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مقدمه مترجم

کتاب حاضر که از سوی چند ین از محققین بربسته حوزه روانشناسی ابتهاعی نگاشته
و بهع آوری شده استت یر صدی بیان چالشهای روانشناختی زوجهای میان فرهنگلی و
میان نژایی میباشدد پژوهشگران عرصه روانشناسلی ابتهلاعیت پديلده زوج هلای میلان
فرهنگی را به عنوان پديده ای نوظ ور مییاننلد کله حاصل .بلروز یغییلرات اساسلی یر
ساختار و رويكریهای ب ان بینی یر عصر معاصر میباشدد اگرچه پژوهشگران به نقد اين
یغییرات نهی پریازندت اما ناگزير به یحیی .نتايج خوشايند يا ناخوشايند آن هستندد
با آغاز عصر مدرنیته و یر پی آن پست مدرنت مرزهای سلنتی افتلراق ملریم ب لان
بطور بنیایين موری چالش قرار گرفتندد آنچه مریم را از يكديگر بدا ملیسلاخت ماننلدت
نژایت مییتت یينت فرهنگت زبان و عوام .بغرافیايی اههیت خوی را از یست یایه و بلای
خوی را به مولفهها و فاکتورهای یيگر یایندد امروزه مرزهای یفكیكلی میلان میلتهلا بلا
ايجای ایحایيهها بین الدولی و انعقای معاهدات مویت میان کشورها رنگ باختله و یحقلق
شعار یهكده ب انی هر چه بیشتر میهوس یر و محسوس یر مینهايدد کشورها به یاليل.
مختیف سیاسیت اقتصاییت فرهنگیت امنیتی و استرایژيک سعی یارند هر چله بیشلتر بله
یعامالت بین الهییی و فرامیی خوی عهق یهند و وسعت اریباطات بین الهییی خوی را هلر
چه بیشترگسترش یهندد به یبع اين رويكری کشورهات میتها نیز احسلاس ملیکننلد بلا
شكسته شدن محدویيتهای افتراقی میان کشورهات یريچههلای یلازه ای بلرای سلاختن
فرصتهای نوين به منظور خیق زندگی سعاییهند به سوی آنها گشویه شده استد
گذر از مرزهای میی و سیاسی و یعامل .بلا افلرایی از فرهنلگ هلات زبلان هلات ایيلان
مختیف که یارای یيدگاهها و عقايد متفاوت میباشند بله انلدازه کلافی هیجلان انگیلز و
بذاب میباشد که بتواند میتها را بسوی یعام .با يكلديگر سلوق یهلدد وبلوی پررنلگ
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انگیزههای اقتصاییت سیاسیت آموزشی و ددد یر میان افرای بلرای گلذر از مرزهلای میلی و
سیاسی باعث شده است یا محققلین بلذابیتهلای بلالقوه یعلامالت بلرون ملرزی را یلا
حدویی نایيده گرفته و انگیزههای سیاسی و اقتصایی و ددد را به عنوان م م یرين عوامل.
موثر یر یشويق میتها به م ابرت موری یوبه قرار یهندد
یر سالهای اخیر رشد روزافزون نرخ م ابرت میلان کشلورها باعلث شلده اسلت یلا
پژوهشگران هر چه بیشتر به اين پديده و عوام .موثر یر آن بذل یوبله نهاينلدد فلارغ از
چرايللی و چگللونگی و هللم چنللین عواملل .یللاثیر گللذار یر پیللدايش ايللن پديللدهت آنچلله
پژوهشگران را وا مییاری یا با یأم .بیشتر به اين موضلوع بپریازنلدت یلأثیرایی اسلت کله
م ابرت روی کشورهای میزبان و حتی کشور متبوع م ابرين میگذارید مانندت یاثیر بلر
روی نرخ بزهكاریت نرخ بیكلاریت ناهنجلاریهلای ابتهلاعی و اخالقلیت پديلده حاشلیه
نشینیت سطح متوسط یحصیالتت نرخ ب ره منلدی خلدمات ابتهلاعی و یغییلر یرکیلب
بهعیتی کشور میزبان و ددد د
يكی از م م یرين یاثیرات ملوری چلالش پديلده م لابرت کله پژوهشلگران و حتلی
سیاست گذاران عرصه عیوم ابتهاعی یر موری آن اهتهلام خاصلی ورزيلده انلدت موضلوع
یغییر یرکیب بهعیتی به واسطه ازیواج م ابرين با ساکنین کشور میزبان میباشدد ايلن
موضوع مباحث بسیار شديدی را یر محاف .عیهی و سیاسی ب ان یر ری يلا پلذيرش آن
