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 شکنندگی رابطه عاشقانه در ایران

  
 وگو با زیگموند باومن ، گفت«مدرنیتة سیال»نقد و بررسی 

 ، ترجمه ناصر فکوهی، ناشر فرهنگ جاوید1831وگوهایی درباره انسان و فرهنگ(،  )برگرفته از کتاب گفت 
 

 نوشته زهره روحی  

 
آنهم در رابطهه   صطالح و مفهوم سیالیّت آشنا شدم.ابا از طریق تفکر ژیل دلوز بود که  اگر اشتباه نکرده باشم،

بهودن  زیسهتگاههاف فرهنگهی ه      چنهد سهایتی   در جامعة ایران،( 1831دهه اوایل ؛ آن زمان )ریزومنظریة  با

بهه   بهود. نهنوز چندان روشن و آشکار  آن، در هاف روان و سیال جایی هاف اختالط و جابه امکان نیز موقعیتی و

براف عموم مردم در آن زمان ها،  اینترنت و استفاده از امکانات ارتباطی  ماهواره هاف مجازف فضانه تنها  بیانی،

. اگر بخواهیم از ادبیات کاستلز استفاده ، بلکه پدیدة اختالط هنوز خود را بدینسان مرئی نکرده بودناشناخته بود

بعهدتر در کتهاب   ران شکل نگرفته بهود.  در ایاینگونه واقعی و مرئی هنوز  «اف جامعة شبکه»کنیم باید بگوئیم 

نظریه و اندیشه (، دوباره به طور جدف با 1831)شایگان،  «افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار»

مچنان براف پذیرش این نظریه به به دلیل فقدان تجربه عینی در جامعة ایران، ه دولوز مواجه شدم. اما  سیال 

 اف بر علیه مدرنیته اف اغراق شده آنرا نظریهاز اینرو صرفاً  ن دچار مشکل بودمجها عنوان توصیف وضع موجودِ

نسهبت بهه موقعیهت    بنهابراین   اش، یرفهاف زیادف براف گفهتن دارد.  دیدم که مطالبات اجتماعی و سیاسی می

  .1کردم ایساس ناامنی می کامال مورد توصیفی  دلوز، «سیال »

 بهه ، در ایهران  اف جامعهة شهبکه   مرئی و آشکار شدن  ةر نتیجی دیعنسال،  01امروز پس از قریب به  

)که ارتباطی سیال و روان ام  ت محلی و جهانیدو زیستی  موقعی عینی بودن شرایطِ شدگی، و اتکاء همین مرئی

بها وجهود پدیهدار    یتا  اما ؛توانم داشته باشم میام  ترف از موقعیت تصویر به نسبت واقعی نسبت به هر دو دارم(

 ؛وجهود دارد  این تصهویر نسبت به   ایساس ناامنی آن، باز همچنان برآمده از شرایطِ سیال  رشد دن امکاناتِش

در هر دو سهط   اجتماعی تک تک  ارتباطات  در را خود یاد کرد که «ثباتی  بی»نفس از توان به رایتی می زیرا

بهریهال  ؛ در سراسهر جههان  اشتغال  غرنج ثبات و ب بیشرایط  به عنوان نمونه کند. آشکار می)محلی و جهانی( 

 .به توضی   نهدارد  و نیازف فرسا است آور و طاقت درد جداً هاف اجتماعی بسیارف از موقعیت در یثبات تحمل بی
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روابهط  » به سراغ شکنندگی و سست بهودن را مورد بررسی قرار دهیم شاید بد نباشد ف ا اما اگر بخواهیم نمونه

 ه است.ارائه کرد از آن یجالب بحث زیگموند باومن قضا  ازکه برویم اف  « عاشقانه

شککنندگی  نه تنها وف  ،0داشتهباومن میالدف با  0112در گفتگویی که مجله علوم انسانی در سال 

گهذر از ایهن   بهراف   ههم  پاسخی به رسد گذارد، بلکه به نظر می در عصر یاضر را به بحث می روابط عاشقانه

« انتشهار  »بها توجهه بهه     کنهیم  تالش می ،او ةنظری معرفی و بررسی ضمن ضر متن یا. در رسیده است معضل

