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)بو فرانسوی:  بالماسکو  

Balmasque 

نوعی مراسم جشن است کو در آن مدعوین با لباس مبدل و نقاب در آن شرکت  (  

ىای جشن بالماسکو شناختو نشدن افراد شرکت کننده در آن است. کنند. از ویژگی می   

گردد. ىای میانو بر می ىای آن بو سده ىا و مراسم بالماسکو، دارای اصالتی تاریخی در قاره اروپا است و ریشو میيمانی  

  

 دردىای جامعو

. برخی از دردىای جامعو را کو سالياست بو آن عادت کرده ایم  

می دانم. تفکری کو میگوید یک فرد یا باید از ىمو لحاظ الگو باشد یا اساساً « الگوی کامل»بو « اعتقاد»نخستین درد را 
مجموعو ای از خوبی ىا و »میکند. تفکری کو ىرگز نمی پذیرد انسانيا، « ىیچ»یا « ىمو»الگو نیست. تفکری کو انسانيا را 

یا شیطان بودیم و یا فرشتو.  یعنی ترکیب این دو کو اگر چنین نبود،« دنانسان بو »ىستند و اساسًا « بدی ىا  

این تفکر ىزینو ىای زیادی را بو جامعو ما تحمیل کرده است. برای جستجوی الگو نیازمند باستان شناسی تاریخی ىستیم. 
مانده باشد. در اثر ىمین  جستجوی کسانی چنان دوردست، کو بدیيایشان محو شده و تنيا فسیمی از خوبیيایشان بر جای

تفکر است کو از انسانيای زنده تقدیر و تجمیل نمیکنیم. چو آنکو میترسیم امروز تحسینش کنیم و فردا حرفی بزند یا کاری 
با یک زندگی  –بکند کو بو مذاق ما خوش نیاید. فقط وقتی مرد و مطمئن شدیم دیگر کاری نمیکند و حرفی نمیزند، او را 

بو الگوی جامعو بدل میکنیم. –سانسور شده   

اما خوب شعر بگوید.   نیاموختو ایم کو یک نفر میتواند معتاد باشد، اما فمسفو را خوب بفيمد. یک نفر میتواند الکمی باشد،
یک نفر میتواند خیانتکار باشد اما ریاضی را خوب بیاموزد. یک نفر میتواند نماز نخواند، اما اقتصاد را خوب بفيمد. دلیل 

بو  –یک جا داشتو باشیم. با تمام وجود بر این باورم کو جستجوی کسی کو « من و تو»را « آنچو خوبان ىمو دارند»میشود ن
است.« بت پرستی»و « بت سازی»ىیچ ایرادی ندارد و سراپا حسن است، ریشو ی  –سمیقو ی ما   

میبینیم و ایرادىای بزرگ پنيان را « بزرگ»را می نامم. ایرادىای جزئی کوچک « ظاىر بینی و کوتو نظری»دومین درد را 



می پنداریم.« کوچک»  

عادی تمقی « دود خودرو را بو حمق خمق دادن»عیب است. اما « دود سیگار را بو حمق خود دادن»فرىنگی کو در آن 
 میشود.

، طبیعی است.«سرمستی از قدرت»جرم است و « مستی از شراب»فرىنگی کو در آن   

بو فراموشی سپرده میشود.« پاکدامنی»اولویت است اما « حفظ حجاب» فرىنگی کو در آن،  

زشت است اما بیرون ریختن زبالو از خودرو، زشت تمقی نمیشود.« کثیفی خانو»فرىنگی کو در آن،   

زیرکی   است اما خریدن غیر قانونی مجوز یک کارخانو،« دزدی»فرىنگی کو در آن، برداشتن یک قطعو از یک کارخانو، 
.است  

زدی، ىمچنان « تيمت»کردی و « غیبت»نخوانی، از حوزه ی دین خارج ىستی، اما اگر « نماز»فرىنگی کو در آن، اگر 
 مومنی.

« روز قضاوت»را بو « قضاوت در مورد دیگران»اما صبر نداریم تا   ایمان داریم،« قضاوت»فرىنگی کو در آن، بو روز 
 موکول کنیم.

را تجمیل! چنین میشود « سرطان ىای بزرگ پنيان»را تنبیو میکند و « ایرادىای کوچک آشکار« جامعو،  و بدتر از آن اینکو،
در میانو ی شير آزادانو میگردند.« دم خروس پنيان»دستگیر میشوند و دزدان، با « دختران با تار موی آشکار»کو   

دىا سال عمر مردم را در پای اینترنت، اعدام میشود و آنکو ىر روز ص  چنین میشود کو آنکس کو یک نفر را کشتو است،
 بو دلیل کندی و کنترل محتوا، تمف میکند، آزادانو بو زندگیش ادامو میدىد.

بو نظر می رسد این نگرش فرىنگی، ریشو ی تاریخی نیز دارد. چنانکو ظاىرًا از زمان سعدی، عادت ما بر آن بوده کو 
…ده ایمرا رىا میکر « سگ ىا»را می بستو ایم و « سنگ ىا»  

را نادیده « گناىان بزرگ»را بزرگ میشمارند و « اشتباىات کوچک»نگاه میکنند، « بو ظاىر»و در فرىنگی کو مردم 
بر چيره بزنی. « ماسک»نمیدىدد، باید ىر روز یک « حق خطا کردن»میگیرند، فرىنگی کو تو را معصوم میخواىد و بو تو 

شکمی زندگی میکنی و در بیرون شکل دیگر. با ىر گروه از دوستانت بو شکمی ىیچ کس واقعیت تو را نمیداند. در خانو بو 
حرف میزنی. در رسانو ىا یک حرف میزنی و در زندگی شخصی بو شکل دیگری زندگی میکنی. در ورود بو سازمان خود، 

…چادر بر سر میکنی و شب ىنگام، در ميمانی ىا پرسو میزنی  



ست. بالماسکو ای کو میمیون ىا نفر در آن نقش ایفا میکنند. گویی کو بالماسکو ی بزرگی در کار ا  

…ىر یک نقابی بر چيره: نو برای یک شب. کو تا لحظو ی مرگ  

 

