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 شگفتاریپ
 تواندمین سالم و سازنده ارتباط بدون نسانت. ااس یانسان رابطه شکل نیتردهیچیپ ازدواج

 اندتومی سازنده روابط آن در که است یانهیزم نیتریاصل ازدواج واقع رد، دشو شکوفا

(. 0280ن، همکارا و ریدون و دنسی)گ ابدی رشد یاجتماع ابطرو و متیصم و ردینگ شکل

 یعاجتما هر افراد که است جوامع انیبن نیتریاساس و اجتماع هسته نیاول خانواده سپ

 موسسه را انوادهخ .دنشومی جامعه وارد قیطر آن از و کرده دایپ نمو و رشد آن بستر در

 و ی)عدالت است مرد و زن ییزناشو وندیپ از یناش که اندکرده یمعرف یاجتماع نهاد ای

 (. 0288ن، ردزوا

 یاطفع هایازین بهیابی دست یبرا یاجتماع رسم نیترمهم و نیتریعال عنوان به ازدواج 

 دهید(. پ8112ی، احمد از نقل به؛ 0222د، وو و )هلرت. اس بوده توجه مورد همواره افراد

 یاجتماع -یروان روابط غالب در را مرد و نز یاجتماع -یفرد هایازین از یاریبس ازدواج

 ه(. ب8122د، نژا ی)نواب سازدمی برآورده یاجتماع و یمعرف آداب رگید و یجسمان و

م، رگ وابطه، رسازند و سالم طیمح رندهیبرگ در خانواده کانون که یهنگام گرید عبارت

 شود خانواده یاعضا شرفتیپ و رشد موجب تواندد، میباش یمیصم و یفرد نیب عاملت

 خانواده نی(. ا8122ی، بیغ دست و یداهجی، باسعین، ع: م8122ی، عابد و پور ی)غالم

 یفراوان مسائل بروز موجب ناسالم خانواده اما دهدمی اجتماع لیتحو را سالم فرادم، اسال

 یماعاجت شکالتد، منشو خانواده شرفتیپ بهبود در یسع اگر و دشومی جامعه سطح در

 (. 8111ک، رشیب رجمه، ت8220یر، )ست شد خواهد ترشیب روز به روز

 از وهرش و زن که کنندمی ثباتبی چنان را ییزناشو ستمیسی، زندگ تحوالت یگاه اما

 اتاحساس و فکارل، ااعما بخشودن و ذشتگش، ریپذ به ادره، قکرد دیام قطع گرید کی

 القط گاه و ییزناشو عارضاتت به شدن وارد جز یاچاره خود باور در و ستندین گرید کی



 اننش ییزناشو تعارضات مخرب راتیتاث نهیزم درها پژوهش (0221ن، نگتوی)ورث نندیبنمی

 دارند خانواده و وانم، رجس سالمت بر یبار انیز راتیاثت، تتعارضا نیا که دهندمی

 و دزنمی ضربه آن یکپارچگی و وحدت به خانواده یاعضا نیب عارض(. ت0222م، نچای)ف

 زوال و اضمحالل سرانجام و ییجو زهیست و یپرخاشگر و نفاق بروز موجب آن شدت

 ستا آشفته شوهر و زن نیب نفاق و تعارض اثر بر که یاخانواده انونک .دگردمی خانواده

 و ییکزی، )کرم گذاردمی یجا بر خانواده و فرزندان یکودک اتیح در یمخرب آثار

 (. 8128ن، همکارا

ها زوج اگر که اندداده نشانها پژوهش؛ است یعیطب ییزناشو یرابطه هر رد توافق عدم

 جودد، وباشن داشته را آن حل ییتوانا و کنند تیریمد را تعارضاتیمثبت یوهیش به بتوانند

