست

بعا  یماتیتصعم ینما روزانه بارها و بارهعا چنع ی ترت ین  به همیمبرو ینماس یا یحبه تفر گیریمیم یمتصم یت روحکسال

 خعود در کنتعرل احساسعات یشعهکه معا هم پذیردیمطل  را م ین  او اکنیمیمان اتخاذ م بر احساسات گذاریاثرهدف 

 یرتعأث مثال احساسات ما ممکن اسعت تحعت یبرا ثر دارنددابر احساسات ما  یاریبس ی موارد و شرا یراز دیستیمموفق ن

بعر  تعوانیمیکعه معا نمعرا ادعا  یناما ا ،خاص خود را دارد یتمو ر یهقاف ،عشق ینکهافزون بر ا ،یردقرار بگ یگراند یکارها

مهنعا  یعنبه ا یم،کن یفتوص کنترل یرقابلاحساسات را غ ینکه  او مهتقد است اپذیردینم بگذاریم، یراحساسات خود تأث

قعرار  یرتعأث احساسات خود را تحعت توانیم یمصون هستند، نادرست است  ما م یاقدامات عمد یرها کاماًل از تأث که نن

 (Landau, 2004: 477)  یمکار را انجام ده ینگونه که اغل  و در طول روز ا همان یم،ده

کنتعرل  تعوانیق را همواره و به طعور کامعل نمعگرچه عشاصادق است   یزعشق نۀ مطل  دربار یناعتقاد الندو، ا به

 یهعا اقدامات در فرهنعگ ینا  است گذاراثر ،نن یتتقو یا یفوجود دارد که در تئه یاریکرد، اما اقدامات و اعمال بس

و  یععاطف یعتدر غعرب معدرن عبارتنعد از: حما تارهعارف یعناز ا یمتفاوت اسعت، برخع ،ینزوج یانم یمختلف و حت

 یحعیتفر یعت، انجعام فهال یعرهو غ یعدهادر افکار، احساسات، ام کردنش یماو و سه یوقت برا همسر، صرف یاحساس

 (Ibid)  یرهبه همسر و غ ینو توه یراسرار، اجتناب از تحق یاز افشا یمشترک، خوددار

 دربردارنعدۀ یعد  بعه اعتقعاد او ازدواج بادهدیارا ه م ،شویم یاز ننچه ما هنگام ازدواج  متههد م یگرید یرتقر الندو

مان را  مهنا که ما هنگام ازدواج عشق ینفرد هنگام ازدواجد به ا یعاطف یتاز وضه یحداقل دو عنصر باشد: الف( شرح

گاه م ،یمکه به او دار یو او را از احساس کنیمیبه همسرمان ابراز م  د«دوسعتت دارم» ییمگعو یمثال به او م یبرا کنیم،ین
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معا و همسعرمان  میانو حفظ عشق  یتکه موج  تقو یمرا انجام ده یاقدامات خاص شویمیمتههد م یهنیب( تههدد 

 د: اولدهعیمیدو کعار انجعام مع ،کنعیمیکه ازدواج م یاز نظر الندو هنگام یگر،د بیانبه  (Landau, 2004: 476)  شود

کمرنعگ  یعاکه موج  زوال  یاز انجام امور دهیمیبه او قول م دو دوم کنیمیمان را نسبت به همسرمان اظهار م احساف

که به ارتقعا   یمانجام ده ییمشترک، کارها یدر طول زندگ دهیمیقول م ین  همچنیماجتناب کن ،شودیمان م شدن عشق

    شویمیممتههد عشق   یداریمؤثر در پا یبه انجام رفتارها ،واقشدر  و نجامدیمان ب احساسات یتو تقو

 یعتاسعت کعه عشعق را حفعظ و تقو یانجام اقدامات کنیمیهنگام ازدواج خود را به نن متههد م اعتقاد الندو ننچه به

 یجعادارزشعمند ا یا اسعت کعه رابطعه یادامه دادن بعه احساسعات یتالش برا دربرداندرۀازدواج  یدگاه،د ین  در اکنند یم

 ,Landau)  کننعد یم یخنثع یعا یفرا تئعه احساسعات یناست که ا یزهاییدر اجتناب از چ تالشو برعک   کنند یم

