
 میانفرهنگیهایزوج
 (میان فرهنگیهای  روانشناختی زوجهای  چالش )نگرشی واقعی گرایانه به
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    های             شناختی زوج          های روان               ايانه به چالش  گر                       فرهنگی: ) نگرشی واقعی          های میان     زوج  :                   نوان و نام پديدآور
                                                                            فرهنگی(/ ]ويراستاران[ کیل.دیید کیییلانت یلریداید کلريرج یربهله ب لرام             میان

     عدلد                      مرایيانت سهیه گویرزی

 د۱۳۹۰  ت                   ی ران : آوای نور  :           مشخصات نشر  

   صد  ۲۲۴    :             مشخصات ظاهری  

  ۰- ۰ 7- ۳ ۱ ۴ 5- ۰ ۰ 6- 8 7 ۹  :     شابک  

  ا   فیپ  :                  وضعیت ف رست نويسی  

            عنوان اصیی:    :        ياییاشت  
 Intercultural couples: exploring diversity in intimate 
relationships ,c۲۰۰8. 

 د۲۱5 -[۲۱۳              کتابنامه: صد ]    :        ياییاشت  

       نهايهد  :        ياییاشت  

                 های میان فرهنگید                     های روان شناختی زوج                             نگرشی واقعی گرايانه به چالش  :           عنوان یيگر  

     قومی             ازیواج میان  /      مییتی           ازیواج یو  :      موضوع  

 Killian, Kyle D         کاي. یید          کیییانت   :             شناسه افزویه  

 Karis, Terri A       یری اد        کريرت   :             شناسه افزویه  

        ت متربم - ۱۳6۱                    گویرزی عدلت سهیهت   /        ت متربم - ۱۳6۲                  مرایيانت ب رامت   :             شناسه افزویه  

 HQ۱۰۳۲۱۳۹۰ ۹ ز/    :               ریه بندی کنگره  

 ۳۰6/8۴5    :               ریه بندی یيويی  

 ۲6۲۹۲8۴  :                    شهاره کتابشناسی میی  

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی میان فرهنگهای  زوج

 میان فرهنگی(های  زوج روانشناختیهای  چالش )نگرشی واقعی گرايانه به
 کرير .ای .یری-کیییان .یی .یألیف: کی.

 سهیه گویرزی عدل -یربهه: ب رام مرایيان
 رايی: منیرالسایات حسینیآصفحه 

 ۱۳۹۴یوم چاپ 

 بید 5۰۰ییراژ: 
 یايهاز چاپخانه و صحافی :

 ۹78-6۰۰-5۴۱۳-7۰-۰شابک: 
۹۹پالك –نظری وحید خیابان -فروریين۱۲خیابان –ان: خیابان انقالبی لر 
 ۰۹۱۲۲۰۰۴557: هللهلراه/  66۴8۰88۲: نهلابر/  66۹67۳55 – 6ییلفن:     

 کییه حقوق برای ناشر محفوظ است

 تومان 15000 قیمت



  



 

 

 

 

 

 «فهرست مطالب»

 

 ۱۳ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مقدمه متربم

 ۱7 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مقدمه  

 29 .............................................. ای میان فرهنگیفصل اول: تحلیل سیستم روابط زوج ه

 ۳۰ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ینوع سیستم های زوج های میان فرهنگی  

 ۳5 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نقش خانوایه یر زندگی زوبین 

 ۳7 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مری ساالری  

 ۳۹ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یفاوت زوج های میان فرهنگی با ساير زوج های  

 ۳۹ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد میان فرهنگیهای  قدرت یر زندگی زوج

 ۳۹ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیفاوت های مالی

 ۴۱ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقیهرو فرهنگی زوبین 

 ۴۲ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد میان فرهنگیهای  زبان زوج

 ۴۳ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد غییرات یدريجی روابط زوبین ی

 ۴۳ دددددددددددددددددددددددددددددددددددد و یغییرات سیستهاییک یر روابط زوبین ها  یوران آشكار شدن چالش

 ۴7 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرويدایهای متداول زندگی  

 ۴7 دددددددددددددددددددددددددددددددددد کند   یيگرانت زوج های میان فرهنگی را احاطه می  زمانی که اکوسیستم

 ۴8 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نتیجه 

 49 ........................................ حلی موثر در ازدواج های میان فرهنگی فصل دوم: ابهام، راه

 5۰ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد زیواج های میان فرهنگی  ا

 5۴ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یاستان يک ازیواج



 58 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نتیجه 

 61 .................... موجود در روابط...های  فصل سوم: رويكرد خردمندانه در مديريت چالش

 6۲ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رويكری خریمندانه: مبانی فكری

 6۲ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یوبه و آگاهی : نقطه آغازين  

 6۴ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد روشن بینی و یأم. عهیق : یيدگاهی یرکیبی

 66 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ان فرهنگی موانع نامرئی  نزیيک شدن به یعارضات خصوصی می

 66 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد افرای  بهع گرايی_يی بعد ارزشی فریگرا

 7۰ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد انتظارات متفاوت نسبت به عشق 

 7۱ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد انتظارات مختیف نسبت به استقالل و وابستگی  

 7۲ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مشكالت رمز گشايی اریباطات میان فریی

 75 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یرك هويت فرهنگی و نژایی

 75 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بسط حهايت هويتی  

 76 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ايت هويتی  مف وم سازی هويت نژایی و حه

 79 ............................ فصل چهارم: آزمودن فرضیات شايع در مورد روابط میان فرهنگی..

 8۰ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یوزبانگی و آرزوی خیالی و رمانتیک 

 8۲ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد آرزوی زبانی

 8۳ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديک رابطه یوزبانه  

 86 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد آرزوی پرورش کویکان یو زبانه  

  ۹۱ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نتیجه

 93 ........................... «21تجارت ازدواج در قرن »الكترونیكی های  فصل پنجم: دلبستگی

 ۹۴ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نت: ب انی بی کراناينتر

 ۱۰۲ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بین الهییی و یبایالت الكترونیكیهای  عبور و یوستی ها: قرار مالقات

 ۱۰۲ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اغواگری و شبیه سازی

    107 .....            میان فرهنگی    های         گی زوج      خانواد                           جهانی سازی و سست شدن بنیان         فصل ششم: 

    ۱۰8 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد         خانوایه:   ی        و فروپاش   ی                رشد اقتصای فرامی

    ۱۱۲ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد           رهنگ بامعه       آن بر ف   ر ی         شدن و یاث   ی    ب ان    ند ي   فرآ



    ۱۱۴ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                                    یر خانوایه و یر عصر انفجار اطالعات     ی          اریباط بهع   . ي        حضور وسا  