مورد ایران  جامعة را دراین شکنندگی   سراسر جهان، درشرایط اجتماعی اف شدن  شبکهسیالیّت و برخاسته از 

 رسهمی   تحهت اقتهدار    ،قلمهروف عمهومی   )کهه خواهیم ببینیم با توجه به شرایط محلهی   بررسی قرار دهیم. می

باومن در پاسخ به بارف،  .گرفته است این وضع جهانی، چه هیئتی به خود برد(، ی بسر میفرهنگ و سنت خاص

، «تمثیل خوبی براف توصهیف جامعهة کنهونی اسهت      ،"سیال بودگی"معتقد هستید که »چرا  این پرسش که

 گوید:  می

 

تواننهد   گیرنهد، نمهی   قرار مهی  بیرونفشاری از بر خالف اشکال جامد، اشکال مایع و سیال، زمانی که زیر » 

شکل خود را یفظ کنند، یتا اگر این فشار، فشار کوچکی بیش نباشد، زیرا پیوندهاف میان اجزاف ایهن اشهکال،   
زیستی میان  دهندة گونة تکان دهنده اف از هم تواند مقاومت کنند. این امر دقیقاً نشان بسیار سُست است و نمی

 (. ، تأکیدها از من است181 )ص« نامید "مدرنیته سیال"توان آن را  ت که میها در جهان کنونی اس انسان
 

شهکنندگی  »معضهل  بودن  در گفته باومن دو چیز براف ما از اهمیت برخوردار است. اول: تأکید او بر اجتماعی 

آنکه ذکرف  بی البته متأسفانهاست. )« فشار از بیرون»نتیجة  ،بینیم از نظر وف رابطة سیال ؛ چنانچه می«روابط

با  دانستن  وضعیت سیال و شکنندگی روابط اجتماعی؛« مدرنیته»شکلی از دوم:  از این عامل فشار کرده باشد(.

باشهد، ایهن   اجتماعی « فشار» نتیجة سیالیتاولی کامال موافق و با دومی تا یدف موافقم؛ زیرا اگر قرار باشد 

روال و سبک و سیاق مدرنیته، فرهنگ زیستی  آنرا ارج از  خ امر( یداقل در ظاهر)بدین معنی است که چیزف، 

 نارسا و ناکافیظاهرا  ،براف این پدیده اجتماعی« مدرنیته سیال»بنابراین برچسب  .داده است تحت فشار قرار

که در  ییما رسد. شاید براف باومن شناسایی این عامل فشار و سیالیت، چندان مهم نباشد، اما براف به نظر می

اف مانند ایران   جامعه باید بدانیم در . آنهم در ابتدا از اینرو که میاست مهم مسلماًکنیم  ه ایران زندگی میجامع

ثبهاتی و یها    پدیدة بهی  شود به چه دلیل با مدیریت می خود محلی ه سنتی   و خاص « یگانه»که تحت یاکمیت 

 شویم. شکنندگی روابط میان زوجها مواجه می
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اثبهات شهود کهه  جامعهه ایهران ههم، بها معضهل          آماراتکاء به ی نخست الزم است تا با قبل از هر گونه بحث

 جمعیتمرکز آمار ایران در خصوص هاف  دادهبا توجه به شکنندگی روابط زوجها مواجه است. براف این منظور 

  :8هیه شده استجداول زیر ت و نیز ازدواج و طالق

 
 نقاط شهرف کشور(:وضعیت جمعیت ،ازدواج و طالق در 1جدول )

  1365 1375 1385 1386 

 ... 48259964 36817789 26844561 جمعیت

 602309 556658 357138 225011 ازدواج

 84120 78801 32697 29379 طالق

 

 1812،1832،1832،1831سال کشور سالهاف  01مأ خذ:گزیده آمار و اطالعات اقتصادف و اجتماعی 
 
 
 
 
 

 دواج و طالق در نقاط  روستایی کشور(:وضعیت جمعیت ،از0جدول )

  1365 1375 1385 1386 

 ... 22235818 23237699 22600449 جمعیت

 238798 221365 122125 115331 ازدواج

 15732 15239 5120 5832 طالق

 

 1812،1832،1832،1831سال کشور سالهاف  01مأ خذ:گزیده آمار و اطالعات اقتصادف و اجتماعی 
 
