
 ازدواج 

 کتر علی اصغر عیسی زادهمجموعه مقاالت دکتاب از  

 2931 نظری تشاراتان

 378-055-183-535-5شابک:

 غازآ نهادينه صورت به زوجین میان زناشويی روابط اگر. باشد جامعه تايید مورد که اسر   گزينی همسرر  ترتیبات مجموعه ازدواج

 انوادهخ قالب در شوهر يک يا زن يک زندگی عزيم  نقطه تواندمی ازدواج بنابراين. شودمی تلقی روابط اين آغاز نقطه ازدواج شود

 ی ن فاقد روابط بنابراين.  کندمی خانواده حريم از بیرون پیوندهای ساير از متمايز را شوهر و زن روابط ضرورتاً مفهوم اين.  باشرد 

 ازدواج: گويدمی تعاريف اين اندشده مطرح جديد دوره در هم تعاريف سری يک شود تلقی ازدواج تواندنمی پروری فرزند و ازدواج

 از فهومم اين کندمی همديگر متوجه را تللیفی و حقوق که اس  نهادينه شرل   به بالغ مرد و زن يک بین رسرمی  و قانونی روابط

 وعمجم در و اسر   متمايز شرده  باب تازگی به که آمیزرفاق  هایزندگی يا آن مشررابه و گریصریغه  مفهوم از فمینیسرتی  ديدگاه

 اشین کنیممی احساس ازدواج کاهش به نسب  امروز که ایفزاينده ترس. کند تلقی چگونه را روابط که دارد ایجامعه به بسرتگی 

 نگاه هک شده موجب گیریصیغه بر مبتنی مناسبات و آمیز رفاق  روابط ديگر و کرده پیدا رشد بسیار طالق نرخ اسر   عام  دو از

 زندگی تشلی  به حاضر شدن جدا از پس هم افراد از بسریاری  اسر   باالرفتن به رو جهان در ازدواج سرن  کند تمرکز ازدواج روی

 خود که کرده پیدا رواج ازدواج از قب  مشترك، هایزندگی اقشار از ایپاره میان در و شهری جوامع از برخی در و نیسرتند  مجدد

 که هستیم آن شاهد باز ازدواج نرخ چشمگیر کاهش وجود با اما. اس  شرده  ازدواج رسرمی  مناسربات  از خارج فرزندان تولد باعث

 حتی آن تاثیر تح  که هاس پارادوکس آن از يلی اين هستند آن رسرمی  صرورت  به ازدواج انجام به راغب عاطفی لحاظ به افراد

 اشدب داشته تواندمی ازدواج که اسر   مختلفی کارکردهای از ناشری  تماي  اين بروز.  کنند ازدواج که دارند تماي  هم مطلقه افراد

 از را خودشان مشرابه  اما ناهمجنس افراد که اسر   اين هم يلی اسر ،  جنس دو عاطفی نیاز سراختن  برطرف يلی کارکردها اين

 در هیگرو هایهسته تلمی  بدهند تشلی  مشترك طبقه قالب در را گروهی هسته و کنند پیدا درآمد و شرغلی  تحصریلی  لحاظ

 جايگاه يک اس  شده جامعه وارد تازه که فردی برای ازدواج در آيدمی شرمار  به ازدواج مهم کارکردهای از همچنان طبقات قالب

 انتقال ؟کجاس  اشواقعی جايگاه و اسر   وابسرته  کسری  چه به منزل  و حقوقی توارثی لحاظ از ببینیم تا کنیممی تعريف قانونی

 حق مقاب  طرف از جنسرری اسررتفاده حق سررلون  مح  حق يلی افتدمی اتفاق ازدواج در شرروهر و زن طرفین از يک هر حقوق

 جور يک اقتصادی لحاظ به ازدواج در اس  مايملک همان که مشترك دارايی از استفاده حق و طرفین خانگی خدمات از اسرتفاده 

 جور کي ازدواج. بشوند جامعه وارد بتوانند بعدها تا کنند تلیه آن به توانندمی فرزندان که شرود می ايجاد مالی مشرترك  پشرتوانه 



 کند وصرل   خواهدمی اجتماعی خصرروصریات  کدام وبا اقدامی چه با کندمی تعیین فرد يعنی هسر   هم خويشراوندی  نظام ايجاد

 باشدیم متفاوت اس  مجرد فرد که زمانی با واقعه اين با جامعه برخورد بیابد مشروعی  و برسد عمومی تايید به بايد ازدواج لزوماً.

