
 

 
  
  
 یها یکاز تکن یریگ با بهره ینیعلم د یکردعوامل مودت ازواج با رو یینتب
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 يدهچك

 يـن ا يمسـئله اصـل   ينـي د يكـرد براسـاس رو  ينزوجـ  در موضوع عوامل مودت يينيتب يهارائه نظر
روش  هـاي  يـك از تكن يـري گ و بـا بهـره   ياتو روا ياتآ يمحتوا يلپژوهش است. براساس تحل

عامـل بـه    110شـد.   ريـزي  يهپژوهش پا ينموضوع ا يبررس يبرا يا پنج مرحله يندفرا ياد،بن داده
اسـتنباط شـده و    يـا كشـف   ينيد يها از گزاره يرمستقيمصورت غ عامل به 97و  يمصورت مستق

در  ياكتشـاف  يعوامـل، كـدها   ينا يشناس و سنخ يصورت گرفت. با رفع همپوشان يهاول يكدگذار
 ينشـي، ب يشـي، شـامل عوامـل گرا   يشـناخت  شدند: عوامـل روان  يمحور يكدگذار يلذ يمحورها

 يف،هـا، نهادهـا، حقـوق و تكـال     شامل هنجارها، نقـش  يعوامل اجتماع ي؛و صفات اخالق يكنش
و  يشـامل عوامـل جـوارح    يعوامـل جسـمان   ي؛اجتمـاع  يهـا  گـروه  يگـر مناسك و روابط با د

 بـر  مسـلط  عامـل  عنـوان  به نياز عامل درنهايت. يو عوامل معنو يطيمح يستعوامل ز ي؛جوانح
 طبيعـي،  نيـاز  نـوع  سـه  شـامل  مسـلط  عامـل . اسـت  تبيـين  و توضيح قابل عوامل محورهاي تمام

  .است مكتب و اجتماع طبيعت، منشأ با متعالي و اجتماعي
  .ينيد يهنظر ين،عوامل، عوامل مودت زوج يينمودت ازواج، تب :يديكلن واژگا
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  . مقدمه١
 مـودت. اسـت حاضـر پـژوهش اصـلی مسـئله دینی رویکردی براساس ازواج مودت عوامل تبیین
 عنوان بـه همسری معنای به زوجیت که دارد اشاره بالغ جنس دو بین عاطفی روابط به اجماالً  ازواج،
 شده  غنی توصیف معنای به اجماالً  »عوامل تبیین«. است یافته سامان آن بر ناظر اجتماعی، نهاد یک
 در را علمـی اصـطالح  بـه  »تبیین« های ویژگی که ای گونه به است زوجین مودت مختلف های علت

 آن اسـاس بر کـه اسـت دینی  علم از شده عملیاتی قالب به اشاره دینی، رویکرد تعبیر. باشد برداشته
  .گردد می فراهم دینی منابع براساس علمی نظریه یا نظری الگوی ریزی پی امکان
 ،١٣٩١ ایمـان،( اسـت مـرتبط یابی علت بحث با علم، پارادایم عناصر از یکی عنوان به »تبیین«
ی، تبیین در). ١٠۵ص  در نظر مورد انسانی پدیده در آن دخالت سطح و عوامل بین روابط شبکه ِعلِّ
 مفهوم با نزدیکی ارتباط در تبیین واژه رو این از. شود می داده توضیح نظری های سازه و مفاهیم قالب
 ص ،١٣٩٠ بسـتان، ؛١١۴−١٠۵ص ،١٣٩١ ایمـان،( گیـرد می قـرار نظـری الگوی یا مدل و نظریه
 مفـروض را نظریـه و نظـری الگـوی تبیـین، مفهـوم بـین وثیق ارتباط نظران، صاحب برخی). ١٣٧
 ؛١٨٧−١٨۶ص ،١٣٨٧ بلیکــی، ؛٨ص ،١٣٨۵ چلبــی، ؛٩۵ص ،١٣٨۴ پــور، رفیع( گیرنــد می

 یاد آن از ازواج مودت اسالمی نظریه یا مدل تبیین، عنوان به آنچه بنابراین). ١٢٨ص ،١٣٩٠ بستان،
 چـه روایـات، و آیـات براسـاس که است پرسش این به جامع بیش و کم پاسخی دربردارنده کنیم می

 در آنها دخالت سطح و عوامل بین روابط بایستی پاسخ این. دارند دخالت ازواج مودت در عواملی
  .کند مشخص را ازواج مودت استمرار و تثبیت تقویت، ایجاد،

 اسـتوار دینی  علم از قرائتی اساس بر نظری، الگوی قالب در دینی متون از اکتشافی عوامل تبیین
 شـده داده شـرح اجتمـاعی علـوم در دینی سازی نظریه و دینی  علم سوی به گامی کتاب دو که است
ــروژه دو. اســت ــدل« پ ــات خــانواده نظــری م ــه ســاخت« و »باثب ــه »شــدن عرفی نظری  های نمون
 تبیـین و خـانواده ثباتی بی عوامل تبیین به روایات و آیات بر  تکیه با که است دینی  علم شده  عملیاتی
  ).١٣٩٧ ، همان ؛١٣٩٢ بستان،( پردازد می شدن عرفی عوامل
  

  روشی چارچوب. ٢
 در شـناختی روش و فلسـفی دینـی، مبـانی از ای گسـترده مجموعه گرفتن فرض پیش با پژوهش این

 روشـی فراینـد مراحل ترین مهم ذیل نمودار. است یافته سامان بستان دکتر دینی علم عملیاتی نظریه
  .است پژوهش دهی سامان در
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 محورهـای ذیـل در. گردنـد می ملحـق عوامـل دسـته ایـن بـه نیز اجتماعی کارکردهای. دارد اشاره
 .شدند تفکیک جنسیت و جنس متغیر به حساس عوامل مذکور،

  
  گرایشی>شناختیروان>فردیعوامل

 گری، مراقبـت و گریحمایـت دلسـوزی، و تـراحمکـردن،صحبتگیری،انسبودن،باهمبهمیل:شاملعاطفی فطری گرایش −
  .یکدیگر برگرفتن در و آغوشی هم لمسی، و بصری اتباط ایجاد به گرایش خودافشاگری، شدن، خودمانی و صمیمیت

 جنسـی، تصـویرگری محادثـه، و معاشـقه جنسـی، پردازی ذهن حـواس، طریق از جنسی بری لذت: شامل شهوانی فطری گرایش −
  .جنسی ارضای و بستری هم
  .اندامی خوش رویی، گشاده زیبارویی، مثل مقابل طرف ظاهری های جذابیت به فطری گرایش −
  .تواضع عدالت، سخاوت، یکرویی، صداقت، مثل مقابل طرف اخالقی های جذابیت به فطری گرایش −
 ≠نشاط غم، ≠خمودی، شادی ≠جنسی هیجان اضطراب، ≠آرامش احساس: شامل محبت با بسته  هم هیجانات و احساسات −

ــانی کینــه، ≠دلســوزی اعتنــایی، بی ≠دلتنگــی پرخاشــگری، ≠انقیــاد و خشــیت احساس افســردگی،  احســاس تفــاوتی، بی ≠مهرب
 احسـاس شـرمندگی، و تحقیـر ≠نفس اعتمادبـه احسـاس یـأس، ≠امیـدواری وحشـت، ≠امنیـت احسـاس بیگـانگی، ≠صمیمیت

 ≠رضــایت  احســاس ســبکی، ≠وقــار  احســاس خــودبرتربینی، ≠تواضــع  احســاس حســد، ≠غبطــه احســاس حقــارت، ≠نفس عــزت
  .خواهی زیاده ≠قناعت  احساس غیرتی، بی ≠حمیت  احساس قلب،  قساوت ≠قلب  رقت اهتمام،  عدم ≠ایثار  حس طلبکاری،

  .مزاج تعادل و جسمانی تسکین خاطر به لذت احساس زیباشناختی؛ و عاطفی جنسی، های گرایش انواع ارضای: خاطر به لذت احساس −
  .ازدواج معنوی و اجتماعی و فردی منافع از  بهره: خاطر به منفعت احساس −
  .معنوی و اجتماعی فردی، منافع ایمن تأمین و ها لذت ایمن ارضای −
  مرد؛ جنسی گرایش شدت ≠زن در عاطفی گرایش شدت: ها گرایش در جنسی تفاوت الگوی* 
  .ظاهری های جذابیت به نسبت مردانه و زنانه گرایش نوع در متفاوت الگوی* 
  .مردان برای شجاعت و سخاوت زنان، برای حیا و جنسی صبر: اخالقی جذاب صفات نوع در متفاوت الگوی*
 هیجـان بـر تأکیـد و زن برای مهربانی انقیاد، آرامش، نشاط، بر تأکید: مثل محبت با بسته  هم هیجانات در جنسی تفاوت الگوی* 