ايجای کریه استد برخی آن را پديده ای مخلرب بلرای بواملع میزبلان ملیشلهارند کله
بايستی با یدابیر سیاسی و ابتهاعی کنترل شوی و گروهلی یيگلر آن را موبلب یقويلت
روابط بین الهییی و بستر ساز یحكیم روابط یوستانه میان یولتها و یضهین صیح پايلدار
ب انی مییانندد
صرف نظر از یرستی يا نایرستی هر يک از نظرات فلوقت آنچله یر ايلن کتلاب ملوری
بحث و یحیی .قرار میگیریت وبوی زوج هايی است که بواسلطه گلذر از مرزهلای میلی و
سیاسی و با یاشتن یهايزات فرهنگیت نژاییت زبانیت یينی و صرف وبوی یهايالت یرونلی
و احساسات فریی مبایرت به برپا کرین زندگی زناشويی میکنندد اين گونه زوجهلا کله
به "زوجهای میان فرهنگی" بازشناخته میشوندت زوج هايی هستند کله زن و شلوهرت از
یو فرهنگ برخاسته از یو کشورت یو نژای يا یو مذهب متهايز اقدام به ازیواج ملیکننلد و
برای پاسخ به آنچه آنها را وایار به اين امر کریه اسلتت بله مقابیله بلا موانلع ابتهلاعیت
مذهبیت عرفی و حتی سیاسی موبوی بر سر راه اين پديده بلر ملیخیزنلدد معهلوال ايلن
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زوجها یر ابتدای زندگی زناشويی خوی گهان میکنند که مییوانند با محبت و عشلق بلر
مشكالت و چالشهای پیش روی خوی که برخاسته از یفاوتهای خواستگاهی آنها است
فايق آيندت اما پر از مدیی یر میيابند که یفاوتهای فرهنگلی و نلژایی آنهلا موبلب
ايجای یفاوتهای اساسی یر انديشلهت رويكریهلای ب لان بینلیت طلرز ییقلی از ازیواج و
نقشهای زوبیتی و بنسیتی و حتی یيدگاههای سیاسی آنها شده است که ملییوانلد
چالشهای بالقوه ای فراوانی برای آنها بوبوی آوری که حتلی ملییوانلد حیلات زنلدگی
مشترك آنها را ی ديد نهايدد
یرك وبوی یفاوت میان اين زوبین به عنوان ی ديدی برای زندگی مشترك و بسلتر
ساز چالشها و ینشهای خانوایگیت اولین گام ملوثر یر راسلتای ایخلار راهكلاری مفیلد
برای یعام .سازنده میان اين یسته از زوبین به منظور ابتناب از اين چالشها میباشدد
اگر زوبی بخواهنلد از یلاثیرات یفلاوتهلای فرهنگلی و خواسلتگاهی خلوی یر زنلدگی
مشترکشان یوری بويندت یر ابتدا بايستی واقعیلت وبلوی ايلن یفلاوتهلا و هلم چنلین
پتانسی .اين یهايزات یر ايجای چالشهای اساسی یر زندگی زناشويی خوی را بپذيرندد
مولفین کتاب حاضلر یر صلدی آننلد یلا از شلدت احساسلات منفلی و واکلنشهلای
اصطكاکی موبوی یر بوامع مختیلف نسلبت بله ايلن گونله زوبلین بكاهنلد و آنهلا را
واقعیتی یثبیت شده یر عصر مدرن و یكنولوژی معرفی نهايندد البته مولفین ايلن کتلاب
قصد ندارند به نقد اين گونه زوبین بنشینند و آنها را پديده هايی مثبلت يلا منفلی یر
بامعه معرفی نهايندد بیكه آنها یر یالش هستند بايگاه اين گونه زوبلین را یر بامعله
به عنوان پديده ای بلاری یثبیلت نهاينلد و بلا رويكلریی عیهلی و بلا کهلک محققلین
عرصههای مختیف عیوم ابتهاعی و روان شناسی به رفع چالشهای بالفع .و بلالقوه ايلن
گونه زوبین بپریازندد هر چند وسعت حوزه زوجهای میان فرهنگی به حلدی اسلت کله
يک کتاب نهی یواند یهام مشكالت و چالشهای موبوی یر اين حلوزه را پوشلش یهلدت
البته مولفین کتاب حاضر نیز چنین ایعايی ندارندت ولی با اين وبوی بايستی کتاب حاضر
را به عنوان سرآغاز راهی یانست کله محققلین و پلژوهش گلران بعلدی بلا پیهلوین آن
مییوانند نويد پايانی بر یاستان یهايز و افتراق زوجهای میلان فرهنگلی از بافلت بامعله
خاستگاهی خوی باشدد
یر پايان میخواهم کهال یشكر و امتنان خوی را به یهام کسانی که ما را یر یربهله و
