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چکیده

ازدواج ،نهادی ماندگار و پو یاست که نقشی قابلتوجه و انکارناپذیر در توسعهه و تکامعل جوامعش بشعری داشعته اسعت
تاریخ ،بیانگر الگوهایی بسیار متنوع از ازدواج در ادوار مختلف است بحثهای تاریخی و تحوالت ازدواج ،زمینهساز
تفاوت رو یکردهای فیلسوفان اخالق بعه مسعئلۀ ازدواج میباشعد در دوران مهاصعر برخعی فیلسعوفان در مخالفعت بعا
اخالقی بودن ازدواج ،استداللهای مختلفی اقامه کردهاند دن مولر ازدواج را مشروط به عشق میدانعد و مهتقعد اسعت
اینکه زوجین قول میدهند که به یکدیگر عشق بورزند ،تههد و قول دادن به چیزی خارج از ارادۀ انسان است او پع از
تبیین شیوههای مختلف پیمان ازدواج ،استدالل میکند که هیچ یک از پیمانهای ازدواج ماندگار نیسعتند و اغلع ننهعا
شکست خورده و به طالق ختم میشوند ،در نتیجه ،ازدواج عملی غیراخالقی و نادرست است در این مقاله ،اسعتدالل
مولر به روش تحلیل عقلی نقد و بررسی میشود اشکاالت متهددی بعه اسعتدالل معولر وارد اسعت از جملعهد ارادی و
اختیاری بودن زمینههای بروز احساسات ،نادیده گرفتن ارزش روزهای خوش زندگی افراد متأهل ،ضروری نبودن عشعق
برای ازدواج در ادوار مختلف و بومی بودن استدالل همچنین نویسندگان تهریفی از عشق بعر اسعاف فئعا ل اخالقعی
ارا ه میکنند که بر اساف نن ،عشق در واقش عشق به فئایل و خعوبیهعا اسعت و زمعانی از بعین معیرود کعه مهشعوق،
خوبیها و فئایل خود را از دست بدهد در نتیجه ،استمرار عشق منوط به نن است که زوجعین ،خعوبیهعا و کمعاالت
خود را تقو یت کنند بنابراین شرط ازدواج ،رشد فئایل اخالقی و تکریم متقابل زوجین است
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مقدمه

ازدواج ،قرنها سنگ بنای ساختارهای اجتماعی در سراسر جهان بوده اسعت نهعادی مانعدگار و دیرینعه کعه همگعام بعا
تحوالت و نیازهای جامهه تغییر و توسهه یافته است ( )Nichols, 201: 198افراد به دالیعل مختلعف معذهبی ،نهعادی،
فردی ،اجتماعی و جنسی ازدواج میکنند در ادوار مختلف ،دیدگاه افراد دربارۀ پذیرش جن مخالف بهعنعوان همسعر
با توجه به دین ،نژاد و جنسیت تغییر کرده است ،اما با وجود این تغییرات و تحوالت ،ازدواج همواره مورد توجه جوامعش
و نظامهای مختلف اجتمعاعی ،حقعوقی و اخالقعی بعوده اسعت ازدواج و زنعدگی خعانوادگی نقشعی تهیعینکننعده در
شکلگیری شخصیت و احساسات افراد ایفعا معیکنعد ،بعه نحعوی کعه بعا تکامعل و تحعول ازدواج ،ععادات شخصعی،
مالحظات اجتماعی و حتی درونیترین افکار نیز تغییر خواهند کرد تنوع و انهطاف در الگوهای ازدواج ،فهعم ازدواج و
خانواده را دشوار میسازد ( )ponzetti, 2003: viiتاریخنویسعان ،انسعان شناسعان و جامهعهشناسعان الگوهعای بسعیار
متنوعی از نهاد ازدواج در ادوار مختلف تاریخ به تصو یر کشیدهاند که این امر از وضوح مفهومی ازدواج کاسعته اسعت
ازاینرو ،تهریفهای متهدد و متنوعی از ازدواج ارا ه شده است و تهریفی منحصر بعه فعرد از نن وجعود نعدارد (بسعتان،
)7 :1390

سعنت دیرپععایی از اندیشعۀ فلسععفی دربععارۀ ازدواج وجعود دارد افالطععون ،ازدواج را «دشععمن طبیهععی» کشععورهای
مشترکالمنافهی میداند که به دنبال اتحاد بیشتر هستند او در کتاب جمهور اشتراک فرزندان ،زنان و امعوال را پیشعنهاد
میدهد و خواهان الغای مالکیت و خانواده است (افالطعون )231 :1353 ،ارسعطو بعا غیرعملعی و ناکارنمعد خوانعدن
پیشنهاد افالطون ،به شدت از نن انتقاد میکند و خانواده را نخستین اجتماعی معیدانعد کعه وجعودش ضعرورت دارد و
زناشو یی را انگیزهای طبیهی برای بقای نسل برمیشمارد (ارسطو)2 :1349 ،

در برخی جوامش بهطور گسترده تکهمسری و در برخی چندهمسری رایج بوده است درحعالی کعه امعروزه ازدواج
ایدهنل غربی مستلزم رابطۀ عاشقانه ،دوستی یا همدلی و همراهی است ،اما ازدواج به لحاظ تعاریخی بعهطور عمعده بعه
عنوان یک واحد اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد پیوندهای خو یشاوندی ،توارث ،منافش مشعترک و نیعروی کعار بعوده
است ()Coontz, 2006: Part 3
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در دوران مهاصر برخی فیلسوفان در مخالفت با اخالقی بودن ازدواج استداللهعای مختلفعی اقامعه کعردهانعد دن
مولر ،فیلسوف اخالق و استاد فلسفۀ دانشگاه مریلنعد در مقالعۀ «اسعتداللی بعر علیعه ازدواج» اسعتداللی در دفعاع از
غیراخالقی بودن ازدواج اقامه میکند و نن را «استدالل شخص مجرد» مینامعد او مهتقعد اسعت از ننجعا کعه اغلع
ازدواجها با شکست مواجه یا به طالق ختم میشوند ،ارزشمند نیستند در ایعن مقالعه اسعتدالل «شعخص مجعرد» بعر
غیراخالقی بودن ازدواج را بررسی و نقد میکنیم
 .1ماهیت قول ازدواج

ازدواج ،پدیدهای طبیهی و اجتماعی است که زمینهساز ایجاد پیچیدهترین روابع بعین فعردی میعان دو جعن مخعالف
میگردد و منشأ تشکیل خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی به شمار مینید ازدواج ،زندگی افعراد ،ارزشهعای
محوری جامهه بهو یژه امنیت اجتماعی و اخالقی نن را تحتالشهاع قرار میدهد (محبوبی معنش )1383 ،رو یکردهعای
متفاوتی درباره منشأ پیدایش نهاد ازدواج و خانواده وجود دارد وسترمارک و مورداک بر خاسعتگاه طبیهعی و غریعزی بعه
عنوان منشأ پیدایش نهاد ازدواج و خانواده تأکید میکنند و برخی نظریهپردازان مهتقدند مداخلۀ عوامل فرهنگعی ،ماننعد
قاعدۀ منش زنا با محارم ،موج پیدایش نهاد ازدواج و تشکیل خانواده گردیده است برخی نیز با ارا ه نظریهای اسعالمی
ً
با عنوان نظریۀ فطرت خانوادهگرایی ،برای پیدایش ازدواج و خانواده ،خاستگاه طبیهی قا لند و نن را صرفا به انگیعزههعای
جنسی محدود نمیکنند ،بلکه بر وجود نوعی گرایش فطری عاطفی نیز تأکید مینمایند (بستان)12،13 :1393 ،