 

 

 چطور حساسیتياي بي دلیمم را كم كنم ؟

  

دیدني شاید من ىم جزو آن دستو از آدميائي باشم كو در روزىاي تعطیل و یا یكي از مراسم ىاي خاص اوضاع و احوالم 
باشد ! چون استرس برنامو ریزي از یك طرف و پس از میيماني و مراسم ىائي كو طي شد كاوش و موشكافي صحبت ىاي 

و در مرحمو بعد حسابي از خودم بازپرسي میكنم   دوستان یا فامیل از طرف دیگر كو عمده آنيا را با منظور فرض كرده ام
و شاید چندین روز یا ىفتو بر سر این موضوعات عصبي و كالفو میشوم !!! كو چو چیزىائي را باید و یا نباید مي گفتم  



 البتو میدانم كو معموال این طور آدميا در طول روز بارىا در یك چرخو معیوب گرفتار میشوند یعني :

" احساساتشان جریحو دار میشود مثال فكر میكنند : " چرا فالن دوست صمیمیم با من تماس نگرفتو است ؟  -اول  

تمامي دالیمي را كو ممكن است دوستش را ناراحت كرده را تصور میكنند : "حتما من چیزي گفتو ام كو اورا ناراحت  -دوم
 كرده است ! "

خودشان با ىمین تصوراتي كو ىنوز اثبات نشده در مورد طرف مقابل جبيو گرفتو و عصباني میشوند : " . . . . "  –سوم   

رات چرخشي در نيایت متوجو مشود كو ىیچ اتفاقي نیافتاده و ىمو این فكر و خیاليا اشتباه خالصو بعد از ساعت ىا تفك
بوده است . )فالن دوست صمیمي بیمار است یا بشدت گرفتار است و آنقدر درگیر كارىاي غیر مترقبو است كو فرصت 

 نكرده با شما تماس بگیرد ! (

ىستند اما بطور ناخودآگاه بارىا و بارىا در این چرخو گرفتار میشوند . واقعا بعضي از این افراد كامال ميربان و منطقي  

درصد جمعیت دنیا نازك دل و فوق العاده حساس ىستند البتو این آدميا نسبت بو 02تا  55آمار نشان میدىد كو تقریبا 
نيا دلتنگ میشوند و اگر احساسات سایرین ىم بسیار حساس اند و با عواطف آنيا ىماىنگي دارند یعني براي غصو ىاي آ

 آنيا دچار مشكمي شوند از كمك دریغ نمیكنند .

 ولي آدمياي بسیار حساس با مشكل بزرگي روبرو ىستند :

وقتي در مورد گفتو ىاي دیگران بیش از حد دقت و كاوش كنیم دیگر بو اظيارات درست آنيا ىم واكنش بیش از حد نشان 
پیچیده تر كرده و تجزیو و تحمیل بي پایان ذىنمان را در بر مي گیرد . ىمین  خواىیم داد . بو این ترتیب مشكالت را

نشخوارىاي فكري باعث افسردگي مي شود . این خصوصیت بو نحوه خود شناسي و تعریف شخصیت خود افراد بستگي دارد 
 . 

ىمكارانش در مورد او مزاح بو عنوان مثال وقتي اعتماد بو نفس شخصي فقط بو شغل او بستگي داشتو باشد . . . وقتي 
میكنند بو شدت آسیب مي بیند در حالي كو اگر مادر شوىرش از كثیف بودن شیشو ىا حرفي بزند اصال برایش ناراحت 

 كننده نیست .

تحقیقات نشان میدىد حساسیت بو اظيارات منفي دیگران آنقدر در افراد حساس تاثیر گذار است كو جراحت عاطفي وارده بو 
ن قسمت از مغز را تحریك میكند كو درد جسمي در آن قسمت مغز ثبت میشود . پروفسور كاگان كو چند دىو است آنيا ىما

 در دانشگاه ىاروارد در این مورد تحقیق میكند معتقد است بو تدریج با صنعتي شدن جوامع حساسیت بشر ىم كمتر میشود .



بیشتر از مردان در مورد احساسات مردم فكر میكنند . بو ىمین در این بین نباید از نقش جنسیت غافل شد . زنان بسیار 
دلیل مردان خونسرد و بي تفاوت ترند و زنان گرم تر قابل قبول تر و بیشتر از مردان روي روابط شان سرمایو گذاري میكنند 

 . 

بر مي خورند .  بو ىر حال آدمياي زود رنج كو بیش از حد حساس ىستند معموال در روابط اجتماعي شان بو مشكل  

 و اما راه حل :

دقت كنید ببینید با چو كسي حرف میزنید . انتظاراتتان را نسبت بو شرایطي كو او دارد در ذىن خودتان بپرورید .( 5  

نشخوار فكري ممنوع ! بو خود اجازه ندىید كو ىر فكري كو دلتان میخواىد داشتو باشید. تالش بیمورد جيت پیش داوري ( 0
ني نكنید.و ذىن خوا  

یكبار شنیدن كافي است . با دوستانتان مطرح نكنید . مطرح كردن یك موضوع آزار دىنده باعث یادآوري و تكرار سطح ( 3
بیشتر بو حساسیت وارده دامن میزند.  اضطراب و افسردگي ناشي از یك پیش داوري مي گردد كو این خود  

ه ندىید تمركزتان روي موضوع ناراحت كننده باشد .یعني اجاز  ۀنزدیكترین راه خروجي را پیدا كنید ( 4  

اگر انتقادي صورت میگیرد بو جاي اینكو نوك پیكان انتقاد را بو سمت شخصیت خود نشانو بگیرید بیشتر بو فكر نقاط ( 5
 مثبت بوده و نسبت بو اصالح موردي كو موجب نقد گردیده باشید .

