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پيوند زناشويي از نگاهی دیگر

  ازدواج نخ نما نشده

اين روزها ازدواج ،كمتر از روزگار گذشته با عوامل دست و پاگير
سر و كار دارد و در بسياري از فرهنگها هم بر اي ازدواج كردن يا
مجرد ماندن الزامي در كار نيست ولی هر روز ميشنويم كه حال

و اوض��اع ازدواج هم خوب نيس��ت و جوانها چندان تمايل ندارند
خانواده تشكيل بدهند و ازدواج را جدي نميگيرند .در حالی که
باید پرسید آيا واقعًا همين طور است یا بازار ازدواج كساد شده؟

داستان ازدواج

در اواس��ط ق��رن بيس��تم ،ازدواج تقريب��ًا
اجتنابناپذير بود .مردان نانآور خانه و خانواده به
شمار ميرفتند و در جامعه اين اصل رواج يافته بود
ك��ه گره ازدواج را در س��نين پايينتر محكم كنندو
در دههه��اي  1950و  ،1960دختره��ا ب��ه طور
متوسط در سنين خيلي پايين(زير  18سال) عروس
ميش��دند .در اوايل دهه هفت��اد حدود  87درصد
زنان فرانس��وي که بين  30تا  34س��ال داش��تند،
متاه��ل و در ح��ال گذران زندگي مش��ترك خود
بودند .اما اين روزها فقط  43درصد زنان فرانسوي
در اوايل دهه  30عمرش��ان ازدواج ميكنند و اين
تنها بخشي از داستان است...
البته اين نكته را نبايد از قلم انداخت كه وضعيت
در كش��ورهاي ديگر بخصوص كشورهاي آسيايي
تفاوت چشمگيري دارد زيرا در اين كشورها سنت
همچنان حكمفرماس��ت .در حومه چين ،به پس��ر
جواني كه تا اواخر  20س��الگي ازدواج نكرده باشد
به چش��م انس��اني بدبخت و تاحدودي خطرناك
ن��گاه ميكنند .در هند ،ش��مال آفريقا و خاورميانه
اين ارقام بس��يار كم و انگشتش��مار است و بيشتر
نوزادان پدر و مادري دارند که با هم ازدواج رسمي
کردهاند.
امانكت��ه قابل توجه اين اس��ت ك��ه تفاوتهاي
فرهنگي باعث تغييراتي در سبك و سياق ازدواج و
روند آن در زمانهاي گوناگون ش��ده و البته كيفيت
اين اصل مهم را هم دچار تغييراتي اساس��ي كرده.
اگر ازدواج را سفري مهم در نظر بگيريم ،ميتوانيم
بگوييم كش��ورهاي مختلف با فرهنگهاي متنوع از
نظر زماني در مراحل متفاوت اين سفر قرار دارند.
با تمام اين تفاوتها ،برخي تغييرات در سرتاسر دنيا
مشترك هستند.
از غرب لندن تا روس��تاهاي چين و ...سه تغيير
ب��زرگ و مهم در حال رخ دادن اس��ت .نخس��ت
اينك��ه ،تصميم براي ازدواج زود هنگام و اجباری از
دس��ت پدر و مادرها و بستگان خارج شده و جوانها
خودش��ان تصميم ميگيرند كه چ��ه زماني و با چه
كسي ازدواج كنند .واضحترين مشخصه اين تغيير،
باال رفتن س��ن ازدواج در اکثر كشورهاي دنياست.
البته اين موضوع به داليل گوناگون در كش��ورهاي
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مختلف فرق ميكند؛ متوس��ط سن
ازدواج دختران در نروژ  32سال است در حاليكه
دختران بنگالدش��ي به طور متوسط در  19سالگي
به خانه بخت ميروند .البته متوس��ط س��ن ازدواج
دختران بنگالدش��ي در  1974پايينتر از اين بود و
دختران معمولًا در  16سالگي ازدواج ميكردند.
تغيير دوم بر عشق زن و شوهر تأکيد ميکند.
در زمانهاي قديم حتي در جوامع غربي ،عش��ق بين
دختر و پس��ر پيش از ازدواج براي داش��تن زندگي
اهميتي نداش��ت .حتي بع��د از ازدواج هم بين زن و
شوهرها نشان دادن عش��ق رواج چنداني نداشت
و مث��ل امروز نبود كه زن و ش��وهرها همديگر را با
لقبهايي مثل :عزیزم ،نفسم ،عسلم و ...خطاب کنند.
امروز ،اما اوضاع فرق كرده و عش��ق فاتح و مسلط
اس��ت .نگاهي به مش��اغلي كه به طور مس��تقيم با
ازدواج و جشن عروسي در ارتباطند بهخوبي نشان
ميده��د كه دختر و پس��رها بي��ش از پيش عالقه
دارند كه مراسمشان هرچه بيشترزیبا برگزار شود.
و بااينکه ازدواج از حالت الزام قديم درآمده و زن و
شوهرها دوست دارند مراسم ازدواج را چشمگير و
رمانتيک برگزارکنند .خوش��بختانه به همين دليل
ازدواج از يك تعهد صرف و خشك درآمده و به
تضميني براي نش��ان دادن عش��ق و عالقه تبديل
ش��ده ،و عالمتي است كه نش��ان ميدهد دو نفر
همچنان در كنار هم زندگي خوبي دارند و اشتياق
دارند كنار هم زندگي كنند .از طرفي چون عشق،
مبنا و اس��اس ازدواج اس��ت ،خواه ناخواه ميتوانيم
بگوييم زندگي مش��ترك بدون عشق محكوم به فنا