انتشار اين کتاب ياری نهویند یقديم نهايم به ويژه آقای سید عیی محهلد میلر حسلینی
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مدير محترم انتشارات آوای نور که با مسلاعدتهلای ف یهانله و مدبرانله خلوی مقلدمات
انتشار اين کتاب را فلراهم آورینلد سپاسلگزاری ملینهلايم و از خداونلد متعلال یوفیلق
روزافزون برای ايشان مسئیت یارمد
بهرام مراديان
1393

مقدمه

شیوه رفتار و واکنش زوجها نسبت به مشكالت ناشلی از یفلاوت هلای فرهنگلی چگونله
است؟ آيا اين یفاوتها را به عنوان واقعیتی یر زندگی زناشويی خوی میپذيرند و يا آنها
را به عنوان پوششی برای پن ان کرین چ ره واقعی خوی قرار مییهند؟ به هر حالت ايلن
مشكالت به یناسب روشی که اين زوجهای برای ح .آنها برمیگزينند مییوانند شلدت
يا کاهش يابندد
(سلیل جیس فالیكوف)

ازیواج انسانها را یغیر نهییهد بیكه صرفا چ ره واقعی آنها را نشان مییهدد
1

(سیدنی هريس )

یر عصری که وساي .و فناوریهای اریباطی ۲به ما ابازه مییهند میلان فواصل .یور
پ .بزنیم و مسافتهای یور را یر کهترين زمان بپیهايیمت ما هر روزه شاهد افلزايش بلی
سابقه م ابرت مریم میان مرزهای میلی و فرهنگلی خلوی بلرای اهلداف مختیلف نظیلر
گریشگری۳ت یحصی ۴.و اشتغال وددد میباشلیمد یر اياللت متحلده آمريكلات  ۱۱/7یرصلد
بهعیت اين کشور را که یر حدوی  ۳5میییون نفر میباشد م ابران یشلكی .ملییهنلدد
که ین ا بیش از  ۹میییون آنها میان سال های  ۲۰۰۰-۱۹۹۱بله ايلن کشلور م لابرت
کریه اندد با یر نظر گرفتن رشد یراکم م ابران یر آمريكات یصور اين که یر طول سه یهه

1

Sidney Harris
Relation Technologies
3
Tourism
4
Education
2
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اخیر یعدای زوج هايی که یچار یداخ .فرهنگی شدهاند به چه نسبت رشلد یاشلته اسلت
چندان یور از رهن نیستد
فرهنگهای مختیف از اين ب لت کله هلر يلک ب لان را از کلدام یريچله مشلاهده
می کنند و يا وقايع و رويدایهای ب ان را چگونه یحیی .میكنند متفاوت هستندد انسانها
یارای روش های متهايزی برای ف م و یرك و یداعی معانی موبوی یر ب ان ملیباشلندد
هر فری بر اساس اطالعات و پیش زمینههای رهنی که یر رهن خوی یاری يلک رويلدای را
یحیی .مینهايد و به ههین خاطر هر فری بریاشت خلاص خلوی را از يلک واقعله خواهلد
یاشتد زوج های میان فرهنگی بواسطه مرزهای متهايزی که برای بر پا کرین يک رابطه
هم زيستی یر کنار يكديگر از آنها عبور میکنند از ساير زوجهلا بازشلناخته ملیشلوندد
اين مرزها و يا به یعبیری یهايزات اکلو سیسلتهی شلام .مییلتت نلژایت قومیلتت زبلان و
مذهب می باشندد با یر نظر گلرفتن ايلن مرزهلات زوج هلای میلان فرهنگلیت زوج هلايی
هستند کهج هر يک از زوبینت از کشورهات مییتهات قومیتها و ایيان مختیفی آمده انلد و
یر نتیجه زندگی یر فضای فرهنگی و ابتهاعی متفاوتت آنها یارای باورها و اعتقلایات و
ارزش های متفاویی میباشندد اگرچه یهام اریباطات انسانی و ابتهاعی یارای سلطحی از
پیچیدگی میباشند اما زوج های میان فرهنگی سطح متفاویی از پیچیلدگی را یر روابلط
خوی یجربه میکنندت چرا کله یفلاوت هلای فرهنگلیت یر یهلام سلطوحت موبلب ايجلای
یفاوتها اساسی میان ههسران میباشد که مییوانند یاثیر فراوانی روی روابط و یعامالت
زناشويی یاشته باشندد با بدست آورین یرك یرست و واقعی از عوامل .ملوثر یر رشلد و
پويايی ۱اریباط میان زوجهلای میلان فرهنگلیت ملییلوان یر مسلیر شلناخت و یحییل.