    ۱۱7 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    :   ن ي    والد   ی ت ی                       شدن و کهرنگ شدن نقش یرب   ی    ب ان    

    ۱۱۹ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد              طالق و فحشا:      ده ي  پد   ش ي          شدن و افزا   ی    ب ان

 123 ............... ها   و تنشها  آمريكايی( فرهنگ –روسی های  فصل هفتم: سودای متفاوت )ازدواج

 ۱۲۳ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد خیپیشینه یاري

 ۱۲8 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مریان آمريكايی و زنان روسی

 ۱۳۱ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد و مشكالت  ها  ناامیدی

 ۱۳۲ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مریان آمريكايی و زنان روسی  

 ۱۳5 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ازیواج مریان روسی و زنان آمريكايی

 ۱۳7 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد انواع زوبین

 ۱۳8 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عی. و عوام. ايجای اختالف میان زوبین آمريكايی ل روسی  

 ۱۳۹ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یوستان و خانوایه

 143 ................................................................. التین هافصل هشتم: ازدواج میان فرهنگی 

 ۱۴۴ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ازیواج يک الیین یر آمريكا

 ۱۴5 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیر آمريكا چه کسانی هستند؟ها  الیین

 ۱۴7 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اریباطیهای  ساختارهای متفاوت یر زمینه

 ۱5۱ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد م ابرت 

 ۱57 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مذاکرات مداوم یر موری مرزهای فرهنگی و خانوایگی  

 ۱58 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اریباط و یعام. (  های  ايجای اریباط و یعام. )سبکهای  روش

 ۱6۰دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیکان  یربیت کو

 163 ........................................ میان فرهنگی  های  در ازدواجها  هندی –فصل نهم:آسیايی 

 ۱6۳دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد پیشینه یاريخی:

 ۱66 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هندی  –آسیايی های  آشنايی با خانوایه

 ۱66 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددساختار خانوایه و عوام. م م و موثر یر روابط 

 ۱68ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بهع گرايی

 ۱68دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سیسیه مرایب



 ۱6۹دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فرهنگ پذيری

 ۱7۰ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هندی –يی بررسی فرهنگ پذيری و بنسیت زوبین آسیا

 ۱75 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یر روابط میان نژاییها  هندی -آسیايی 

 179 ................................................... های به هم رسیده و راه های طی شده پل: همدفصل 

 ۱8۰ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد میان مذهبیهای  واکنش نسبت به ازیواج

 ۱8۲ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد منابع یينی و ابتهاعی برای زوج های میان ایيانی  

 ۱8۳ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مراح. یحول یر روابط زناشويی

 ۱8۳ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الف : یوران ماه عس.  

 ۱8۴ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد واقعی  های  یوران بروز شخصیتب : 

 ۱87 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ج : مرحیه الگوی زندگی

 ۱88 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد چالش های زوج های میان فرهنگی مسیهان  

 ۱88 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سیستم اعتقایی و ارزشی

 ۱8۹ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد روابط بنسیتی 

 ۱۹۱ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد متفاوت یرباره زمان   های  گرايش

 ۱۹۲ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد های سیاسی یيدگاه

 ۱۹۳ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مسائ. اقتصایی و مالی

 ۱۹۴ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد خانوایه های زوبین  

 ۱۹5 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تصاییت ابتهاعی و گروهی زوبینوضعیت اق

 ۱۹6دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یين و معنويت 

 ۱۹8 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد کویکان و محیط خانوایه های میان فرهنگی  

 ۱۹۹ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ح. مشكالت ت زبان و اریباطات

 ۲۰۱ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد استرس و سالمتی

 ۲۰۲ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبرای یاشتن اریباط ب تر و روابط شاییر   یوصیه هايی

 ۲۰5 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یع د پايدارايجای ت االزام

 ۲۰6ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد گی مسیهانانگیزه های زوج های میان فرهن

 ۲۰7 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نتیجه

 208 ................................................................... آمريكايی –فصل يازدهم: زوجین کارائیبی



 ۲۱۰ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سیاه پوستان بامائیكايی و سفید پوستان آمريكايی  

 ۲۱۲ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد م ابران سیاه پوست حوزه کارائیب 

 ۲۱7 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اصالح و سازش یر روابط شخصی  

 ۲۱۹ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد منابع
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 مقدمه مترجم

کتاب حاضر که از سوی چند ین از محققین بربسته حوزه روانشناسی ابتهاعی نگاشته 

میان فرهنگلی و  های  روانشناختی زوجهای  شو بهع آوری شده استت یر صدی بیان چال

میلان  هلای   باشدد پژوهشگران عرصه روانشناسلی ابتهلاعیت پديلده زوج    می میان نژایی

بلروز یغییلرات اساسلی یر     حاصل. کله   یاننلد  می فرهنگی را به عنوان پديده ای نوظ ور

نقد اين د اگرچه پژوهشگران به دباش می عصر معاصرساختار و رويكریهای ب ان بینی یر 

 دهستندنتايج خوشايند يا ناخوشايند آن اما ناگزير به یحیی.  تیغییرات نهی پریازند

با آغاز عصر مدرنیته و یر پی آن پست مدرنت مرزهای سلنتی افتلراق ملریم ب لان      

ماننلدت   ختسلا  ملی  د آنچه مریم را از يكديگر بداندبطور بنیایين موری چالش قرار گرفت

گت زبان و عوام. بغرافیايی اههیت خوی را از یست یایه و بلای  نژایت مییتت یينت فرهن

بلا  هلا   یيگر یایندد امروزه مرزهای یفكیكلی میلان میلت   های  و فاکتورها  ولفهخوی را به م

و یحقلق   بین الدولی و انعقای معاهدات مویت میان کشورها رنگ باختله ها  ايجای ایحایيه

به یاليل.  ها  نهايدد کشور می محسوس یرشعار یهكده ب انی هر چه بیشتر میهوس یر و 

مختیف سیاسیت اقتصاییت فرهنگیت امنیتی و استرایژيک سعی یارند هر چله بیشلتر بله    

و وسعت اریباطات بین الهییی خوی را هلر   یعامالت بین الهییی و فرامیی خوی عهق یهند

نلد بلا   کن ملی  نیز احسلاس ها  چه بیشترگسترش یهندد به یبع اين رويكری کشورهات میت

یلازه ای بلرای سلاختن    هلای   ت یريچهکشورهاافتراقی میان های  شكسته شدن محدویيت

 گشویه شده استدها  به سوی آن خیق زندگی سعاییهند به منظور نوينهای  فرصت

گذر از مرزهای میی و سیاسی و یعامل. بلا افلرایی از فرهنلگ هلات زبلان هلات ایيلان         

باشند بله انلدازه کلافی هیجلان انگیلز و       می اوتو عقايد متفها  مختیف که یارای یيدگاه