.عاقالنو بیاندیشید و عاقالنو صحبت كنید   (6  

حق بدىید !  (7  



 

  



 

 

کند. انسان اما در پیوند غریزه و فرىنگ و  شناسد و از قوانین ژنتیک و تکاممی پیروی می طبیعت چیزی بو نام رمانس نمی
  .تخیل، دستور طبیعت برای تولید مثل را بو دنیای پر رمز و راز عشق و سرمستی مبدل کرده است

گوید آمریکایی میوودی آلن، کارگردان و بازیگر شيیر  : 
Sex is the most fun you can have without laughing 

توانید بدون خندیدن انجام دىید ترین کاری است کو می سکس مفرح  

ىا ىزار سال  نظر کنیم، کارکرد اصمی آن در ده ىا و مردىا در چند دىو اخیر صرف اگر از نقش سکس در روابط زن
ىا معتبر است . اما در بررسی این کارکرد،  نین کارکردی ىنوز ىم در بسیاری فرىنگگذشتو، تولید مثل بوده است. چ

زده خواىیم شد احتماال از غیرمنطقی بودن تقسیم وظایف دو جنس شکفت از این زاویو، نقش مرد بو چند دقیقو حرکات منظم  .
گیرد ای نو ماىو بو عيده می شود و زن وظیفو محدود می . 

ىا کو از نظر جسمی و روانی توانایی تولید مثل را دارند، برای بارور  ح این سوال اىمیت دارد: چرا زناز منظر "تکامل" طر 
اندازی کو مبتنی بر دشواری یافتن جفت مناسب است و مادر نیز  کردن تخمک نیازمند جنس دیگری ىستند؟ آن ىم در چشم

کند ل میىای موروثی خود را بو نوزاد آینده منتق تنيا نیمی از ویژگی . 

ای از تکثیر و تولید مثل موجودات زنده در روند تکامل بنگریم و زمانی را بو  برای پاسخ بو این سوال کمیدی باید بو مرحمو
ىای موروثی را تضمین  ىا در تقسیم خود، بقای خویش با ىمان ویژگی یاد بیاوریم کو تولید مثل امر آسانی بود. سمول

کردند می . 

گوید، دشواری این روند از  یمینسکی )مدیر بخش بیولوژی تکاممی موسسو عممی ماکس پالنک آلمان( میپروفسور مانفرد م
زا پس از مدتی بر سیستم ایمنی موجود زنده با  زا آغاز شد. در این شکل تقسیم سمولی، عوامل بیماری عوامل بیماری

کردند ىای ثابت غمبو می ویژگی . 

شد؛ بو مقاوم شدن دستگاه ایمنی در  گیری موجب تنوع ژنتیکی می سکس بود! یعنی جفتپاسخ تکامل بو این مشکل، اختراع 
کرد انجامید و نيایتا بو بقای موجود زنده کمک می زا می مقابل عوامل بیماری . 

 غریزه و فرىنگ



مروزی طی پنج میمیون سال گذشتو "انسانیان یا ىومینیدىا" کو رفتاری صرفا غریزی داشتند، تبدیل بو انسان ا ىوموساپیانس، )
ىزار سال پیش شکل گرفت ۰۲ىا حدود  ىزار سال پیش( شدند. قابمیت گفتاری انسان۰۲۲حدود  . 

ىزار سالو دارند. تنيا بعد از حل نسبی مشکل تغذیو با  ۰۲اند عمری  قدیمی ترین آثار فرىنگی کو بر دیوار غارىا یافت شده
ت اجتماعی و گسترش فرىنگ آغاز شد. در مسیر تمدن، آداب و رسوم و اىمی کردن حیوانات و کشاورزی بود کو مناسبا

اند و بسیاری از احکامشان بدون  اند کو الزاما توجيی بو نیازىای طبیعی آنيا نداشتو مذاىب منبع تنظیم مناسبات بشری شده
 .توجو بو نظم بیولوژیک چند میمیون سالو جسم انسان بوده است

ىا،  ىا بو کمک نيادىای مختمف اجتماعی با تعیین و تکمیف برای نیازىای طبیعی انسان در بسیاری از موارد حکومت
کردند و این امر پیش از آنکو الزمو اداره جامعو باشد در خدمت اعمال اراده سیاسی بود.  ىای شدیدی اعمال می محدودیت

کند. ارتباط این دو عامل  ماعی عمل میاما انسان امروزی موجودی است کو تحت تاثیر دو عامل بیولوژیک و فرىنگ اجت
تواند ىماىنگ یا متضاد با شرایط  شود و می نیز بو نوبو خود، تحت تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی ىر محیط تنطیم می

 .باشد

اجتماعی با آداب ویژه )پیش  -بيترین مثال در این مورد غذا خوردن است کو از صرف سیر کردن شکم، بو امری فرىنگی
، غذای اصمی، دسر، آداب غذا خوردن، ظروف و چیدمان( تبدیل شده استغذا . 

ای فرىنگی، تخیمی یا تغزلی  دستور تکاممی تولید مثل نیز در ىمین چارچوب از جنبو بیولوژیک صرف خارج شده و بو پينو
ىای اقتصادی و تجاری ىم قرار گرفتو است فرو روییده و البتو در ادامو، دستمایو حوزه . 

 دستورات بیولوژیکی و تفاوت زنان و مردان

مرتبو از  ۰۰۲ىا حدود  مانند. زن ىا جزء استثناىایی ىستند کو تمام سال از نظر جنسی فعال می در دنیای پستانداران، انسان
سنین  کنند. در مقابل میزان تولید اسپرم در مردىا چند صد برابر زنان است و تا گذاری می دوران بموغ تا یائسگی تخمک

 .بسیار باال ادامو دارد

شود، بو طور طبیعی از طریق حس بویایی انجام  تر شدن سیستم ایمنی بدن می انتخاب جفت مناسب کو باعث مقاوم
شود کو بو افزایش ترشح ىورمون  ىا پخش می گذاری، بویی از بدن زن اند کو در مرحمو تخمک گیرد. محققان کشف کرده می

انجامد جنسی در مردان می تستوسترون و تشدید میل . 



یابند. در تحقیق دیگری روشن شده  گذاری جذاب تر می ىا را در مرحمو تخمک ىای اجتماعی، زن ىمچنین مردان جدا از نورم
ىای ضدبارداری  کنند. زنانی کو از قرص گذاری، انعام بیشتری دریافت می کنند، در زمان تخمک تیز می کو زنانی کو استریپ

دىند اند، چنین بویی نمی کنند و یا مدتی طوالنی رابطو جنسی نداشتو استفاده می . 