معضالت برخاسته از اين پديده نو ظ ور بوامع مدرن گام بداشتد یر اين میلان مولفله
حق و قدرت ۲یر کنار ساير مولفهها مانند اکوسیستمهای فرهنگلیت مییتلیت بنسلیتی و
طبقه ابتهاعی از اههیت بیشتری برخوریار هستند و مییواننلد ملا را یر بدسلت آورین
يک یصوير یرست و واقعی از زوج های میان فرهنگی ياری نهايدد
بسیاری از نظريههای رايج یر یوسعه خانوایهت یر بیان نقش یجربله و یلاثیر پلذيری
منحصر بفری هر يک از زوبین که یرون يک سیستم ابتهاعی خاص یاريخیت ابتهاعیت
Dynamics
Right & Power

1
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سیاسی و اقتصایی بدست آوریهاند ناکام ماندهاندد زمانی کله ملا یفلاوت هلای فرهنگلی
موبوی میان زوجهای میان فرهنگی را به عنوان يک فرصت برای مطرح کلرین مباحلث
ابتهاعی بنگريم یا يک معض .ابتهاعیت یر آن صورت زوج های یرگیلر یر ايلن مسلئیه
راحت یر مییوانند شرايط ابتهاعیت خويشهای فرهنگی ۱و یفاوت های موبوی را بیلانت
یحیی .و قبول نهايندد ويژگیهای قومی و نژاییت یفاوتهای زبلانیت یوگلانگی فرهنگلیت
سطح فرهنگ پذيریت طبقه ابتهاعی و ساختارهای فرهنگلی ین لا یعلدایی از منلابع و
سرچشهه های یفاوت ۲یر میان زوج های میان فرهنگی هستند که مییواننلد هلم یحلت
عنوان بحران و هم با عنوان فرصتت مطرح و یحیی .و مباحثه شوندد از آنجا که اين منابع
یفاوتت بر پايه عدم شناخت و یرك متقاب .زوبین بنا شدهاندت از اين روج مییواننلد بله
عنوان يک ی ديد بالقوه برای زندگی زناشويی آنها مطرح شوندد وللی مطلرح سلاختن و
صحبت کرین یرباره اين یفاوتها مییوانلد فرصلتی مغتلنم بلرای گسلترش شلناخت و
آگاهی و پذيرش يک یيدگاه بديد برای افرای ییقی شوید
زوج های میان فرهنگیت عالوه بر کشهكشها و یرگیریهای رايج میان ههسرانت بلا
نوعی یيگر از یرگیریها و کشهكشهلای زناشلويی روبلرو هسلتند کله یارای منشلا و
ريشههای متفاویی میباشندد چنین زوج هايی برای ح .اين گونه چلالشهلا نلاگزير بله
یفكرت یوبه و بحث بیشتری هستند بخصوص یر زمینههايی که اين مشكالتت رابطلهی
زناشويی آنها را به چالش میکشاندد برای مثالت زبانی که یر خانه صحبت میشلوی چله
زبانی خواهد بوی؟ چنانچه هر يک از زوبین یارای مذهب و ارزش هلای یينلی متفلاویی
باشند کدامیک از سنتهای یينی یر مراسمهای آيینی آنها ملوری یاکیلد قلرار خواهلد
گرفت؟ يا یر موری یربیت کویکانت کدام اصول و روش ب ان بینی و سنتهای فرهنگلی
به نس .بعد منتق .شده و کدامیک نایيده گرفته خواهد شد؟
ایبیات کشورهای مختیف نیز مهیو از یاستانها و حكايلت هلای سلری و غلمانگیلزی
است که یرباره شانر اندك چنین زوج هلايی یر کسلب شلایکامی و سلعایت و ثبلاتت
سخن میگويندد یحقیقات پژوهش گران عیوم ابتهاعی نشان یایه است کهت اگر زوبلین
یر رابطه خوی با ههسلر خلويش موفلق نباشلند احتهلال وقلوع ناهنجلاریهلايی ماننلد
Cultural Selves
Resources of Difference
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مشكالت اریباطی۱ت نارضايتی زناشويی ۲و طالق ۳یر بامعه باال ملیروید محققلان اعتقلای
یارند که یفاوت های یينی و قومی می یواننلد موبلب بوبلوی آملدن مشلكالت اساسلی
بسیاری میان زوبین شوند و حتی اگر زوبین یارای خواستگاه قومی مشترك نیز باشند
نهی یوانند ههواره مشكالت ناشی از یفاوت های میی و مییتلی را حل .و هضلم نهاينلدد
ف م اين که چگونه چنلین یفلاوت هلايی میتواننلد موبلب چلالش و یرگیلری (حتلی
بدبختی) زوبین باشند بسیار م م استد عقیده غالب یر ایبیات انتخاب ههسر یر بامعه
غرب یر موری ازیواج افرایی که یارای خواستگاه میی و قومی مشترك هستند اين اسلت