وجعود دارد  یعادیما نباشند، اما اقدامات ز یمکنترل مستق از نظر او گرچه ممکن است احساسات ما تحت (476 :2004

 ی  بعراانجامنعدینابود کعردن عشعق مع یاحفظ و  یف،تئه یا یتبه تقو یت،موفق یکاف یزانو با م یممستقیرکه به طور غ

 یجمن بعه همسعرم بعه تعدر ۀام، ممکن است عالق شان شده مجذوب یرابطه برقرار کنم که تا حد یاگر من با افراد ل،مثا

نباشعم، امعا بعا صعرف  یمانتخعاب مسعتق یک یقخود از طر ۀاز کاهش عالق یری  ممکن است قادر به جلوگیابدکاهش 

 گیری یمبرسعم  بعا تصعم یجعهنت نیبه هم توانمیم الً احتما یگربا همسرم و اجتناب از ارتباط با اشخاص د یشتریزمان ب

  یماو داشعته باشع ۀمعان دربعار احسعاف ۀبعر نحعو یتوجه قابل یرتأث توانیم یم یگران،تهامل با همسرمان و د ۀنحو ۀدربار

(Landau, 2004: 476-477)   

و  نعدک یمع یتلق یقلب یداحساف شد یبر ننچه گذشت مولر قول  ازدواج را مشروط به عشق دانسته و عشق را نوع بنا

اسعت کعه معا  اختیعار یو ب یعرارادیغ یامعر ،عشعق ،یجعه  در نتداندیانسان م ۀکنترل و اراد ۀیراحساسات را خارج از دا

و النعدو مهتقدنعد  یناز جملعه معارت یبرخع ،یدگاهد یناشتباه است  در مقابل  ا ،ازدواج رو ازاین یمدنن ندار یرو یکنترل

اسعت   یعاریو اخت یاراد ،احساسعات سازیینهزم یول ،یستندما ن یقطه تحت کنترل یمطور مستق گرچه احساسات بها

امکعان  یعار،افراد است و بدون فعرا اخت یاریاخت یرفتارها ،یاخالق یها که موضوع گزاره مهم این است ،افزون بر نن

خعارج  او یارختا ۀیرو از دا یطور مطلق جبر اگر احساسات انسان به براین اساف،وجود نخواهد داشت   یاخالق یداور
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 یدشعا کنندیم یاناخالق ب یلسوفاناز ف یطور که برخ   همانگیرندیقرار نم یو حکم اخالق یتهلق داورماصاًل  ،باشند

بعه  یابیو فعراهم کعردن مقعدمات دسعت سعازیینعهمعا نباشعند، امعا زم ۀو اراد یعارطور کامل تحعت اخت ما به ساساتاح

از  یو خشعم ناشع یکعه خودمعان را در مهعرا برافروختگع یممعا هسعت یعنا  شودیتوس  خود  ما انجام م ،احساسات

 ۀ  در همعیمنور یاسباب فروکش کردن احساف خشم و نفرت را فراهم م ،با ترک کردن مهرکه یاو  دهیم یمشاجره قرار م

 ،طرفعهعشعق دو یعتتقو یعاازدواج و حفعظ رابطعه بعا همسعر  ۀاز جمله دربار کنیمیعمل م ینچن یامور و شئون  زندگ

 شد منکر را بودن احساسات  یاریطور مطلق اخت به توان ینم یجه،درنت

 اجتناب از ازدواج، پرهیز از هرگونه خطر احتمالی ۀالزم. 2-2

 یرعقالنعیو غ منطقعییرازدواج همعواره غ یست،در کار ن یتیقطه  ،ازدواج یامدهاینسبت به پ ینکهمهتقد است با توجه به ا مولر

هعا بعا  نن است که چهل درصد ازدواج ۀدهند نشان ،دارد  نرخ طالق یدر پ یاریبس یو عواق  منف یجنتا ،لهمسئ ینا یراز داست

افعراد را در مهعرا  ،ازدواج یناجتناب کنند  بنابرا یندناخوشا یها از ازدواج دهند یم یحترج ممرد یشترو ب یابد یم یانپا یناراحت

 (Moller, 2003: 80-81)  اجتناب کنند نناز  دهندیم یحشدت ترج که به دهد یقرار م یخطر بزرگ