 داده نشان مختلف قاتیحق(. ت0288ز، اسکوار و فرتزی)س ستینزا بیآس فراوان تعارض

د، شومی طالق یحت و تعارضات شیافزا باعث که ساز لمشک عوامل نیترمهم از یکی که

 شتریب ییزناشو روابط در آنچه یعنی؛ است نیزوج تفکرات وها اوره، بشد فیتحر دراکا

 هبلک؛ است یرونیب هایدادیرو نه وها محرک هند، شومی موجب را اختالل و مشکل نهیزم

 و این یمیرکی، می)سل ادهاستدیرو به نسبت آنان یمنطق ریغهای باور و تفکر ینحوه

 نیوجز تفکرات نوع در را ییزناشو مشکالت از یاریبس یشهیر زین ام(. ت0222 همکاران

 (. 8128ن، همکارا و مهر )خجسته داندمی روابطشان به راجع و هم به راجع

 یناش تعارضات گزند از جامعه و خانواده آن تبع به وها وجد، زش مشخص که طور همان

ها شناخت تیاهم به توجه با ریاخهای سال رد. دبو نخواهند مصون تفکرات وها رباو از

 جمله از یمختلف هایکردیرو یزوج تعامالت و افکار نیهمچن و ناکارآمدهای باور و

 به بعت به تا نموده تالش وبیمع افکار وها باور نیا بهبود ردی، رفتار یشناختهای درمآن

 هتج در یرفتارهای درمآن دوم موج داده نشان قاتیحقت .دنجامایب یزوج تعامالت بهبود

 نهیزم در یرفتار سوم موج یاثربخش نهیزم در یادیز قاتیتحق ماد. اانبوده مؤثرها آن بهبود

 یکردیو(. ر8121ی، )صبوح است نگرفته صورت نیزوجمیان  تعامالت وها باور بهبود

 کردیرو نیا؛ است نموده عمل موفق اریبس یرفتارهای درمآن سوم موجمیان  در که



ر، افکا یوامحت میمستق رییتغ را ینیبال شرفتیپ یالزمه که است هاییهینظر نیگزیجا

 رییتغ یجا به یدرمان رفتار سوم موج هایهینظر رد .ددانستنمی یبدن عالئم و جاناتیه

 قرار هدف راها آن ارکردکت، جانایه وها شناخت یتیموقع تیحساس ای یراوانل، فشک

 (. 0282ل، استروزا و زی)ه دهدمی

 تاس ممکنها آن از یاپاره که ردیگمی قرار یمتعدد عوامل ریتأث تحت مشترک یزندگ

، ی)صبوح دهد سوق طالق یحت و یروان ییداجی، ریدرگ و اختالف طرف به را نیزوج

 روابط و اختارست، اس جامعه یاساسهای نهاد جمله از خانواده که ییجا آن ز(. ا8121

 اب مقابلههای راهکار و عوامل شناخت که است یهیبد؛ دگذارمی ریتأث جامعه بر آن درون

ن، همکارا و )اکبرزاده است برخوردار یاژهیو تیاهم از خانواده دوام و حفظ به کمک و آن

 اتقیتحق و استگذار ریتأث یخانوادگ و یسمجی، روان بهداشت بر عارضات(. ت0282

 سرطان مثل خاص هاییماریب و خوردن ختاللای، افسردگ با را تعارض یرابطه یادیز

 انینیحس از نقل به 0222ن، نامایال 0222گ، ؛ ها و مارکند؛ 8222م، نچای)ف اندکرده دیتائ