را بسوی یعام. با يكلديگر سلوق یهلدد وبلوی پررنلگ      ها  که بتواند میت باشد می بذاب
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اقتصاییت سیاسیت آموزشی و ددد یر میان افرای بلرای گلذر از مرزهلای میلی و     های  انگیزه

رزی را یلا  بلالقوه یعلامالت بلرون مل    هلای   سیاسی باعث شده است یا محققلین بلذابیت  

را به عنوان م م یرين عوامل.   سیاسی و اقتصایی و دددهای  حدویی نایيده گرفته و انگیزه

 به م ابرت موری یوبه قرار یهنددها  موثر یر یشويق میت

اخیر رشد روزافزون نرخ م ابرت میلان کشلورها باعلث شلده اسلت یلا       های  یر سال

از  غفلار بذل یوبله نهاينلدد    ثر یر آنو عوام. مو پژوهشگران هر چه بیشتر به اين پديده

ت آنچلله پديللدهايللن چنللین عواملل. یللاثیر گللذار یر پیللدايش  چرايللی و چگللونگی و هللم

یاری یا با یأم. بیشتر به اين موضلوع بپریازنلدت یلأثیرایی اسلت کله       می پژوهشگران را وا

بلر  گذارید مانندت یاثیر  می م ابرت روی کشورهای میزبان و حتی کشور متبوع م ابرين

ابتهلاعی و اخالقلیت پديلده حاشلیه     هلای   روی نرخ بزهكاریت نرخ بیكلاریت ناهنجلاری  

رخ ب ره منلدی خلدمات ابتهلاعی و یغییلر یرکیلب      نشینیت سطح متوسط یحصیالتت ن

 بهعیتی کشور میزبان و ددد د 

يكی از م م یرين یاثیرات ملوری چلالش پديلده م لابرت کله پژوهشلگران و حتلی        

یوم ابتهاعی یر موری آن اهتهلام خاصلی ورزيلده انلدت موضلوع      سیاست گذاران عرصه ع

ايلن  باشدد  می یرکیب بهعیتی به واسطه ازیواج م ابرين با ساکنین کشور میزبان یغییر

موضوع مباحث بسیار شديدی را یر محاف. عیهی و سیاسی ب ان یر ری يلا پلذيرش آن   

شلهارند کله    ملی  یزبلان بلرای بواملع م   ايجای کریه استد برخی آن را پديده ای مخلرب 

کنترل شوی و گروهلی یيگلر آن را موبلب یقويلت      با یدابیر سیاسی و ابتهاعی بايستی

یضهین صیح پايلدار  و ها  روابط بین الهییی و بستر ساز یحكیم روابط یوستانه میان یولت

   یانندد می ب انی

ری صرف نظر از یرستی يا نایرستی هر يک از نظرات فلوقت آنچله یر ايلن کتلاب ملو     

ت وبوی زوج هايی است که بواسلطه گلذر از مرزهلای میلی و     گیری می بحث و یحیی. قرار

سیاسی و با یاشتن یهايزات فرهنگیت نژاییت زبانیت یينی و صرف وبوی یهايالت یرونلی  

کله  هلا   کنندد اين گونه زوج می و احساسات فریی مبایرت به برپا کرین زندگی زناشويی

از  تشوندت زوج هايی هستند کله زن و شلوهر   می بازشناخته "میان فرهنگیهای  زوج"به 

و  کننلد  ملی  یو مذهب متهايز اقدام به ازیواج يا یو فرهنگ برخاسته از یو کشورت یو نژای

را وایار به اين امر کریه اسلتت بله مقابیله بلا موانلع ابتهلاعیت       ها  برای پاسخ به آنچه آن

               معهلوال  ايلن    خیزنلدد  ملی  ن پديده بلر بر سر راه اي موبوی مذهبیت عرفی و حتی سیاسی
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یوانند با محبت و عشلق بلر    می کنند که می یر ابتدای زندگی زناشويی خوی گهانها  زوج

است ها  خواستگاهی آنهای  از یفاوت هپیش روی خوی که برخاستهای  مشكالت و چالش

موبلب   هلا  آن فرهنگلی و نلژایی  های  يابند که یفاوت می پر از مدیی یر اما تفايق آيند

اساسی یر انديشلهت رويكریهلای ب لان بینلیت طلرز ییقلی از ازیواج و       های  ايجای یفاوت

 یوانلد  ملی  شده است کهها  سیاسی آنهای  زوبیتی و بنسیتی و حتی یيدگاههای  نقش

حیلات زنلدگی   یوانلد   ملی  حتلی که  بوبوی آوریها  آنبرای  فراوانی بالقوه ایهای  چالش

 درا ی ديد نهايدها  مشترك آن

به عنوان ی ديدی برای زندگی مشترك و بسلتر  زوبین اين یرك وبوی یفاوت میان 

مفیلد   ییر راسلتای ایخلار راهكلار    ملوثر  اولین گام تخانوایگیهای  و ینشها  چالش ساز

 باشدد میها  سازنده میان اين یسته از زوبین به منظور ابتناب از اين چالش برای یعام.

فرهنگلی و خواسلتگاهی خلوی یر زنلدگی     هلای   یفلاوت  د از یلاثیرات نل اگر زوبی بخواه

و هلم چنلین   هلا   مشترکشان یوری بويندت یر ابتدا بايستی واقعیلت وبلوی ايلن یفلاوت    

 اساسی یر زندگی زناشويی خوی را بپذيرندد های  پتانسی. اين یهايزات یر ايجای چالش

 هلای  مولفین کتاب حاضلر یر صلدی آننلد یلا از شلدت احساسلات منفلی و واکلنش        

را هلا   ت بله ايلن گونله زوبلین بكاهنلد و آن     بنسل  مختیلف  اصطكاکی موبوی یر بوامع

ايلن کتلاب   معرفی نهايندد البته مولفین واقعیتی یثبیت شده یر عصر مدرن و یكنولوژی 

را پديده هايی مثبلت يلا منفلی یر    ها  و آن بنشینند قصد ندارند به نقد اين گونه زوبین

یر یالش هستند بايگاه اين گونه زوبلین را یر بامعله   ا ه آنبیكه بامعه معرفی نهايندد 

به عنوان پديده ای بلاری یثبیلت نهاينلد و بلا رويكلریی عیهلی و بلا کهلک محققلین          

بالفع. و بلالقوه ايلن   های  عیوم ابتهاعی و روان شناسی به رفع چالشمختیف های  عرصه