 یچانجعام هع یبرا یطیشرا یچو تحت ه یماست که ما به شدت محتاط باش یناستدالل مولر ا ۀمهتقدند الزم برخی

کعرد،  یمضعرر نخعواه یمحاصل کن ینانکه از قبل اطم یمقرارداد ببند یا یمقول ده توانیمیم ی  تنها زمانیمکن خطر یکار

 یعنبعر اسعاف ا بنعابراینشعوند   یمنهقد شده با شکست مواجه مع قراردادهایاز  یاریکه بس بینیمینکه در واقش محال ن

اجتناب کنند تا مبادا ضعرر  ،از انهقاد هرگونه قرارداد یددارند با یلتما یکه به رفتار اخالق یفرا کرد افراد یداستدالل با

 پرهیعزمدت بلند ۀرابط ونهاز متههد شدن به هرگ توانیم استدالل یناشوند  بر اساف  یاخالقیرغ یعملمرتک  کرده و 

 یمتع یعکاز  یجعد یعتاز حما یعدبا مثعال یداشته باشد  برا یندیناخوشا یانکه ممکن است پا یلدل ینکرد، صرفًا به ا

 در یندیناخوشعا یعانشکسعت بخورنعد و پا یناز طرف یکممکن است هر  یراز دوری جستد یاسیحزب س یا یورزش

در نن وجعود  یدیو ناام فأیکه احتمال شکست و خطر  یا از شرکت در هر پروژه یدن بایها باشد  همچنانتظار رقابت نن

کتاب، انتشار رمعان،  یزیمم ی،الملل یندانشگاه مهتبر ب یکدر  یلتحص ۀدرخواست ادام یدشوار نمود  یریدارد، جلوگ

، بعا افزون بعر ایعن  اموری هستند که براین مبنا باید از ننها دوری نموداز دیگر  یرهو غ یدانشگاه یاتارسال مقاله به نشر



 1400پاییز و زمستان ، دوازدهم ۀشمار ،مشش سال

  
 

 183 

احتمعال ضعرر  یول ،داشته باشد ییباال یاربس ۀکه ممکن است نورد یاقتصاد یتهر فهال ازفرا کردن امور، نغ یکسان

 ،بلندپروازانعه یعا یترقعاب هعای یتاز فهال یاریامر در مورد بسع ینخواهد بود   ا یرمنطقی، خطرناک و غزیاد استدر نن 

 یزنعدگ ۀدر هر گونه برنام شرکتاستدالل شخص مجرد ما را بر نن خواهد داشت که از  رو،ینااست  از یو سار یجار

 Brake)نن وجعود داشعته باشعد  یدر پ یاحتمال یها که چه پاداش یستمهم ن یم،شکست اجتناب کن یبا خطرات باال

E. , 2011: 58-59) 

 روزهای خوش زندگی افراد متأهل گرفتن  نادیده. 2-3

 یمشعترک تعا چعه زمعان یکه زنعدگ یلقب یناز ا ی  مسا لشودیبا ازدواج نغاز م یطور رسم و مشترک به ییزناشو زندگی

و چه انعدازه اسعت  ینزوج یتیشخص ییراتتغ ؟مطلوب و مناس  برخوردار است یفیتاز ک هنگامتا چه  ؟یابد  ادامه می

هسعتند  یاز معواردمانند نن، از احتماالت و سؤاالت  یاریو بس ؟مشترک ننان چگونه است یندگنن بر ز گذاریاثر ۀنحو

 ییبعاال خطعراست که انتخعاب نن بعا  یا دربستهۀ مشترک مانند هندوان یزندگ ،  در واقشندباش می بینییشپ یرقابلکه غ

، گذارنعد یمعقدم ازدواج و تأهل  ۀبه عرصبه سهادت  یابیشاد و با هدف دست یداشتن زندگ یدبه ام ینهمراه است  زوج

از نن را  تعوانیمع قعراردارد، امعری کعه اتفاقعاً از ابهام  یا در هاله ،رخ خواهد داد شان یبرا یچه اتفاقات یندهدر ن ینکهااما 

 ،مختلعف هعاییتو شخصع یژگعیدر افراد بعا و پذیریخطرمشترک به شمار نورد   یدر زندگ پذیریخطر هاییتجذاب

