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 مرد، تشنه جرعه اي عدالت

   مهدي عرب

 

تداريخ  در طول  نحوه زندگي كردنشان و تحوالتي كه در نقش آن ها ،اين نوشتار كمي بيشتر به بحث مردان يم درقصد دار

 .رخ داده بپردازيم

 ازدواج، شروع مشكالت

در گذشته نه چندان دور كه دنيا به پيشرفتگي امروز نبدود  . رسيم كنيم و رفته رفته به حال مي ابتدا از گذشته شروع مي

اندك پددر  چنانچه دختر و پسري تصميم به ازدواج مي گرفتند مشكالت و مسائل زندگيشان به قدري كم بود كه با كمك 

و مادر قابل حل شدن بود، اما رفته رفته با گسترش دنياي فناوري و رخنه آن در زندگي هاي ايراني شاهد اين هستيم كه 

لوازم اوليه براي شروع يك زندگي به قدري پيشرفته هستند كه از شناخت امكاناتشدان گداه متحيدر مدي شدويم و جالدب       

ر نخواهند آمد حال آنكه تشكيل زندگي در گذشته با ساده ترين وسايل و حتدي  اينجاست كه اغلب اين امكانات اصال به كا

نبود برخي از آن ها نيز معمول بود همچنين موضوع ديگري كه بايد به آن توجه نمود تهيه مسكن است كه در گذشته به 

اما امروز اگر بددون كليدد    ساده ترين نحو ممكن در اتاقي از خانه ي پدري و يا منزل مستقل اجاره اي كوچك ممكن بود،

يك آپارتمان شيك به خواستگاري برويد كم پيش مي آيدد شدما را بپذيرندد واينچندين اسدت در مدورد مسدائل ديگدري         

اينجا اين سوال پيش مي آيد كه با اين همه انتظارات رنگارنگ از پسدران، ايدده آل   ...  همچون ماشين و شغل پر درآمد و 

آيا تا بحال به آمار رو به رشد سدن  ! سني كه ديگر ميلي به ازدواج ندارند؟! ب خواهند كرد؟در چه سني اين شرايط را كس

ازدواج نگاه كرده ايم آيا دقت كرده ايم كه چقدر جوان مجرد در كشورمان حضور دارند كه ديگر تصدميمي بدراي تشدكيل    

خواهدد داد از پدوچي و بيمداري هداي رواندي      خانواده ندارند و آيا به نتايج آن دقت كرده ايم كه چه فجايعي پدس آن رخ  

البته موضوع بحث ما اين نيست ما بيشتر بر جنبه كم لطفي كده در حدق يدك مدرد در پدس ايدن       . گرفته تا فساد و فحشا

 .جريان رخ مي دهد و آثاري كه بر وي وارد ميكند، تاكيد داريم

 

 نقش مرد زندگي مردان، كار، عدالت، مرد، :واژه هاي كليدي

 

  

                                                           
 mahdiarab@rocketmail.comكارشناسي عمران دانشگاه سراسري تفرش، .9

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