فیلسوفان اذعان دارند که به لحاظ زبانشناختی و اجتماعی ،سعنتی طعوالنی دربعارۀ ایجعاد قعول و قرارهعای ازدواج
وجود دارد افراد در هنگام ازدواج میگویند« :من قول میدهم که عشق بورزم ،احترام بگذارم و اطاعت کنم» معردم در
کلیسا یا هر جای دیگری چنین قولی را میدهند و خود را متههد به عمل کردن بعه نن معیکننعد ()Wilson, 1989: 557

پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که در واقش ،افراد هنگام ازدواج به چه چیزی قول میدهند؟ ننعان بعا قعول
دادن خود را متههد به چه امری میکنند؟ تا چه زمانی باید به قول ازدواج پایبند بمانند؟ نیا قول معیدهنعد کعه تعا زمعان
مرگ با هم بمانند و رابطهشان را حفظ کنند؟ نیا الزمۀ حفظ رابطۀ میان زوجین وجود احساسعات و عشعقورزی متقابعل
است؟ نیا به چیزی غیر از عشق قول میدهند؟ در پاسخ به این پرسشها ،گزینههای مختلفعی از سعوی نظریعهپعردازان
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ازدواج مطرح شده است
مورف 1قول به متأهل ماندن را برای شکلگیری ازدواج ،اساسی میداندد به این مهنا که زوجین هنگعام ازدواج قعول
میدهند تحت هر شرایطی به قول و تههد خود پایبند باقی بمانند که به نظر میرسد این مسئله ،طالق یکطرفه را از نظر
اخالقی چالشبرانگیز میکندد زیرا فرد قولدهنده نمیتواند به هیچوجه از تههد خود شانه خالی کند مارکوف 2ازدواج
را مشروط به رابطۀ جنسی میداند (2016

 )Brake E.:و بعه اعتقعاد وسرسعترام ،زوجعین معیتواننعد بعه رابطعۀ جنسعی

انحصاری قول دهند و در غیر این صورت میتوانند خالف نن عمل کنند در صورتی که همسر به انحصار جنسی قعول
داده باشد ،رابطۀ جنسی خارج از ازدواج ،نادرست خواهد بود (1974

 )Wasserstrom,تمایل به تغییرناپعذیری و ثبعات

در ازدواج ،در پ اندیشۀ هگل نهفته است هگل «ازدواج سنتی» را اخالقعیتعرین شعکل ازدواج معیدانعد

( Hegel,

 )1995:§162هریک از پاسخهای مطرح شده از سوی فیلسوفان در جای خود قابل تحلیل و بررسی است که پعرداختن
به همه ننها از توان و ظرفیت این مقاله خارج است برهمین اساف ،در این مقاله به بررسی و نقد دیدگاه دن معولر یکعی
از نظریهپردازان مهاصر ازدواج میپردازیم که ازدواج مشروط به عشق پایدار را عملی اشتباه دانسته است
 .2استدالل «شخص مجرد»

فیلسوفان اخالق استداللهای متهددی له و علیه اخالقی بودن ازدواج اقامه کردهاند دن مولر در مقالعۀ «اسعتداللی بعر
ضد ازدواج» نشان میدهد هنگامی که ما ازدواج میکنیم ،قول میدهیم تا زمان مرگ عشق بورزیم و یکدیگر را دوسعت
بداریم اما قول دادن به چیزی که نتوانیم به نن پایبند و متههد بمانیم نادرست است ،همانند قول دادن به پرداخت وامعی
که میدانیم نمیتوانیم نن را پرداخت کنیم ما نه تنها نمیتوانیم پایبندی خود به عشق را تا لحظعۀ معرگ تئعمین کنعیم،
بلکه حتی نمیتوانیم قول عشقورزی در نینده را بعدهیم عشعق ،احساسعی خعارج از کنتعرل ارادی ماسعت در نتیجعه،
نمیتوانیم قول دهیم که در نینده احساسات خاصی داشته باشعیم در واقعش ،او بعا تأکیعد بعر تجربعۀ افعراد متعأهلی کعه
ازدواجشان با شکست مواجه شده ،نشان میدهد که عشق اولیه به تدریج فرو میکاهد از ینرو ،هنگامی که در مراسعم

1. Morse
2. Marquis
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ازدواج قول میدهیم عشق بورزیم ،قولی میدهیم که شاید نتوانیم نن را تحقق بخشعیم ،ازایعنرو ازدواج ،اشعتباه اسعت
()Moller, 2003

از نظر مولر ازدواج دربردارندۀ ریسکی غیرمحتاطانه است که فرد نمیداند در نینده چعه اتفعاقی بعرایش رخ خواهعد
داد او ممکن است با ازدواج خود را متههد به حفظ رابطه با کسی کند که نسبت به او هیچ عشق و عالقهای ندارد معولر
با تمسک به شواهد نماری میکوشد نشان دهد احساسات افعراد پع از ازدواج تغییعر کعرده ،احسعاف اولیعۀ خعود بعه
همسرشان را از دست میدهند و این اتفاق برای هرکسی حتی خود ما ممکعن اسعت بیفتعد بنعابراین اینکعه خودمعان را
درگیر چنین رابطهای با همسرمان بیابیم که نتیجۀ تههعد معا بعه دیگعری هنگعام ازدواجمعان اسعت ،امعری ناخوشعایند و
نامطلوب است ()Moller, 2003: 79-91

دن مولر صورتبندی منطقی استدالل خود علیه ازدواج را چنین تقریر میکند:
اکثر ما دورنمای ازدواج را فقدان عشق دو طرفه همراه با چیزهایی شبیه وحشت و ترف یعا دسعت کعم ناسعازگاری و
انزجار میبینیمد
عشق دوطرفهای که در نغاز ازدواج میان ما و همسرمان به وجود مینید ،به احتمال زیاد کمرنعگ معیشعود و رو بعه
افول میرودد
در نتیجه ،هنگامی که ازدواج میکنعیم ،خودمعان را در مهعرا ازدواجعی بعدون عشعق ،از نعوعی کعه معی¬دانعیم
نامطلوب است ،قرار میدهیم ازاینرو ازدواج اشتباه است ()Moller, 2003: 79

از نظر مولر ،افراد اندکی که ازدواج کردهاند یا در فکر ازدواج هستند ،این استدالل را جدی میگیرندد شاید بعه ایعن
دلیل که ما همچون هیوم در مواجهه با واقهیتهای سخت روزمره زندگی تمایل داریم که فلسفه خعود را واگعذاریم و بعا
این مشکالت رو بهرو شو یم یا برابر حملۀ فلسفی به نهادی همچون ازدواج که بهشکلی عمیق بر زنعدگی روزمعرۀ معردم
پرتو افکنده است ،مقاومت کرده و با نن مخالفت کنیم ()Ibid: 79

مولر استدالل خود را بر دو مقدمه استوار کرده است 1 :احساسات ،جعز الینفعک ازدواج اسعت و وجعودش بعرای
زوجین ضروری استد ب احساسات زوجین تغییر میکند و عشق میان ننان کمرنگ میشود
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 .1-1ضرورت وجود احساسات و عشق در ازدواج