  افعراد در برخی کمتر ایعن ویژگعی را دارنعدبرخوردارند و  دیگراننسبت به  یباالتر پذیریخطراز  یاست  برخ متفاوت

 یامعر یعنا  اسعت گعذاراثرننعان  ۀینعدو ن یکه در زنعدگ زنندیم یا مهم و پر مخاطره یها دست به انتخاب یطول زندگ

 تاسع پعذیریخطرموارد  یناز مهمتر یکی یزواج کردن نجا انتخاب کردن است  ازد نگاهانه و به مهم،است، اما  یهیبد

 ند هست خود با نن مواجه یکه افراد در طول زندگ

مخعالف اسعت،  یباال در زندگ پذیریخطربا  یتهر عمل و فهال ینشاستدالل شخص مجرد با گز ،یکاعتقاد بر به

شکسعت   ،یجعهاز ازدواج و در نت دهعدیمع یحترج ،مشترک یدر زندگ ینبه احتمال افول احساسات زوج اتکابا  رو ازاین

خعوش و  یگعرفتن ارزش  لحظعات و روزهعا نادیعده ،اسعتدالل ینا ۀالزم رو،ین  ازاپرهیز گرددشدت  به ییزناشو ۀرابط

 یعتواقه یعناسعتدالل از ا ینا ین  همچنکنندیشان با هم تجربه م خوب ازدواج یها در سال یناست که زوج یخرسند
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 یاگعر کسعنحوی کعه  ، بعهیسعتافراد ن یدر زندگ یدارو پا همیشگی یا مرحله ،زدواج  ناخرسندکه ا کندیم یپوش چشم

طعالق  یعکبه  تواندیاست که م یا مرحله ،بلکه ازدواج ناخرسند ،باشدنن  ۀبه ادام مجبورتا ابد  نداشت یازدواج موفق

یکعه ازدواج مع یکسانۀ هم  یسراسر زندگکه  یستن گونه ینا یگر،د بیانبه  (Brake E. , 2011: 59)  یانجامددوستانه ب

 ،شعان لعذت بعرده و خرسعند باشعند از اوقعات از ازدواج یاریبلکه ممکن است در بسع ،باشدهمراه  یبا ناخرسند کنند

 یکنار هعم از زنعدگ ینرا که زوج یخوش یها روزها و سال ،جدا شده باشند  مولر یکدیگراز  یلیبنا به دال یدهرچند شا

شعدند   یمحعروم مع یزنعدگ یها از لذت یاریاز بس ینزوج یدشا ،چند سال نبود ین  اگر اگیرد یم یدهناد ،دان لذت برده

 یشعده اسعت، امعا او لعذت و خرسعندمنجعر بوده و به شکست  یدارشان ناپا ها عشق ازدواج یشترهرچند از نظر مولر ب

 یامکعان شکسعت و ناخرسعند ،ف ازدواجطعر یعک  درست است که گیردیم یدههرچند اندک را ناد ،ییزناشو یزندگ

گرفتعه  یعدهاستدالل ناد یناست که در ا ینزوج یبرا شبخ خوش و لذت یوجود اوقات یزنن ن یگراما طرف د ،وجود دارد

 یحهعا تعرجنن، کعردن دارنعد یاز تنهعا زنعدگ یعزمشعترک و گر یبه داشتن زندگ یدشد یلیاز افراد تما یاریشده است  بس

 نباشد   یدارارتباط ممکن است چندان پا ینهرچند که ا ،را تجربه کنند یگرانو ارتباط با د مشترک یزندگ دهند یم

 ای معاصر ایده؛ عشق. 2-4

 یسندهکونتز نو یدفاع دانست  استفان اثبات و قابل قابل توانیازدواج را نم یعشق به عنوان شرط اساس ۀمولر دربار ۀعقید

 :  نویسدیسابقه وجود عشق در ازدواج م ۀاج، دربارخانواده و ازدو یختار ۀو پژوهشگر عرص