 .مرددرحمیتاحساسمندی،هیبتونفسعزت اقتدار، جنسی،
  رفتاری>شناختیروان>فردیعوامل

 .شخص اعتقادات و شخصتأییدعالقه،موردنامبازدنصدارسم،واسمبازدنصدامثل شناخت ابراز −
 رسـاندن،  یـاری و کردن حمایـت کـردن، شـوخی و نشـاط ابراز رویی، خوش محبت، کالمی ابراز مثل محبت مالزم هیجانات ابراز −

  .گرفتن دربر دادن،  هدیه و سپاسگزاری افشاسازی، خود و صمیمیت
  .مقابل طرف زیباشناختی و عاطفی جنسی، نیازهای ارضای: طریق از رسانی لذت −
  .مقابل طرف معنوی و اجتماعی فردی، منافع پوشش: طریق از رسانی نفع −
  .تبرج و زینت نظافت، رعایت ظاهر، آراستگی: طریق از ظاهری های جذابیت ابراز −
 همراهـی، حسـن اعتمـاد، حسـن ظـن، حسـن براسـاس رفتار رفتار، بودن لین احسان، مثل اخالقی نیکوی صفات رفتاری ابراز −

 داری، خویشــتن صــبوری، محبــت، ابــراز بــدی، مقابــل در نیکــی خوشــرویی، کــالم، حســن معاشــرت؛ حســن نشــینی، هم حســن
 نکـردن،  شـرمنده بش، و خـوش پرسـی، احوال انتقاد، عدم جویی، عیب عدم خصوصی، حوزه از تفتیش عدم تراحم، پذیری، نصیحت
 اذیـت، منـع خیـر، منـع عـدم خیررسـانی، احسـان، نکـردن قطـع حسـدورزی، عـدم تراحم، ورزی، انصاف جویی، احوال سرور،  اظهار

 صـداقت، مـدارا، وفـاداری، عالقه، مورد نام با زدن صدا مصافحه، گزاری، سپاس ها، سختی در رساندن  یاری خالصانه، خیرخواهی
  عــدم گیــری، خرده و ســنجی خرده عــدم لجبــازی، عــدم فخرفروشــی، عــدم جــدال، عــدم خودگذشــتگی، از و ایثــارگری ســخاوت،

 عـدم شـخص، دشـمنان با دشمنی شخص، دوستان با محبت مکر، عدم کاری، اهمال عدم کاردانی، توزی، کینه  عدم سری، سبک
  .نزدن کنایه نکردن، بدزبانی نزدن، کوفت سر چین، سخن از پیروی

 واکـنش و گـری کنش شـیوه در تفاوت مرد؛ و زن شهوانی واکنش و گری کنش شیوه در تفاوت: شامل رفتار جنسی تفاوت الگوی* 
 ظاهر؛پیراستنوآراستنشیوهدرمردوزنتفاوتمرد؛ و زن عاطفی



    ٨٣  بنیاد داده نظریه های تکنیک از گیری بهره با دینی علم رویکرد با ازواج مودت عوامل تبیین

 

  .دینی و اجتماعی جنسیتیهنجارهایوهانقشبامتناسبرفتار:شاملرفتارجنسیتی تفاوت الگوی* 
  بینشی>شناختیروان>فردیعوامل

 معنـوی اجتمـاعی،اخالقـی، روانی، جسمی، مختلفابعاددرخودضعفوقوتنقاطهای،ویژگیشناخت:شامل خود شناخت −
 شـناخت مقابـل؛ طـرف اخالقـی و ظـاهری های جـذابیت شناخت مقابل؛ طرف بینشی گرایشی، رفتاری، های ویژگی شناخت خود؛
  .دین و خدا شناخت مقابل؛ طرف با ارتباط بر مترتب مصالح و منافع ها، لذت

  خویشتن جنسی تکوینی های تفاوت شناخت* 
 .دینی و اجتماعیهنجارهایونمادهانهادها،ها،پایگاهها،نقشدرجنسیتیتمایزات شناخت* 

  اخالقیصفات>شناختیروان>فردیعوامل
 حلـیم، رو، دو ≠یکرنـگ مهربـان، صـبور، متکبـر، ≠متواضع مؤمن، دار، خویشتن زشت، اخالقی صفات ≠نیکو اخالقی صفات −

 ،)نظر تنـگ( شـحیح و بخیـل ≠سـخی صـادق، خـائن، ≠باوفا باحیا، منش، بزرگ حسود، مستهزی، قانع، حرف، کم باوقار، عفیف،
  .توز کینه ≠کننده گذشت مودب، بودن، امید محل

  .مرد ورزی غیرت و شجاعت و زن مهربانی و حیا صفت بر تأکید مثل جنسی اخالقی صفات* 
 .زنقناعتشوهر،سخاوتمثلجنسیتی اخالقی صفات* 

  جوانحیوجوارحی≥جسمی>فردیعوامل
 و ِعـرق کبـد، واهمـه، و عاقله المسه، بویایی،شنوایی،بینایی،قوه:رفتاریوهیجانیوادراکیقوایبرناظرهای اندام سالمت −

  .مزاج
  .خوشبو دهان و بدن ظاهری، های جذابیت و اندام تناسب −
 انقبـاض عـدم چهـره، گرفتگـی ≠چهره انبساط: محبت با مرتبط هیجانات با متناسب جسمی نمادین حاالت و زیستی نشانگان −

 لـین کـردن، پشـت ≠کـردن  روی چشـم؛ شـدن  آب پـر چشـم، آرامش و استقرار انامل، عض و اقشعرار ≠بدن قرار اشمئزاز، ≠بدن
  .کنف لین جناح،

  .جنسی غدد شیردهی، جهاز فرزندآوری، جهاز تناسلی، جهاز مثل جنسی اندام سالمت*
  .زنان در ها پستان رشد و حیض مردان؛ صورت در خشن موهای رشد و منی خروج مثل جنسی زیستی نشانگان*
 در مـو نداشـتن و بلند گیسوان مردانه، مندی هیبت و تنومندی و زنانه جسمانی ظرافت و لطافت مثل جنسی ظاهری های جذابیت*

  .مردان بدن و صورت در مو وجود و زنان بدن و صورت
 و زنانـه زینـت و پیـرایش آرایـش، شیوه زنان؛ در ابرو و چشم با گری عشوه و طنازی مثل جنسیتی ظاهری های جذابیت و نشانگان*

 .مردانهوزنانهلباسشکل و رنگ مردانه،
  یجسم و شناختی روان کارکردهای ≥فردی عوامل

 صـفات پـرورش زیباشناختی، لذت عاطفی، لذتشهوانی،لذتآوری،نشاطروانی،تعادلوآرامشمثلازدواجروانی کارکردهای −
  .ایثار مثل نیکو اخالقی

  .مزاج تعادل و جسمی درد تسکین مثل نزدیکی از ناشی جسمی کارکردهای −
 جسمیوشناختیروانکارکردهایجنسیتی و جنسی الگوی*

  اجتماعیکارکردهای>اجتماعیعوامل
 روابـط ایجـاد خویشـاوندی، روابـط توسعه نسل،تکاثروتولیدجنسی،رفتارتنظیماجتماعی،مشروعیتمثلازدواجاجتماعی کارکردهای
 از برخـورداری اجتمـاعی، نفـوذ و قـدرت رفـتن بـاال اقتصـادی، حمایـت از برخـورداری اقتصادی، روابط همسایگی، مثل جدید اجتماعی
  .جنسیتیوجنسی های تفاوت الگویتثبیتواجتماعیکنترلعاطفی،ومعیشتینیازهایتأمیناجتماعی، حمایت و مراقبت

 خانوادهساختار>اجتماعیعوامل
 .خانهازخارج/خانهداخلکارهای:زوجینبینکار تقسیم الگوی −
  .زن فرزندپروری و فرزندآوری داری، خانه برابر در مرد آوری نان و قوامیت مثل زوجین بین خانوادگی های نقش تقسیم الگوی −
  .زن ارث و نفقه مهریه، حق مرد؛ برای اطاعت و ارث و طالق حق مثل زوجین بین تکالیف و حقوق تقسیم الگوی -
 و محرمیــت تحقیــق، فراینــد خواســتگاری، همســریابی، شــیوه: همســرگزینی فراینــد بــر نــاظر اجتمــاعی نهادهــای و هنجارهــا −