مردان مختمف را بو زنان   در یک تحقیق، پروفسور کالوس وِدکیند و ىمکارانش از دانشگاه برن سوئیس، زیرپیراىنی
کننده دادند تا با بو کردن آنيا، نمونو دلخواه خود را انتخاب کنند شرکت ای را  ىا، نمونو د کو ىمو زناین پژوىش روشن کر  .

ىای ژنتیکی مناسبی داشتند. یعنی در صورت ترکیب دو ژن، نوزاد احتمالی صاحب  انتخاب کردند کو صاحبانشان ویژگی
شد تری می دستگاه ایمنی مقاوم . 

ىا  ت جنسی زنزمان، امر تولید مثل و لذت جنسی را پیش ببرد. اما آمیزش الزاما بو رضای تواند ىم آلت جنسی مردان می
دانند. این بو  خواىی جنسی مردان را باال بردن شانس ادامو حیات ژنتیک می شود. متخصصان بیولوژی عمت زیاده منجر نمی

شد و در ىر باروری  گردد کو ىر آمیزش جنسی بو دالیل مختمف زیست محیطی منجر بو باروری نمی روند تکامل باز می
رای زنده ماندن زیاد نبودمنجر بو تولد نیز، بخت نوزادان ب . 

مردىا آگاىانو یا ناآگاىانو، تحت تاثیر قواعد فرىنگی نوشتو و نانوشتو، دائما درگیر این غریزه ىستند. اما این ویژگی چند 
گیری تمدن دردسر آفرین شده است میمیون سالو "نرىا" بعد از شکل . 

ىای جنسی مردان. از این منظر،  ناپذیر یا خشونت ی سیریتواند توضیحی باشد بر اشتيا در نظر گرفتن این واقعیت، می
ماجراىایی مانند جنجال جنسی بیل کمینتون، رئیس جميور سابق آمریکا یا استراس کان، رئیس پیشین صندوق جيانی پول را 

توان غمبو رفتار غریزی بر توافق فرىنگی دانست می . 

 سکس یا عشق؛ پرسش ىمیشگی

گیری مغز در این میان چگونو  آلت تناسمی نیست بمکو مغز ماست. اما باید پرسید کو نحوه تصمیمترین ارگان جنسی ما،  ميم
شوند؟ عشق است یا سکس؟ اساسا چو دالیمی موجب میل و شور و کشش جنسی ما می .است  

ىا سکس عرضو  زنکنند تا بو سکس برسند و  غریزه و اراده در این عرصو چو اندازه نقش دارند؟ آیا مردىا ابراز عشق می
کنند تا بو عشق برسند؟ می  

 (محققان نظرات متفاوتی در این زمینو دارند، پرفسور کارل گرامر )محقق رفتارشناسی و بیولوژی تکاممی، استاد دانشگاه وین
ی انسان ای متعمق بو اواخر دوران تکامم شناسد. او اعتقاد دارد کو عشق، پدیده معتقد است طبیعت چیزی بو نام رمانس نمی

 .است



شوند.  شود کو بر اساس عالئم ظاىری بیانگر سالمتی انجام می انتخاب جفت مناسب بو واسطو دستورات ژنتیکی انجام می
دىند کو نمونو بارز  گذاری کشش بیشتری بو مردانی نشان می ىا در سیکل تخمک زن مردانگی" ىستند و در بقیو موارد بو "

کنند ری دارند توجو میت و نرم مردانی کو رفتار مالیم . 

شناس، استاد دانشگاه راتگرز و عضو مرکز تحقیقات تکامل بشری( معتقد است کو  در مقابل پروفسور ىمن فیشر )انسان
ىای پرفروش آناتومی عشق، جنس قوی، شیمی  تر از سکس است. ىمن فیشر نویسنده کتاب عشق امری تکاممی و بسیار قوی

 .عشق و سرمستی نیز ىست

گوید در پستانداران بعد از انتخاب زوج، میزان ترشح ىورمون دوپامین )ىورمون احساس رضایت( دو برابر  فیشر میىمن 
سی ثانیو، در فیل پنج روز،  شود، میزان تاثیر این ىورمون در موجودات مختمف متفاوت است، بو عنوان مثال: در موش می

کشد ىا تا بیست و یک سال طول می ساندر شامپانزه دو ىفتو، در روباه بیست روز و در ان . 

عممکرد سکس و عشق کامال متفاوت است. معموال بعد از سکس برای مدتی میمی بو انجام دوباره آن وجود ندارد، برعکس 
کند ناپذیر و شبانو روزی بو وصال فکر می شود، کنترلی بر جسم و ذىن خود ندارد و بو طور سیری کسی کو عاشق می . 

مغز افراد  شود کو فعالیت مغز آنيا، مشابو فعالیت  اند، دیده می مغزی افرادی کو در عشق شکست خورده  الیتدر بررسی فع
توان یک نوع اعتیاد دانست معتاد بو کوکائین است. یعنی عشق را می . 

 سکس در دنیای امروز

جتماعی، مرحمو جدیدی در بعد از انقالب جنسی اواخر دىو شصت میالدی در کشورىای صنعتی و تغییر مناسبات ا
شوند  ىا پیوستو بازتعریف می مناسبات انسانی ایجاد شده است کو دیگر محدود بو روابط پذیرفتو شده زن و مرد نیست. نقش

شوند و اشکال نوینی جایگزین ىم می . 

کو محصول ساختار پیچیده  ای تائید یا تکفیر کرد اما این تغییرات توان از جایگاىی اخالقی و سمیقو تغییرات فرىنگی را می
دىند ىای ما رخ می اقتصادی اجتماعی ىستند جدا از عالقمندی . 