شرننندهویهمسررانخرودرابرراسراسعشرق،استکرهافررادتصوریرقابلغ،یشینپیهازمانیشتردرب

یناشیخودرابرازدواجۀدوستانونوعیمانهوصمیجنسیالتوسپستمامتمانمودهانتخابیرعقالنیغ

کرهکردنردیشناسانتصورمرشناسانوانسانازمورخان،جامعهیاریواقعبسازآنمتمرکزکردهباشند.در

انردودرسراسررعشقبرودهیردرگیشه.افرادهمیستدرستنیناست.ایدابداعغربجدیکعشقرمانت

(Coontz, 2006: 15).اندبودهیندیگرعاشقیقعمنحوبهیاریبسیهاقرون،زوج
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انعد  خورده یوندباورند که عشق و ازدواج پ ینمردم بر ا یشترب ی،غرب یها در فرهنگ ویژه ا، بهاز کشوره یاریامروزه در بس

بعاور نعه تنهعا  ینا ی،امروز یها از فرهنگ یاریاما در گذشته و در بس یم،ازدواج کن ،یمدار  دوستشکه  یبا کس یدو ما با

 :  یسدنو یم باره ینکونتز درا (Halwani, 2018: 260)خطرناک است   یا ی عج یبلکه حت ،یستن یجرا

وبرراسراسعشرقادانههمسرشانراآزیدافرادبایننهازدواجاستوایلد ترینیباورکهعشقاساسینا

ازدواجبرعشقواحساساتبهقررنبنیاننهادنشدهاستویجمردمرایانانتخابکنند،ازقرنهجدهمم

 (Coontz, 2006: 5).گرددینوزدهمبازم

 یعدو بعه منظعور تول یاقتصعاد یتیبه عنوان فهال نن را اند و اغل  به ازدواج داشته یعقالن یکردیافراد رو ،گذشته در

مطرح نبوده است، بلکعه  شناختییباییو ز یمسا ل شخص یحت یاعشق و  ۀمسئل دادند  در چنین شرایطی یانجام م مثل

بعه شعرق  ،یعدگاهد یناست و ا شدهیم یدپارسا بودن همسر تأک بر ،یظاهر یباییعشق و ز یبه جا دهد می شواهد نشان

 یاخالقعیرغ یرا امعر یورز مثال کانت عشق یمطرح بوده است  برا یزن یمتفکران غرب یانبلکه در م ،نداشتهاختصاص 

 (18-17 :1392 ،یاردکان ی)اسالم  داندیم یشمرده و نن را فاقد شان اخالق

چعه  یگرد ییزناشو یبر هم زدن زندگ یبرا ،باشد قول به عشق ،فت که اگر قول ازدواجدر نظر گر یدبا یزنکته را ن این

عشعقش را  یناز زوج یکیهر زمان که  یراز دقبل از طالق نقض خواهد شد ینبه طالق است و احتمااًل قول زوج یازین

با مشعروط  رو ازایناست   و در واقش قول او نقض شده استرفته  ینشرط ازدواج از ب ،نسبت به همسرش از دست بدهد

خعود رخ داده  بعه اتفعاق خعود یعنا یراز د زیرایستبه لغو قول به عشق ن یازیطالق گرفتن ن یدانستن ازدواج به عشق، برا

 (Brake E. , 2011: 1)  یردهر زمان که خواست طالق بگ تواند یم یهر کس بنابرایناست، 

ندارنعد، حعال  یلیتمابا هم  یزندگ ۀو به ادام شوندیاز هم جدا م یمختلف یلبنا به دال ینزوج یگاهاین،   افزون بر

 تواننعدینمعی اخالقاز نظر  ینازدواج باشد، زوج یشرط ضرور ،  اگر قول به عشقورزندیعشق م یکدیگرننکه هنوز به 

اسعت و تنهعا هنعوز پابرج ینهنوز موجود است و قعول زوجع جشرط ازدوا یراز دافتدیاز هم جدا شوند و طالق اتفاق نم

 تعوانینمع رسدیرو، به نظر م یناشان نقض خواهد شد  از قول ازدواج ،نداشته باشند یعشق یچکه نسبت به هم ه یزمان

 گفت قول ازدواج، مشروط به عشق است 
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 یورز عشق ساز ینهزم ی،اخالق فضائل. 2-5

 رسعدیافراد دانست  به نظر مع یو روح یسالمت فکر یشرط اساس توانیرا م یاخالق یو بروز و ظهور رفتارها اخالق