کهت عیت بذب آنها به يكديگر و کسب رضايت و موفقیت یر رابطه خویت وبوی شباهت
های فرهنگی یر پر زمینه رهنی آنهلا ملیباشلدد املا عقیلده ازیواج زوج هلای میلان
فرهنگی که یارای خواستگاه و مبدأ فرهنگی متفاوت هستند به اين یفكر حهیه مینهايد
و اين عقیده را با چالش روبرو میسازی و بیان میکند که چرا افلرای نهلییواننلد شلريک
زندگی خوی را از پر مرزهای فرهنگیت میی و زبانی انتخاب کنند؟
زمانی که برخی از محققین بیان ملیکننلد کله یحقیلق و بررسلی و مباحثلهت حلول
یفاوتها فریی و فرهنگی یر بامعهت می یواند یر ايجای فضای صلهیهی و یرك یوطرفله
قوی بسیار مثهرثهر باشدت بنظر میرسد برخی یيگر از محققین مسیر یيگری را انتخلاب
کریه و میپیهايندد آنها کار یشواری را که نیازمند واری شدن به ینشهای بالقوه یرونی
موبوی یر روابط زوج های میان فرهنگی میباشد را پذيرفته و محور فعالیلتهلای خلوی
قرار یایه اندد به نظر میرسد اين گونه مطالعات بجای یاکید بلر روی یيلدگاههلايی کله
حول صهیهیت و یلشريک مساعی بالقوه افرای میچللرخندت روی مسللايیی یاکیلد ملی-
نهايند که یداعی کننده یرس و بیزاری برای افرایی میباشند کله ههسلر خلوی را از آن
سوی مرزهای فرهنگی خوی برمیگزيندد
روزگاری روابط میان فرهنگی و حتی یر بعد خاص یلرت یشلكی .خلانوایههلای میلان
فرهنگی به عنوان يک مسئیه بذات غامض ۴و پیچیده نگريسته میشدت اما یر سال هلای
اخیر ما شاهد رشد یعدای و میلزان مقبولیلت علام زوج هلای میلان فرهنگلی یر بواملع
1
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مختیف بویه ايم و یر حال حاضر یر نقطه ای ايستایه ايم که احساس میکنیم با یوبه به
رشد روزافزون اين گونه زوجها آگاهی مان نسبت به آنها بسیار اندك استد
اين کتاب یالش میكند یا خال اطالعایی و بینشی ما را یرباره اينگونه زوجها برطلرف
نهايدد کتاب حاضر یر  ۱۱فص .ینظیم شده است و یالش یاری ابعای مختیف چلالشهلا و
یغدغههای اين گونه زوجها را بررسی نهايدد نگارندهت بامعه آمريكا را بله عنلوان بامعله
آماری و پژوهشی خوی انتخاب کریه است و روی زوج هايی مطالعله ملیکنلد کله یارای
خواستگاه قومی يا نژایی و يا فرهنگی متفاوت ملیباشلندد موللف کتلاب حاضلرت یلیل.
انتخاب بامعه آمريكا به عنوان بامعه نهونله خلویت گسلتریگی معضل .زوجهلای میلان
فرهنگی یر آن بامعه بیان میکندد او معتقد است آمريكا به عنلوان يلک کشلور م لابر
پذير يكی از کشورهايی است که با اين پديده ابتهاعی بطور اساسی یرگیر ملیباشلدت از
اين روج آمريكا مییواند بامعه ای مناسب برای یحیی .و بررسلی ايلن پديلده نلو ظ لور
باشدد
نگارنده یر فصول مختیف کتاب موضوعات و مسلاي .مختیفلی را کله ايلن پديلده را
متاثر میسازند را موری یوبه قرار مییهدد مانندت یوبه سیستهاییک ۱به پديده زوج های
میان فرهنگی۲ت زوج های یو زبانی۳ت روابلط میلان ایيلانی۴ت کشلهكش و یرگیلریهلای
موبوی یر میان اينگونه زوجها (مانند میزان متفلاوت فرهنلگ پلذيری زوبلین)ت ایخلار
روش های متفاوت برای بدسلت آورین راهحل .هلايی بلرای حل .معضلالت خلانوایگی و
ههچنین آسیب شناسی پديده استفایه از اينترنت برای يافتن ههسر از سلاير کشلورها و
فرهنگ هاد
بطور کیی می یوان اين کتاب را به سه بخش یقسیم کلری یر بخلش اول موللف یيلد
معرفت شناختی خاصی به مخاطبان ارائه میدهلد یلا از طريلق آن پديلدهای را مشلاهده
نهايند که یر آن انسان هايی از بوامع مختیف که یارای ايده آلها و آرمانهای متفاویی
هستند یر کنار هم گری میآيندد یر فص .اول نويسنده يک یحیی .نظلری سیسلتهاییک
از برخی عوام .موثر یر ايجای یفاوت میلان زوج هلای میلان فرهنگلی ارائله ملییهلد و