در جوامع عشیرتی و کشاورزی، نیاز عمده بو نیروی کار بود و تشکیل خانواده و تولید مثل، راه مستقیم تامین این نیرو بو 
ر جمعیت از اىمیت باالیی برخوردار بود. در این گیری جوامع صنعتی و خدماتی، خانواده پ رفت. تا پیش از شکل شمار می

نقش ىزاران سالو برای اکثریت زنان، جایی برای حق و احساس رضایت فردی نبود. اما در پی رشد جوامع صنعتی و فعال 
رابطو ىا در  ىا در تولید و استقالل اقتصادی و برابری تدریجی حقوقی و قانونی، بازتعریف نقش، جایگاه و نیاز زن شدن زن

 .جنسی آغاز شده است



کند  سکس در مناسبات اقتصادی دنیای امروزی، در خدمت سودآوری نیز قرار دارد. بخش اقتصادی عموم پزشکی تبمیغ می
توانند از نظر جنسی فعال باشند وگرنو مشکمی جسمانی دارند کو با ویاگرا  کو مردان بو طور طبیعی در ىر شرایطی می

شود درمان می . 

ىا و نیازىایشان ارائو  گیری تخیالت جنسی مردان است و تعریفی نادرست از زن رنوگرافی ىم از عوامل موثر شکلصنعت پو 
رساند و  دىد. این صنعت با ارائو تصاویری بو ظاىر تابوشکن، بو جذابیت رازگونو و چند وجيی رابطو جنسی آسیب می می

دىد آن را در حد عممی بیولوژیک تقمیل می . 

است. فرىنگی چند ده ىزار سالو با  ای دارد کو بخش اعظم آن ىمچنان ناشناختو  ىا سالو خصات بیولوژیک میمیونانسان مش
ىای فردی، تربیت خانوادگی و اجتماعی نیز انسان را ىمراىی می کند. این مجموعو پیچیده، مانعی در برابر پاسخ  ویژگی

زد انسان استبو احساسات جنسی، سکس و چرایی آن ن واحد و نيایی  . 

 :وودی آلن تعبیر قصار دیگری در مورد سکس دارد
Is sex dirty? Only when it's being done right 

 آیا سکس کار کثیفی است؟-
 فقط وقتی کو درست انجام شود -

  



 سامبو یا ازدواج سفید از استکيمم تا تيران  
  نسرین اسفندیاری

 

سامبو)سوئد( سبکی از زندگی مشترک است کو در آن دو نفر بدون ازدواج رسمی یا مدارکی ثبت ازدواج سفید )ایران( یا • 
می کنند و رابطو عاطفی و جنسی با یکدیگر دارند.زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی, در        شده باىمدیگر زندگی

 بسیاری از نقاط جيان ىنوز بو صورت گسترده پذیرفتو نشده است.اما... ...

 

 

ازدواج سفید )ایران( یا سامبو)سوئد( سبکی از زندگی مشترک است کو در آن دو نفر بدون ازدواج  
 رسمی یا مدارکی ثبت شده باىمدیگر زندگی می کنند و رابطو عاطفی و جنسی با یکدیگر دارند.
ده زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی, در بسیاری از نقاط جيان ىنوز بو صورت گسترده پذیرفتو نش

است.اما ، دردىو ىای اخیر، زندگی مشترک خارج از ازدواج رسمی، تحت تاثیر تحوالت اجتماعی ، اقتصادی و فرىنگی در 
امروزه نگاه دیگری بو ازدواج دارد .   غرب و دیگر نقاط جيان آرام آرام بصورت سبکی قابل قبول در امده است. نسل جوان

مدیگر، قبل از ازدواج مدتی با ىم زندگی کنند! اما عمتيای دیگر شکل گیری و آنان الزم می دانند برای شناخت بیشتر ى
ىمزیستی بدون ازدواج رسمی چیست؟ جایگاه و اعتباراجتماعی ىمزیستی خارج ازازدواج رسمی در کشورىای   تمایل افراد بو 

 کو این سبک از زندگی قدمت بیشتری دارد چگونو است؟
بر آن بودم، کو چگونو در جریان  ید معضل اجتماعی یا ضرورتی گریز ناپذیر؟!ازدواج سفدر نوشتو قبمی خود، 

تشکیل خانواده   ىای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرىنگی و گسترش شيرنشینی ی چند دىو اخیر فرم ازدواج و دگرگونی
در تيران و دیگر کالن  ازدواج سفید، در ایران دگرگون شده است. با تغییر در فرایند ازدواج وتشکیل خانواده ، بو ىمراه آن

شيرنشینی و مدرنیزاسیون را بو عنوان یک    شيرىا در حال گسترش است. در تحمیل خود از فرایند پیدایش ازدواج سفید، پدیده
نی و مکانیزم مآثر، برای تحوالت اجتماعی ، بو ویژه دالیل تغییر روابط بین انسانيا مورد توجو قرار دادم . زیرا شير نشی

مدرنیتو بعنوان محرکی نیرومند، با ایجاد نيادىای اداری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرىنگی خود توانستو است موجب 
 تغییر و تحول در عرصو ی نيادىای اجتماعی ، زندگی و مناسبات خانوادگی شود.

در این زمینو الزم است بو    سوئد بپردازم.در این نوشتو برآنم کو بو دالیل و چگونگی شکل گیری و رشد پدیده "سامبو" در 
چالشيا و دشواری ىای قانونی، مخالفت ىای اجتماعی و برخوردىای کمیسا پرداختو شود. ىدف و پرسش اصمی من در این 
بررسی این است، چرا پدیده ىمزیستی بدون ازدواج رسمی با وجود تفاوتيای فرىنگی، اجتماعی، اخالقی و دینی در دو کشور 

 ران و سوئد شکل گرفتو است ؟ ای
خانواده ، ارزشيای ساختاری درونی آن و روابط بین اعضای خانواده بو عنوان یک نياد بسیار ميم اجتماعی مورد توجو 
بسیاری از فمینیستيا، جامعو شناسان ، مردم شناسان و روانشناسان قرار گرفتو است . آنان معتقدند نياد خانواده یک نياد 



ت کو بر مبنای سمسمو مراتب و جداسازی جنسیتی "مردانگی و زنانگی" ساختو شده است .در این ساختار اجتماعی اس
 جنسیتی مردانگی، بو عنوان ارزشی برتر در خانواده و بو عنوان معیار سنجش در جامعو قرار گرفتو است 