 یجعهسالمت نهاد ازدواج، خانواده و در نت سازیینهگام در جهت زم ینمؤثرتر توانیرا م یاخالق یرفتارها ۀرشد و توسه

بلکعه در رشعد و  ییزناشو یتنها در امر ازدواج و تداوم زندگ نه القیکرد  فئا ل اخ یجوامش تلق ۀجانب همه یرشد و تهال

بعه عشعق و محبعت دارد و  یذات یاز  انسان نکنندیم یفاسزا ا به ینقش یو اجتماع یفرد یشئون زندگ دیگرافراد در  یتهال

مشعترک  یو زندگ واجکه اقدام به ازد یاست فرد یهیاست  بد یو ضرور یاخالق یامر یذات یژگیو ینبرنورده ساختن ا

 یعنا دهنعدیمع یحگذاشته است  افراد تعرج یاربس هایی ا فراز و نشنامهلوم ب اییندهرازنلود با ن یریقدم در مس ،کندیم

 یعوامعل اسعتحکام و اسعتمرار زنعدگ ینامعر از مهمتعر ین  اورزندیسر بگذارند که به او عشق م پشت یرا با کس یرمس

گفعت  نتعوایمع یکعه حتع ییاست تا جا ینزوج یازدواج برا یها و از جاذبه یاله تیموهب ،به عشق یازمشترک است  ن

 به عشق و محبت است    یذات یازبرنورده ساختن ن هاییوهش یناز مؤثرتر یکیازدواج 

گونعه کعه  همان یعراز دنن دانست ناپذیر جداییازدواج و جز   یرا تنها شرط اساس یورز عشقتوان  نمی ،وجود ینبا ا

 ،مقدمات نن سازیینهبود، اما زم یبندن پاکه بتوان تا نخر عمر به ن یستن یاراد یامر ،یورز عشق کندیمولر استدالل م

 یبلکعه نقشع ،شعودیم ینطرف یمتنها منجر به تکر نه ییزناشو یدر زندگ یاخالق یاست  بروز رفتارها یاریو اخت یاراد

 ی،فعرد یهعا کعه بنعا بعه مصعلحت یاریبسع ینبسعا زوجع   چهکندیم بازی ینزوج یانو مراقبت عشق م یجادمهم در ا

بلکعه  ،انعد نداشعته یا عشعق و عالقعه یکدیگرتنها به  اند و نه ازدواج کرده یکدیگربا  غیره و یاسیس ی،عاجتما ی،خانوادگ

 یکعدیگردر ادامعه بعه  ،و احتعرام متقابعل یممشترک و تکعر یدر زندگ یاخالق یلبروز فئا یلاند، اما به دل متنفر هم بوده

ۀ نن در هعر رابطع یعتعشعق، حفعظ و تقو یجادو مؤثر در ا یاساس ینقش یاخالق یو رفتارها یلاند  فئا مند شده عالقه

 دارد  یشتریمرات  در ازدواج بروز و ظهور ب امر به ینو ا کندیم بازی یاجتماع

  یجتعدر به ،کننعد یمرا تکعر یکعدیگرباشند و  یاخالق یافراد ،در کار نباشد اما زن و شوهر یعشق ،یدر ازدواج اگر

 یاخالقع یها به نموزه یشترب یبندیپا ۀواسط خواهد شد و به یجادننها ا یانو عالقه م عشق یجهمهر و محبت و در نت ینوع

 یهعا بعه نمعوزه یبندیتوان نن را با پا یم نیز ازدواج یبرا ینزوج یانم ولیهعشق ا یدر صورت وجود نوع  شود یم یتتقو
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و در   یعلشعده بعا معرور زمعان زا یجعادکعه ا اییهشود که عشق اول یموج  م یزیکرد  چه چ یتحفظ و تقو ،یاخالق

  یاخالقع یهعا ه نداشته، بعه نمعوزهارا نگ یکدیگر حتراما ،یننن است که طرفیل دال یناز مهمتر یکیبرود؟  یناز ب یتنها

 خود تجاوز کنند  یمنبوده و از حر یبندپا

 یکعدیگرالت و کمعا هعایمشترک بعه خعوب یدر طول زندگ یناست  زوج هایو خوب یلدر واقش عشق به فئا عشق