مولر در مقدمۀ نخست ،احساسات و عواطف پیچیده در عشق را برای هر ازدواجی ضروری میداند و مهتقعد اسعت هعیچ
یک از ما مایل نیستیم تن به ازدواجی بدهیم که بدون عشق است او با قید ضروری دانستن احساسعات ،تصعریح معیکنعد
که استدالل شخص مجرد دربارۀ ازدواجهایی که با هدف دیپلماسی یا بهعنعوان نعوعی تبعادل اقتصعادی انجعام معیشعوند،
ً
کاربرد نداردد زیعرا در ایعن معوارد احساسعات دو نفعر بعه یکعدیگر حاشعیهای اسعت بنعابراین ،اسعتدالل او صعرفا دربعارۀ
ازدواجهایی صادق است که احساسات و عواطف زوجین برای ازدواج ،اساسی است ،برای مثال دربارۀ ازدواجهایی کعه در
غرب مهاصر ،در ایاالت متحدۀ نمریکا انجام میشود ،احساسات ،جز الینفک ازدواج است ()Moller, 2003: 79

ً
تأکید مولر بر مخالفت با ازدواج بدون عشق صرفا به منظور ورود به چنین ازدواجی نیست ،بلکه به این دلیل اسعت
ً
که ورود به ازدواج بدون عشق ،مستلزم متأهل بودن و ادامۀ زندگی بدون عشق است و این همان چیزی اسعت کعه غالبعا
افراد از ابتدا به دوری از نن تمایل دارند دلیل دیگر بر این مطل نن است که مولر ،فرا کمرنگ شدن عشعق و عالقعۀ
میان زوجین را مطرح میکند و مهتقد است اگر به نوعی نگاه شو یم که پ از ازدواج با کسعی کعه در ابتعدا او را بسعیار
دوست داشتهایم ،عشق دوطرفهمان پ از گذشت سالهایی اندک ،کمرنگ شده و زندگیمان بدون عشق و احساسعات
میشود ،بدون شک این اطالعات ما را به تأمل و تفکر بیشتر دربارۀ چنین ازدواجی وامعیدارد ( )Ibid: 80ازایعنرو ،در
صورتی که ما به نحوی به نینده نگاهی پیدا کنیم و متوجه شو یم که عشق و عالقۀ ما نسبت بعه همسعرمان فعروکش معی
کند ،این امر موج تأمل بیشتر دربارۀ انتخابمان میگردد
 .2-1تغییر احساسات و افول عشق در ازدواجها

مولر در مقدمۀ دوم فرا کمرنگ شدن عشق را مطرح میکند و مهتقد است مخالفت او با ازدواج بدون عشعق بعه ایعن
دلیل است که عشق دو طرفۀ میان زوجین ممکن است رو به افول رود و بیشتر ما تمایل داریم تا از ازدواج بعا کسعی کعه
دوستش نداریم ،اجتناب کنیم ( )Ibidمولر اشکاالت احتمالی دربارۀ این فرا را مطرح نموده و به ننها پاسخ میدهد
وی در پاسخ به اشکالی احتمالی مبنی بر اینکه این مطل بعر فهعم بیهعودهای از عشعق اسعتوار اسعت ،تهریفعی از
مفهوم عشق ارا ه میکند و مهتقد است ننچه دانستنش برای عشق الزم است ،این اسعت کعه عشعق دربردارنعدۀ برخعی
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احساسات جسمانی و حاالت روانی از جمله عاطفه و مهربانی به دیگر اشخاص ،میل بعه گذرانعدن وقعت بعا دیگعری،
احساف غم و ناراحتی در غیبتهای طوالنی مدت و غیره است رایجترین نمود عشق ،دلشوره و ضعربان قلع اسعت
ً
( )Moller, 2003: 78-85او با این تهریف ،مفهوم مورد نظرش از عشق در این اسعتدالل را صعرفا حعاالت جسعمانی و
ً
برخی حاالت روانی بیان میکند اگرچه مولر کوشیده تا تهریف دقیقی از عشق ارا عه دهعد ،ولعی ظعاهرا کلمعاتی را در
ً
تهریف عشق به کار برده که نن را از ابهام خارج نمیکند ظاهرا مولر عشق را به مصداق تهریف کرده است او میکوشد
با بیان برخی مصادیق ،تهریف واضحی از عشق ارا ه دهد ،حال ننکه به نظر میرسد در انجام این کار چندان موفق نبوده
است عشق ،واژهای مبهم است ازاینرو هنگامی که گفته میشعود عشعق زوجعین بعه یکعدیگر کمرنعگ شعده اسعت،
مشخص نیست به چه مهناست و کمرنگ شدن عشق در چه جنبهای است و به عبارتی چه چیزی کم شده است
 .3-1تعهد به عشق فراتر از اراده و اختیار

به اعتقاد مولر اینکه فرد قول دهد هیچگاه عشق و عالقهاش را از دست نمیدهد و همواره طرف مقابل را دوست خواهد
داشت ،تههدی را ایجاد میکند که ممکن است فرد قادر به حفظ نن نباشد افزون بر اینکه چنین تههدی ،تههد به چیزی
فراتر از اراده ،اختیار و کنترل فرد استد زیرا احساسات دربردارندۀ عنصر قوی خودمختاری است و نمیتوان نن را نزادانه
و به دلخواه خود سفارش داد ( )Ibid: 80-81به بیان دیگر ،احساسات افراد هر لحظه تغییر معیکننعد و بعا معرور زمعان
توسهه مییابند ،به نحوی که حتی گاهی افراد یکدیگر را به خاطر نمینورند گاهی افراد در زمعانی خعاص بعه یکعدیگر
عشق میورزند و پ از گذشت زمان ممکن است این عشق به نفرت یا بیتفاوتی تبدیل شود یا بالهک نفرت افراد بعه
عالقهای عمیق مبدل شود ازاینرو ،قول ازدواج نمیتواند تههد به چیزی خارج از توان ما باشد
 .2نقدهایی بر استدالل مولر

نقدهای متهددی بر استدالل مولر وارد شده و میتوان وارد کرد که در ادامه به مهمترین ننها میپردازیم
 .1-2خارج نبودن عشق از دایره اختیار

یکی از مهمترین نکات در استدالل مولر نن است که عشق خارج از اراده و اختیار ماسعت و معا نمعیتعوانیم بعه چیعزی
خارج از اراده و اختیار خود متههد شو یمد ازاینرو قول ازدواج دادن ،قعول بعه چیعزی خعارج از اراده اسعت بعه اعتقعاد
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منداف ،بدبینی نسبت به قول ازدواج سالهاست که میان فیلسوفان و افراد عادی رایج اسعت ایعن بعاور کعه احساسعات
بهطور مستقیم تحت کنترل ،اراده و اختیار ما نیستند و قول ازدواج ،قعولی دربعارۀ احساسعات اسعت ،زمینعهسعاز تردیعد
دربارۀ ازدواج بوده است ( )Mendus, 1984: 243مارتین در تبیین این اشکال میگو ید:
تعهداتمربوطبهعشقبات وجهبهماهیتعشق،غیرقابلتوصیفهستند.تعهدبهمعنایعزمبررایانجرامفعا یرت
هاییاستکهتحتکنترلداوطلبانهماهستند،اماعشقیکاحساساستنهیکعمل.ا زاینروهنگامیکهعشرق
یکنیم.اینکهخودمان رامتعهدبرهعشرقکنریمبره
ارادهایدرکارنیستوماآنراانتخابنم 
برایمااتفاقمیافتد ،
هماناندازهنامفهوماستکهخودمانرامتعهدبهاحساسغمواندوهکنیم)Martin, 1993, p. 64(.