ه حلدی اسلت کله    بمیان فرهنگی های  هر چند وسعت حوزه زوج گونه زوبین بپریازندد

موبوی یر اين حلوزه را پوشلش یهلدت    های  يک کتاب نهی یواند یهام مشكالت و چالش

ا اين وبوی بايستی کتاب حاضر دت ولی بالبته مولفین کتاب حاضر نیز چنین ایعايی ندارن

 را به عنوان سرآغاز راهی یانست کله محققلین و پلژوهش گلران بعلدی بلا پیهلوین آن       

میلان فرهنگلی از بافلت بامعله     های  ی بر یاستان یهايز و افتراق زوجیوانند نويد پايان می

 خاستگاهی خوی باشدد

خواهم کهال یشكر و امتنان خوی را به یهام کسانی که ما را یر یربهله و   می یر پايان

آقای سید عیی محهلد میلر حسلینی     ويژهیقديم نهايم به  نهویندانتشار اين کتاب ياری 
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ف یهانله و مدبرانله خلوی مقلدمات     هلای   ای نور که با مسلاعدت مدير محترم انتشارات آو

نهلايم و از خداونلد متعلال یوفیلق      ملی  انتشار اين کتاب را فلراهم آورینلد سپاسلگزاری   

 روزافزون  برای ايشان مسئیت یارمد  

 بهرام مراديان

1393 

 

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  

ی فرهنگلی چگونله   اوت هلا یفل نسبت به مشكالت ناشلی از  ها  زوجشیوه رفتار و واکنش 

ها  آنپذيرند و يا  را به عنوان واقعیتی یر زندگی زناشويی خوی میها  یفاوتاست؟ آيا اين 

یهند؟ به هر حالت ايلن   را به عنوان پوششی برای پن ان کرین چ ره واقعی خوی قرار می

دت یوانند شل  گزينند می برمیها  برای ح. آنهای  مشكالت به یناسب روشی که اين زوج

 يا کاهش يابندد
 )سلیل جیس فالیكوف(                                                                       

 

 یهدد را نشان می ها                               یهد بیكه صرفا  چ ره واقعی آن را یغیر نهیها  انسانازیواج 
 (1)سیدنی هريس                                                                              

یهند میلان فواصل. یور    به ما ابازه می ۲های اریباطی که وساي. و فناوری یر عصری

بپیهايیمت ما هر روزه شاهد افلزايش بلی    زمانیور را یر کهترين های  پ. بزنیم و مسافت

سابقه م ابرت مریم میان مرزهای میلی و فرهنگلی خلوی بلرای اهلداف مختیلف نظیلر        

یرصلد   7/۱۱ت آمريكلا باشلیمد یر اياللت متحلده     می و اشتغال وددد ۴حصی.ت ی۳گریشگری

یهنلدد   باشد م ابران یشلكی. ملی   میییون نفر می ۳5بهعیت اين کشور را که یر حدوی 

بله ايلن کشلور م لابرت      ۲۰۰۰-۱۹۹۱ی سال هامیان ها  میییون آن ۹که ین ا بیش از 

یر طول سه یهه  اين کهت یصور آمريكااندد با یر نظر گرفتن رشد یراکم م ابران یر  کریه

                                           
1
 Sidney Harris 

2
 Relation Technologies 

3
 Tourism 

4
 Education 
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اند به چه نسبت رشلد یاشلته اسلت     يی که یچار یداخ. فرهنگی شدهزوج هااخیر یعدای 

 چندان یور از رهن نیستد  

ب لان را از کلدام یريچله مشلاهده     هلر يلک   اين ب لت کله   مختیف از های  فرهنگ

ها  انسانتفاوت هستندد کنند و يا وقايع و رويدایهای ب ان را چگونه یحیی. میكنند م می

باشلندد   ملی  های متهايزی برای ف م و یرك و یداعی معانی موبوی یر ب ان یارای روش

رهنی که یر رهن خوی یاری يلک رويلدای را   های  هر فری بر اساس اطالعات و پیش زمینه

نهايد و به ههین خاطر هر فری بریاشت خلاص خلوی را از يلک واقعله خواهلد       می یحیی.

ی میان فرهنگی بواسطه مرزهای متهايزی که برای بر پا کرین يک رابطه هازوج یاشتد 

شلوندد   بازشلناخته ملی  هلا   کنند از ساير زوج می عبورها  آنهم زيستی یر کنار يكديگر از 

اين مرزها و يا به یعبیری یهايزات اکلو سیسلتهی شلام. مییلتت نلژایت قومیلتت زبلان و        

يی زوج هلا ی میلان فرهنگلیت   زوج هلا مرزهلات  باشندد با یر نظر گلرفتن ايلن    مذهب می

ها و ایيان مختیفی آمده انلد و   هات قومیت از کشورهات مییت تهر يک از زوبین جهستند که

یارای باورها و اعتقلایات و  ها  آن تیر نتیجه زندگی یر فضای فرهنگی و ابتهاعی متفاوت

تهاعی یارای سلطحی از  ی و ابانسانباشندد اگرچه یهام اریباطات  می ی متفاوییارزش ها

ی میان فرهنگی سطح متفاویی از پیچیلدگی را یر روابلط   زوج هاباشند اما  پیچیدگی می

ی فرهنگلیت یر یهلام سلطوحت موبلب ايجلای      یفلاوت هلا  کنندت چرا کله   خوی یجربه می

ند یاثیر فراوانی روی روابط و یعامالت نیوا باشد که می اساسی میان ههسران میها  یفاوت

دد با بدست آورین یرك یرست و واقعی از عوامل. ملوثر یر رشلد و    ناشته باشزناشويی ی

شلناخت و یحییل.   مسلیر  یلوان یر   ملی  تمیلان فرهنگلی  هلای   اریباط میان زوج ۱پويايی

 مولفله د یر اين میلان   گام بداشتمعضالت برخاسته از اين پديده نو ظ ور بوامع مدرن 

و  یت بنسلیت یت مییتل یهای فرهنگل  سیستممانند اکوها  یر کنار ساير مولفه ۲حق و قدرت

یواننلد ملا را یر بدسلت آورین     میو طبقه ابتهاعی از اههیت بیشتری برخوریار هستند 

 د  دی میان فرهنگی ياری نهايزوج هايک یصوير یرست و واقعی از 

های رايج یر یوسعه خانوایهت یر بیان نقش یجربله و یلاثیر پلذيری     بسیاری از نظريه  