 عنوان به را او شررودمی ايجاد متاه  زن  برای که جديدی هوي  گويندمی آنها اسرر  متفاوت ازدواج کارکرد هافمنیسرر  نظر از. 

 هچ ازدواج در که پذيردمی زن افتد می اتفاق جنسیتی کار تقسریم  ازدواج عرصره  در کندمی تعريف فروتری پايگاه در دوم جنس

 نهادها ساير توسط که اس  جنسری  هنجارپذيری جور يک الگوی ازدواج.  اسر   زنان انقیاد جور يک که بدهد انجام بايد را کاری

 اگذارو مرد به وظايفی ازدواج در که باورند اين بر هافمینیس  شودمی تعريف اجتماعی و سریاسی  فرهنگی هنجارهای تاثیر تح 

 اهديدگ اين از کند استثمارش حتی و نهی و امر او به تواندمی و شودمی زن کار صاحب به تبدي  نوعی به او واقع در که شرود می

 طريق از زن افتدمی اتفاق مرد و زن بین خواهانه ناهمجنس رابطه يک با که اسرر  تاريخی نظم يک و ايدئولوژی يک ازدواج

 و لوژیايدئو اين. افتدمی اتفاق که اس  تاريخی ترتیب يک اين و کند می حفظ را خويشاوندی نظم بسرتانش  بده و دادوسرتدش 

 فاهر تعريف مثال عنوان به باشند داشته ازدواج از نادرستی تلقی سریاسی  نهادهای جديد دوره در که شرده  سربب  تاريخی ترتیب

 اين برحسب ؟ نه يا اس  متاه  ؟ ندارد يا دارد شروهر  زن که اسر   اين بر مبنی دول  نگاه از گیریمالیات سریسرتم   و اجتماعی

 نچو.  بیاورد کار سر را دختران و زنان که اس  شايق خیلی داريم جهان در امروز ما که مديريتی کندمی تنظیم را عمللردهايش

  نهاي در زن اما اس  خانواده متلف  چون کندمی ماشین و خانه تقاضای او مدتی از پس کند استخدام را مرد اگر که اس  معتقد

 و گیریمالیات اشررتغال تعريف کنیم اسررتخدام توانیممی مزايا و حقوق حداق  با را زنان  اسرر  شرروهرش زن يا پدرش دختر

 مشروع خشون  اعمال نهاد ازدواج هافمنیس  نظر از همچنین اس  تاريخی نگاه آن و ايدئولوژی آن تاثیر تح  رفاه هایشراخ  

 عام  زن.  کند اعمال زن علیه شده تفويض  وی به اجتماعی نهاد طرف از که را قدرتی همان تواندمی مرد اس  زنان علیه مردان

 زن که اس  تورات و انجی  در که هايینفرين همان بنابراين. اس  بوده گناه کننده آغاز او که گويندمی و شرود می انسران  هبوط

 باشد اوامر کننده اطاع  که آورندمی پايین را زن سرط   ابتدا از پس شرود می زايمان و عادت دردهای اسریر   گناهش کفاره برای

 همین عام  دانندنمی آگاهی عام  را زن نیچه مث  بزرگ فالسفه نیز فلسفی هایديدگاه در بلند هم اطاع  بايد بوده اگرشرمنده

 و  اس انبوه بازتولید عصر که شودمی آغاز رنسانس عصرر  کندمی پیدا ادامه روند اين کنندمی محلوم را او و دانندمی شررمندگی 

 ؟ چیسر   شرده  تحمی  برزن که هايیچارچوب اين که شرود می پیدا سروال  اين رفته رفته.  کنندمی پیدا تفلر فرصر   هاانسران 

 که نسبتی هب شويدمی روروبه هابرابری نا رفع و مث  تولید حق رای حق قبی  از مطالباتی و فمنیستی اجتماعی جنبش با بنابراين

 آن بايد چرا که بپرسد تواندمی زن باشد داشرته  درآمد مسرتق   طور به تواندمی فرد و شروند می تفلیک اجتماعی هاینظام خرده