(Meurling &Lundgren &Lövkron. ) 
در شیوه معیشت از کشاورزی بو صنعتی و خدماتی و گسترش شيرىا، در کشور ىای غربی تحوالت اقتصادی، تغییر 

شاخص ىای اصمی درتحول ساختارو نقشيای جنسیتی در خانواده محسوب می شود. الگوی تحوالت اقتصادی و سیاسی 
نو تنيا بخش ميمی ازفرىنگ  . تحوالت  باعث تحوالت اجتماعی و فرىنگی زیادی شده است ۰۵٨۲-۰۵۹۲سوئد در سال 

باعث تحول در ساختارىای اجتماعی و جنسیتی شد. شيرىای بزرگ از جممو   مومی جامعو سوئد را تغییر داد، بمکوع
 استکيمم کانون ميمی برای ایجاد و بروز شیوه ىا و ارزشيای نوینی شد ند. 

ا شکل ىمزیستی و در گذشتو و تا زمانی کو کمیسا نقش و قدرت نفوذ بیشتری در جامعو سوئد داشت، ازدواج رسمی تني
تشکیل خانواده بود. اخالق مسیحی و مسیحیت لوتری، بیشتر بر جنبو ىای اخالقی و دینی ازدواج تاکید کرده و جنبو ىای 
دنیوی آن را رد می کردند. ازدواج عيد و پیمان مقدسی بود برای ادامو نسل ، پایداری خانواده و جموگیری از زنا. کمیسا ىای 

ایت قانون، مسئول کنترل افراد و خانواده بودند تا آنان مطابق با تعالیم اخالق مسیحی لوتری زندگی و سوئد ىمچنان با حم
عمل کنند. کمیساىا، برای حفظ فرامین مذىبی و عفت عمومی، در چارچوب نظم و انضباط دینی ، قدرت قانونی داشتند کو 

يت ثبت ازدواج نو تنيا برای فرد بمکو برای کمیسا و دولت از مجازاتيای سنگینی را برای متخمفین اتخاذ کنند . بو ىمین ج
 اىمیت حیاتی برخودار بود.

در سوئد باعث بوجود امدن کارخانو ىا، کارگاه ىای  -۰٨۵۲۰٨۹۲توسعو شتابان تجارت ، صنعت و رونق اقتصادی دىو 
تولیدی ورشد تقاضای نیروی کار در شيرىا از جممو در استکيمم شد. این جابجایی، باعث تحوالت دموگرافیک ، گسترش 

 شيرىا و تغییر مناسبات اجتماعی در شيرىای سوئد شد. 

(Hammarström.۰۵۹۲ .) 

کوچک باعث کوچ روستاییان بی زمین و بیکا ر بو استکيمم شد. مارگارت موتویک بی کاری و فقر در روستاىا و شيرىای 
مورخ و جامعو شناس سوئدی معتقد است ، انقالب صنعتی نو تنيا باعث تحرکات جغرافیایی و طبقاتی مردان و زنان الیو 

بو بی اخالقی    شير استکيمم ،۰٨۲۲پایین در استکيمم شد، بمکو موجب دگرگونی در الگوی ازدواج ىم شد.در میانو سده 
شيرت یا فتو بود. مردم در شيرىای دیگر تصور میکردند کو بی بند باری و بی اخالقی در استکيمم شدت یافتو است . این 
بدان سبب بود کو سبک جدیدی از ىمزیستی میان کارگران و تازه واردین در استکيمم رسم شده بود کو خارج از ازدواج 

میسا بود. این نوع زندگی، غیر قانونی محسوب می شد ومتخمفین ان قانونآ مجازات می شدند. با وجود این رسمی و مقررات ک
 کودکان ، مادران مجرد داشتند.    ۰۰در سوئد تقریبآ %  ۰٨۰۲مجازاتيا، طبق آمار 

(Matovic, ۰۵٨۰ . ) 

ىمزیستی استکيلمی و یا ازدواج بو سبک از آن جای کو این نوع از ىمزیستی بیشتر در استکيمم رایج شده بود، بو 
 شيرت یافت.  استکيلمی



اما ازدواج استکيممی چیست؟ آیا ازدواج استکيممی تنيا یک مفيوم برای یک زن مجرد است کو فرزندی خارج از ازدواج 
 رسمی بدنیا آورده ، یا شکمی از رابطو جنسی است کو با زندگی در پایتخت ىمراه بوده است؟ 

نفر بو  ۵٣۲۹۲بطور جيشی رشد نمود و جمعیت آن از  ۰٨٨۹و  ۰٨۹۲م ، پایتخت سوئد بین ساليای شير استکيم
 نفر افزایش پیدا کرد. ۰۰۰۰۹۰

(Motovic.۰۵٨۰.) 

 گوستا اه لبری  

 (Gösta Ahlberg ) 

محقق و مورخ سوئدی، در کتاب " رشد جمعیت و شيرنشینی در سوئد"عمت رشد بی سابقو شير استکيمم را افزایش کار در  
کارخانو ىا ، رونق در ساخت و ساز، پیدایش و رشد موسسات خدماتی و رختشویی می داند . در سایو این تحوالت بود کو 

ن کردند. ىمچنین نیاز بو خدمتکار در خانوادىيای بورژوای ، باعث مردم از شيرو روستاىای دیگر بو استکيمم نقل مکا
جذب بسیاری از زنان مجرد بیکار روستاىا بو شيرىا شد. کوچ بو شيرىای بزرگ و تحرکات جغرافیایی از یک سو، موجب 

انسان ىای ضعیفتر شدن ارتباطات خانوادگی و خویشاوندی شد و از سوی دیگر، زندگی در فضای متفاوت شيری ،تجمع 
ناشناس با گرایشات و فرىنگيای گوناگون ، موجب ارتباطات گسترده تر و آزادانو تر شد . مارگارت موتویک ، در رسالو 