 
 
 
 الت جمعیت ،ازدواج و طالق در نقاط شهرف کشور(: تحو8)

  
 1832-1832متوسط نرخ رشد ساالنه 1812-1832متوسط نرخ رشد ساالنه

 0.2 3.2 جمعیت

 4.5 4.7 ازدواج

 9.1 1.07 طالق
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 (:تحوالت جمعیت ،ازدواج و طالق در نقاط  روستایی کشور0جدول )

 1832-1832ط نرخ رشد ساالنهمتوس 1812-1832متوسط نرخ رشد ساالنه  

 0.4- 0.2 جمعیت

 6.1 0.5 ازدواج

 11.5 1.2- طالق

 

 

که با وجود کاهش جمعیت و نیز کهاهش   وجود دارداین نکته مهم ، 8بینیم در جدول شماره  همانگونه که می

زایش کهه افه   اسهت  درصد رسیده (1/1)درصد به ( 13/1)ازدواج، متوسط رشد طالق در نقاط شهرف کشور از 

نهرخ رشهد   قاط روستایی کشهور تقلیهل   در ن، 0در جدول شماره  دهد. و را نشان می درصدف (18/3)  چشمگیر

شود نرخ رشهد ازدواج در نقهاط    آنچه که سبب شگفتی میاما ( درصد داریم. -0/1( درصد به )0/1) جمعیت از

درصد افهزایش را   (3/10)ت که ( درصد اس2/11درصد به ) ( - 0/1، بلکه نرخ رشد طالق از )ستنیروستایی 

در نقهاط روسهتایی    1832ه    32دهد. و بیانگر آنست که عالرغم نرخ رشد منفهی جمعیهت در دههة     نشان می

  دهد.  نسبت به ازدواج را نشان میبرابر  2ود ید کشور، نرخ رشد طالق افزایشی

لحها  کهردن جمعیهت و ازدواج(    ا ب) ،1832تا  1812رسیم که درطی بیست سال از  بنابراین به این نتیجه می

اما اکنهون ایهن پرسهش بهه      ایم.  نرخ رشد طالق در نقاط شهرف و روستایی مواجه بوده افزایش ادون تردید بب

باید طبهق   کند که آیا سیالیت و شکنندگی طول عمر ازدواج در جامعة روستایی ایران را هم می ذهن خطور می

بدانیم!  اما به راستی چرا جامعة روستایی ایران عالرغم نفوذ و سهلطة  « سیالیت مدرنیته»گفته باومن ناشی از 

بهریهال  فرهنگ سنتی  خویش قادر به محافظت از پدیدة ازدواج و تعهدات زوجها نسبت به یکهدیگر نیسهت    

آنچه مسلم است این نکته مهم است که ما با عامل مشترکی سر و کار داریم که با توجه به زمینه اجتماعی و 

 درست همانگونه که پدیدة شکنندگی و سیالیت شغلی  شود. اف بازتاب خاصی را موجب می نگی هر منطقهفره

هاف  اف،  بازتاب و اثر گذارف یاکم بر جهان، با توجه به شرایط و قوانین کارف و نیز یقوق اجتماعی  هر منطقه

متکی صرفاً زند،  یدار عاشقیت دست میاز اینرو آنجا هم که باومن به توصیف وضعیت ناپا و خاص خود را دارد.

 :استفرهنگِ مدرن برخاسته از شرایط  بر تجربه و

 
کننده و نامطبوع سروکار داریم، کهه در آن ههر کهس     ثبات و آکنده از عوامل غافلگیر سو با جهانی بی ما از یک»

را در تعههدف بهه ایهن شهکل      نیاز به شریکی وفادار و ایثارگر دارد، اما از سوف دیگر، همه از این فکر که خهود 
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قید و شرط هم هست( ویشهت دارنهد. بهراف نمونهه افهراد از خهود        درگیر کنند، )یال بگذریم که یک تعهد بی
هاف آتی، شریک کنونی دیگر فعال نبود و به آدمی منفعل تبدیل شد، چه باید بکنم   پرسند، اگر در موقعیت می