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یوب ی خاص به اههیت نژایت بنسیت و طبقه ابتهاعی یر یعیین قدرت و حقلوق ويلژه
يک ههسر نسبت به یيگری که معهوال یر روابلط ايلن گونله زوجهلا وبلوی یاری نشلان
مییهدد زوج های میان فرهنگی یر روند گسترش سیستم پیچیلده و چنلد اليله ۱خلوی
متاثر از ساير سیستمهايی که یر آنها قرار یارند نیز میباشند مانند خلانوایههلای مبلدأ
(خانوایه اصیی زوبین)ت فرهنگ های مبدأ و سیستمهای اقتصلاییت حقلوقی و سیاسلید
نگارنده یر فص .اول روی سه حوزه کییدی یر پويايی نظام اين خلانوایههلا یاکیلد یاریت
الف) بنبههای اصیی اکوسیستهی که زوجها یر آن زندگی ملیکننلدج ب) قلدرت میلان
فریی ۲موبوی یر روابط زوبینج ج) یغییرایی که طی زمان با گسلترش روابلط زناشلويی
یر پويايی نظام خانوایه رخ مییهدد
یر فص .یوم نگارنده کشهكشها و چالشهايی کله مهكلن اسلت یر مسلايیی نظیلر
برنامه ريزی برای بشن ازیواج روی یهد را مطرح ساخته استد ازیواجهلا و بشلنهلای
عروسی مییوانند شاهدی برای کشهكشها و چالشهلای آينلده یربلاره مسلايیی نظیلر
خویسازی فریی و بجا آورین شعائر فرهنگی و یينی ۳باشندد زمانی کله افلرای برآملده از
فرهنگها و پیشینه های متفاوت یصلهیم ملیگیرنلد یلا بلرای شلك .یاین يلک رابطله
زناشويی یر کنار هم قرار گیرندت مرزها و مفاهیم کییدی یچار چالش میشلوند و مهكلن
است اين مفاهیم و یعبیرات موری یايید قرار گیرند و يا اين کله از هلم بپاشلند و از بلین
بروند مانندج معنای واقعی خانوایه چیست؟ چه نوع ب ان بینی موری یايید و یاکیلد قلرار
گرفته و محور اصیی نگرش خانوایه قرار میگیری؟
نويسنده اب ام ۴را به عنوان يک منبع م م برای یعلامیی یوطرفله ملوری سلنجش قلرار
مییهدد اواعتقای یاری که نزیيک شدن به آیاب و رسوم و روشهای آشنا برای هر یو طرف
بسیار مییواند م م و حیایی برای طراحی و برپايی يک مراسم شام .و مشلهول و مناسلب
ازیواج باشدد نويسنده یر ایامه مثالی را مطرح میکند یا نشان یهد که چگونله اب لام بلرای
يک زوج یر برپايی مراسم ازیواج مفید واقع شده استد یر واقع نويسلنده قصلد یاری بیلان
کند که چنین زوج هايی بايسلتی از نشلانههلا و یعلابیری اسلتفایه نهاينلد کله یر هلر یو
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فرهنگ یارای مف وم و معنی میباشد یا از طريق آشنايی پنداری از چلالشهلای بلالقوه یر
هر یو طرف ابتناب نهايندد نويسنده قصد یاری یا از خالل اين مثال خواننلدگان را یعلوت
نهايد یا یوبه ويژه ای نسبت به اليهها و بریاشتهای چندگانه ای که مریم نسبت به يلک
شعار یينی و آيین فرهنگی واحد خواهند یاشت مبذول یارندد
یر فص .سوم ت نگارنده یالش یاری یا يک رويكری خریمندانه ۱را یر روابط زوج های
میان فرهنگی بن ا ن د یا از اين رهگذر آن ها بتوانند یرگیری هايی نظیر برخوری ارزش
ها ی فرهنگی يا نژایی ۲ت مشكالت ناشی از عدم برقراری اریباط میان زوبلینت علدم
یوبه به هويت و شخصیت طرفینت خانوایه های مبلدأ و شلبكه هلای مختیلف ايجلای
کننده فشار و استرس ۳و فرايند شلك .گیلری فرزنلدان یو فرهنگلی ۴را ملديريت و
سامان یهندد نويسنده قصد یاری بعد ارزشی فریگرايی -بهع گرايی 5را ههراه با یاثیر
آن بر روی انتظارات فریی یر روابط زناشويی و اههیت یرك یرست از سلطح رشلد
هويت فرهنگی و نژایی زوبین را موری سنجش و بررسی قرار یهلدد او یر ایامله بله
مسائ .حول رشد کویکا ن یوفرهنگی می پریازی و سپر با ارائه چند روش راهبریی
برای مديريت اين گونه چالش های موبلوی یر روابلط زوج هلا ی میلان فرهنگلی بله
نتیجه گیری می پریازید
یر ایامه ما واری بخش یوم کتاب میشويم که نويسنده یالش یاری به یحیی .و یأمل.