  .ازدواج در اطرافیان و زوجین از هرکدام اراده نقش میزان ازدواج، سن نامحرمیت،
 عـدم و پاکـدامنی درهمسـانی هـا، اولویت و هـاارزشدرهمسـانیمـذهب؛ایمـان،دیـن،درهمسـانی:شاملکفویت الگوهای −



             ١۴٠٠ تابستانو  بهار/ ٢۵ش/ ١٣س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٨۴

 

 .فرزانگیودانشدرهمسانی دامنی، پاک
 ازدواج، بـا مـالزم اخالقـی و الزامـی تکـالیف و حقـوق اجتمـاعی، اجرای ضـمانت اراده، حاکمیت و انتخاب حق: ازدواج قرارداد −

  .اختالف حل فرایند تکالیف، انجام و حقوق احقاق فرایند تکالیف، و حقوق تناسب و تعادل و تالزم بر ناظر هایی ویژگی
  .عمومی شادی و جشن عمومی، اعالم ولیمه، مثل ازدواج بر ناظر اجتماعی مناسک -
 کـودک وجـود فرزنـدان، تعـداد موقـت، و دائـم ازدواج همسـرگزینی، تک گزینـی، جنس دگـر: خـانواده در زوجـین روابط الگوهای -

  .خانواده ُبعد خردسال،
  .انتظار مورد های مسئولیت حقوق، ها، نقش مورد در زوجین از هرکدام رضایت و پایبندی کاردانی، تعهد، میزان -
 و کمیـت مثـل اجتماعی نهادهای یا ها گروه دیگر با زوجین از هرکدام اجتماعی روابط: اجتماع در زوجین اجتماعی روابط الگوی −

 ... .ودوستانهمکاران،همسایگان،مقابل،طرفبستگانبازوجین روابط کیفیت
  اجتماعساختارهای>اجتماعیعوامل

 قبیلهنژاد،رنگ،مثلاجتماعیهای گروه در تمایز −
  لباس نوع زبان، مثل اجتماعی نمادهای در تمایز −
  متقابل گری استخدام و والیی روابط قالب در اجتماعی روابط و ها نقش تمایز الگوی −
 سـخت مشـاغل و اجتمـاعی رهبـری جهـادگری، نقـش مثـل مـرد و زن اجتمـاعی هـای پایگاه و هـا نقش جنسـیتی تمایز الگوی −

  .زنان برای پرستاری و مراقبتی های نقش و مردان برای اجتماعی
  .دیه تکلیف و حق اجتماعی، مناصب بر ناظر تکلیف و حقوق مثل مرد و زن اجتماعی وظایف و حقوق جنسیتی تمایز الگوی −
 در جـنس دو بین اختالط آن، بر ناظر هنجارهای و نامحرمی و محرم مثل مرد و زن اجتماعی هنجارهای جنسیتی تمایز الگوی −

  .جامعه
 نـوع در تمـایز پیـرایش، و آرایـش نـوع در تمـایز پوشش، نوع در تمایز: مرد و زن اجتماعی و دینی نمادهای جنسیتی تمایز الگوی −

  ).مرکب بر شدن سوار شیوه مثل( رفتاری الگوهای کالمی، الگوهای در تمایز ها، زینت
  .جماعت و جمعه نماز نمازخواندن، شیوه گرفتن، وضو شیوه: مرد و زن اجتماعی و دینی مناسک جنسیتی تمایز الگوی −
 و دیـن در همسـانی شـرارت، و نیکوکـاری در همسـانی فهم، و عقل در همسانی اجتماعی، منزلت در همسانی: شامل همسانی −

 .ارزشینظامدر همسانی ایمان،
 محیطیزیستعوامل

  بربر مثل نژادها قریش؛مثلهاقبیلهخراسان؛مثلشهرهابرخیاهالی:هواییوآبومکانی موقعیت −
  عقرب در قمر سال، و ماه و هفته ایام یا روز و شب از خاصی ساعت در ازدواج و نزدیکی: شامل نزدیکی و زفاف و ازدواج زمان −
  .مرغ تخم با گوشت عسل، شیر حلیم، خرما، انجیر، مثل جنسی قدرت در مؤثر های غذا −
  .ُسعد سرمه، حنا، نوره،: جنسی قدرت بر مؤثر داروهای −
 .حیوانات با ارتباط شیوه −

 معنویکارکردهایوعوامل
  .نزدیکی هنگام در الله بسم گفتناقامه،واذانبینسجدهاذکار،دعاها،مثلدینیغیرارشادیدستورات انجام −
  .اوراد طلسمات، سحر، −
 در شـفاعت عبـادات، ثواب شدن زیاد ،بیت اهل والیت داری، دین ایمان، شدن زیاد مثل ازدواج اخروی و معنوی کارکردهای −

 .خداغضبازمصونیتوالهیرحمت جلب قیامت،

 

  ازواج مودت نظری الگوی. ۴
 عامل گزینش. پرداخت خواهیم ازواج مودت عوامل از انتزاعی نظری مدل ساخت به بخش این در

 عبـارتی بـه یـا ازدواج مـودت بـه منتهـی فرایند ترسیم نهایت در و بنیادین عوامل شناسایی مسلط،
 کدگذاری عوامل و مبانی در تأمل. گردد می پیگیری مرحله این در داستان، خط کردن دنبال و کشف



    ٨۵  بنیاد داده نظریه های تکنیک از گیری بهره با دینی علم رویکرد با ازواج مودت عوامل تبیین

 

 ضـمِن  در محـوری، کدگـذاری در عوامل بندی طبقه بر حاکم منطق به توجه پیشین، بخش در شده
 ایـن در پژوهشـی فعالیـت بخـش تـرین مهم موجود، نظری های چارچوب به مکرر برگشت و  رفت
  .است تحقیق از مرحله

. شود می داده نشان خالصه طور به ذیل نمودار در مذکور، فرایند براساس شده انتزاع تبیینی مدل
 عوامـل، مختلف های سنخ بر مسلط عامل عنوان به نیاز عامل انتخاب با گزینشی کدگذاری اجماالً 
 عوامـل. کنـد می پیگیری متعالی و ثانویه اولیه، نیازهای تأمین به منتهی چرخه سه در را داستان خط

 شـناختی، روان عوامـل و زوجـین مـودت بـر مـؤثر های زمینـه پیش شـمار در محیطـی و جسمانی
 معنـوی عوامـل. دهد می پوشش را ازواج مودت به منتهی عوامل اصلی چرخه  سه دینی و اجتماعی

 تحلیـل. گیـرد می قـرار عوامـل دیگـر در گر مداخله عوامل شمار در متاتئوریک فرض پیش بنابر نیز
 مختلـف محورهـای بـین از بنیـادین عوامـل گزینش مسلط، عامل گزینش بر حاکم منطق تفصیلی
 بر حاکم سازوکارها و روابط بیان آن، بر حاکم منطق و محوری کدگذاری در شده کدگذاری عوامل
  .شود می بررسی ادامه در مدل؛ این
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    ٨٧  بنیاد داده نظریه های تکنیک از گیری بهره با دینی علم رویکرد با ازواج مودت عوامل تبیین

 

  مسلط عامل گزینش. ١−۴
 توجـه. گـردد می گـزینش آن، مختلـف های سـنخ و عوامـل همه بر مسلط عامل عنوان به نیاز عامل

 معنـای به زوجیت شناختی هستی استلزامات و قرآنی کاربردهای در زوجیت مفهوم به معناشناختی
 طرف دو بین متقابل مکملیت مفهوم. است گزینش این گر داللت انوثت، و ذکورت براساس خلقت

 در زوجیـت جریـان. دارد اشـاره را ازواج از هرکـدام وجود در متقابل نیاز و نقصان نوعی زوجیت،
 زن خلقـت شیوه در ریشه متقابل نقصان و مکملیت دهد می نشان انوثت، و ذکورت طریق از انسان

 یاد فطرت به آن از و است معنوی و اجتماعی فردی، اهداف به معطوف که خلقتی شیوه. دارد مرد و
  .شود می

 کـه ظرفیتـی بـه توجـه بـا و شـده  کشـف عوامـل در تأمـل ضـمن نیاز عامل بودن مسلط تبیین
 و فلسـفی علمـی، پرشـمار های نظریـه. اسـت توضیح قابل دهد، می قرار اختیار در نیاز های نظریه
 بندی صـورت نیـاز مفهـوم براساس را انگیزش بر مبتنی رفتارهای یا ها کنش انگیزشی مبنای کالمی
 مسـکویه، ابن غزالـی، مثـل اندیشـمندانی تبیینی های دیدگاه اسالمی اندیشمندان بین در ١.کنند می