هاعیت تهر يک از زوبین که یرون يک سیستم ابتهاعی خاص یاريخیت ابمنحصر بفری 

                                           
1
 Dynamics 

2
 Right & Power 
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ی فرهنگلی  یفلاوت هلا  ی کله ملا   زماناندد  اند ناکام مانده سیاسی و اقتصایی بدست آوریه

میان فرهنگی را به عنوان يک فرصت برای مطرح کلرین مباحلث   های  موبوی میان زوج

ی یرگیلر یر ايلن مسلئیه    زوج هاابتهاعی بنگريم یا يک معض. ابتهاعیت یر آن صورت 

ی موبوی را بیلانت  یفاوت هاو  ۱های فرهنگی یوانند شرايط ابتهاعیت خويش راحت یر می

زبلانیت یوگلانگی فرهنگلیت    های  های قومی و نژاییت یفاوت یحیی. و قبول نهايندد ويژگی

و  فرهنگلی ین لا یعلدایی از منلابع     هایسطح فرهنگ پذيریت طبقه ابتهاعی و ساختار

هلم یحلت    یواننلد  می میان فرهنگی هستند کههای  زوجیر میان  ۲یفاوتهای  چشههسر

شوندد از آنجا که اين منابع  و مباحثه مطرح و یحیی. تعنوان بحران و هم با عنوان فرصت

یواننلد بله    می جاز اين رو تاند یفاوتت بر پايه  عدم شناخت و یرك متقاب. زوبین بنا شده

مطرح شوندد وللی مطلرح سلاختن و    ها  آنرای زندگی زناشويی عنوان يک ی ديد بالقوه ب

یوانلد فرصلتی مغتلنم بلرای گسلترش شلناخت و        میها  یفاوتصحبت کرین یرباره اين 

 پذيرش يک یيدگاه بديد برای افرای ییقی شوید آگاهی و

ت بلا  ههسرانرايج میان های  و یرگیریها  میان فرهنگیت عالوه بر کشهكشهای  زوج 

 زناشلويی روبلرو هسلتند کله یارای منشلا  و     هلای   و کشهكشها  از یرگیرینوعی یيگر 

نلاگزير بله   هلا   برای ح. اين گونه چلالش  يیزوج هاچنین باشندد  می متفاوییهای  ريشه

ی هايی که اين مشكالتت رابطله  یفكرت یوبه و بحث بیشتری هستند  بخصوص یر زمینه

شلوی چله    ت زبانی که یر خانه صحبت میکشاندد برای مثال را به چالش میها  زناشويی آن

ی یينلی متفلاویی   ارزش هلا هر يک از زوبین یارای مذهب و  چنانچهزبانی خواهد بوی؟ 

ملوری یاکیلد قلرار خواهلد     ها  آنهای آيینی  های یينی یر مراسم باشند کدامیک از سنت

ی های فرهنگل  سنت گرفت؟ يا یر موری یربیت کویکانت کدام اصول و روش ب ان بینی و

 شد؟    به نس. بعد منتق. شده و کدامیک نایيده گرفته خواهد 

انگیلزی   غلم  هلای سلری و   و حكايلت ها  یاستانایبیات کشورهای مختیف نیز مهیو از 

 تيی یر کسلب شلایکامی و سلعایت و ثبلات    زوج هلا است که یرباره شانر اندك چنین 

اگر زوبلین   تت کهگران عیوم ابتهاعی نشان یایه اس دد یحقیقات پژوهشنگوي می سخن

هلايی ماننلد    د احتهلال وقلوع ناهنجلاری   نیر رابطه خوی با ههسلر خلويش موفلق نباشل    

                                           
1
 Cultural Selves 

2
 Resources of Difference 
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روید محققلان اعتقلای    یر بامعه باال ملی  ۳طالق و ۲ت نارضايتی زناشويی۱مشكالت اریباطی

یواننلد موبلب بوبلوی آملدن مشلكالت اساسلی        ی یينی و قومی مییفاوت هایارند که 

د و حتی اگر زوبین یارای خواستگاه قومی مشترك نیز باشند بسیاری میان زوبین شون

ی میی و مییتلی را حل. و هضلم نهاينلدد     یفاوت هانهی یوانند ههواره مشكالت ناشی از 

و یرگیلری )حتلی     يی میتواننلد موبلب  چلالش   یفلاوت هلا  چگونه چنلین   اين کهف م 

بامعه  یرخاب ههسر بدبختی( زوبین باشند بسیار م م استد عقیده غالب یر ایبیات انت

غرب یر موری ازیواج افرایی که یارای خواستگاه میی و قومی مشترك هستند اين اسلت  

 به يكديگر و کسب رضايت و موفقیت یر رابطه خویت وبوی شباهتها  عیت بذب آن تکه

هلای میلان    باشلدد املا عقیلده ازیواج زوج    ملی هلا   آنهای فرهنگی یر پر زمینه رهنی 

نهايد  فرهنگی متفاوت هستند به اين یفكر حهیه می مبدأخواستگاه و فرهنگی که یارای 

یواننلد شلريک    کند که چرا افلرای نهلی   سازی و بیان می می و اين عقیده را با چالش روبرو

 زندگی خوی را از پر مرزهای فرهنگیت میی و زبانی انتخاب کنند؟  

حلول   تو مباحثله کننلد کله یحقیلق و بررسلی      ی که برخی از محققین بیان ملی زمان

یواند یر ايجای فضای صلهیهی و یرك یوطرفله    فریی و فرهنگی یر بامعهت میها   یفاوت

قوی بسیار مثهرثهر باشدت  بنظر میرسد برخی یيگر از محققین مسیر یيگری را انتخلاب  

بالقوه یرونی های  کار یشواری را که نیازمند واری شدن به ینشها  آن دپیهايند می کریه و

خلوی  هلای   باشد را پذيرفته و محور فعالیلت  می یر روابط زوج های میان فرهنگیموبوی 

هلايی کله    رسد اين گونه مطالعات بجای یاکید بلر روی یيلدگاه   قرار یایه اندد  به نظر می

-ملی ايیی یاکیلد  لرخندت روی مسل لچل  شريک مساعی بالقوه افرای میلحول صهیهیت و ی

باشند کله ههسلر خلوی را از آن     می برای افرایی و بیزاری  نهايند که یداعی کننده یرس

 گزيندد  سوی مرزهای فرهنگی خوی برمی

هلای میلان    یلرت یشلكی. خلانوایه    روابط میان فرهنگی و حتی یر بعد خاص روزگاری

ی سال هلا اما یر  تشد و پیچیده نگريسته می ۴فرهنگی به عنوان يک مسئیه بذات غامض

ی میلان فرهنگلی یر بواملع    زوج هلا بولیلت علام   اخیر ما شاهد رشد یعدای و میلزان مق 