ه از من جدا شود و تعلق به مرا رها کند، چه خواهد شد  همة و اگر شریک کنونی، پیش از من تصمیم بگیرد ک
یابیم: برخوردارف از یک رابطهة مطمهئن و،    دارد که تالش کنیم به چیزف غیر ممکن دست این موارد ما را وامی

تهر: زنهدگی و    در عین یال، آزاد بودن براف گسستن این رابطه در هر زمان که بخواهیم. یتا از این ههم بهیش  
 پذیر و با تمایل خود.  و عمیق و پایدار، اما برگشت یکردن  یک عشق یقیقتجربه 

هاف شخصی، ناشی از همین تضاد و، بنابراین، یل ناشهدنی هسهتند. ده    کنم بسیارف از تراژدف من گمان می 
 آن( هفت سال بود. دو سال پیش این دوره به هجهده  "دورة بحرانی"سال پیش، دورة میانگین یک ازدواج )با 

 (.180ه 181)صص ...« ماه رسیده و امروزه 

 
هاف «تراژدف»کرده است: گذارف  خوبی  نامبراف مشخص کردن چنین وضعیت بغرنجی، براستی که باومن 

شود که در جامعه ایران با وجود یاکمیت رسمی  فرهنگی یگانهه و سهنتی )در    اما آنچه سبب میشخصی!  

شهک   باومن در خصوص این تراژدف مدرنیتهه داشهته باشهیم، بهی    بتوانیم  درکی از گفته   قلمروف عمومی(

. یعنی همهان جریهان   ایران است در اف جامعة شبکه آمیز  اختالط استه از همان فضاف دو گانه زیستی وبرخ

فهیلم ههاف زیهادف     ،شهرهاف ایهران  شود از موقعیت اجتماعی  طبقه متوسط کالن قدرتمندف که سبب می

بهه عنهوان یکهی از    ( 1833)اصهغر فرههاف،    «دربهاره الهی  »توان از  اف نمونه میبر شود. و پرداخته ساخته

روابط « نرمتنانه»و « سیال»آمیزترین این ژانر سینمایی یاد کرد. فیلمی که بنیان خود را بر وضعیت  موفقیت

شود چیره  شود بر این تضاد چیره شد  یا بهتر است بپرسیم آیا اصال می اما چگونه می .0عشقی بنا کرده بود

شود بر وضعیت تضادآمیز  تراژدف چیره شهد. و از قضها بهه     دانیم معموالً هرگز نمی شد  زیرا تا آنجا که می

بهاومن   رسد، می با این وجود به نظر شود. اما گفته می« تراژدف»همین دلیل هم به اینگونه مسائل  بشرف، 

کند به نوعی بر تراژدف  رابطه عاشقانه ناپایدار  انسان عصهر یاضهر    هایش ظاهراً تالش می در ادامه صحبت

 گوید: مسلط شود. چنانچه می

 
، ضرورتاً امرف پر هزینه است. اخالقیت، همچون عشهق،  "زندگی سیال"تمایل به نجات دادن عشق از گردبادِ 

دغدغه سر و کهار نهداریم کهه     ما در آن با دستورالعملی براف یک زندگی ساده و بی امرف پر هزینه است، یعنی
اسهت و جبرانهی    "براف دیگران بهودن "دهند. معنی اخالقیت،  اش را به ما می هاف تجارف مصرفی وعده آگهی

 کند، ناشی از خوشبختی معشهوق اسهت   براف عشق خویشتن نیست. ارضایی که این امر براف عاشق ایجاد می
کهه   "عشهق یقیقهی  "نیست، انتظار داشته باشد به تجربة  ایثار خودتواند در یالی که یاضر به  ]...[، کسی نمی

 (180)صهمة ما آرزویش را داریم، برسد. یکی از این دو مورد ممکن است و نه هر دو باهم در یک زمان؛ 

 



 1 

ندگی روابهط عاشهقانه، تالشهی    بنابراین چنانچه آشکار اسهت، تهالش بهاومن بهراف رههایی از تهراژدف  شهکن       

دادگی  دیگرف نسبت به خود؛ و یا ایثار خود در راه کامیابی  دیگرف. همان  ست: اخالق مبتنی بر ترجی  اخالقی