 چـارچوب بـه نیـاز، عامـل بـودن مسـلط بـا ارتباط در صدر شهید و مطهری شهید طباطبایی، عالمه
 های سـنخ پوشـش لحاظ  به صدر شهید دیدگاه گری تبیین وجه. است تر نزدیک دینی مباحث و مفاهیم
 ،١ج ،١۴٣۴ صـدر،( اسـت سـازگارتر حاضـر پـژوهش با مکتبی، و اجتماعی فردی، عوامل مختلف

 مسـلط نقـش صـدر، شـهید دیدگاه از الهام با ادامه در). ٩۵ص ،١٧ج ؛٢٧۵ص ،٣ج ؛۵٨−٢٢ص
  ).١۵ص ،١٣٩۶ کدخدایی،( کنیم می پیگیری را همسران عاطفی روابط موضوع در نیاز عامل

 اصـلی سنخ سه) مکتبی( متعالی نیازهای و) اجتماعی( ثانویه نیازهای ،)طبیعی( اولیه نیازهای
 قبـل مـا ذهنـی یـا عینـی شـرایط( اجتمـاعی زندگی از نظر قطع با انسان که نیازهایی. هستند نیازها

 نشأت انسان طبیعی نیازهای. نامیم می طبیعی نیازهای را دارد، بشری  طبیعت لحاظ به و) االجتماع
 نیازهـای بـاعنوان کـه نیازهـا این. است طبیعت در انسان زیستی شرایط و ارگانیک ساختار از گرفته
 نیازهای از برخی. هاست انسان همه بین مشترک و ثابت عمومی، نیازهای است، شناسایی قابل اولیه
 و مخالف جنس به نسبت عاطفی و جنسی نیاز. دارند همنوعان با روابط  به دهنده سوق ماهیتی اولیه
  .اند دسته این از امنیت به نیاز

 بـا ارتبـاط ایجـاد بـه را مـرد و زن مخـالف، جنس بـه نسـبت عـاطفی و جنسـی قدرتمنـد نیاز
 ارضـای. گـردد می ایجـاد مخالف جنس دو میان انسانی اولیه روابط و دهد می سوق مخالف جنس

                                                           
 شناسی روان و شناسی روان شاخص پردازان نظریه کوینیگ، آلدرفر، کلند، مک راجرز، مزلو، موری، آدلر، فروم، فروید،. ١

  . هستند نیاز های نظریه بندی صورت در، اجتماعی
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 عـاطفی و جنسـی روابط همراهی یا تناسل مثل دیگری عوامل و امنیت تحقق عاطفی،−جنسی نیاز
  .گردد می ازواج عاطفی جنسی روابط یابی ساخت باعث معیشتی کارکردهای برخی با

 آمیز مودت روابط به توجه با که است ساختاری اولین خانواده، و زوجیت ساختار ابتدایی شکل
 و خـانواده و زوجیـت نظـام یابی سـامان بـا. یابـد می سـامان طبیعی نیازهای با متناسب و همسران
 نیـز اجتمـاعی روابـط دیگـر های سنخ از متکثری بینافردی روابط ازواج، بین مذکور فرایند بازتولید
 توسـعه و گیری شـکل اولیـه های نمونـه قبیلگی، همسایگی، خویشاوندی، روابط. گردد می حاصل
 آن، توسـعه و اجتمـاعی روابـط طبیعـی اقتضائات با متناسب. است اجتماعی ساختارهای و روابط
  .کند می بروز نیاز از جدیدی های سنخ

گاهی رشـد و ارتبـاطی تجـارب تکثـر و فردی بینا روابط توسعه و ایجاد با همگام  انسـان هـای آ
 در متعامـل افـراد بـین دیگـری نیازهـای اولیـه، طبیعـی نیازهـای ارضای مختلف های راه به نسبت

 کار، تقسیم مختلف انواع. گردد می ایجاد اجتماع ساختارهای دیگر و خانواده زوجیت، ساختارهای
. اسـت جدیـد نیازهـای گیری شکل اصلی منشأ آن، امثال و نیاز ارضای های روش شدن  تخصصی

 امنیـت بـه نیـاز و انصـاف اجتمـاعی، آزادی اجتمـاعی، عـدالت تعـاون، مبادله، معاشرت، به نیاز
  .است جدید نیازهای از ای نمونه اولیه، نیازهای تأمین به نسبت اجتماعی

 و آداب اجتمـاعی، مناصـب تکـالیف، و حقـوق احکـام، مثـل نهادهایی وسیله  به جدید نیازهای
 گسـترش بـه رو همواره های روش تنوع و رشد و نیازها این تنوع با. شوند می پشتیبانی اجتماعی مناسک
 منتهـی آن بـا متناسـب نیازهـای و اجتمـاعی روابط از تری پیچیده اشکال به فرایند این نیازها، ارضای

 روابـط ایجـاد با همگام نیازها این. نامید اجتماعی یا ثانویه نیازهای توان می را نیازها این همه. شود می
 نیازهای. گردد می حاصل روابط این های پیچیدگی و گسترش طبیعی اقتضائات با متناسب و اجتماعی
  .باشد طبیعی شرایط در اولیه نیازهای ارضای مزاحم یا معاضد است ممکن اجتماعی ثانویه
 اجتمـاعی ثانویـه نیازهـای ارضای خاطر به منفعت کسب انگیزه ثانویه، نیازهای گیری شکل با

 وارد اولیـه، طبیعـی نیازهـای ارضـای خاطر بـه لذت کسب انگیزه مزاحم یا معاضد عاملی عنوان به
ی فرایند  گری اسـتخدام و نفس حب فطری ویژگی اقتضائات تأثیر تحت. گردد می زوجین مودت ِعلِّ

 سـوی از اجتماعی و طبیعی امکانات محدودیت و سو یک از ثانویه و اولیه نیازهای رفع جهت در و
 های پیچیـدگی بـر امـر ایـن. گیـرد می بـاال اجتماعی ساختارهای در ها انسان بین کشمکش دیگر،
  .دهد می قرار فروپاشی و تزلزل معرض در را اجتماعی ساختارهای و افزوده اجتماعی روابط

 اجتمـاعی سـاختارهای دیگـر و خـانواده و زوجیـت ساختارهای در همسران آمیز مودت روابط
 طبیعی شرایط در که گری استخدام و ذات حب غریزه. بود نخواهند مصون آسیب این از آن با مرتبط
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 بـه شرایط در گردد، می خانواده و زوجیت مثل اجتماعی منسجم ساختارهای و ازواج مودت باعث
 مناسـب راهبـرد اجتمـاعی مختلـف مکاتـب. گردد می اجتماعی گسیختگی ازهم عامل آمده وجود
 دنبـال را خـود اهـداف براساس مستحکم نظام و انسجام ایجاد یا گسیختگی  این از جلوگیری برای
  .کنند می

 الزم دسـتورات ارائه سرانجام و ها ارزش به نسبت هستی، و انسان به نسبت جدید  نگرش ایجاد
 بـه منتهـی مسیر این. است مکاتب اصلی مسیر اجرا، ضمانت بینی پیش و ها ارزش این به نیل برای
 مکاتـب. اسـت نامگـذاری قابل »مکتبی نیازهای« به که گردد می انسان در جدیدی نیازهای القای
. کننـد می توصـیف خرافـی نیازهای یا کاذب جعلی، نیازهای برچسب با را نیازها این عموماً  رقیب
 اجتماعی مکاتب اصلی راهبرد نیازها، دیگر به نسبت نیازها برخی بازنمایی یا جدید نیازهای ایجاد

 ؛۴۵ و ٢٢ص ،١ج ،١۴٣۴ صـدر،( اسـت مکتبی نیازهای به دهی شکل در اسالم مکتب ازجمله و
  .نامیم می متعالی نیازهای متاتئوریک، مبنای براساس را اسالم مکتبی نیازهای). ٢٧۵ص ،٣ج

 و اولیـه نیازهـای شـده بازنمـایی شـکل یـا معنوی نیازهای سنخ از حقیقت در متعالی نیازهای
 غریـزه دانسـتن زیربنـایی ضـمن اسـالم. است اسالم مکتب های آرمان به معطوف ای گونه به ثانویه