و  دهعدیخعود را از دسعت مع یلو فئعا هایخوب ،که مهشوق شودیم یلننان زا یانعشق م یو زمان شوندیمند م عالقه

 ینزوجع ،استمرار داشته باشد یخوب عشق به اینکه یبرا ،یجهدر نت  کندیزوال و نابود شدن عشق را فراهم م ۀینزم ینهم

بعه سعب   ینزوجع ۀکنند  هرچند ممکن است در ابتدا عشق و عالق یترا تقوو کماالت خود  هایتالش کنند خوب یدبا

کمک  ینمشترک زوج یزندگ یرعشق در مس یاییو پو یننچه  به ماندگار یها باشد، ولنن یو جسمان یظاهر هاییژگیو

 یشپع یها و تهارضات اخالق چالش ها،یتدر موقه ینزوج یو روح یو کماالت اخالق یتیشخص های یژگیکند، و یم

 یکعدیگر، یمرفتعار کعردن در مواجهعات روزمعره، تکعر یاخالق ین،زوج یعشق در زندگ یتحفظ و تقو ۀست  الزمرو

 ۀعشق و عالق یداریو پا یاتح ی،اخالق یلفئا ورفتارها  یندر نظر گرفتن ا یامدو احترام متقابل است و پ یگذار ارزش

 است  ینزوج یانم

دارد و او جعز ذات  یورز عشق یارزش واقه یمهشوق ینباشد و چن یرناپذ  الزو ،است که مهشوق یعشق یقی،حق عشق

 ینعیعشعق زم یها گونه کعه مهعروف و مشعهور اسعت تجربعه همان باشد  نمی، را داراست ها یکه تمام خوب یتهال پاک حق

بعه  یسعتنرد اسعت  نگرموا یناز ا یکی یوسفو  یخازل یماجرا دفراهم نورد یقیحق یورز عشق یبرا یمناسب ۀینزم تواند یم

ععالم  یعنبه ا یستننگر ۀنحو رو، یناکند  از یمترس یزانگ جذاب و دل یانداز چشم ینزوج یبرا تواند یمنظر م ینازدواج از ا

 به ازدواج مؤثر باشد  یدر نگاه اخالق تواند یم یعالم هست ینانسان در ا یافتننن و بار یمند و هدف

 یکعه بعا زنعدگ یجلعوه دادن ازدواج، نهعاد یاخالقعیرغ یتالش برا یران به جاو متفک یشمنداناند رسد یبه نظر م 

در  ویژه بعهکعه  هایی ی نسع با وجود   در گرو نن است و یو سالمت اجتماع یداریشده است و پا ینعج یندم یاجتماع

ر نهعاد ازدواج د یاخالق یها پاسداشت ارزش یجو ترو ها ی جوامش داشته و دارد، بهتر است درصدد  اصالح نس یبرخ

 یانسعان یهعتکعه بعا طب یمطلوب و مهقول یگزینجا یچه ینکهخصوص با توجه به ا هو خانواده و استمرار عشق باشند، ب
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 بیعانانسان است  به  یو فطر یهیسازگار با خاستگاه طب ینهاد ،ازدواج زیرا دارا ه دهند توانند ینم ،داشته باشد یسازگار

 مسئله را پاک کرد  صورت یدنبا ،حل مسئله یجا هر، بیگد

 بودن استدالل شخص مجرد بومی. 2-6

معوارد  معۀبتوانعد در ه یعدبودن نن است  اسعتدالل با یجامش و کل یژگیو ،و صحت استدالل نورییقین ی از شرا یکی

 یتضعهاستدالل و ینا کندیاش اذعان م طور که مولر در مقاله صدق کند  همان یکسانطور  به یقمصادۀ مشابه و بر هم

 یعن  هرچنعد کعه اداندیم یکادر نمر ینزوج یازدواج برا شرطو عشق را  گیردیرا در نظر م یکامهاصر نمرۀ جامه یکنون

نن  یرشبعا فعرا پعذ یولع کاهد،یو ارزش استدالل م یفیتاز ک یزناقص است که خود ن  استقرا ینوعۀ ادعا دربردارند

 رافع یخعاص ضعرور ۀجامه یکافراد  یازدواج صرفًا برا یه عشق براب یناست که التزام زوج یاشکال باق ینباز هم ا