یقیق یر یرباره فرضیات خاصی که از مطالعه نظام های گونلاگون زبلانی و نلژایی بدسلت
آمده اند بپریازید او محور فرضیات خوی را زوبی قلرار ملییهلد کله يكلی از زوبلین از
آمريكا می باشدد یر فصل .چ لارت نگارنلده بله مباحثله و اظ لار نظلر یربلاره گفتلههلا و
سخنهای رايج زوجهای میان فرهنگی و آرزوها و خواستههای آنها ملیپلریازید او ايلن
عقیده را که "يک زبان متفاوتت یصويری متفاوت از زندگی اسلت" را ملوری یوبله قلرار
می یهد و یاثیرات زبان را بر روی انتظارات زوبین و هم چنین شك.گیری و ساختار اين
گونه خانوایهها را بررسی مینهايدد
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یر فص .پنجم نگارنده به موضوع اينترنت و یاثیرات آن یر قرن اخیر ملیپلریازید او
بیان میکند که فضای سايبر و مجازی ۱کلامال بلرای رويلاپریازی و اغلواگری مناسلب و
آمایه است و چگونه برخی سايت ها مریان غربی را برای يافتن ههسلر ايلدهآل خلوی بله
بستجوی زنان شرقی یر اينترنلت یشلويق ملیکننلدد یر ايلن فصل .موضلوعایی نظیلر
یهايالت ابتهاعیت قدرت اقتصایی و خیال پریازی بنسی ملوری بررسلی و یحییل .قلرار
میگیرید نويسنده بیان میکند که فضلای اينترنلت محیلی بلرای رهلا شلدن و آزایی از
محدویيتهای ابتهاعی افلرای ملیباشلد و بله نقلد ايلن پديلده نلوين عصلر مدرنیسلم
میپریازید نويسنده معتقد است یر عصر حاضر احساس و روح افرای کااليی بلرای کسلب
سویهای کالن و یجارت از سوی سرمايه یارای غربی میباشدد
یر ایامه نگارنده به نقد روند ب انی سلازی ۲ملیپلریازی و ايلن پديلده فراگیلر ۳را از
نظرگاههای مختیف موری یحیی .قرار مییهد و نقش آن یر یضعیف خانوایهها بخصلوص
خانوایههای میان فرهنگی را موری بررسی قرار مییهدد
بخش سوم کتاب حاضر که یارای پنج فص .میباشد نگارنده خواننده را با شك.هلا و
ساختارهای خاص میان فرهنگلی آشلنا ملیسلازید نويسلنده بلا طلرح و یحییل .کلرین
یرکیبها و ساختارهای مختیف اين گونه زوجها یلالش یاری یلا سلئوال هلای م لم ايلن
حوزه را موری یاکید قرار یهد که یر صورت غفیلت از ايلن سلئوالهلا احتهلال یاری کله
پژوهش حاضر یچار انحراف از اصول نظری خوی گلریید یر فصل .هفلتم کله بلا عنلوان
«سویای متفاوت »۴آمده استت نويسنده مولفههايی را کله یر بلذب و نزیيكلی زوبلین
روسی-آمريكايی نقش یارند را یر يک بسلتر ابتهلاعی یلاريخی و سیاسلی اقتصلایی
یحیی .میکندد او یعابیر فرهنگی «مری و زن واقعی »5را بررسی میکند و به یرکیبهلای
ايدهآل زوج هلای روسلی -آمريكلايی ملیپلریازی و بله کنكلاش یر ملوری ناکلامیهلا و
ناامیدیها میپریازید
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نويسنده یالش یاری برای سئوال هايی نظیر سئواالت زير پاسخ های منطقی و واقعی
بیابدد عوام .موثر یر رشد و یوسعه روابط میان فرهنگی چیست؟ چگونه آگلاهی نسلبت
به اين ساختارها ما را قایر خواهد ساخت یا یر ملوری سلاير احتهلاالت انديشله و یأمل.