و جدا شدن است.
و سومين تغيير بزرگ در دنيا،
پذيرش روز افزون جدايي و طالق و كنار آمدن با
اين پديده تلخ است و امروزه ميبينيم كه
در بسياري از كشورها بخصوص
كش��ورهاي صنعتی ،خانوادهها
و م��ردم جامعه با پديده طالق
راحتتر كن��ار ميآيند و اين
آس��يب اجتماعي ديگر كمتر
به عنوان تابو شناخته ميشود
و چون خانمها تحصيالت باالتر و
شغل و درآمد بهتري دارند ،تن دادن
به جدايي برايشان قابلتحملتر شده .جالب اينكه،
اين روزها ميزان جدایی در چين ،كره جنوبي و حتي
در كشورهاي اروپايي هم بيشتر شده است.
فروريختن دشوار

این در حالی اس��ت که دولتها معمولًا كوش��ش
ميكنند در برابر اين تغييرات مقاومت كنند و يکي
از داليلش هم اين است که اين آمار و ارقام دلپذير
نيستند و سرافكندگي و احساس ناخوشايندي را به
دنبال دارند .در كش��ور آمريكا ،نتايج تحقيقاتي كه
بر پايه سرمايهگذاريهاي دولتي انجام شده هم اين
موضوع را تاييد ميكنند كه برنامههاي فدرال براي
تقوي��ت بنيان ازدواج و خان��واده چندان اثر مثبتي
نداشته حتي سختگيريهايي كه درباره طالق اجرا
ميشود هم نتوانسته از مشكل كم كند و در عوض
از تعداد ازدواجها كاس��ته اس��ت .اما سختگيري
هميش��ه بهتري��ن راهح��ل و در واق��ع بازدارن��ده
اصلي نيس��ت .البته اینکه میگوییم در بسیاری
ازكش��ورهاي دنيا ازدواج ديگر مثل سابق الزام
ن��دارد و كمتر با زور و اجبار همراه اس��ت ،دليل
نميش��ود كه كشش و قدرت جاذبه آن كم شده
يا از بين رفته باش��د .محققان بريتانيايي بهتازگي
تحقيقي انجام دادهاند كه نتايج آن نش��ان ميدهد
 93درصد جوانان اين كشور از صميم قلب خواستار
ازدواج هس��تند و حتي در كشورها و جوامعي كه
طالق از نظر اجتماعي مسالهاي قابل قبول است،
افراد عقيده دارند ك��ه ازدواج يك پيوند خاص
است كه به آساني س��اخته يا گسسته نميشود.
البته ش��ايد آمار دقيق و درس��تي در اين باره وجود