 شاوندانیخو با شوهر و زن از کیهر رابطه دشومی باعث عارض(. ت8112یا، ن یعیشف و

 زن ترشیب هرچه یابستگو .دشومی همسر با رابطه نیگزیجا جیتدر به و ابدی شیافزا خود

 کاهش موجب تواندمی که است یمهم عوامل از یکی دوستان و شاوندانیخو به شوهر و

 نقل ه، ب0222یچ، )پ گردد شوهر و زن ییجدا موجب جهینت در و شده ییزناشو تیرضا

 یایدن درها زوج عیشا مشکالت از یکی ییزناشو عارض(. ت8120ن، اینیحس و ینیام از

ج، زو کی تعامالت در رنجش و نظر ختالف(. ا0228و، سکفر و هنکز، ری)سا است امروز

 نز یهماهنگ عدم از یناش ییزناشوهای تعارض و است اجتناب قابل ریغ و یهیبد یمرا

های رحها، طخواسته در ختالفای، محور ودن، خآ یارضا روش و هاازین نوع در شوهر و

ز، نگیکوم) است ازدواج و ییزناشو ارتباط به نسبت رمسئوالنهیغ رفتار و فکارا، یرفتار

 ادی نیزوج است الزم مواقع نیا در؛ (0222، "وبریاست؛ 0221ن، وهمکارا چلش، میرکف

 حضور اب و رونیب در را شکالتشاند، مبخوانن را گرید کی ذهن نکهیا یجا به تا رندیبگ

 و جاکوبسن (8112ی، سودان از نقل به؛ 0220، نترسوی)پ کنند یواررس متخصص



 مشکالت یدارا که تعارضند دچار یزمان شوهر و زن که معتقدند (8222) نستنسیکر

 کیهای تفاوت توانندنمی و دانندمی دشوار را گریکدی با یندگد، زانمسئله حل و یارتباط

 عارضد، تمعتقدن انپژوهشگر از گرید یرخ(. ب8120ی، دگلیب ی)سمبل رندیبپذ را گرید

ی، محور ودن، خآ یارضا روش و هاازین نوع در شوهر و زن یناهماهنگ از یناش ییزناشو

 ییناشوز ارتباط به نسبت مسئوالنه ریغ رفتار و یرفتار رحوارهها، طخواسته در ختالفا
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 خانواده بر یدرآمد شیپ
 یعلما توجه مورد آن مختلف هاینقش و تیاهم که یاجتماع مهم هاینهاد از یکی

 انوادهخ ه،گرفت قرار شناسانروان و شناسانامعهج ت،یترب و میتعل اننظرصاحب ،یمذهب

 ه: جمل ازاند؛ کرده ارائه یفراوان فیتعار خانواده یبرا یاجتماع علوم اننظرصاحب ت.اس

 کی که ازدواج قیطر از که است یاسازنده نهاد و معدود یاجتماع ازمانسه، خانواد»

 « .دشومی لیشکت، تاس یاجتماع قرارداد

 خوش و شیآساکانون کی آمدن دیپد یبرا است یدمته، خخانواد لیتشک و ازدواج»

 و بتمح از یمندهرهبی، گزند از بردن ذتلی، جنس زهیغر یرضاای، عیطب نشاط و یبخت

 دو اتصال و یآهنگ هم و محبت افق در روح دو امتزاج سرانجام و یمددکار و تعاون

 « .یمتعال یهدف به دنیرس یرات، بقدر و روین از ایدر

 ازدواج خچهیتار
 نآ یگروه؛ دهدمی نشان ما به را ازدواج از متفاوت یاه، چهرهگذشت اقوام خیتار یبررس

 یامر را آن یاعده واند برشمرده گناهان عامل و کرده یمعرف دیپل یامر ملکا طور به را

 مرد و زن میان وحشتناک یضاند. تبعکرده یمعرف مرد منافع جهت در فقط و دانسته مثبت

 تیمالک یبرا یطیمح به ازدواج که شده باعث گذشته اقوام در زنانانگیز تأسف تیوضع و

 د. شو لیتبد زن یبندگ و مرد

 وقحق از نیا وشد می هم فروش و دیخر یحت و بود کاال مانند نزیم، قد انیونانیمیان  رد

ها عشرتکده و هاکدهد، میبو مهجور یشرع نزن، ونای در»د. بو همسرش به نسبت شوهر

 یبرا را شیخو نانن، زشوهرا خود یحت یاهد، گبودن مشهور بدکارههای زن رونق با

ن، استاب ونانی معروف بیطس، خموستن پدر که چنان؛ دادندمی قرض گرانید یجنس تمتّع

 «د. بو کرده هبه دوستانش از یکی به را خود نز

 فرا زین زن محتوم مرگ نگامهر، هشوه مرگ ابیم، قد هند در» :دنویسمی دورانت لیو
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 در مرد جسد که یآتش داخل به هم را نر، زشوه مرگ از پس که گونه نیبدید؛ رسمی

 « .کردندمی رتپ ،تسوخمی آن

 حق یحت و فرزندانش و زن فروش قه، حخانواد پدر» :دنویسمی نیچ مردم باره در یو

 خود یوفادار دادن نشان یرار، بشوه مرگ از پس زن اصوالً و داشت زین راها آن کشتن

 «د. بو یخودکش به حکومر، مشوه به

ن، کایدنز و محارم با زدواجا، یزردشت صرعن، رایا در» :دگویمی زین «سن نیستیکر» دکتر

 «ت. اس کردهمی محو زین را رهیکب گناهان لکهه، ببود مقدستنها  هن

های گروه درون اغلبها ازدواج و یساالر پدر اساس بر انوادهخن، نایهخامنش زمان در»