نهايیم؟
یر فص .هشتم نويسنده به یوصلیف زوج هلايی ملی پلریازی کله يكلی از زوبلین از
آمريكای الیین (اسپانیولی) و یيگری فریی غیر اسپانیولی می باشدد نويسلنده بیلان ملی
کند که چگونه قدرت و امتیاز و حق بر روی ساختار هويلت ۱و پويلايی زوج هلای میلان
فرهنگی یاثیر میگذارید
یر فص .ن م که یحت عنوان "آسیايی – هنلدیهلا یر ازیواج هلای میلان فرهنگلی:
یفاوت های فرهنگیپذيریت بنسیت و پیوندهای برون نژایی" آمده استت نويسلنده بله
یوصیف و یشريح اين مسئیه میپریازی که چگونله فرهنلگ پلذيریت فاکتورهلای م لم و
موثر یر شك .و یوسعه روابط میان فرهنگی نظیر ارزش هلای فلرییت سلاختار خلانوایهت
انتظارات اریباطیت الگوهای بنسیتی ۲و یاثیرات آن را یر یحت یاثیر قرار مییهلدد افلرای
بامعه هندیهای ساکن یر آمريكا یارای سطح فرهنگ پذيری متفاوت هستندد نويسنده
بر روی یو نوع ازیواج میان فرهنگی یهرکلز ملیکنلد ۱ :زن و شلوهر هلر یو از افلرای
بامعه هندی اما یر سطح فرهنگ پذيری با هم یفاوت یارندد  - ۲يكی از زوبین هنلدی
و یيگری غیر هندی میباشدد او یر ایامه به وبوی چالشها و یلنشهلا بلالقوه یر میلان
زوج های نوع یوم اشاره میکند و آن را بررسی و یحیی .مینهايدد
فص .یهم که با عنوان "پ.های ب م رسیده ت راه های طی شده" آمده استد به ايلن
موضوع میپریازی که چگونه زوج های مسیحی مسیهان با واکلنشهلا و علدم رضلايت
شديد از سوی خانوایههات گروههای نژایی و بوامع مبلدأ یسلت یر گريبلان ملیباشلندد
نگارنده یر اين فص .آنچه را که اين گونه ازیواجها را منحصر بفری و خاص ملی سلازی را
یشريح میکند و یر ایامه به یحیی .وبوی ینشهای بالقوه میان زوج هلای میلان ایيلانی
میپریازید
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یر فص .يازیهم نويسنده نظری ابهالی و کیلی بله پژوهشلی کله یر حلوزه یريلای
کارائیب ۱بر روی روابط میان فریی با محوريت بامايیكلا ۲انجلام شلده اسلت یارید او بلا
مقايسه فری سیاه پوست بامايكايی با يک فری آمريكايی یالش یاری یا چالشهای موبوی
یر روابط میان فریی را میان اين افرای بخوبی نشان یهلدد پلر زمینلههلای یلاريخی یر
رهن و روان اين گونه زوبینت ناخویآگاه ۳موبب بوبوی آمدن يک روح ارباب و رعیتلی

۴

یر خانوایه میشوید و یاثیر اين روح مخرب یر اين گونه خانوایهها به عنوان عامل .ملوثر
یر روابط میان فریی میان سیاهان بامايیكايی و سفیدان آمريكايی بسلیار ملوری یوبله
قرار گرفته استد نويسنده با یكیه بر نظريه وابستگی متقاب5.ت مف وم یطابق و ههراهی را
خصوصا زمانی که یحت یاثیر یفاوت های فریی یر ارزش های فرهنگلی قلرار ملیگیلری
موری سنجش قرار میهد و اين یفاوتها را به عنوان ريشههای ینش و یرگیری یر روابط
مریمان حوزه کارايیب و آمريكا موری خطاب قرار مییهدد
عبور از مرزهای فرهنگلی و میلی از طريلق ازیواج مهكلن اسلت ههلراه بلا مقاوملت
خانوایه و بامعه مبدأ و يا طری شدگی از سوی آنها باشدد بلا وبلوی ايلن کله یر اغیلب
مواری انتخلاب ههسلر از فرهنلگ هلای مختیلف از سلوی بريلان آملوزههلای حلاکم و
سیستم های ارزشی بامعه موری مخالفت واقع نهیشوی اما خانوایهها مهكن است نسبت
به ازیواج با فریی که یارای یينت طبقه ابتهاعی و فرهنگ متفلاوت ملیباشلد مقاوملت
نشان یهند و گروههای بزرگ یر بامعه نسبت به قبلول فلریی کله یارای پلیش زمینله
خاربی است احتیاط بیشتری از خوی نشان یهندد بلا ايلن حلال بسلیاری از افلرای ايلن
آموزهها و سیستم های ارزشی را نایيده گرفته و برای یشكی .زندگی مشترك خوی با يک
فری یارای یفاوت های فرهنگیت قومیت یينی و ددد با شجاعت با اين موانع روبرو میشلوند
و خطر طری شدن را به بان میخرندد
کتاب حاضر قصد نداری با موری یوبه قرار یاین یالشها و شیوهها و روشهای مفیلد
که اين گونه زوجها یر روابط و زندگیشان یجربه میکننلد آنهلا را افلرایی متهلايز یر
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بامعه نشان یهلدد بیكله یلالش یاری یلا اصلول یرون پیونلدی ( ازیواج بلا افلرای یارای
ههگونی فرهنگی و نژایی) را به چالش بكشاند و یريچله ای نلوين بلرای بدسلت آورین
ف م عهیق یر و یعام .سازنده متقاب .نسبت به يكديگر بگشايدد یا ههان طلور کله آنهلا
یفاوت های فرییت ساختاری و فرهنگی را کله ايجلای کننلده یهلايز و یفلاوت هسلتند را
یجربه میکنندت نشانهها و ارزش های آشنا را موری بحث و گفتگو قرار یهند و امیدوارانه
روشها و آموزههای اریباطی فراگیر و کام .را یجربه نهايندد
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