به اعتقاد مارتین اگرچه ما نمیتوانیم خود را به احساف غم و اندوه متههد کنیم ،اما میتعوانیم بعرای زمعان کوتعاهی
ذهن و افکارمان را کنترل کرده یا به سمت موضوعی خاص منحرف کنیم ،برای مثال میتوانیم قول بدهیم دغدغعههعا یعا
نگرانیهای ذهنیمان را برای مدتی رها کنیمد زیرا این موارد ناشی از ذهعن ماسعت ازایعنرو معا معیتعوانیم بعا برخعی
اقدامات و رفتارها برای مدتی تا اندازهای امور ذهنی خود را کنار بگذاریم این امر متفاوت از اموری است که از صعمیم
قل نشأت میگیرند احساسات واقهی پیچیده هستند و ما نمیتوانیم به کنه ننها پی ببعریم ایعن احساسعات از صعمیم
قل ندمی برمیخیزند و ازاینرو در کنترل ما نیستند ،در نتیجه کنار گذاشتن ننها بعه سعادگی ممکعن نیسعت (
66

Martin,

 )1993:کسی که از صمیم قل غمگین یا خوشحال است نمیتواند به سادگی ناراحتی یا شادی خود را پنهان کنعد،

چه بسا نثار این امر قلبی در چهرۀ او هو یدا باشد فراموش کردن حوادث غمبار برای فردی که در زلزله خعانوادهاش را از
دست داده است ،به سادگی کنار گذاشتن دغدغههای ذهنی نیست که بتعوان بعا شعرکت در یعک مهمعانی و بعرای چنعد
ساعت نن را رها کرد ،بلکه ممکن است سالها طول بکشد
به اعتقاد مارتین ،تههد به عشق با این حقایق سازگار است قول زوجین هنگام ازدواج ،بعر دسعتکاری احساسعات و
تبدیل کردن نن به چیزی شبیه شیر نب داللت ندارد که هر زمان کعه بخواهنعد نن را بعاز و بسعته کننعد زوجعین هنگعام
ازدواج متههد میشوند مسئولیت حفظ الگوهای رفتاری و اندیشههایشان را بعر عهعده بگیرنعد تعا احساسعاتشعان را
پرورش داده و عشق میان خود را تقو یت کنند ( )Ibid: 66به بیان دیگر ،اگرچه کنترل احساسات به طور کامل در اختیعار
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ً
ما نیست و به این مهنا احساسعات کعامال ارادی و اختیعاری نیسعتند ،امعا نحعوۀ رفتعار معا در چگعونگی بعروز و ظهعور
احساساتمان اثرگذار است برای مثال ،ممکن است ما از شنیدن برخی سخنان دربارۀ خودمان عصعبانی و خشعمگین
ً
شو یم ،اما میتوانیم با برخی اقدامات و رفتارها بر کنترل خشممان تأثیر بگذاریم ،مثال بعا تأمعل دربعارۀ نینعده یعا پیامعد
خشم یا فکر کردن دربارۀ افرادی که در طول تاریخ در حالعت خشعم و عصعبانیت تصعمیماتی گرفتعهانعد یعا دسعت بعه
کارهایی زدهاند که بهد از فروکش کردن خشمشان پشیمان شدهاند یا با تغییر حالت و جابهجایی مکعانی کعه در نن قعرار
داریم ازاینرو ،هرچند احساسات ایجاد شده در اختیار ما نیست ،ولی زمینهسازی ،انگیزش و کنترل نسبی احساسعات
تا حدود زیادی تحت اختیار ماست
رفتارهای افراد بر احساسات ننها اثرگذار است از دیدگاه مارتین ،تههد به عشق بهمهنای تمایعل شعدید بعه انتخعاب
فهالیتهایی است که موج تقو یت احساسات و عشق میشود و همچنین بهمهنای اجتناب از احساسعاتی اسعت کعه
برای عشق مخاطرهنمیز است زوجین میتوانند از موقهیتهایی که میدانند موج عصبانیت ،حسعادت یعا اضعطراب
میشوند جلوگیری کنند ننها میتوانند فهالیتهایی را انتخاب کننعد کعه لعذت متقابعل را بعه وجعود نورد و تحریعک و
صمیمیت متقابل را برانگیزد ،ننها میتوانند مهارتهای برقراری ارتباط را یعاد بگیرنعد و بعه حعریم خصوصعی یکعدیگر
احترام بگذارند تأمالت و تفکرات بر احساسات افراد ،تأثیر میگذارند باورها ،رهیافتها و الگوهعا کعه ممکعن اسعت
کمو بیش مهقول هم باشند ،هستۀ اصلی احساسات ما را تشکیل میدهند ارزیابی دالیل میتواند این هسعتۀ مرکعزی را
تغییر دهد و در نتیجه احساسات را شکل دهد به عنوان مثال ،زوجها میتوانند بعر جنبعههعای روشعن و مثبعت زنعدگی
تمرکز کنند تا احساسات مثبت را تقو یت کنند و یا بالهک با تمرکز بر جنبههعای منفعی ،تعرف ،اضعطراب و تردیعد در
زندگی مشترکشان ایجاد کنند ()Martin, 1993: 66

مارتین مهتقد است این اشکال ،فرا میگیرند که تههد به عشق ،به عشق به عنعوان عواطعف و احساسعات اشعاره
دارد ،حال ننکه عشقی که به نن اشاره میشود در درجۀ اول ،نگرش و رابطه است تههد به عشق ،تههد به حفظ نگعرش
ارزش نهادن به کسی است که مورد عالقۀ فرد میباشد و نقشی مهم در زندگی او بازی میکند بنابراین ،زوجهعایی کعه
ً
به یکدیگر میگویند «دوستت دارم» ،مهموال یک نگرش پیچیده و مانعدگار را بیعان میکننعد کعه در الگوهعای رفتعاری
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نشکار میشود نه یک احساف زودگذر و لحظهای افزون بر این ،تههد به عشق بر پذیرش مسئولیت یک رابطعه داللعت
دارد و تههد به انجام فهالیتهایی است که موج مراقبت و حفظ رابطۀ میعان زوجعین و نظعمبخشعی بعه زنعدگی ننعان
میگردد ()Martin, 1993: 66

الندو نیز بر خالف دیدگاه رایج که احساسات را خارج از اراده و کنترل انسان میداند ،مهتقد است ما میتعوانیم بعا
انتخاب برخی رفتارهای خاص ،احساسات خود را کنترل کرده یا تحتتأثیر قرار دهیم برای مثال هنگامی کعه عصعبانی
هستیم ،تصمیم میگیریم امروز با همسایه یا دوستمان صحبت نکنیم تا خشممان فروکش کند یا برای رفش خسعتگی و
کسالت روحی تصمیم میگیریم به تفریح یا سینما برو یم به همین ترتی ما روزانه بارها و بارهعا چنعین تصعمیماتی بعا
هدف اثرگذاری بر احساساتمان اتخاذ میکنیم او این مطل را میپذیرد که معا همیشعه در کنتعرل احساسعات خعود
موفق نیستیمد زیرا موارد و شرای بسیاری بر احساسات ما اثر دارندد برای مثال احساسات ما ممکن اسعت تحعتتعأثیر
کارهای دیگران قرار بگیرد ،افزون بر اینکه عشق ،قافیه و ریتم خاص خود را دارد ،اما این ادعا را کعه معا نمعیتعوانیم بعر
احساسات خود تأثیر بگذاریم ،نمیپذیرد او مهتقد است اینکه احساسات را غیرقابلکنترل توصیف کنیم ،به ایعن مهنعا
ً
که ننها کامال از تأثیر اقدامات عمدی مصون هستند ،نادرست است ما میتوانیم احساسات خود را تحعتتعأثیر قعرار
دهیم ،همانگونه که اغل و در طول روز این کار را انجام دهیم ()Landau, 2004: 477