                                           
1
 Relation Problems 

2
 Matrimony Dissatisfaction 

3
 Divorce 

4
 Problematic 
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 به با یوبهکنیم  می ايم و یر حال حاضر یر نقطه ای ايستایه ايم که احساس مختیف بویه

 اندك استد بسیارها  آنآگاهی مان نسبت به ها  رشد روزافزون اين گونه زوج

برطلرف  ها  جیرباره اينگونه زوما را بینشی  اين کتاب یالش میكند یا خال اطالعایی و 

و هلا   فص. ینظیم شده است و یالش یاری ابعای مختیف چلالش  ۱۱نهايدد کتاب حاضر یر 

را بله عنلوان بامعله     آمريكارا بررسی نهايدد نگارندهت بامعه ها  اين گونه زوجهای  یغدغه

یارای کنلد کله    ملی  خوی انتخاب کریه است و روی زوج هايی مطالعله  یپژوهش ماری وآ

یلیل.   تد موللف کتلاب حاضلر   باشلند  ملی  ا نژایی و يا فرهنگی متفاوتخواستگاه قومی ي

میلان  هلای   گسلتریگی معضل. زوج   به عنوان بامعه نهونله خلویت   آمريكاانتخاب بامعه 

به عنلوان يلک کشلور م لابر      آمريكااو معتقد است  دکند می فرهنگی یر آن بامعه بیان

از  تباشلد  ملی  ور اساسی یرگیرپذير يكی از کشورهايی است که با اين پديده ابتهاعی بط

ای مناسب برای یحیی. و بررسلی ايلن پديلده نلو ظ لور       هیواند بامع می آمريكا جاين رو

 باشدد  

کله ايلن پديلده را     نگارنده یر فصول مختیف کتاب موضوعات و مسلاي. مختیفلی را  

ی هازوج به پديده  ۱یوبه سیستهاییک تمانند دیهد سازند را موری یوبه قرار می می متاثر

هلای   ت کشلهكش و یرگیلری  ۴ت روابلط میلان ایيلانی   ۳ی یو زبانیزوج هات ۲میان فرهنگی

ایخلار   )مانند میزان متفلاوت فرهنلگ پلذيری زوبلین(ت    ها  زوجموبوی یر میان اينگونه 

هلايی بلرای حل. معضلالت خلانوایگی و       حل.  های متفاوت برای بدسلت آورین راه  روش

ينترنت برای يافتن ههسر از سلاير کشلورها و   ههچنین آسیب شناسی پديده استفایه از ا

 فرهنگ هاد

یوان اين کتاب را به سه بخش یقسیم کلری یر بخلش اول موللف یيلد      می بطور کیی

ای را مشلاهده   مخاطبان ارائه میدهلد یلا از طريلق آن پديلده     معرفت شناختی خاصی به

متفاویی های  آرمان وها  آل يی از بوامع مختیف که یارای ايدهها انساننهايند که یر آن 

 آيندد یر فص. اول نويسنده يک یحیی. نظلری سیسلتهاییک   هستند یر کنار هم گری می

یهلد و   ی میلان فرهنگلی ارائله ملی    زوج هلا از برخی عوام. موثر یر ايجای یفاوت میلان  

                                           
1
 Systematic care 

2
 Intercultural coules phenomenon 

3
 Bilingual Couples 

4
 Interreligion Relations 
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یوب ی خاص به اههیت نژایت بنسیت و طبقه ابتهاعی یر یعیین قدرت و حقلوق ويلژه   

وبلوی یاری نشلان   هلا   زوجیر روابلط ايلن گونله           معهوال گری که يک ههسر نسبت به یي

خلوی   ۱ی میان فرهنگی یر روند گسترش سیستم پیچیلده و چنلد اليله   زوج هایهدد  می

 مبلدأ هلای   باشند مانند خلانوایه  می قرار یارند نیزها  آنهايی که یر  متاثر از ساير سیستم

های اقتصلاییت حقلوقی و سیاسلید     و سیستم  مبدأی فرهنگ هاخانوایه اصیی زوبین(ت )

یاکیلد یاریت  هلا   نگارنده یر فص. اول روی سه حوزه کییدی یر پويايی نظام اين خلانوایه 

کننلدج ب( قلدرت میلان     یر آن زندگی ملی ها  زوجاصیی اکوسیستهی که های  الف( بنبه

با گسلترش روابلط زناشلويی     زمانموبوی یر روابط زوبینج ج( یغییرایی که طی  ۲فریی

 یهدد   می پويايی نظام خانوایه رخ یر

هايی کله مهكلن اسلت یر مسلايیی نظیلر       ها و چالش یر فص. یوم نگارنده کشهكش

هلای   و بشلن هلا   ازیواجبرنامه ريزی برای بشن ازیواج روی یهد را مطرح ساخته استد 

یربلاره مسلايیی نظیلر     آينلده هلای   ها و چالش یوانند شاهدی برای کشهكش عروسی می

ی کله افلرای برآملده از    زمانباشندد  ۳آورین شعائر فرهنگی و یينی   ریی و بجاخویسازی ف

گیرنلد یلا بلرای شلك. یاین يلک رابطله        های متفاوت یصلهیم ملی   و پیشینهها  فرهنگ

شلوند و مهكلن    زناشويی یر کنار هم قرار گیرندت مرزها و مفاهیم کییدی یچار چالش می

بلین   از هلم بپاشلند و از   اين کله ار گیرند و يا است اين مفاهیم و یعبیرات موری یايید قر

؟ چه نوع ب ان بینی موری یايید و یاکیلد قلرار   معنای واقعی خانوایه چیستبروند مانندج 

 گیری؟   می خانوایه قرارنگرش گرفته و محور اصیی 

را به عنوان يک منبع م م برای یعلامیی یوطرفله ملوری سلنجش قلرار       ۴نويسنده اب ام

های آشنا برای هر یو طرف  ای یاری که نزیيک شدن به آیاب و رسوم و روشیهدد اواعتق می

یواند م م و حیایی برای طراحی و برپايی يک مراسم شام. و مشلهول و مناسلب    بسیار می

کند یا نشان یهد که چگونله اب لام بلرای     باشدد نويسنده یر ایامه مثالی را مطرح می ازیواج 

مفید واقع شده استد یر واقع نويسلنده قصلد یاری بیلان     يک زوج یر برپايی مراسم ازیواج

و یعلابیری اسلتفایه نهاينلد کله یر هلر یو      هلا   کند که چنین زوج هايی بايسلتی از نشلانه  