می نویسد: گروه ىای " ۰٨۵۲-۰٨۹۲خود بو نام "ازدواج استکيمم: تشکیل خانواده و انتخاب شریک زندگی در استکيمم 
مم بو قدری فقیر بودند کو توانایی پرداخت ىزینو ىای اضافی و حاشیو ای ازدواج زیادی از کارگران و ساکنان جدید استکي

رسمی را نداشتند. او معتقد است بجز فقر و ىزینو باالی مراسم عروسی موانع دیگری مانند قوانین حقوقی برای زنان 
. مارگارت موتویک در تحقیق ،مشکالت اداری ، گواىی مرخصی و رضایت سرپرست خانواده برای ازدواج وجود داشتو است

خود بو چند نکتو بسیار ميم دیگری درباره عمت باقی ماندن افراد در ىمزیستی غیر رسمی اشاره می کند. او معتقد است 
تمایل برای ىمزیستی غیر رسمی، بیشتر در میان زنان مجرد شاغل طبقو کارگر کو تحت تکمف و قیمومیت مرد دیگری 

ی خودکفا بودند، طرفدار بیشتری داشت . او عمت این امر را تبعیض قانونی زنان ، استقالل مالی نبودند و از نظر اقتصاد
 و قدرت تصمیم گیری زنان شيری می داند کو مایل نبودند آن را در اختیار مردان خود قرار دىند. 

و بود. جایگاه زنان در جامعو بسیار ، بسیار پدرساالرانو و مرد ساالران ۰٨۲۲قوانین حقوقی ازدواج در سوئد تا اواسط دىو 
پایین بود و آنان فرد حقوقی و حقیقی در جامعو بشمار نمی آمدند . مردان بو عنوان سرپرست ، صاحب ىمو اموال ، قیم 

تفاوت حقوقی و اجتماعی بین  ۰۵۰۲-۰٨۹۲ىمو زنان ، کودکان و خدمو در خانواده و جامعو بودند. در طول ساليای 
سالگی تحت تکمف پدران  ۰۹تا سن  ۰٨۹٨ان متاىل بطور چشم گیری زیاد بود. زنان مجرد تا قبل از سال زنان مجرد و زن

تغییر کرد و زنان مجرد بو طور خودکار در این سن فرد حقوقی و حقیقی محسوب ۰۵۰٣خود بودند. این قانون در سال 
وىران شان بودند و رفرميایی کو در امر آموزش ىمچنان تحت تکمف و قیمومیت ش ۰۵۰۲میشدند. اما زنان متاىل تا سال 

تحصیمی و حرفو ای زنان صورت گرفت تنيا شامل زنان مجرد بود. قابل توجو است کو ىمین زنان بعد از ازدواج حق 
، سن ۰٨٨۰قانونی خود را از دست میدادند و اگر دوباره طالق می گرفتند حق قانونی خود را باز پس می گرفتند .از سال 



 سال، ىمانند مردان کاىش یافت. ۰۰نی شدن زنان مجرد بو قانو 
دىد کو  مطالعو آماراز ازدواج و تشکیل خانواده در سوئد نشان می

بو بعد روندی افزایشی داشتو  ۰٨۵۲متوسط نرخ سن ازدواج از سال 
برای  ۰۹٣۰سن ازدواج تا قبل از ( Matovic, ۰۵٨۰است. )
سال بود. اما این سن بعدىا بو  ۰۹سال و برای پسران ۰٣دختران 

 ۰٨۵۰برای پسران تغییر کرد. در سال  ۰۰سال برای دختران و  ۰۹
سال افزایش پیدا کرد و سن ازدواج  ۰۹سن ازدواج برای دختران بو 
 سال باقی ماند.  ۰۰مردان ىمچنان 

و ، در آن دوران مرسوم نبود می نویسد ک ۰٨٨۲-۰٨۹۲مارگارت موتویک در تحمیل خود از ازدواج و خانواده بین دىو 
نامزدىا قبل از ازدواج رسمی زیر یک سقف با ىم زندگی کنند . رسم و فرىنگ غالب برای تشکیل خانواده و زندگی مشترک 
در میان طبقات متوسط دراستکيمم عمدتآ بعد از ازدواج رسمی در کمیسا صورت می گرفت .اگرچو در میان این طبقات نیز 

د داشتند. اما در میان طبقو کارگر استکيمم روابط جنسی و ىم زیستی بدون ازدواج خیمی غیر معمول روابط مجّردی وجو 
نبود. گاىی اوقات ازدواج ىا پس از چند سال زندگی مشترک و باوجود فرزندانی صورت می گرفت. اما برخی از کسانی کو 

 بو سبک 

 (stockholmskaäktenskap  ) 

دگی میکردند، می توانستند ادعا کنند کو نامزد ىستند. مزیت استفاده از این تاکتیک اوال بيانو ىمزیستی استکيممی با ىم زن
موثری بود برای کم کردن فشار و اصرار کمیسا برای ازدواج آنيا، زیرا کشیشيا فکر میکردند کو نامزدىا بو ىر رو روزی 

ونی خود را از دست میدادند با این روش می توانستند امتیاز زن ازدواج خواىند کرد. ثانیا زنان کو با ازدواج رسمی اعتبار قان
آزاد و مجّردی خود را در جامعو حفظ کنند. و ثالثا کودکان نامزدىا فرزندان نا مشروع محسوب نمیشدند و میتوانستند از پدر 
 ارث ببرند.