 با منافاتی اوًال، که کند می تحریک و داده بروز زوجین وجود در را نیازها از خاصی نوع خوددوستی،
 نیازهـای ارضـای ثانیـًا،. اسـت آن کننـده تقویت و مؤیـد اجمـاالً  بلکه ندارد ثانویه و اولیه نیازهای
 ای گونه به لکن است؛ زوجین گری استخدام غریزه و ذات حب فطری ویژگی همان بر مبتنی متعالی
 زمینـه بلکـه شـود، نمی همسـران روابط بر مبتنی نظام در اختالل و کشمکش عامل تنها نه که است

  ).۵٨ص ،١ج ،١۴٣۴ صدر،( نماید می ایجاد کیفیت بهترین در را آنها اتحاد و انسجام
 و ذکـورت بـر مبتنـی خلقـت و انسـانی طبیعـت بر ناظر اولیه نیازهای دسته سه آنکه، خالصه

 نیازهـای بـر نـاظر متعالی نیازهای و اجتماعی روابط طبیعی شکل محصول ثانویه نیازهای انوثت،
 ادامـه در. اسـت قبلـی مراحـل در شده  شمارش عوامل مختلف محورهای بر مسلط عامل معنوی،
 از هرکـدام در بنیادی عامل گزینش  به ازواج، مودت بر مؤثر مختلف عوامل محورهای مرور ضمن

 را شـده کدگـذاری مختلـف محورهـای در بنیادین عوامل بر حاکم سازوکارهای و پرداخته محورها
  .داد خواهیم نشان نیاز عامل براساس

  
  روابط بیان و بنیادین عوامل گزینش. ٢−۴

 بنیادی عامل محوری، کدگذاری در عوامل اصلی محورهای به توجه با کند می ایجاب تجمیع اصل
 بـه  منتهـی داسـتان ربـط و  خط دراصطالح  و کرده گزینش مسلط عامل با متناسب را محور هر در
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 مشـخص آنهـا بـین از بنیـادین عوامل که مطرح محورهای ترین مهم. دهیم توضیح را ازواج مودت
 عوامـل بدن؛ حاالت و جوانحی جوارحی، عوامل شامل جسمانی عوامل: از اند عبارت شد خواهد
 شـامل اجتمـاعی عوامـل اخالقـی؛ صـفات و رفتاری بینشی، گرایشی، عوامل شامل شناختی روان

 محیطی زیست عوامل نمادها؛ و مناسک ها، مسئولیت و حقوق ها، گروه ها، نقش هنجارها، نهادها،
  .معنوی عوامل نهایتاً  و

 عامـل عنوان بـه جـوانحی عوامـل محـور در مـزاج سالمت از ناشی »عاطفی−جنسی نیروی«
 و ۶٢ص ،٢٨ج و ٣٣۵ص ،٢ج و ۴١١ص ،١٠ ج ،١۴٠٩ حرعــاملی،( شــود می انتخــاب بنیــادین

 های جـذابیت). «٣۴ االسـراء، ؛۶ النساء، ؛۵٩ النور، ؛٩ص ،١۴٠٢ موسی، بن علی ؛۴٣ص ،١ج
  گـزینش جسم بر ناظر عامل ترین بنیادی بدن، حاالت و جوارحی عوامل در »مردانه و زنانه ظاهری

 الواقعة، ؛٣٣۵ و ٣٢۴ص ،۵ ج ،١۴٠٧ کلینی، ؛٣٨٨ و ٣٨٠ص ،٣ج ،١۴١٣ بابویه، ابن( گردد می
 بـدان نـاظر ازواج مـودت عـاطفی  کنش که است موضوعی جسم. )٣٣ النبأ،. ۴٨ الصافات،. ٣۶

 عوامـل شـمار در تـوان می را شـناختی روان عوامـل بـه نسبت جسم بر ناظر عوامل. گیرد می شکل
 عوامـل بـین در بنیـادین عامـل عنوان به نیز »اقلیمی و هوایی  و  آب شرایط«. نمود قلمداد زمینه پیش

 ؛٣٢۶ص ،۵ ج ،١۴٠٧ کلینـی،( گـردد می ملحـق زمینـه پیش عوامـل به و انتخاب محیطی زیست
 از عمومــاً  محیطــی شــرایط). ۶۵ص ،١۴٠٢ موســی، بن علی ؛٣٢٧ص ،۵٩ج ،١۴٠٣ مجلســی،

 وارد گـذارد می) پوسـت رنگ مثل( جوارحی و) مزاج مثل( جوانحی عوامل بر که عملکردی طریق
ی تبیین چرخه   .گردند می ازواج مودت ِعلِّ

 اصـلی گـاه عزیمت گرایشـی ُبعـد و ازواج مـودت عوامـل اصلی گاه تکیه شناختی روان عوامل
 چه و بدانیم نفسانی کیف سنخ از ماهوی مفهومی چه را محبت ماهیت. است شناختی روان عوامل

 یا شهوت. گردد می مرتبط نفس گرایشِی  حیطه به دارد، نفسانی کیف از حکایت که انتزاعی مفهومی
 در بنیـادین عامـل »زنـان در عاطفی بری لذت به گرایش« و »مردان در جنسی بری لذت به گرایش«

 طبیعــی، ).٣٣٩ و ٣٢١ص ،۵ ج ،١۴٠٧ کلینــی، ؛١۴ عمــران، آل( اســت گرایشــی عوامــل محــور
 چنـین وجـود. اسـت آن بـودن بنیادین علت و عامل این اصلی های ویژگی بودن، فراگیر و قدرتمند
  .است مقابل جنس به مرد و زن اولیه نیاز محصول روان سیستم در مندی قدرت گرایش

 بینشـی عوامـل محور در بنیادین عامل مقابل طرف در عاطفی و ظاهری های جذابیت شناخت
ـــت ـــه، ابن( اس ـــی، ؛٣٨٠ص ،۴ج ،١۴١٣ بابوی  ؛۵۴٢ و ۵٢۵ص و ٣٣٧ص ،۵ج ،١۴٠٧ کلین

 عامـل عـاطفی و جنسـی بری لـذت به نیاز). ٣٢ األحزاب، ؛٣١−٣٠ النور، ؛١۶٠ص ،البالغة نهج
 ،١۴١٣ بابویـه، ابن( زنـان برای »صمیمیت«. است نیاز این عینی پوشش برای ادراکی قوای تحریک
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ــــه، ابن ؛٣٨٠ص ،٣ ج ــــی، ؛١٧ص ،١ ج ،١٣٨۵ بابوی  ؛۵ص ،۶ ج و ٣٣٧ص ،۵ج ،١۴٠٧ کلین
ـــعبه، ابن ـــاملی، حر ؛٣١٨ص و ٣١٧ص ،١۴٠۴ ش ـــین« و) ۶٣ و ٢٣ص ،٢٠ج ،١۴٠٩ ع  تمک

ــرای »جنســی بخش رضــایت ــردان ب ــه، ابن( م ــی، ؛٣٨٠ص ،٣ج ،١۴١٣ بابوی  ،۵ ج ،١۴٠٧ کلین
 طبرســـی، ؛١١٨ و ١١٧ ،١١٢ ،١١١ ،۶٣ص ،٢٠ج ،١۴٠٩ حرعـــاملی، ؛٣٣٨ و ٣٢۴ ،٣٢١ص

ــاملی، ؛١٨١ص ،١۴١٢ ــه، ابن ؛٢٠۴ص ،٣ ج ،١۴١٨ حرع ــل ،)۴٣٨ص ،٢ج ،١٣۶٢ بابوی  عام
 جنسـی و عـاطفی بری  لذت به گرایش و نیاز با متناسب کنش .است کنشی عوامل محور در بنیادین

  .یابد می رفتاری ظهور و بروز جنسی، بخش رضایت تمکین و صمیمیت قالب در
 ،٢١ج و ١٧ص ،١٨ج ،١۴٠٩ حرعــاملی، ؛٢١ و ١٩ ،۴ النســاء،( مــردان در »وفــا و حمیــت«
 پاینــده، ؛٢١۵ و ٢١۴ص ،١۴١٢ طبرســی، ؛۵٣۶ و ۵١٨ص ،٢۵ج ،١٣٨۶ بروجــردی، ؛۵١٧ص

 حرعـاملی، ؛٣٣٨ و ٣٢۴ص ،۵ ج ،١۴٠٧ کلینـی،( زنـان در »جنسی عفت« و) ۴۴۶ص ،١٣٨٢
 بــین در بنیــادین عامـل عنوان بــه ،)۴٣٨ص ،٢ج ،١٣۶٢ بابویـه، ابن ؛۶٣ و ٢٨ص ،٢٠ ج ،١۴٠٩
 داشـتن اهتمام معنای به وفا و حمایتگر معنای به حمیت. گردد می بازنمایی زوجین اخالقی صفات