به اعتقاد الندو ،این مطل دربارۀ عشق نیز صادق است اگرچه عشق را همواره و به طعور کامعل نمعیتعوان کنتعرل
کرد ،اما اقدامات و اعمال بسیاری وجود دارد که در تئهیف یا تقو یت نن ،اثرگذار است این اقدامات در فرهنعگهعای
مختلف و حتی میان زوجین ،متفاوت اسعت ،برخعی از ایعن رفتارهعا در غعرب معدرن عبارتنعد از :حمایعت ععاطفی و
احساسی همسر ،صرف وقت برای او و سهیم کردنش در افکار ،احساسات ،امیعدها و غیعره  ،انجعام فهالیعت تفریحعی
مشترک ،خودداری از افشای اسرار ،اجتناب از تحقیر و توهین به همسر و غیره ()Ibid

الندو تقریر دیگری از ننچه ما هنگام ازدواج متههد میشویم ،ارا ه میدهد بعه اعتقعاد او ازدواج بایعد دربردارنعدۀ
حداقل دو عنصر باشد :الف) شرحی از وضهیت عاطفی فرد هنگام ازدواجد به این مهنا که ما هنگام ازدواج عشقمان را
به همسرمان ابراز میکنیم و او را از احساسی که به او داریم ،نگاه میکنیم ،برای مثال به او میگعو ییم «دوسعتت دارم»د
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ب) تههدد یهنی متههد میشویم اقدامات خاصی را انجام دهیم که موج تقو یت و حفظ عشق میان معا و همسعرمان
شود ( )Landau, 2004: 476به بیان دیگر ،از نظر الندو هنگامی که ازدواج میکنعیم ،دو کعار انجعام معیدهعیم :اولد
احسافمان را نسبت به همسرمان اظهار میکنیم و دومد به او قول میدهیم از انجام اموری که موج زوال یعا کمرنعگ
شدن عشقمان میشود ،اجتناب کنیم همچنین قول میدهیم در طول زندگی مشترک ،کارهایی انجام دهیم که به ارتقعا
و تقو یت احساساتمان بینجامد و در واقش ،به انجام رفتارهای مؤثر در پایداری عشق متههد میشویم
به اعتقاد الندو ننچه هنگام ازدواج خود را به نن متههد میکنیم انجام اقداماتی اسعت کعه عشعق را حفعظ و تقو یعت
میکنند در این دیدگاه ،ازدواج دربرداندرۀ تالش برای ادامه دادن بعه احساسعاتی اسعت کعه رابطعهای ارزشعمند ایجعاد
میکنند و برعک
476

تالش در اجتناب از چیزهایی است که این احساسعات را تئعهیف یعا خنثعی میکننعد (

Landau,

 )2004:از نظر او گرچه ممکن است احساسات ما تحتکنترل مستقیم ما نباشند ،اما اقدامات زیعادی وجعود دارد

که به طور غیرمستقیم و با میزان کافی موفقیت ،به تقو یت یا تئهیف ،حفظ و یا نابود کعردن عشعق معیانجامنعد بعرای
مثال ،اگر من با افرادی رابطه برقرار کنم که تا حدی مجذوبشان شدهام ،ممکن است عالقۀ من بعه همسعرم بعه تعدریج
کاهش یابد ممکن است قادر به جلوگیری از کاهش عالقۀ خود از طریق یک انتخعاب مسعتقیم نباشعم ،امعا بعا صعرف
ً
زمان بیشتری با همسرم و اجتناب از ارتباط با اشخاص دیگر احتماال میتوانم به همین نتیجعه برسعم بعا تصعمیمگیری
دربارۀ نحوۀ تهامل با همسرمان و دیگران ،میتوانیم تأثیر قابلتوجهی بعر نحعوۀ احسعافمعان دربعارۀ او داشعته باشعیم
()Landau, 2004: 476-477

بنا بر ننچه گذشت مولر قول ازدواج را مشروط به عشق دانسته و عشق را نوعی احساف شدید قلبی تلقی معیکنعد و
احساسات را خارج از دایرۀ کنترل و ارادۀ انسان میداند در نتیجعه ،عشعق ،امعری غیعرارادی و بیاختیعار اسعت کعه معا
کنترلی روی نن نداریمد ازاینرو ازدواج ،اشتباه است در مقابل این دیدگاه ،برخعی از جملعه معارتین و النعدو مهتقدنعد
اگرچه احساسات بهطور مستقیم تحت کنترل قطهی ما نیستند ،ولی زمینهسازی احساسعات ،ارادی و اختیعاری اسعت
افزون بر نن ،مهم این است که موضوع گزارههای اخالقی ،رفتارهای اختیاری افراد است و بدون فعرا اختیعار ،امکعان
داوری اخالقی وجود نخواهد داشت براین اساف ،اگر احساسات انسان بهطور مطلق جبری و از دایرۀ اختیار او خعارج
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ً
باشند ،اصال متهلق داوری و حکم اخالقی قرار نمیگیرند همان طور که برخی از فیلسوفان اخالق بیان میکنند شعاید
احساسات ما بهطور کامل تحعت اختیعار و ارادۀ معا نباشعند ،امعا زمینعهسعازی و فعراهم کعردن مقعدمات دسعتیابی بعه
احساسات ،توس خود ما انجام میشود ایعن معا هسعتیم کعه خودمعان را در مهعرا برافروختگعی و خشعم ناشعی از
مشاجره قرار میدهیم و یا با ترک کردن مهرکه ،اسباب فروکش کردن احساف خشم و نفرت را فراهم مینوریم در همعۀ
امور و شئون زندگی چنین عمل میکنیم از جمله دربارۀ ازدواج و حفعظ رابطعه بعا همسعر یعا تقو یعت عشعق دوطرفعه،
درنتیجه ،نمیتوان بهطور مطلق اختیاری بودن احساسات را منکر شد
 .2-2الزمۀ اجتناب از ازدواج ،پرهیز از هرگونه خطر احتمالی

مولر مهتقد است با توجه به اینکه نسبت به پیامدهای ازدواج ،قطهیتی در کار نیست ،ازدواج همعواره غیرمنطقعی و غیرعقالنعی
استد زیرا این مسئله ،نتایج و عواق منفی بسیاری در پی دارد نرخ طالق ،نشاندهندۀ نن است که چهل درصد ازدواجهعا بعا
ناراحتی پایان مییابد و بیشتر مردم ترجیح میدهند از ازدواجهای ناخوشایند اجتناب کنند بنابراین ازدواج ،افعراد را در مهعرا
خطر بزرگی قرار میدهد که بهشدت ترجیح میدهند از نن اجتناب کنند ()Moller, 2003: 80-81