دادن نن  یتسعرا رو ازایعن  یستافراد جوامش مختلف ن ۀهم ۀیرنداست و دربرگ یبوم ،استدالل ینشده است و در واقش ا

بعودن  ناپذیر میبودن و تهم ینادرست است  بوم ،دانستن مطلق ازدواج یاخالقیرکشورها و اشتباه و غ دیگربه ازدواج در 

داشعته باشعد و  ییکعارا یکعانمر ۀدر جامهع ینزوجع ینن تنها بعرا نبود یحکه بر فرا صح کندیم یجاباستدالل ا ینا

 داد  یمجوامش تهم دیگرنن را به  توان ینم
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 گیرینتیجه

  دهعدیشهاع  قرار مال افراد را تحت یو اجتماع یفرد یاست که زندگ یو قرارداد یهیطب اییدهو پد یاپو ینهاد ،ازدواج
 ۀدربعار یمختلفع یکردهعایاخالق رو یلسوفانازدواج موج  شده است تا ف ۀدربار یو اخالق یتحوالت و مسا ل فلسف

 یمختلفع یهعا استدالل ،بودن ازدواج یوفان در مخالفت با اخالقیلسف ینبودن ازدواج اتخاذ کنند  برخ یابودن  یاخالق
اسعتدالل »رده و نن را اقامعه کع یاستدالل ،بودن ازدواج یاخالق یهاست که عل یلسوفانیاز ف یکیاند  دن مولر  اقامه کرده

و  حساسعاتاست  عشق از نوع ا ینزوج یانم ۀاست  به اعتقاد او ازدواج مشروط به عشق دوطرف یدهنام« شخص مجرد
  رودیرو بعه افعول مع یعتمرور زمان کمرنعگ شعده و در نهاه ب یناست  احساسات زوج یرارادیو غ یاریاختیرغ یامر

 ،ازدواج اشعتباه اسعت  در مقابعل و در نتیجعه، شعوندیها غالبًا با شکست مواجه شده و به طالق ختم م ازدواج رو ازاین
 ترین ننها به این شرح هستند: که مهم به استدالل مولر وارد است یاشکاالت متهدد

 یعارو مهتقدنعد انسعان بعا اراده و اخت داننعدینمج خارانسان  ۀاز کنترل و اراد مطلقنحو  بهاحساسات را  یبرخ 
اسعت و قعول  ینچنع یز  در ازدواج ننمایدیرفتارها فراهم م یبروز و ظهور برخ یو مقدمات را برا ینهزم ،خود

و حفظ عشعق  یتکه موج  تقو یمده مرا انجا یاقدامات خاص شویمینن است که متههد م یازدواج به مهنا
 ما و همسرمان شود  ینب

 گیردیم یدهناد ،اند را که افراد متأهل در کنار هم داشته یخوب یارزش روزها ،استدالل این    

 یخیتعار یعلدال یراز داثبات و دفاع دانست قابل توانیازدواج را نم یعشق به عنوان شرط اساسۀ مولر دربارۀ عقید 
 است   شده یزن یحجوامش تقب یخدر بر یضرورت نداشته و حت ،ازدواج یوجود دارد که شرط عشق برا یاریبس

 یکعدیگرو کمعاالت  هایمشترک به خوب یدر طول زندگ یناست  زوج هایو خوب یلعشق به فئا یبه مهنا عشق 
 دهعدیخود را از دست م یلو فئا هایخوب ،که مهشوق شودیم یلننان زا یانعشق م یو زمان شوندیمند م عالقه
 ،استمرار داشعته باشعد یخوب عشق به ینکها یبرا ،یجهدر نت  کندیا فراهم مزوال و نابود شدن عشق ر ۀینزم ینو هم
 کنند   یتو کماالت خود را تقو هایتالش کنند خوب یدبا ینزوج

 رو  د ازایعناسعت ننو جعامش نبعودن  یریبودن، عدم فراگ یاستدالل وارد کرد بوم ینبه ا توانیکه م یگرید اشکال
 دانستن مطلق ازدواج نادرست است   یاخالقیرو غبوده  اشتباه  ،کشورها گردیدادن نن به ازدواج در  یتسرا
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