نیست!  « دیگر دوستی»شود. اما آیا این همان اخالق   قید و شرط عاشقیت گفته می چیزف که به آن تعهد بی

معشوق همراه است  در یقیقت باید گفت پیشینة چنین اخالقهی، همهان   که با قربانی کردن نفس خود در راه 

که صدر  مسیحیت، مبتنی بر آن بود. اخالقی که در آن، کلیسا نمایندة خدا در مقهام معشهوق بهه     ست اخالقی

بسهتگی   دانیم درجهة ایمهان  مهؤمن    گیرد. اما همانگونه که می سطة بین خدا و مؤمن قرار میآید و وا شمار می

و به همهین  دارد. از کلیسا به عنوان نماینده خدا  پوشی از خواستِ خود )در مقام فرد( و اطاعت یم با چشممستق

ایمهان و  ». زیرا با توجه به یاکمیت رابطة هرگز مطرح نشد« یقوق فردف»طرح  مسیحیت دلیل هم در صدر

، اصهالً  «یقهوق فهردف  »کردن از صرف نظر آیا   . اما در عصر یاضرآمیز بود ، اساساً  باطل و تناقض«اطاعت

است، چرا « فردیت از بند گسیخته»شدنی است  و اگر منظور باومن نه پایمالی یقوق فردف بلکه، مهار کردن 

 و...توان بین این دو تفکیک قائل شد   و اصال چگونه می این موضوع را روشن نکرده است 

ی پاسهخ  به معضهل  خواهد ی، مییات عرفانادبخاسته از بر نگرش م باومن با تکیه بر یبین بارف، همانگونه که می

اف توجهه بهه پیشهینة     ! به بیانی دقیقتر، وف بدون ذرهاست جهان اجتماعی در روالی خاص برآمده از گوید که

، است غرب به وجود آورده را در روابط اجتماعی « فردیت»و « فرد»اجتماعی، سیاسی و اقتصادف  فرایندف که 

چشهم پوشهی از یقهوق    »ة برخاسته از جنبش روشهنگرف،  مدرنیت که البته در ادبیات اجتماعی « )ودایثار خ»از 

 )!(  «عرفها »و از اینرو کامال طبیعی است کهه بهه مثابهه تمهامی     گوید.  سخن می( شود خوانده می« فردف  خود

 .دسخن گویه ( ) « عشق یقیقی» در طلب« ایثار خود»از  اجتماعی(،پیامدهاف یقوقی )سیاسی ه  توجه به  بی

مدرنیته خصوصها در دوران   آوردهاف )همان دست افراد جامعه« یقوق اجتماعی و سیاسی »که ی آنهم در جهان

جدف تا ید ویرانی قهرار گرفتهه    مورد تهدیددارف  نئولیبرالیسم  لحظه به لحظه از سوف سرمایه ( دولتهاف رفاه

و یقوق فردف و آزادف  برخاسته از آن « فردیت» به« یقوق سیاسی و اجتماعی»شود بدون  اما مگر می است.

اگر در واقعیت و جهان روابط اجتماعی، معنا و مفهوم فهرد   یتا به لحا  فلسفة اجتماعی، بنابراین دست یافت 

)همانگونه کهه   در شرایط نئولیبرالیسم، و فردیت تنها از راه یقوق اجتماعی و سیاسی افراد جامعه ساخته شود،

برد،  در شرایط ناتوان و ضعیفی بسر می کند، از آنجا که میایثار ف که باومن از آن طلب «خود»شاهد هستیم( 

)ناپایدارف و انعطاف،( و  اساساً چیزف براف نثار کردن ندارد. به عنوان مثال در جهانی که کار با مسئله کمیابی
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از زوجههایی کهه    تهوان   مهی  چگونهه  روبروسهت،  هاف قدرتمند و یامی یقوق کهارگر و کارمنهد   بدون اتحادیه

و از خهود گذشهتگی   « ایثار»توقع  ستا  به دلیل مشکالت بیکارف و فشارهاف اقتصادف و معیشتی گسستشان

داراف یقوق اجتماعی  «خودِ»داشت. واقعیت امر این است که اصال ریشة مشکالت این زوجهاف بینوا فقدان 

 کنند! « ایثار» یگردر راه خوشبختیِ دیرا بتوانند آن که نداشت حقوقیتر  به بیانی دقیقاست؛ 