 و نیـاز بـا متناسـب کـنش که هستند صفاتی غیر، از خویشتن حفظ معنای به عفت مقابل، طرف به
 ایمـن و مستمر ارضای کرده، پشتیبانی مخالف جنس دو در را جنسی و عاطفی بری لذت به گرایش

 گری اسـتخدام غریزه نهایت در و مهیا را روان سیستم در آن یابی ساخت زمینه نموده، ضمانت را آن
  .است طرح  قابل اخالقی صفات محور در بنیادین عامل عنوان به رو این از کند؛ می ارضا را

 نیـاز ارضـای و عـاطفی و جنسـی لـذت عینی تحقق جهت در زوجین عاطفی و جنسی روابط
 سـطح بـه را زوجـین کـه است روان سیستم در مودت فرایند گیری شکل از بعد مرحله اولین اولیه،

 کارکرد ترین مهم اولیه، نیاز ارضای و عاطفی و جنسی لذت تحقق. کند می وارد اجتماعی تعامالت
 سـازمان الگـوگیری بـرای عـاملی عنوان بـه خود که است طبیعی شرایط در زوجین روابط و مودت
  .بود خواهد مذکور چرخه تقویت و روانی
 جدید ساختارهای روان، سیستم در شده  نهادینه مودت براساس جنس دو بین روابط گیری شکل با

 متقابـل تأثر و تأثیر شامل اجتماعی عوامل. دهند می بروز را خود عاملی نقش یا گرفته  شکل اجتماعی
اِسـَعة ( روایت. است اجتماعی کنشگران و ساختارها ْسـُهم ... التَّ

َ
ْسـَالُم َعَشـَرُة أ ْلَفـُة) یاْلَجَماَعـُة َو ِهـ اْإلِ

ُ
 اْأل

  .است کرده ایجاد مستقیم رابطه الفت ایجاد و اجتماع بین) ٢٣ص ،١ ج ،١۴٠٩ حرعاملی،(
 کنشـگران تعامل و پیوند کیفیت که هستند روابط از ثابتی نسبتاً  الگوهای اجتماعی ساختارهای

 قــدر هــر). ٨٧ص ،١٣٩٩ بســتان،( کنــد می معــین را یافته ســاخت کــل ایــن از بخشــی عنوان بــه
 بیشـتر باشـند، تری یافته سـاخت و تر عمیـق ارتبـاط دارای یکدیگر با متعامل اجتماعی ساختارهای
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 مذکور، استدالل براساس. گردند می متعامل ساختارهای این با درگیر انسانی کنشگران حفظ باعث
ـةَ ( مثل روایاتی ِحِم ُتوِجـُب اْلَمَحبَّ  تثبیـت مسـیر در تـوان می را) ۴٠۶ص ،١۴١٠ تمیمـی،) (ِصَلُة الرَّ
 هـا، نقش نهادهـا، خردتـر، ساختارهای طریق از اجتماع کلی ساختار. نمود تعبیر نیز ازواج مودت
 تـأثر و تأثیر معرض در و یابد می تحقق اجتماعی هنجارهای و مناسک نمادها، کارکردها، ،ها پایگاه
 سـازوکارهای و ها مؤلفـه ایـن به توجه با ازواج مودت اجتماعی عوامل. دارند قرار کنشگر با متقابل
  .گردند می تبیین و کشف آن، بر حاکم
 محـور در اجتمـاعی عامـل ترین بنیـادی »کفویـت« دینـی، منـابع از اکتشـافی عوامـل بین در

 ،٢٩ص ،١۴١٠ تمیمـی، ؛٩٢ص ،٧۵ج ،١۴٠٣ مجلسـی،( شود می گزینش اجتماعی هنجارهای
 النـور، ؛٢٨ األحـزاب، ؛٢۶ النور، ؛٢٢١ البقرة، ؛٣٧٣ص ،١۴٠۴ شعبه، ابن ؛۴٢٣ و ٢٢٠ ،١٠۵
 هنجارهــای وســیله  بــه کفویــت معیارهــای). ٢۵ العنکبــوت، ؛٣۵٠ص ،۵ ج ،١۴٠٧ کلینــی، ؛٣

 بشر ثانویه نیازهای از منافع، تبادل در اجتماعی عدالت و متوازن مبادله. گردد می تحمیل اجتماعی
 فروپاشـی و تزلـزل بـه ثانویـه نیازهای این شایسته تحقق عدم حاضر موضوع در. است اجتماع در

 نهادهای از بسیاری و همسران با تعامل شیوه همسرگزینی، الگوهای. گردد می منتهی زوجین روابط
  .خورد می رقم بنیادی عامل این تأثیر تحت همسری، روابط بر ناظر

 گیری شـکل از بعد که )٢١ النساء،( است اجتماعی نهادهای بین عامل ترین بنیادی ،»ازدواج«
. شود می مطرح زوجیت ساختار جزء ترین اصلی عنوان به طبیعی، شرایط در زوجین روابط و مودت
 نسـبت تعهد اول، مرحله در ازدواج. یابد می رسمیت اجتماعی قرارداد این وسیله  به همسری روابط

 وسـیله  بـه. اسـت زوجـین ثانویـه و اولیـه نیازهای پایدار و عادالنه اراده، بر مبتنی ایمن، ارضای به
 اسـتمرار بـه نسبت زوجین ،)غلیظ میثاق( اجتماعی شده ضمانت و قوی پیمان یک عنوان به ازدواج
 شـبکه خـانواده، زوجیـت، سـاختارهای ایـن بـر افـزون. گردنـد می متعهـد مودت بر مبتنی روابط

 نهـاد وسـیله  بـه اجتمـاعی، روابـط و همسـایگی روابط الگوهای از جدیدی شکل یا خویشاوندی
  .گردد می  پشتیبانی متقابالً  و ایجاد ازدواج

 خانـه امـور مـدیریت و فرزنـدآوری« نقـش برابـر در »شـوهر آوری نان و خانواده مدیریت« نقش
 عـاملی، حر ؛٣۴ النساء،( است همسران خانوادگی های نقش بر ناظر بنیادین عوامل ،»زوجه وسیله  به

 اولیـه هسته گیری شکل ).۶ص ،١ج ،١۴١٠ ورام، ؛۶١۴ص ،١٣٨٢ پاینده، ؛١٧٢ص ،٢٠ج ،١۴٠٩
 فرزندآوری با. است شوهر و زن بین کار تقسیم از سطحی مستلزم ازدواج، وسیله  به خانواده ساختار

 وجـه کار تقسـیم و یافتـه توسـعه خـانواده اولیـه هسته است، همسران مودت تثبیت برای عاملی که
 و مـرد و زن تکـوینی هـای ویژگی بـا متناسـب خـانوادگی هـای نقش. گیرد می خود به تری ضروری
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 از حمایـت بـرای کارها تقسـیم از پشتیبانی شکل بهترین والیی، ساختارهای در ها نقش این هدایت
  .است خانواده اولیه ساختار و همسری نهاد

 مورد در »تمکین بر تکلیف و نفقه حق« برابر در شوهر مورد در »نفقه بر تکلیف و تمکین حق«
 ،٢۵ج ،١٣٨۶ بروجـردی،( اسـت خانوادگی متقابل تکالیف و حقوق بر ناظر بنیادین عامل زوجه،
 حرعــاملی، ؛٢١٨ و ٢١۵ ،٢١۴ص ،١۴١٢ طبرســی، ؛۵٣۶ و ۵٣۴ ،۵١٨ ،۵١٧ ،۵١٢ ،۵١١ص

ــده، ؛۵١٧ص ،٢١ج ،١۴٠٩ ــاملی، ؛۴۴۶ص ،١٣٨٢ پاین ــعبه، ابن ؛٣١١ص ،۶ج ،١۴١۴ حرع  ش
. اســت زوجـین بنیـادین هـای نقش حقــوقی اقتضـائات تـرین مهم عوامـل ایـن ).٢۶٢ص ،١۴٠۴

  .است آن بودن بنیادین بر دیگری مؤید حکومتی اجرای ضمانت از تکالیف و حقوق این پشتیبانی
 در بنیـادین عامـل اجتمـاعی، رسـوم و  آداب با متناسب »ازدواج و خواستگاری رسمی مراسم«
 عـاملی، حر ؛۵ مائـده، ؛٢۵ النسـاء،( اسـت خـانواده تشـکیل و ازدواج اجتمـاعی مناسـک محور
 اعـالم بستگان، اذن با و خواستگاری طریق از ازدواج رسمی مراسم ).٩٧ و ٩۴ص ،٢٠ج ،١۴٠٩