                                           
1
 Multi Layer 

2
 Inter Person 

3
 Cultural & Religious Rituals 

4
 Ambiguity 
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بلالقوه یر  هلای   باشد یا از طريق آشنايی پنداری از چلالش  می فرهنگ یارای مف وم و معنی

الل اين مثال خواننلدگان را یعلوت   هر یو طرف ابتناب نهايندد نويسنده قصد یاری یا از خ

های چندگانه ای که مریم  نسبت به يلک   ها و بریاشت نهايد یا یوبه ويژه ای نسبت به اليه

 شعار یينی و آيین فرهنگی واحد خواهند یاشت مبذول یارندد  

های  زوجرا یر روابط  ۱ت نگارنده یالش یاری یا يک رويكری خریمندانهیر فص. سوم

ارزش هايی نظیر برخوری  بتوانند یرگیریها  آنا ن د یا از اين رهگذر بن میان فرهنگی

ت مشكالت ناشی از عدم برقراری اریباط میان زوبلینت علدم   ۲ی فرهنگی يا نژاییها

هلای مختیلف ايجلای     و شلبكه  مبلدأ های  یوبه به هويت و شخصیت طرفینت خانوایه

را ملديريت و   ۴هنگلی فرايند شلك. گیلری فرزنلدان یو فر    و ۳استرس کننده فشار و

یاثیر با را ههراه  5گرايی بهع -سامان یهندد نويسنده قصد یاری بعد ارزشی فریگرايی

آن بر روی انتظارات فریی یر روابط زناشويی و اههیت یرك یرست از سلطح رشلد   

قرار یهلدد او یر ایامله بله    و بررسی هويت فرهنگی و نژایی زوبین را موری سنجش 

پریازی و سپر با ارائه چند روش راهبریی  ن یوفرهنگی میمسائ. حول رشد کویکا

ی میلان فرهنگلی بله    زوج هلا های موبلوی یر روابلط    چالش اين گونهبرای مديريت 

 گیری می پریازید  نتیجه

 یأمل.  شويم که نويسنده یالش یاری به یحیی. و می یر ایامه ما واری بخش یوم کتاب

های گونلاگون زبلانی و نلژایی بدسلت      ه نظامیر یرباره فرضیات خاصی که از مطالع یقیق

یهلد کله يكلی از زوبلین از      مده اند بپریازید او محور فرضیات خوی را زوبی قلرار ملی  آ

هلا و   باشدد یر فصل. چ لارت نگارنلده بله مباحثله و اظ لار نظلر یربلاره گفتله          می آمريكا

د او ايلن  ریازیپل  ملی ها  آنهای  ها و خواسته و آرزو میان فرهنگیهای  زوجهای رايج  سخن

را ملوری یوبله قلرار     "يک زبان متفاوتت یصويری متفاوت از زندگی اسلت "عقیده را که 

گیری و ساختار اين  شك. هم چنینیهد و یاثیرات زبان را بر روی انتظارات زوبین و  می

 نهايدد   ها را بررسی می گونه خانوایه

                                           
1
 Mindful Approach 

2
 Cultural 7 Ethnical Values 

3
 Pressure & Stress Networks 

4
 Bicultural Children 

5
 Individualism-Collectivism 
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پلریازید او   ر قرن اخیر ملی یر فص. پنجم  نگارنده به موضوع اينترنت و یاثیرات آن ی

بلرای رويلاپریازی و اغلواگری مناسلب و             کلامال   ۱کند که فضای سايبر و مجازی بیان می

آل خلوی بله    ها مریان غربی را برای يافتن ههسلر ايلده   آمایه است و چگونه برخی سايت

کننلدد یر ايلن فصل. موضلوعایی نظیلر       بستجوی زنان شرقی یر اينترنلت یشلويق ملی   

پریازی بنسی ملوری بررسلی و یحییل. قلرار      ت قدرت اقتصایی و خیالهاعییهايالت ابت

کند که فضلای اينترنلت محیلی بلرای رهلا شلدن و آزایی از        گیرید نويسنده بیان می می

 و بله نقلد ايلن پديلده نلوين عصلر مدرنیسلم        باشلد  ابتهاعی افلرای ملی    های محدویيت

روح افرای کااليی بلرای کسلب   نويسنده معتقد است یر عصر حاضر احساس و  دپریازی می

   باشدد می سویهای کالن و یجارت از سوی سرمايه یارای غربی

را از  ۳پلریازی و ايلن پديلده فراگیلر     ملی  ۲یر ایامه نگارنده به نقد روند ب انی سلازی 

بخصلوص  ها  یهد و نقش آن یر یضعیف خانوایه می مختیف موری یحیی. قرارهای  نظرگاه

 یهدد می را موری بررسی قرار میان فرهنگیهای  خانوایه

هلا و   خواننده را با شك.نگارنده باشد  بخش سوم کتاب حاضر که یارای پنج فص. می

سلازید نويسلنده بلا طلرح و یحییل. کلرین        های خاص میان فرهنگلی آشلنا ملی    ساختار

ی م لم ايلن   سلئوال هلا  یلالش یاری یلا   ها  زوجها و ساختارهای مختیف اين گونه  یرکیب

احتهلال یاری کله   هلا   سلئوال ی یاکید قرار یهد که یر صورت غفیلت از ايلن   حوزه را مور

کله بلا عنلوان     هفلتم پژوهش حاضر یچار انحراف از اصول نظری خوی گلریید یر فصل.   

هايی را کله یر بلذب و نزیيكلی زوبلین      آمده استت نويسنده مولفه «۴سویای متفاوت»

اقتصلایی  ريخی و سیاسلی یلا  يی نقش یارند را یر يک بسلتر ابتهلاعی  آمريكا-روسی

هلای   کند و به یرکیب را بررسی می «5مری و زن واقعی»کندد او یعابیر فرهنگی  یحیی. می

و هلا   زی و بله کنكلاش یر ملوری ناکلامی    پلریا  يی ملی آمريكلا  -ی روسلی زوج هلا آل  ايده

 پریازید میها  ناامیدی

                                           
1
 Syber & Virtual Space 

2
 Globalization 

3
 Pervasive Phenomenon 

4
 Different Transaction 

5
 Real Man & Woman 
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منطقی و واقعی ی پاسخ هاهايی نظیر سئواالت زير  نويسنده یالش یاری برای سئوال 

بیابدد عوام. موثر یر رشد و یوسعه روابط میان فرهنگی چیست؟ چگونه آگلاهی نسلبت   

 یأمل. ت انديشله و  احتهلاال د ساخت یا یر ملوری سلاير   هها ما را قایر خوا به اين ساختار

 نهايیم؟

يی ملی پلریازی کله يكلی از زوبلین از      زوج هلا تم نويسنده به یوصلیف  شیر فص. ه

 باشدد نويسلنده بیلان ملی    اسپانیولی( و یيگری فریی غیر اسپانیولی می) ی الیینآمريكا

ی میلان  زوج هلا و پويلايی   ۱کند که چگونه قدرت و امتیاز و حق بر روی ساختار هويلت 

 گذارید   فرهنگی یاثیر می

 :ی میلان فرهنگلی  ازیواج هلا یر هلا   هنلدی  –آسیايی "که یحت عنوان  ن میر فص. 