که را برخالف باومن « اشقانهشکنندگی روابط ع»بارف، تحت چنین شرایطی شاید درستتر آن باشد که پدیدة 

، در قلمروهاف کالن اجتماعی مهورد  بررسی کرده است در بسترف شخصی ه فردف آنرا در قلمروف اخالقی و 

شیم که در مقام پژوهشگر مسائل اجتماعی، در جستجوف دالیل اجتمهاعی  بررسی قرار دهیم و  خواهان آن با

از نوع باومنی، دقیقهاً همهان چیهزف      گیرف زیرا روش بررسی و نیز نتیجه این رفتار عام و جهان شمول باشیم.

 نئولیبرالیستی  جهان، خواهان آن است. پذیر  شیوة مدیریتِ سیال و انعطافاست که 

ضهدِ  مدرنیسهتی و شهعارهاف    جنبش فرهنگی  پست) 1131ه 1113سالهافتنها پس از  توجه داشته باشیم که 

 مانورهاف کم کردن تعهدات اجتماعی که  است : شعارهایی همچون ممنوعیت، ممنوع(» منوعیتم»و « تعهد»

جنهبش   اف عمیهق و مسهتقیم بهین    رسهد رابطهه   به نظهر مهی  یابد.  رواج میدولتهاف رفاه نسبت به شهروندان 

 . و این بدین معنی است که تا قبل از پیروزف 2مدرنیستی  ضد تعهد به دیگرف، وجود دارد یبرالیستی و پستنئول

با نام  از آن زیمل و گیدنزکه  مدرنیستی طلبی   فردیتپارادوکس   زبرآمده ا نهیلیستی وجهِ  عمالً ها،  این جنبش

تنهکا بکا اسکتقرار یکافتگی     گفهت کهه    اینگونه بتوان شاید پنهان مانده بود. اند، یاد کرده « تفاوتی مدنی بی»

جنبة نهیلیستیِ عکد  تعهکد بکه    است که  اجتماعی )از هر حیث( روابطشدن ایِ  و شبکه« سیال»وضعیت 

یهافتگی، خصهلتی محقانهه     و در یقیقت آنچه به این مشهروعیت  گذارد. پا به عرصة مشروعیت می« دیگری»

نسبت بهه   ر خصوص ایجاد اشتغال، صندوق بیکارف، بیمه درمانی، و...( )د دهد، عدم تعهد اجتماعی دولتها می

 شکنندگی روابهط عاشهقانه(، بهدون   خصوص به عاطفی ) هاف نتیجه آنکه بررسی ناامنیشهروندان خود است. 

 روانهی  برخاسهته از    همچنهین نهاامنی   شغلی و معیشتی، و نیز  بهداشهتی و درمهانی و    هاف  ناامنیلحا  کردن  

 یآوریم و گمراه کننده نباشهند، راهه   ساگر شان، هاف محلی و جهانی موقعیتاجتماعی و سیاسی   هاف یبغرنج

 برند. هم به جایی نمی



 3 

سهایتی    تواند نشانة نگهرش تهک   تنها می عاشقانه رفان اخالق و ع در چنین وضعیتی، تکیه باومن بر 

اف ساختارف ه اجتماعی  طریق فروکاهیدن مسئله آنهم از اف باشد.  چند بُعدف  جهان شبکه هاف وف، به موقعیت

 به قلمروف اخالق شخصی ه فردف؛ 

با در نظر گهرفتن نگهرش    در غیاب ساختار اجتماعی سالم در توزیع منابع قدرت، ثروت و فرهنگ، و نیز بارف،

تأکیهد   همن این است کپیشنهاد ، در جوامع مدرن غربی باومن به مسئله شکنندگی روابط عاشقانه سایتی  تک

برخاسهته از   واکنشی تدافعی ه فرهنگی   ، صرفاًاخالقی را عشق ایثارگرانه و از خود گذشتگی  برباومن  تذکروار 

امعهة ایهران  مبتنهی بهر     ، تفسیر کنهیم. چنانچهه در خصهوص ج   قلمرویی که این معضل در آن دیده شده است