 بسـتگانی، شـبکه در همسـری نهـاد بـه بخشـی رسمیت باعـث ازدواج، مراسـم عمومی برگزاری و
 مختلـف هـای گروه در همسری نهاد یافتن رسمیت. شود می اجتماعی های گروه دیگر و همسایگی
ـی تـأثیر زمینه طریق این از و است اجتماعی جدید روابط ایجاد مستلزم اجتماعی  سـاختارهای ِعلِّ

  .آورد می فراهم را ازواج مودت تثبیت در اجتماع تر کالن
 دیگـر بـا ای شـبکه و منسـجم تعـامالت و روابـط ایجـاد معنای به »اجتماعی روابط به التزام«
 شـبکه بـا زوجـین روابـط تقویـت .اسـت اجتمـاع ساختار بر ناظر بنیادین عامل اجتماع های گروه

 های شــبکه دیگــر و فرزنــدان مربیــان شــبکه همکــاران، شــبکه همســایگی، شــبکه خویشــاوندی،
 طبیعـی طور بـه. شـود می اجتمـاعی سـاختارهای یابی سـاخت و تنیـدگی درهـم باعث اجتماعی،
  .گردند می خود اجزای فروپاشی از مانع اجتماعی شده نهادینه ساختارهای
 در متاتئوریـک مبـانی بر مبتنی و شد آنها از پژوهش این در که تعبیری با منطبق معنوی، عوامل

 بـین در. گیـرد می قـرار ازواج مـودت بـر مـؤثر عوامل های سنخ تمامی در گر مداخله عوامل شمار
 اعالم نوعی دعا). ٧۴ الفرقان،( گردد می گزینش بنیادین عامل عنوان به دعا معنوی، مختلف عوامل
 در اصلی مؤثر عنوان به خدا اراده و توجه جلب موجب فراتجربی باور براساس که است معبود با نیاز

  .گردد می انسانی غیر و انسانی های پدیده تمامی
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  ازواج مودت به منتهی سازوکارهای تبیین. ۵
 نخسـت. اسـت ضـروری ازواج مودت به منتهی سازوکارهای شایسته تبیین برای نکته چند به توجه
ـی تبیـین هـدف براساس عوامل محورهای و بنیادین و مسلط عوامل آنکه، . اند شـده کدگـذاری ِعلِّ

 و مفـاهیم گـزینش شـیوه مطمئنـاً  بـود کـارکردی یا هنجاری توصیفی، مدل ارائه قصد که درصورتی
  بود؛ می متفاوت محورها
 همپوشـانی مسـتلزم گـاهی کـه دارد پیچیده و مختلف های الیه ازواج مودت بر ناظر عوامل دوم،
 لحـاظ معنوی ناپذیر تجربه عوامل سنخ در که دعا مثال عنوان به. آنهااست بر ناظر های تبیین و محورها

  نمود؛ قلمداد نیز افراد گرایشی و شناختی الگوی بر مؤثر تجربی عوامل شمار در توان می را شد
 های مـدل در همپوشـانی عـدم مسـتلزم تبیینـی الگـوی در ازواج مـودت بر ناظر عوامل سوم،
ی تبیین مدل در عوامل برخی طرح که معنا بدین. است هنجاری  انجـام به توصیه معنای به الزاماً  ِعلِّ

 هـای گزاره در کـه مفاسـدی لحـاظ بـه ازواج مـودت بـر مـؤثر عامل عنوان به سحر مثالً  نیست؛ آن
  است؛ شده نهی بشدت دینی هنجاری

 مختلف معیارهای براساس توان می را مدل ارائه و بنیادین عوامل و مسلط عامل گزینش چهارم،
 اهـداف بـه مخل های پیچیدگی به منجر یا ناممکن معیارها این همه دادن پوشش. کرد بندی صورت
 سازی ساده منظور به همواره چنینی این نمودارهای ترسیم. است انتزاعی های مدل ترسیم از پژوهشی
 مـودت مثـل انسـانی های پدیـده های پیچیدگی حداکثری  پوشش از مانع هدف این. است واقعیت
  .گردد می ازواج

 تفکیک مبنای محوری کدگذاری در که معیارهایی مرحله این در اوالً  اخیر، مشکل کاهش برای
 امکـان ولـی اسـت؛ ایجابی عوامل بر ناظر فقط نمودار درثانی، است؛ مدنظر گرفت، قرار محورها
 بیـان بـه تنهـا مرحلـه ایـن در اینکـه، سـوم اسـت؛ مهیـا نیـز سـلبی مسلط عامل یا موانع از تبیین

 خـواهیم ازواج مـودت اصـلی محور عنوان به اجتماعی و شناختی روان عوامل بر ناظر سازوکارهای
 و جسـمانی بنیـادین عوامـل کـردیم؛ اسـتدالل بنیـادین عوامـل گزینش در که گونه همان. پرداخت
 عوامـل شـمار در نیـز معنوی بنیادین عامل و گرفتند قرار زمینه پیش عوامل شمار در محیطی زیست
  .گیرد می قرار گر مداخله
 اجماالً  که دینی و اجتماعی طبیعی، فراگرد سه در ازواج مودت عوامل مذکور، نکات به توجه با
 طبیعـی، نیازهـای ارضای بر ناظر ترتیب به فراگرد سه این. هستند تبیین قابل یکدیگرند، با تعامل در

  .است مکتبی متعالی نیازهای و اجتماعی نیازهای
 ازجملـه مختلف مخلوقات شامل که است هدف به  معطوف خلقت از ای شیوه معنای به فطرت
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 غریـزه ترین دار ریشه ذات  حب انسانی نوع در). ١٧٨ص ،١۶ج ،١۴١٧ طباطبائی،( گردد می انسان
 انسان گری استخدام. دهد می سوق حیات تعالی و حفظ و نیازها انواع تأمین به را او که است انسان
 شکل مقتضی و) انوثت و ذکورت( جنسی های تفاوت بر مبتنی انسان خلقت. است غریزه این نمود

  ).زوجیت براساس فطرت( است یکدیگر به نسبت جنس دو متقابل نیازهای از متوازنی
 گیری شـکل مبنای مخالف، جنس به نسبت مرد و زن از هرکدام جنسی و عاطفی اولیه نیازهای

 و گـرایش ایـن انگیزشـی مبنـای لـذت احساس. است مرد و زن روانی سیستم در ازواج به گرایش
 آشـنایی محـرک مخالف جنس به عاطفی و جنسی گرایش. است طبیعی نیاز این وجود بر شاخصی

 ایجاد عامل جنسی و عاطفی کنش به رغبت و مواجهه این از لذت احساس. است عینی مصادیق با
  .گردد می جنسی تمکین و صمیمیت
 جـنس دو انحصاری بری لذت به جنس دو دهنده سوق گری، استخدام و ذات حب فطری غریزه
 حفظ و مقابل طرف عاطفی و جنسی نیازهای ارضای و حمایت به اهتمام. است یکدیگر از مذکور
 باعـث طرفـی از و اسـتخدام غریـزه تأمین باعث سو یک از که است اخالقی صفات جنسی، عفت

 ایـن بـر. گـردد می مذکور زوجین بین مودت مستلزم رفتاری و گرایشی بینشی، الگوی یابی ساخت
 اولیه عاطفی روابط به و گرفته شکل روانی سیستم در مخالف جنس دو بین مودت اول فراگرد اساس
  .شود می ختم زوجین بین

 در روابـط یابی ساخت مقتضی روانی، یافته ساخت الگوی پشتیبانی با زوجین بین روابط ایجاد
 ایجـاد فراینـد همـین براسـاس اجتمـاع طبیعـی ساختارهای گیری شکل. هست نیز خارجی عینیت
 یابی سـاخت بـه کـه اسـت اقتضـا ایـن کننده پشـتیبانی اجتماعی نهاد ترین مهم »ازدواج«. شود می

 بـه مـرد و زن ورود با. انجامد می مخالف جنس دو بین همسری روابط معنای به زوجیت اجتماعی
 بـا مرتبط های گروه دیگر و زوجین بین اجتماعی مختلف روابط توسعه و زوجیت اجتماعی ساختار
 بـود، آن از ناشـی متقابل لذت و طبیعی نیازهای رفع براساس تاکنون که مرد و زن روابط شیوه آنها،
  .بود خواهد نیز متعادل و متقابل منفعت کسب و اجتماعی نیازهای رفع شامل