برخی مهتقدند الزمۀ استدالل مولر این است که ما به شدت محتاط باشیم و تحت هیچ شرایطی برای انجعام هعیچ
کاری خطر کنیم تنها زمانی میتوانیم قول دهیم یا قرارداد ببندیم که از قبل اطمینان حاصل کنیم ضعرر نخعواهیم کعرد،
حال ننکه در واقش میبینیم که بسیاری از قراردادهای منهقد شده با شکست مواجه معیشعوند بنعابراین بعر اسعاف ایعن
استدالل باید فرا کرد افرادی که به رفتار اخالقی تمایل دارند باید از انهقاد هرگونه قرارداد ،اجتناب کنند تا مبادا ضعرر
کرده و مرتک عملی غیراخالقی شوند بر اساف این استدالل میتوان از متههد شدن به هرگونه رابطۀ بلندمدت پرهیعز
ً
کرد ،صرفا به این دلیل که ممکن است پایان ناخوشایندی داشته باشد برای مثعال بایعد از حمایعت جعدی از یعک تعیم
ورزشی یا حزب سیاسی دوری جستد زیرا ممکن است هر یک از طرفین شکسعت بخورنعد و پایعان ناخوشعایندی در
انتظار رقابت ننها باشد همچنین باید از شرکت در هر پروژهای که احتمال شکست و خطر یأف و ناامیدی در نن وجعود
دارد ،جلوگیری نمود دشواری درخواست ادامۀ تحصیل در یک دانشگاه مهتبر بینالمللی ،ممیزی کتاب ،انتشار رمعان،
ارسال مقاله به نشریات دانشگاهی و غیره از دیگر اموری هستند که براین مبنا باید از ننها دوری نمود افزون بعر ایعن ،بعا
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یکسان فرا کردن امور ،نغاز هر فهالیت اقتصادی که ممکن است نوردۀ بسیار باالیی داشته باشد ،ولی احتمعال ضعرر
در نن زیاد است ،خطرناک و غیرمنطقی خواهد بود این امر در مورد بسعیاری از فهالیتهعای رقعابتی یعا بلندپروازانعه،
جاری و ساری است ازاینرو ،استدالل شخص مجرد ما را بر نن خواهد داشت که از شرکت در هر گونه برنامۀ زنعدگی
با خطرات باالی شکست اجتناب کنیم ،مهم نیست که چه پاداشهای احتمالی در پی نن وجعود داشعته باشعد (

Brake

)E. , 2011: 58-59
 .3-2نادیده گرفتن روزهای خوش زندگی افراد متأهل

زندگی زناشو یی و مشترک بهطور رسمی با ازدواج نغاز میشود مسا لی از این قبیل که زنعدگی مشعترک تعا چعه زمعانی
ادامه مییابد؟ تا چه هنگام از کیفیت مطلوب و مناس برخوردار است؟ تغییرات شخصیتی زوجین چه انعدازه اسعت و
نحوۀ اثرگذاری نن بر زندگی مشترک ننان چگونه است؟ و بسیاری از احتماالت و سؤاالت مانند نن ،از معواردی هسعتند
که غیرقابل پیشبینی میباشند در واقش ،زندگی مشترک مانند هندوانۀ دربستهای است که انتخعاب نن بعا خطعر بعاالیی
همراه است زوجین به امید داشتن زندگی شاد و با هدف دستیابی به سهادت به عرصۀ ازدواج و تأهل قدم معی گذارنعد،
ً
اما اینکه در نینده چه اتفاقاتی برایشان رخ خواهد داد ،در هالهای از ابهام قعراردارد ،امعری کعه اتفاقعا معیتعوان نن را از
جذابیتهای خطرپذیری در زندگی مشترک به شمار نورد خطرپذیری در افراد بعا و یژگعی و شخصعیتهعای مختلعف،
متفاوت است برخی از خطرپذیری باالتری نسبت به دیگران برخوردارند و برخی کمتر ایعن ویژگعی را دارنعد افعراد در
طول زندگی دست به انتخابهای مهم و پر مخاطرهای میزنند که در زنعدگی و نینعدۀ ننعان اثرگعذار اسعت ایعن امعری
بدیهی است ،اما مهم ،نگاهانه و بهجا انتخاب کردن است ازدواج کردن نیز یکی از مهمترین موارد خطرپعذیری اسعت
که افراد در طول زندگی خود با نن مواجه هستند
به اعتقاد بریک ،استدالل شخص مجرد با گزینش هر عمل و فهالیت با خطرپذیری باال در زندگی مخعالف اسعت،
ازاینرو با اتکا به احتمال افول احساسات زوجین در زندگی مشترک ،ترجیح معیدهعد از ازدواج و در نتیجعه ،شکسعت
رابطۀ زناشو یی بهشدت پرهیز گردد ازاینرو ،الزمۀ این اسعتدالل ،نادیعده گعرفتن ارزش لحظعات و روزهعای خعوش و
خرسندی است که زوجین در سالهای خوب ازدواجشان با هم تجربه میکنند همچنین این اسعتدالل از ایعن واقهیعت
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چشمپوشی میکند که ازدواج ناخرسند ،مرحلهای همیشگی و پایدار در زندگی افراد نیسعت ،بعهنحوی کعه اگعر کسعی
ازدواج موفقی نداشت تا ابد مجبور به ادامۀ نن باشد ،بلکه ازدواج ناخرسند ،مرحلهای است که میتواند به یعک طعالق
دوستانه بیانجامد ( )Brake E. , 2011: 59به بیان دیگر ،اینگونه نیست که سراسر زندگی همۀ کسانی کعه ازدواج معی
کنند با ناخرسندی همراه باشد ،بلکه ممکن است در بسعیاری از اوقعات از ازدواجشعان لعذت بعرده و خرسعند باشعند،
هرچند شاید بنا به دالیلی از یکدیگر جدا شده باشند مولر ،روزها و سالهای خوشی را که زوجین کنار هعم از زنعدگی
لذت بردهاند ،نادیده میگیرد اگر این چند سال نبود ،شاید زوجین از بسیاری از لذتهای زنعدگی محعروم معیشعدند
هرچند از نظر مولر بیشتر ازدواجها عشقشان ناپایدار بوده و به شکست منجعر شعده اسعت ،امعا او لعذت و خرسعندی
زندگی زناشو یی ،هرچند اندک را نادیده میگیرد درست است که یعک طعرف ازدواج ،امکعان شکسعت و ناخرسعندی
وجود دارد ،اما طرف دیگر نن نیز وجود اوقاتی خوش و لذتبخش برای زوجین است که در این استدالل نادیعده گرفتعه
شده است بسیاری از افراد تمایلی شدید به داشتن زندگی مشعترک و گریعز از تنهعا زنعدگی کعردن دارنعد ،ننهعا تعرجیح
میدهند زندگی مشترک و ارتباط با دیگران را تجربه کنند ،هرچند که این ارتباط ممکن است چندان پایدار نباشد
 .4-2عشق؛ ایدهای معاصر

عقیدۀ مولر دربارۀ عشق به عنوان شرط اساسی ازدواج را نمیتوان قابلاثبات و قابلدفاع دانست استفانی کونتز نو یسنده
و پژوهشگر عرصۀ تاریخ خانواده و ازدواج ،دربارۀ سابقه وجود عشق در ازدواج مینویسد:
یرقابلتصوراستکرهافرراد،همسررانخرودرابرراسراسعشرقیشرننندهو

زمانهایپیشین،غ
دربیشتر 
ونوعدوستانۀخودرابرازدواجیناشی
غیرعقالنیانتخابنمودهوسپستمامتمایالتجنسیوصمیمانه 
یکردنردکره
شناسانوانسانشناسانتصورمر 


ازمورخان،جامعه
ازآنمتمرکزکردهباشند.درواقعبسیاری
عشقبرودهانردودرسراسرر

عشقرمانتیکابداعغربجدیداست.ایندرستنیست.افرادهمیشهدرگیر
بودهاند )Coontz, 2006: 15(.
بهنحوعمیقعاشقیندیگر 
قرون،زوجهایبسیاری 