نويسلنده بله    تآمده است "های برون نژاییسیت و پیوندپذيریت بن ی فرهنگییفاوت ها

پریازی که چگونله فرهنلگ پلذيریت فاکتورهلای م لم و       یوصیف و یشريح اين مسئیه می

ی فلرییت سلاختار خلانوایهت    ارزش هلا موثر یر شك. و یوسعه روابط میان فرهنگی نظیر 

یهلدد افلرای    می ر قرارو یاثیرات آن را یر یحت یاثی ۲های بنسیتی انتظارات اریباطیت الگو

یارای سطح فرهنگ پذيری متفاوت هستندد نويسنده  آمريكاساکن یر  یها ی بامعه هند

زن و شلوهر هلر یو از افلرای      ۱کنلد:   زیواج میان فرهنگی یهرکلز ملی  بر روی یو نوع ا

يكی از زوبین هنلدی   - ۲ دبامعه هندی اما یر سطح فرهنگ پذيری با هم یفاوت یارند

هلا بلالقوه یر  میلان     ها و یلنش  باشدد او یر ایامه به وبوی چالش یر هندی میو یيگری غ

 نهايدد        کند و آن را بررسی و یحیی. می ی نوع یوم اشاره میزوج ها

به ايلن   دآمده است "ی طی شدهراه هاهای ب م رسیده ت  پ."هم که با عنوان یفص. 

هلا و علدم رضلايت     ا واکلنش مسیهان ب ی مسیحیزوج هاپریازی که چگونه  موضوع می

باشلندد   یسلت یر گريبلان ملی    مبلدأ های نژایی و بوامع  هات گروه شديد از سوی خانوایه

را منحصر بفری و خاص ملی سلازی را   ها  ازیواجرا که اين گونه  آنچهنگارنده یر اين فص. 

 ی میلان ایيلانی  زوج هلا های بالقوه میان  کند و یر ایامه به یحیی. وبوی ینش یشريح می

 پریازید   می

                                           
1
 Structure of Identity 

2
 Gender Patterns 
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نويسنده نظری ابهالی و کیلی بله پژوهشلی کله یر حلوزه یريلای        يازیهمیر فص. 

انجلام شلده اسلت یارید او بلا      ۲بامايیكلا روی روابط میان فریی با محوريت بر  ۱کارائیب

های موبوی  يی یالش یاری یا چالشآمريكامقايسه فری سیاه پوست بامايكايی با يک فری 

یلاريخی یر  هلای   یهلدد پلر زمینله    ا میان اين افرای بخوبی نشان یر روابط میان فریی ر

 ۴رعیتلی  و موبب بوبوی آمدن يک روح ارباب ۳ناخویآگاه ترهن و روان اين گونه زوبین

به عنوان عامل. ملوثر   ها  شوید و یاثیر اين روح مخرب یر اين گونه خانوایه می یر خانوایه

يی بسلیار ملوری یوبله    آمريكاو سفیدان  یر روابط میان فریی میان سیاهان بامايیكايی

و ههراهی را ت مف وم یطابق 5قرار گرفته استد نويسنده با یكیه بر نظريه وابستگی متقاب.

گیلری   ی فرهنگلی قلرار ملی   ارزش های فریی یر یفاوت های که یحت یاثیر زمان       خصوصا 

یری یر روابط های ینش و یرگ را به عنوان ريشهها  یفاوتهد و اين  موری سنجش قرار می

 یهدد   موری خطاب قرار می آمريكامریمان حوزه کارايیب و 

فرهنگلی و میلی از طريلق ازیواج مهكلن اسلت ههلراه بلا مقاوملت          یعبور از مرزها

کله یر اغیلب    بلا وبلوی ايلن    باشددها  آنو يا طری شدگی از سوی  مبدأخانوایه و بامعه 

هلای حلاکم و    آملوزه   ريلان ی مختیلف از سلوی ب  فرهنلگ هلا  مواری انتخلاب ههسلر از   

ها مهكن است نسبت  شوی  اما خانوایه های ارزشی بامعه موری مخالفت واقع نهی سیستم

باشلد مقاوملت    به ازیواج با فریی که یارای یينت طبقه ابتهاعی و فرهنگ متفلاوت ملی  

نسبت به قبلول فلریی کله یارای پلیش زمینله      بامعه  بزرگ یرهای  نشان یهند و گروه

د بلا ايلن حلال بسلیاری از افلرای ايلن       احتیاط بیشتری از خوی نشان یهند استخاربی 

های ارزشی را نایيده گرفته و برای یشكی. زندگی مشترك خوی با يک  ها و سیستم موزهآ

شلوند   ی فرهنگیت قومیت یينی و ددد با شجاعت با اين موانع روبرو مییفاوت هافری یارای 

 خرندد و خطر طری شدن را به بان می

های مفیلد   ها و روش و شیوهها  کتاب حاضر قصد نداری با موری یوبه قرار یاین یالش 

را افلرایی متهلايز یر   هلا   آنکننلد   شان یجربه می یر روابط و زندگیها  زوجکه اين گونه 

                                           
1
 Caribbean Sea 

2
 Jamaica 

3
 Unconsciously 

4
 Master & Peasant 

5
 Theory of Reciprocal Dependence 
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یارای بامعه نشان یهلدد بیكله یلالش یاری یلا اصلول یرون پیونلدی ) ازیواج بلا افلرای         

ا به چالش بكشاند و یريچله ای نلوين بلرای بدسلت آورین     فرهنگی و نژایی( ر یههگون

هلا   آنکله   ههان طلور ف م عهیق یر و یعام. سازنده متقاب. نسبت به يكديگر بگشايدد یا 

ی فرییت ساختاری و فرهنگی را کله ايجلای کننلده یهلايز و یفلاوت هسلتند را       یفاوت ها

یهند و  امیدوارانه  فتگو قرار ی آشنا را موری بحث و گارزش هاو ها  نشانه تکنند یجربه می

 های اریباطی فراگیر و کام. را یجربه نهايندد     ها و آموزه روش
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