کید  ارتبـاطی ضرورت این دهی پوشش منظور به هنجاری بنیادین عامل عنوان به »کفویت« بر تأ
 هرکدام تکوینی های ویژگی و ها توانایی با متناسب اجتماعی های نقش تقسیم. است زوجین بین در
 مثـل اجتمـاعی نیازهای دیگر اقتضائات از مقابل طرف با متعادل ای گونه به و سو یک از مرد و زن از

کیـد. اسـت اجتمـاعی عدالت و مبادله  نقـش مقابـل در شـوهر آوری نـان و مـدیریت نقـش بـر تأ
 مقابل در شوهر مورد در نفقه بر تکلیف و تمکین حق. است جهت بدین زن داری خانه و فرزندآوری

  .است مذکور های نقش با متناسب تکالیف و حقوق زوجه، مورد در تمکین بر تکلیف و نفقه حق
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 طریـق از ازدواج، و خواستگاری به مربوط مراسم مثل اجتماعی رسوم و  آداب و مناسک برخی
 سـاختار ازدواج، عمـومی اعـالم با یا مقابل طرف بستگان با زوجین از هرکدام خانواده کردن درگیر

 بـا ای شـبکه روابـط زمینـه و دهـد می قرار اجتماعی های گروه دیگر با ارتباط معرض در را زوجیت
 اجتمـاعی هـای گروه دیگـر بـا زوجـین روابـط شبکه ایجاد با. کند می ایجاد را اجتماعی های گروه

. یافـت خواهـد ثبـات ازپیش بیش اجتماعی، دیگر نیازهای یافتن پوشش لحاظ به زوجیت ساختار
 خـانواده ساختار در روابط شیوه این الگوگیری با زوجین بین متعادل و متقابل منافع و نیازها پوشش

 تکمیـل زوجـین روانـی سـازمان در الگـو ایـن پـذیرش و اجتمـاعی های گروه دیگر با ارتباط در و
  .است فرایند این محصول ازواج مودت تقویت و حفظ به منتهی دوم فراگرد. گردد می

 و طبیعـی فراگـرد دو کـه اسـت مـوانعی تـرین مهم از یکی  آن اقتضائات و زوجیت مدار از خروج
 زوجیـت نظـام حفـظ. دهـد می قـرار آسیب معرض در شدت به را زوجین مودت به منتهی اجتماعی
 وجـود  ایـن با. است مرد و زن تکوینی های ویژگی با متناسب و نیازها متعادل و متقابل ارضای مستلزم
 اجتمـاعی و طبیعـی شرایط در زوجین مودت منشأ که گری استخدام و ذات حب قدرتمند غریزه همان
 بـه و زوجیـت نظـام فروپاشـی و تزلـزل به انسانی، گر استخدام و خواه تمامیت طبع تأثیر تحت است،
 نیازهای تحریک و ایجاد با اسالم مکتب. شود می منجر زوجین مودت اضمحالل و تضعیف آن دنبال

  .کند می پشتیبانی و پیشنهاد ازواج مودت تقویت و حفظ برای را سومی فراگرد متعالی،
 ،»منفعـت« ،»لـذت« ،»خـود« ،»هسـتی« بـه نسـبت خـاص بینشـی اسـالم، معرفتـی نظام

 مفـاهیم برخـی وسیله  به گذارد؛ می نمایش به را »هدف به رسیدن روش« و »هدف« ،»مصلحت«
 بـا سـرانجام کنـد؛ می پشـتیبانی را مـذکور های بینش ارزشی، مفاهیم قالب در تصدیقی و تصوری
 .نمایـد می تضـمین را ها گرایش و ها بینش این با متناسب رفتارهای تشریعی، احکام از ای مجموعه

 عـدم و حـداکثری قناعـت عـین در همسـر نیازهـای حداکثری ارضای و ایثار به تعهد مثل عواملی
 گرایانـه واقع تبیـین بـرای الزم عقالنیـت مکتبـی، نگـرش ایـن قالب در مقابل، طرف از ایثار انتظار
  .یافت خواهد را ازواج مودت

 جنسـیتی ها نقش تقدیس همسران، عاطفی و جنسی طبیعی های کنش تقدیس ازدواج، تقدیس
 در همسـران اجتمـاعی روابـط تقدیس همسران، جنسیتی های مسئولیت و حقوق تقدیس همسران،

 جدیـد نیازهـای ایجـاد و بازنمـایی از مصـادیقی اخـروی، و معنـوی منافع و ها لذت توصیف کنار
 همسـران انگیزشـی چرخـه در اجتماعی، منافع و فردی های لذت کنار در نیازها این. است متعالی
 بـه ایمان. کند می پشتیبانی زوجین مودت تقویت و حفظ برای را دیگری قدرتمند فراگرد و قرارگرفته

 کننده پشـتیبانی و دینـی عوامـل از عامـل ترین بنیـادی اسـالم، مکتـب براسـاس صالح عمل و خدا
  .است طبیعی نیازهای و ثانویه نیازهای متعالی، نیازهای
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 ثانویـه و اولیه نیازهای ارضای از برآمده لذائذ به نسبت ایثار حتی اسالم، معرفتی نظام براساس
 شـرایطی در متعـالی لذاتی از بری بهره زمینه خانواده، یا همسر نفع به مادی لذات از پوشی چشم یا

 زیربنـایی بـا لکـن اسـت خودگذشتی از نوعی ظاهر  به اگرچه مطلب این. کند می ایجاد را جاودانه
 و »منفعـت« ،»لذت« ،»خود« مفهوم. ندارد منافاتی گری استخدام غریزه و خوددوستی عامل بودن

 ایـن. یابـد می توسـعه شـود، می داده هستی معنای در که ای توسعه تبع به تفسیر این در »مصلحت«
 از تری متعـالی و مختلـف های سـنخ و شـده انسـانی »خود« نهفته ابعاد شدن شکوفا باعث توسعه
 و ٢٢ص ،١ج ،١۴٣۴ صـدر،( سازد می آشکار همسران برای را مصلحت و منفعت لذت، زندگی،

  ).٢٧۵ص ،٣ج ؛۴۵
  

  گیری نتیجه. ۶
 و توضیح قابل عوامل محورهای تمام بر مسلط عامل عنوان به »نیاز« شده، ارائه نظری مدل براساس
 و اجتمـاع طبیعت، منشأ با متعالی و اجتماعی طبیعی، نیاز نوع سه شامل مسلط عامل. است تبیین
 عوامـل عنوان بـه محیطی زیست و جسمی عوامل محور در شده گزینش بنیادی عوامل. است مکتب
 عوامـل. گردید تبیین و گزینش محورها درهمه گر مداخله عامل عنوان به معنوی بنیادی عامل زمینه،
 در بنیـادین عوامـل اکثـر. هسـتند ازواج مـودت بر مؤثر اصلی محورهای اجتماعی و شناختی روان

 عوامــل. اند جنســیتی و جنســی تبیینــی متضــمن اجتمــاعی و شــناختی روان مختلــف محورهــای
 نیازهـای محوریـت با اجتماعی عوامل و طبیعی شرایط در انسان نیازهای محوریت با شناختی روان

 هـا، شنگر. دهنـد می شـکل را ازواج  مـودت بـه منتهـی اجتماعی و طبیعی فراگردهای اجتماعی،
 شـکل متعـالی، نیازهـای کـردن  فعـال بـا مـذکور، فراگردهـای تأیید ضمن دینی احکام و ها ارزش

  .کند می ایجاد را ازواج مودت بر مؤثر اجتماعی و روانی الگوهای در عاملیت از جدیدی
 آن ارجـاع ضمن در مکتبی و اجتماعی طبیعی، فراگرد سه در ازواج مودت نظری الگوی تدوین

 فرازمـانی، و شـمول جهان شرایط در ازواج مودت از کننده قانع تبیینی ارائه امکان فطرت، مفهوم به
 در تفـاوت و نیازها تعارض سبب به. سازد می مهیا را ارزشی اعتقادات به وابسته و فرهنگ به وابسته

 مــورد در یکســانی واکــنش تــوان نمی ارزشــی، هــای اولویت و فرهنگــی و اجتمــاعی ســاختارهای
 ازواج مـودت عوامـل تبیین نظری مدل از استفاده رو این از. داشت انتظار عوامل مختلف های سنخ
 و کیفـی مکمـل هـای روش از اسـتفاده مسـتلزم خـرد سـطح در مداخلـه و کنتـرل بینی، پیش برای

  .است کمی های روش کنار در معناکاوانه
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