 وقف سوال توانستند هاانسان فرهنگی و سیاسی  اجتماعی، اقتصادی، نهادهای شدن منفک میزان به بلند محدود را او هاچارچوب

 . کنند مطرح را

 الح هر به يافتگی توسعه صردرصد  پذيریتفلیک نه و افتدمی اتفاق آن در سرنتی  پذيری ادغام نه اسر   گذار حال در ما جامعه

 ما ازدواج موضوعات ايمداشته سال صد يک طول در که کشاکشی شود ادغام هم در دوباره و بشلافد را هاحوزه که اس  اين روند

 اپید اهمی  فرد استقالل تفلیک دوره و اس  مطرح جامعه ایتوده مشترك هوي  پذيریادغام دوره در اس  مسراي   همین تابع

 آيدیم پیش سوال اين ارتباط همین تاثیر تح  ما جامعه در زن معدودی برای بنابراين دارند ارتباط هم با جامعه تا دو اين کندمی

 يک و بحران يک به شودمی تبدي  ازدواج بنابراين بدهد سوال اين به روشنی پاسر   تواندنمی جامعه و ؟ بلند ازدواج بايد چرا که

 اب ق جامعه در مناسب  اين چون و باشد داشته مجردی زندگی کندمی سعی بگردد پاس  دنبال خودش بايد فرد و اجتماعی تنش

 اکسترخ زير در نهفته آتش يک به شودمی تبدي  اشمساي  از بسیاری شد مخفی وقتی شودمی مخفی مناسبات نیسر   پذيرش

 .باشد ساز مسئله تواندمی که بحران يک و اجتماعی تنش به شودمی تبدي  اين کندنمی پیدا را سواالت اين پاس  چون

 رتباطا اس  پسنديده ازدواج سنتی شل  گويدمی و کندمی تاکید را پذيری ادغام اس  سنتی فرهنگ که ما جامعه غالب فرهنگ

 که ندارد وجود هم نهادی بسترهای گیرندمی تصمیم زوج انتخاب درمورد مادرها و پدرها باشرد  داشرته  وجود نبايد ازدواج از قب 

 رايشب بايد که پسرهاس  و دخترها میان جنسرب  هایناهماهنگی و نابرابری ديگر مسرئله . کنند مقايسره  را همديگر بتوانند افراد

 نفر هزار 155 و میلیون 0 حدود ما ساله 13 تا 15 دختران 2981 سال ماه مرداد در جوانان ملی سازمان اعالم طبق شرود  فلری

 ازدواج شانس اصوالً دختر هزار چهارصد و میلیون يک واقع در نفرند میلیون 5/4 الی 4 حدود ما ساله 91 تا 15 دختران هسرتند 

 در که نفر میلیون 7 شرروندمی هم روی.  مجردند هنوز که داريم سررال 13 باالی دختر نفر هزار 755 و میلیون 5 حدود و ندارند

 حرف مرد کمبود از هارسانه در دائم.  دارد وجود سازی يلدس  برای هم سنتی فشرارهای  آن و دارند قرار ازدواج مسرئله  معرض

  صحب گاهی بدهد دس  از را آن اس  مملن چون بپذيرد شد پیدا دختری برای خواستگاری اگر که اس  اين اشمعنی زنیممی

 بارور نتوانبد اس  مملن شده سالتان 95 اگر خوانیدمی درس که شما خانم يعنی اس  شده کوتاه باروری دوره که شودمی اين از

 شرخصی   نلند ازدواج اگر خانمی که کنیممی تاکید اسر   ازدواج در تعجی  برای سرنتی  فشرار  نوعی خودش هم اين که شرويد 

 اي جنسی لحاظ به را دانشگاهی هایرشته کنیممی بندی سرهمیه  اسر   پیری دسر   عصرای  فرزند يا نیسر   کام  اشاجتماعی

 ويقتش مردان که سازيممی هايیفیلم حتی و کنیممی تشرويق  را مردان...  و ايدز مث  مقاربتی هایبیماری از را زنان ترسرانیم می



 نیس  هآماد اجتماعی و اقتصادی لحاظ از فرد چون اما  خانواده تربیتی نقش بر کنیممی تاکید و باشند داشته زن تا چند شوندمی

 . دارد همراه نیز را ایپیچیده بسیار مساي  شد گفته که طور همان و آوردمی رو ديگری روش و راه به