کو بین تغییرات ساختاری و تغییرات  سالو اخیر تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرىنگی در سوئد نشان می دىد ۰۹۲بررسی 
ارزشی رابطو متقابمی وجود دارد. تغییرات ساختاری ىمیشو بو تغییرات ارزشی انسانيا منجر شده است. مارگارت موتویک نیز 
براین نظر است کو تحوالت ساختاری وارزشی در جامعو تآثیر متقابمی بر خانواده و شرایط زنان در جامعو داشتو است. او 

ایند تحوالت را نو تنيا موثردر تغییر ساختار خانواده و موقعیت زنان می یابد بمکو این تحوالت را زمینو ای برای رشد فر 
ىنجارىای جدید جنسیتی و خانواده گی ارز یابی می کند. اما ما بیشترین تأثیرات و تحوالت در زمینو زیر ساختيای اجتماعی 

قش جنسیتی آنيا مشاىده می کنیم. امروزه در سوئد، ازدواج بو سبک استکيممی و را در حوضو وظیفو اعضای خانواده و ن
، یکی از معمولی ترین شکل ىمزیستی و تشکیل خانواده است . تقریبًا اکثر  samboیا ىمزیستی بدون ازدواج رسمی 

ار نیز نشان میدىد کو سو چيارم سوئدی ىا تجربو ىمزیستی کوتاه و یا بمند مدت را قبل از اردواج رسمی تجربو می کنند. آم
پدران و    کنند. وبسیاری از کودکان در خانواده ىایی متولد میشوند کو زنان و مردان، بدون ازدواج با یکدیگر زندگی می

کو در دوره ىای  J.Hajanl   و جمعیت شناس    J.H.Hanbakkukمادران با ىم ازدواج رسمی نکرده اند. مورخ اقتصادی
ی ازدواج و تشکیل خانواده در سوئد را بررسی کرده اند، بر این نظر ىستند کو دگرگونیيای اجتماعی و مختمف تاریخ



اقتصادی تأثیرات مثبت و منفی مستقیمی بر روی خانواده و اعضای آن گذاشتو است. پژوىشيا ،ىمچنین نشان میدىد کو 
تشکیل خانواده وجود دارد. اگر چو خانواده گرایی و  ارتباط معکوسی بین رشد اقتصادی و اشتغال زنان، با سن ازدواج و

ىویت خانوادگی ، ىنوز ارزشی قوی در کشور سوئد محسوب می شود، اما خانواده بو عنوان کوچکترین جمع اجتماعی 
تر گذشتو دارای پایداری کمتری شده است. امروزه اعضای خانواده دارای استقالل بیشتری ىستند و خانواده، کم    نسبت بو

عممکردىای سنتی اجتماعی خودرا انجام می دىد ونيادىا وموسسات دیگرعيده دار بسیاری ازوظایف خانواده شده اند. 
جایگاه، قدرت و نقش جنسیتی زنان و مردان در خانواده و جامعو دستخوش تغییرات زیادی شده است. نرخ باالی اشتغال 

ری و رشد میزان تحصیالت زنان با این تغییرات در ارتباط ىستند. امروزه زنان ، ىمراه با آسان تر شدن طالق ، کاىش باردا
فرم خانواده ی گسترده بو خانواده ىستو ای و اشکال مختمف دیگری از ىمزیستی تغییر کرده است. استقالل مالی ىمسران، 

ینی یک انتخاب شخصی است تقسیم قدرت و تصمیمگیری در خانواده ، بیشتر آنان را ىمدم و ىم طراز کرده است. ىمسرگز 
کو توسط زن ومرد صورت می گیرد. و برتری و قدرت جنسیتی ی جنس مذکر بو عنوان تنيا سرپرست و نان آور خانواده 
 دارای مقبولیت کمتری شده است و رو بو کاستی است. 

بر روند رشد جدیدی از بررسی داشتو ام  ازدواج سفید معضل اجتماعی یا ضرورتی گریز ناپذیر؟!در نوشتو قبمی خود، 
الگوی ىمزیستی و مکانیزميای ميم رشد آن در ایران . این پژوىش نیز نشان داد کو تحوالت اقتصادی ، اجتماعی و 

شيرنشینی و    فرىنگی در سوئد ، اقتدار مردانو در خانواده را بو ىم ریختو است. در این تحمیل ىا نشان داده شد ، پدیده
برای پیدایش فرایند ىمزیستی خارج از ازدواج رسمی بودند. دیگر پیامد ، تغییر و حرکت از نظام  مدرنیزاسیون محرک ميمی

خویشاوندی گسترده و خانواده سنتی روستایی بو خانواده ىستو ای شيری بوده است . در این دو پژوىش ىمچنان نشان داده 
ور را بو ىمراه داشتو است . گسترش تحوالت ىمچنین شد کو رشد شيرنشینی و مدرنیزاسیون بيبودی شرایط زنان آن دو کش

از یک سو باعث رشد تحصیالت و اشتغال زنان آن کشورىا شده و از سوی دیگر باعث کاىش میزان بارداری ، ازدواج و 
ی سن ازدواج شده است. اما بررسی رشد ىمزیستی خارج از ازدواج در این نوشتو و مقایسو دو کشور ایران و سوئد بو معنا

یکسان دیدن تغییرات و تحوالت آنيا نیست. زیرا دو کشور از نظر ساختارىای رو بنایی وزیر بنایی تفاوتيای فاحشی با ىم 
دیگر دارند. مسمما نمی تواند، فرایند تحوالت اجتماعی و رشد تمدن در کشورىای مختمف بو یک شکل باشد. زیرا تفاوتيای ، 

نکتو ميم این کو تحوالت اجتماعی بصورت مکانیکی انجام نمی گیرند و ناشی از بین کشورىا غیر قابل انکار است. و 
دینامیسم ىای درونی و بیرونی اجتمایی ىر جامعو ىستند . بو ىمین جيت، بررسی تغییرات و تحوالت ىر کشوری را باید 

وند تحوالت اقتصادی، اجتماعی ، جداگانو و از زاویو ىای مختمف و شرایط جغرافیایی و بومی آنيا بررسی شود .اما جبر ر 
سیاسی ، فرىنگی و رشد شير نشینی و مدرنیسم فاکتورىای ميم در تحوالت کشورىا ىستند کو موجب کنش ىای اجتماعی 
مشابو ىم شده اند. و اشاره بو این نکتو نیز ضروری است کو ، تغییرات بدست آمده در حوضو اجتمایی و فرىنگی فرا مرزی 

است و محصول شير نشینی گسترده در جوامع امروزی محسوب می شوند کو ما در بسیاری از کالن  و اجتناب ناپذیر
 شيرىای جيان شاىد رشد آن ىستیم .

 
 *نسرین اسفندیاری کارشناس ارشد و پژوىشگر مسائل جنسیتی

 و متخصص برابری جنسیتی در سوئد.



 

  

 