 زدواجد: امانن کانینزد با ازدواج یمعنا به خون هم ازدواج و گرفتمی صورت یاجتماع

 زین خانواده خون یپاک منظور به «دس خوتک» به موسوم دختر با پدر ای برادر اب خواهر

 « .گرفتمی صورت یاشرافهای خانواده یاجتماع طبقات در

 با واجزدان، ایساسان زمان رد :دنویسمی یآلمان اورشناسه، خبارتمل انیستیکر پرفسور

ی، شاهنشاهمیراث  و خون یدار نگاه و حفظ یرابی، سلطنت خاندان در ژهیو هر، بخواه

 را خواهر و رادرب ییناشوا، زاوست میتعل به بنا زین باستان انیرانیت. ااس بوده برقرار و جیار

  .انددانستهمی وانید طرد و خاندن در یزدیا ییشنارو جلب موجب

 ،باشندمی تورات تابعها پروتستان و هایککاتول و ندارد وجود یحیصر دستور لیانج در

ها ارتدوکس اما و پرهیزندمی هم برادر دختر و خواهر دختر با ازدواج از که تفاوت نیا اب

  .درینگ انجام یمادر و یپدر نسبت هفت تا ازدواج دهندمی حیترج

 کی با که یزن و ردم ،تاس توانستن خواستن و اندیمساو مرد و زنها کشور یبعض در

 وهرش و زن و کنندمی ثبت یشهردار دفتر در را خود سمد، ادارن یجنس نظر توافق گرید

 با و سایکل در یفاتیتشر یط دیبا یحیمس زن و مرد زدواجایح، مس نیددر  .ندشومی

 نییآ رد .گیردمی انجام معابد در ازدواج راسممد، هوی نییآدر  .دریگ انجام شیکش حضور

 به یمذهب ردت. اس شمرده حرام را زوجات تعدّد یلت، واس مباح یامر زدواجها، اکیس
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 ازدواج حق اسقفان یله، وشد شمرده مجاز سایکل شانیکش یبرا زدواجای، نسطور نام

 د. ندارن

 مجرّد و کرده محکوم خود در را یجنس زهیغر اگر که کنندمی تصور غلط به یروهگ

 که یرتصو راند، دپنداشته یبزرگ لتیفض را آن یحت واند داده انجام ییبجا ارد، کبمانن

 واجب یبرخ یبرا و مستحب را آن و داده صیتشخ الزم همه یبرا را ازدواج ماسال

 لیانج از یرویپ به - ازدواج باره در تیحیمس عتقداتس، ماسا نیا رت. باس کرده یمعرف

م، اسال منطق در -اند پنداشته بهتر را ییزناشو از یخوددار که «رایالو» یشورا و «یمت»

 ت. اس مردود و هیپابی

 مقدس مقام به وصول یبرا شیخو زعم به «ینید گروه» نام به یروهگ ،هایککاتول نیب در

ها هراهب وها راهب ،هایشب، کشغر یسایکل رد .کنندمی نظر صرف یجنس لذت زا، اتقو و

 شهیهم باًیرتق اسقفان زین یشرق هایسایکل رد .درنینگ همسر و بمانند مجرّد که کنندمی نذر

 به دنیرس از پس شانیکش و باشند نکرده ازدواج که ندشومی انتخاب ینویروحانمیان  از

 همسرشان اگراند کرده زدواجا قبالً که هم یکسان و ندارند ازدواج قحی، شیکش سمت

 ت. داش نخواهند یثانو ازدواج قحد، ریبم

 ازدواج تیاهم
 همسر»د: فرمو او به ضرتد، حآم )ع( باقر امام پدرم نزد یردم :فرمایدمی )ع( صادق امام

 شب کی و باشد من از است آن در چه آن و ایدن ندارم وستد: درموت: نه. فگفی؟ دار

 ینماز رکعت ود: دفرمو و داد ادامه را گفتارش پدرم گاه نم. آبر سر به همسر بدون را

 گرفتنش روزه و عبادت به )مجرّد( عزب مرد شب امیق از هتربخواند، می همسردار مرد که

 ازدواجت لیوسا پول نیا اد: بفرمو و داد مرد آن به نارید هفت پدرم گاه آن! است زرو در

 و رزق وسعت باعث که دیکن انتخاب مسراند: هفرموده رسول حضرت که کن فراهم را

 ت. اس یروز