184

سال ششم ،شمارۀ دوازدهم ،پاییز و زمستان 1400

امروزه در بسیاری از کشورها ،بهویژه در فرهنگهای غربی ،بیشتر مردم بر این باورند که عشق و ازدواج پیوند خوردهانعد
و ما باید با کسی که دوستش داریم ،ازدواج کنیم ،اما در گذشته و در بسیاری از فرهنگهای امروزی ،این بعاور نعه تنهعا
رایج نیست ،بلکه حتی عجی یا خطرناک است ( )Halwani, 2018: 260کونتز دراینباره مینو یسد:
اینباورکهعشقاساسیتریند یلازدواجاستوایننهافرادبایدهمسرشانراآ زادانهوبرراسراسعشرق
انتخابکنند،ازقرنهجدهممیانمردمرایجشدهاستوبنیاننهادنازدواجبرعشقواحساساتبهقررن
یگردد)Coontz, 2006: 5(.
نوزدهمبازم 

در گذشته ،افراد رو یکردی عقالنی به ازدواج داشتهاند و اغل نن را به عنوان فهالیتی اقتصعادی و بعه منظعور تولیعد
مثل انجام میدادند در چنین شرایطی مسئلۀ عشق و یا حتی مسا ل شخصی و زیباییشناختی مطرح نبوده است ،بلکعه
شواهد نشان میدهد به جای عشق و زیبایی ظاهری ،بر پارسا بودن همسر تأکید میشده است و این دیعدگاه ،بعه شعرق
اختصاص نداشته ،بلکه در میان متفکران غربی نیز مطرح بوده است برای مثال کانت عشقورزی را امعری غیراخالقعی
شمرده و نن را فاقد شان اخالقی میداند (اسالمی اردکانی)18-17 :1392 ،

این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اگر قول ازدواج ،قول به عشق باشد ،برای بر هم زدن زندگی زناشو یی دیگر چعه
ً
نیازی به طالق است و احتماال قول زوجین قبل از طالق نقض خواهد شدد زیرا هر زمان که یکی از زوجین عشعقش را
نسبت به همسرش از دست بدهد ،شرط ازدواج از بین رفته است و در واقش قول او نقض شده است ازاینرو با مشعروط
دانستن ازدواج به عشق ،برای طالق گرفتن نیازی به لغو قول به عشق نیستد زیرا زیرا ایعن اتفعاق خعودبعهخعود رخ داده
است ،بنابراین هر کسی میتواند هر زمان که خواست طالق بگیرد ()Brake E. , 2011: 1

افزون بر این ،گاهی زوجین بنا به دالیل مختلفی از هم جدا میشوند و به ادامۀ زندگی با هم تمایلی ندارنعد ،حعال
ننکه هنوز به یکدیگر عشق میورزند اگر قول به عشق ،شرط ضروری ازدواج باشد ،زوجین از نظر اخالقی نمعیتواننعد
از هم جدا شوند و طالق اتفاق نمیافتدد زیرا شرط ازدواج هنوز موجود است و قعول زوجعین هنعوز پابرجاسعت و تنهعا
زمانی که نسبت به هم هیچ عشقی نداشته باشند ،قول ازدواجشان نقض خواهد شد ازاینرو ،به نظر میرسد نمعیتعوان
گفت قول ازدواج ،مشروط به عشق است
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 .5-2فضائل اخالقی ،زمینهساز عشقورزی

اخالق و بروز و ظهور رفتارهای اخالقی را میتوان شرط اساسی سالمت فکری و روحی افراد دانست به نظر معیرسعد
رشد و توسهۀ رفتارهای اخالقی را میتوان مؤثرترین گام در جهت زمینهسازی سالمت نهاد ازدواج ،خانواده و در نتیجعه
رشد و تهالی همهجانبۀ جوامش تلقی کرد فئا ل اخالقی نهتنها در امر ازدواج و تداوم زندگی زناشو یی بلکعه در رشعد و
تهالی افراد در دیگر شئون زندگی فردی و اجتماعی نقشی بهسزا ایفا میکنند انسان نیاز ذاتی بعه عشعق و محبعت دارد و
برنورده ساختن این و یژگی ذاتی امری اخالقی و ضروری است بدیهی است فردی که اقدام به ازدواج و زندگی مشعترک
میکند ،قدم در مسیری رازنلود با نیندهای نامهلوم با فراز و نشی های بسیار گذاشته است افراد تعرجیح معیدهنعد ایعن
مسیر را با کسی پشت سر بگذارند که به او عشق میورزند این امعر از مهمتعرین عوامعل اسعتحکام و اسعتمرار زنعدگی
مشترک است نیاز به عشق ،موهبتی الهی و از جاذبههای ازدواج برای زوجین است تا جایی کعه حتعی معیتعوان گفعت
ازدواج یکی از مؤثرترین شیوههای برنورده ساختن نیاز ذاتی به عشق و محبت است
با این وجود ،نمیتوان عشقورزی را تنها شرط اساسی ازدواج و جز جداییناپذیر نن دانستد زیعرا همانگونعه کعه
مولر استدالل میکند عشقورزی ،امری ارادی نیست که بتوان تا نخر عمر به نن پایبند بود ،اما زمینهسازی مقدمات نن،
ارادی و اختیاری است بروز رفتارهای اخالقی در زندگی زناشو یی نهتنها منجر به تکریم طرفین میشعود ،بلکعه نقشعی
مهم در ایجاد و مراقبت عشق میان زوجین بازی میکند چهبسعا زوجعین بسعیاری کعه بنعا بعه مصعلحتهعای فعردی،
خانوادگی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره با یکدیگر ازدواج کردهاند و نهتنها به یکدیگر عشعق و عالقعهای نداشعتهانعد ،بلکعه
متنفر هم بودهاند ،اما به دلیل بروز فئایل اخالقی در زندگی مشترک و تکعریم و احتعرام متقابعل ،در ادامعه بعه یکعدیگر
عالقهمند شدهاند فئایل و رفتارهای اخالقی نقشی اساسی و مؤثر در ایجاد عشعق ،حفعظ و تقو یعت نن در هعر رابطعۀ
اجتماعی بازی میکند و این امر بهمرات در ازدواج بروز و ظهور بیشتری دارد
اگر در ازدواجی ،عشقی در کار نباشد اما زن و شوهر ،افرادی اخالقی باشند و یکعدیگر را تکعریم کننعد ،بهتعدریج
نوعی مهر و محبت و در نتیجه عشق و عالقه میان ننها ایجاد خواهد شد و بهواسطۀ پایبندی بیشتر به نموزههای اخالقعی
تقو یت میشود در صورت وجود نوعی عشق اولیه میان زوجین برای ازدواج نیز میتوان نن را با پایبندی بعه نمعوزههعای
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اخالقی ،حفظ و تقو یت کرد چه چیزی موج می شود که عشق اولیهای کعه ایجعاد شعده بعا معرور زمعان زایعل و در
نهایت از بین برود؟ یکی از مهمترین دالیل نن است که طرفین ،احترام یکدیگر را نگاه نداشته ،بعه نمعوزههعای اخالقعی
پایبند نبوده و از حریم خود تجاوز کنند
عشق در واقش عشق به فئایل و خوبیها است زوجین در طول زندگی مشترک بعه خعوبیهعا و کمعاالت یکعدیگر
عالقهمند میشوند و زمانی عشق میان ننان زایل میشود که مهشوق ،خوبیها و فئعایل خعود را از دسعت معیدهعد و
همین زمینۀ زوال و نابود شدن عشق را فراهم میکند در نتیجه ،برای اینکه عشق بهخوبی استمرار داشته باشد ،زوجعین
باید تالش کنند خوبیها و کماالت خود را تقو یت کنند هرچند ممکن است در ابتدا عشق و عالقۀ زوجعین بعه سعب
و یژگیهای ظاهری و جسمانی ننها باشد ،ولی ننچه به ماندگاری و پو یایی عشق در مسیر زندگی مشترک زوجین کمک
میکند ،و یژگیهای شخصیتی و کماالت اخالقی و روحی زوجین در موقهیتها ،چالشها و تهارضات اخالقی پعیش
روست الزمۀ حفظ و تقو یت عشق در زندگی زوجین ،اخالقی رفتعار کعردن در مواجهعات روزمعره ،تکعریم یکعدیگر،
ارزشگذاری و احترام متقابل است و پیامد در نظر گرفتن این رفتارها و فئایل اخالقی ،حیات و پایداری عشق و عالقۀ
میان زوجین است
عشق حقیقی ،عشقی است که مهشوق ،زوالناپذیر باشد و چنین مهشوقی ارزش واقهی عشقورزی دارد و او جعز ذات
پاک حقتهالی که تمام خوبیها را داراست ،نمیباشد همانگونه کعه مهعروف و مشعهور اسعت تجربعههای عشعق زمینعی
میتواند زمینۀ مناسبی برای عشقورزی حقیقی فراهم نوردد ماجرای زلیخا و یوسف یکی از این موارد اسعت نگریسعتن بعه
ازدواج از این منظر میتواند برای زوجین چشماندازی جذاب و دلانگیز ترسیم کند ازاینرو ،نحوۀ نگریستن به ایعن ععالم
و هدفمندی نن و باریافتن انسان در این عالم هستی میتواند در نگاه اخالقی به ازدواج مؤثر باشد
به نظر میرسد اندیشمندان و متفکران به جای تالش برای غیراخالقعی جلعوه دادن ازدواج ،نهعادی کعه بعا زنعدگی
اجتماعی ندمی عجین شده است و پایداری و سالمت اجتماعی در گرو نن است و با وجود نسعی هایی کعه بعهویژه در
برخی جوامش داشته و دارد ،بهتر است درصدد اصالح نسی ها و ترو یج پاسداشت ارزشهای اخالقی در نهعاد ازدواج
و خانواده و استمرار عشق باشند ،بهخصوص با توجه به اینکه هیچ جایگزین مطلوب و مهقولی کعه بعا طبیهعت انسعانی
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سازگاری داشته باشد ،نمیتوانند ارا ه دهندد زیرا ازدواج ،نهادی سازگار با خاستگاه طبیهی و فطری انسان است به بیعان
دیگر ،بهجای حل مسئله ،نباید صورتمسئله را پاک کرد
 .6-2بومی بودن استدالل شخص مجرد