آن در مجهامع   نش تهدافعی ه فرهنگهی    هاف اخالقی است، واکه  فرض یاکمیت سنت که اساساً مبتنی بر پیش

 شود.  مل، فروکاهیده میهایی درباره ساده زیستی و پرهیز از زندگی توأم با تج رسمی، به توصیه

چه به شیوه مدرن و چه به « یاکمیت»در هر دو سط    هاها و تأکید به بیانی، آنچه که از این توصیه

مشکل ناپایدارف  روابهط زوجهها در خهود قلمهروف      ریشة فهمیم این مسئله است که از آنجا که شیوه سنت می

به جاف یل و از میهان برداشهتن  مشهکلی کهه از سهاختار غلهط و بیمهار          شود، فرهنگی ه اخالقی جستجو می 

شوند. به عنهوان مثهال در جامعهه     در نهایت به نفی و منع امر پدیدار شده متوسل میشود،  اجتماعی ناشی می

دانند. از  می هاف پر تجمل ازدواج  رویهآن، عموماً طالقهاف یک دهه اخیر را ناشی از  سطوح رسمی در ایران و 

هاف سنگین و جشن ازدواج بسهیار   هیه گرفته تا مراسم کهنه اما دوباره پدیدار شدة شیربهاء و ...، تا جهیزیمهر

 اسهت،  « مهریهه سهنگین  » کهه همانها   به باور من، قدم اول این معضهل  یال آنکه  تشریفاتی و پر تجمل و....؛

. چرا که مطابق در نظر گرفته شودیی تدافعی ه تضمینی در برابر ناپایدارف ازدواجها باید صرفاً به منزله سال می

هاف آینده  ، تصور والدین عروس این است که با سنگین گرفتن مهریه، هم در مقابل بوالهوسیسنت جا افتاده

 کنند. خود را بیمه می «دختر»آینده نامعلو  و تاریک تر خود، داماد و هم در مقابل طالق اجبارف  دخ

و  آینهدة فاقهد ضهمانت    ، مشکل اصلی و زیر بنایی، ترس و نگرانی ازبینیم بنابراین همانگونه که می

ن ابهزارف تهدافعی، تولیهد    را به عنهوا « مهریه سنگین»ایران،  که در چارچوب فرهنگ است  اجتماعی حمایتِ

شهود کهه     اف دیهده مهی   صرفاً به منزله ابزارف تهدافعی  هاف یکبار مصرف، رویة عشق ترتیب نیه همب .کند می

 . از اینهرو سهازد  مهی  در قبهال زنهدگی سهیالش     ، موقعیتی محافظتیپذیر براف اشتغاالن  به کار سیال و انعطاف

خصهوص  ههاف در   شهود، توصهیه   به همان نسبت که توصیة باومن عمهالً فاقهد کهارکرد مهی     طبیعی است که
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شهاید بهد نباشهد بهه      د.نشهو فاقد امکان بکارگیرف  متأسفانه در خصوص ازدواج نیز« ساده زیستی»هاف  شیوه

هاف اجتماعی، فقط زمانی یکم  ها و توصیه بگوئیم که تمامی فرمان ف سنت اگزوپرفزده کوچولواقتباس از شا

 ند.کنند که از شرایط عملی آن برخوردار باش فرمان و توصیه را پیدا می

 

 

 آدرس وبالگ زهره رویی :

 zohrerouhi.blogspot.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 0، نقد و بررسی کتاب فرزان ، شماره « نقد و بررسی تفکر سیار»،1831. رویی زهره،  1
، گزیده و ترجمه ناصر فکوهی ، انتشارات فرهنگ جاوید، صص ،)گفت و گوهایی دربارة انسان و فرهنگ(«مدرنیتة سیال»،  1831. باومن، زیگموند، 0

 .   183ه 101
 .  محاسبات آمارف انجام یافته ، توسط بهار صمیمی کارشناس ارشد برنامه ریزف و توسعه اقتصادف، تهیه شده است. 8
، صفحه سینما و شناسی و فرهنگ (/ و نیز سایت انسان  ، وبالگ زهره رویی ، )    1833، «درباره الی». رویی ، زهره ، نگاهی جامعه شناسانه به  0

    انسان شناسی
 ،  فصل دوم و سوم1. منبع شماره  2