یکی از شرای یقیننوری و صحت استدالل ،و یژگی جامش و کلی بودن نن است اسعتدالل بایعد بتوانعد در همعۀ معوارد
مشابه و بر همۀ مصادیق بهطور یکسان صدق کند همانطور که مولر در مقالهاش اذعان میکند این استدالل وضعهیت
کنونی جامهۀ مهاصر نمریکا را در نظر میگیرد و عشق را شرط ازدواج برای زوجین در نمریکا میداند هرچنعد کعه ایعن
ادعا دربردارندۀ نوعی استقرا ناقص است که خود نیز از کیفیت و ارزش استدالل میکاهد ،ولعی بعا فعرا پعذیرش نن
ً
باز هم این اشکال باقی است که التزام زوجین به عشق برای ازدواج صرفا برای افراد یک جامهۀ خعاص ضعروری فعرا
شده است و در واقش این استدالل ،بومی است و دربرگیرندۀ همۀ افراد جوامش مختلف نیست ازایعنرو سعرایت دادن نن
به ازدواج در دیگر کشورها و اشتباه و غیراخالقی دانستن مطلق ازدواج ،نادرست است بومی بودن و تهمیمناپذیر بعودن
این استدالل ایجاب میکند که بر فرا صحیح بودن نن تنها بعرای زوجعین در جامهعۀ نمریکعا کعارایی داشعته باشعد و
نمیتوان نن را به دیگر جوامش تهمیم داد
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نتیجهگیری
ازدواج ،نهادی پو یا و پدیدهای طبیهی و قراردادی است که زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحتالشهاع قرار میدهعد
تحوالت و مسا ل فلسفی و اخالقی دربارۀ ازدواج موج شده است تا فیلسوفان اخالق رو یکردهعای مختلفعی دربعارۀ
اخالقی بودن یا نبودن ازدواج اتخاذ کنند برخی فیلسوفان در مخالفت با اخالقی بودن ازدواج ،استداللهعای مختلفعی
اقامه کردهاند دن مولر یکی از فیلسوفانی است که علیه اخالقی بودن ازدواج ،استداللی اقامعه کعرده و نن را «اسعتدالل
شخص مجرد» نامیده است به اعتقاد او ازدواج مشروط به عشق دوطرفۀ میان زوجین است عشق از نوع احساسعات و
امری غیراختیاری و غیرارادی است احساسات زوجین به مرور زمان کمرنعگ شعده و در نهایعت رو بعه افعول معیرود
ً
ازاینرو ازدواجها غالبا با شکست مواجه شده و به طالق ختم میشعوند و در نتیجعه ،ازدواج اشعتباه اسعت در مقابعل،
اشکاالت متهددی به استدالل مولر وارد است که مهمترین ننها به این شرح هستند:
 برخی احساسات را بهنحو مطلق از کنترل و ارادۀ انسان خارج نمیداننعد و مهتقدنعد انسعان بعا اراده و اختیعار
خود ،زمینه و مقدمات را برای بروز و ظهور برخی رفتارها فراهم مینماید در ازدواج نیز چنعین اسعت و قعول
ازدواج به مهنای نن است که متههد میشویم اقدامات خاصی را انجام دهیم که موج تقو یت و حفظ عشعق
بین ما و همسرمان شود
 این استدالل ،ارزش روزهای خوبی را که افراد متأهل در کنار هم داشتهاند ،نادیده میگیرد
 عقیدۀ مولر دربارۀ عشق به عنوان شرط اساسی ازدواج را نمیتوان قابلاثبات و دفاع دانستد زیرا دالیعل تعاریخی
بسیاری وجود دارد که شرط عشق برای ازدواج ،ضرورت نداشته و حتی در برخی جوامش تقبیح نیز شده است
 عشق به مهنای عشق به فئایل و خوبیها است زوجین در طول زندگی مشترک به خوبیها و کمعاالت یکعدیگر
عالقهمند میشوند و زمانی عشق میان ننان زایل میشود که مهشوق ،خوبیها و فئایل خود را از دست میدهعد
و همین زمینۀ زوال و نابود شدن عشق را فراهم میکند در نتیجه ،برای اینکه عشق بهخوبی استمرار داشعته باشعد،
زوجین باید تالش کنند خوبیها و کماالت خود را تقو یت کنند
 اشکال دیگری که میتوان به این استدالل وارد کرد بومی بودن ،عدم فراگیری و جعامش نبعودن نن اسعتد ازایعنرو
سرایت دادن نن به ازدواج در دیگر کشورها ،اشتباه بوده و غیراخالقی دانستن مطلق ازدواج نادرست است
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