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  تأملي بر موضوع تجرد زنان در ايران
  *1 الدين سيدحسين شرف

  چكيده
. اسـت » تجرد زنـان  «از جمله مسائل اجتماعي حوزه زنان و خانواده در جامعه امروز ايران، روند رو به رشد                 
تاري متعـددي ناشـي   تجرد، اعم از تجرد ابتدايي و تجرد ثانوي و متأخر، از علل و عوامـل شخـصي و سـاخ    

جايگـاه ازدواج و   بـا توجـه بـه     . شده و آثار و پيامدهاي زيانباري در سطوح فردي و اجتماعي به همراه دارد             
مـدت و   ويژه تـأخير طـوالني   تشكيل خانواده در گفتمان مذهبي غالب جامعه ايران، تأخير در سن ازدواج به  

يح تجـرد، در صـورت فقـدان توجيـه، بـا فلـسفه       محروميت قطعي از آن، چه از ناحيه مرد و چـه زن و تـرج    
شناسان نيز به داليـل ديگـري، تجـرد زنـان را      جمعيت. وجودي خانواده در نظام ارزشي اسالم تعارض دارد       

ريـزي فرهنگـي      گـذاري و برنامـه      در تيراژ وسيع، امري پرابلماتيـك و پاتولوژيـك تلقـي كـرده و سياسـت               
اين نوشـتار درصـدد اسـت تـا بـا ارجـاع بـه               . دانند  ناپذير مي   اجتماعي جهت كاهش و تعديل آن را اجتناب       

هاي انجام شده، اين موضوع را از منظر تئوريك و بـا محوريـت جامعـه ايـران      آمارها و مطالعات و پژوهش 
روش اين پژوهش، در مقام گردآوري اطالعات اسنادي و در          . بعد از انقالب؛ توصيف، تفسير و تبيين كند       

  .، استنتاجي و استنباطي استمقام تحليل و تبيين
  
 

   .تجرد، تأهل، زنان، خانواده، عامليت، ساختار، كاركرد :واژگان كليدي
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  مقدمه
 ايراني، ازدواج و تشكيل خانواده به دليل ترتب آثار فردي و اجتمـاعي بـسيار        -در فرهنگ اسالمي  

نت، شـكوفايي   سازي جهت ارضاي هدفمند نياز جنسي، حـصول آرامـش و سـكي              همچون زمينه (مهم  
، )يابي بيشتر براي تعالي معنوي و كمال نفساني و توليد و تكثيـر نـسل صـالح                  برخي استعدادها، امكان  

عنـوان    به دليل همين جايگاه منيع است كه در منابع ديني از خـانواده بـه              . ارزش و اعتبار بالمنازع دارد    
شـناختي    به لحاظ تاريخي و مردم     1.يك نهاد مقدس و مورد تأييد و حمايت قاطع شارع ياد شده است            

نيز عرف عقال و سيره متشرعان در جوامع مختلف همواره بر حفظ و صيانت اين نهاد مقدس و تمهيد                   
سـنت ازدواج نيـز     . هاي فرهنگي و ساختاري جهت استمرار اين سنت ديرپا اصرار ورزيده است             زمينه

تحـت تـأثير رونـد جهـاني مدرنيتـه،          هاي زيستي، در قرن اخيـر عمـدتاً           همچون ساير الگوها و سبك    
جامعـه  . هاي فرمي، معنايي، ارزشي، هنجاري و كاركردي، تجربه كرده است تغييرات زيادي را در جنبه   

ايران نيز در چند دهه اخير هرچند به اقتضاي رسوب و غلظت فرهنگ ديني و تشديد آن تحت تـأثير                    
هـا و   ء، تقويـت، تثبيـت و تعميـق ارزش      هاي درخوري در راسـتاي احيـا        وقوع انقالب اسالمي، تالش   

هاي اصيل داراي خاستگاه فطري و مورد تأييد و حمايت دين، صورت داده؛ اما از يك سـو، بـه                      سنت

......................................................................................................................... 
بـراي  . تـوان اسـتنتاج نمـود       استحباب مؤكد و بلكه تقدس ازدواج و تشكيل خانواده را از آيات و روايات متعددي مي               .  1

شـوهر را بـه    زن و زنان بـي  مردان بي«: فرمايد  سورة نور كه خطاب به مؤمنان و كارگزاران جامعه اسالمي مي 32نمونه، آية   
؛ يا رواياتي »نياز و مستغني خواهد فرمود  و زني فقيرند، خداوند به لطف خود آنان را بي   نكاح يكديگر در آوريد و اگر مرد      

تر   هيچ چيزي نزد خداوند محبوب    «: فرمايد  شمرده است؛ رواياتي كه مي    ) ص(كه ازدواج را جزو سنت و سيره پيامبر اكرم          
اي كه با طـالق ويـران شـود،     تر از خانه وند مبغوضاي كه با ازدواج آباد شود، نيست و متقابًال هيچ چيزي نزد خدا           از خانه 
خواهد خداوند را پـاك و        كند؛ كسي كه مي     كسي كه ازدواج كند، نصف دينش را حفظ مي        «: فرمايد  ؛ رواياتي كه مي   »نيست

تـا  پاكيزه مالقات كند، پس ازدواج كند؛ دو ركعت نماز فرد متأهل معادل هفتاد ركعت نماز فرد مجرد است؛ ازدواج كنيـد                      
  ).4-1ابواب مقدمات النكاح و آدابه، باب  ، 14 ق، ج 1409حرعاملي، : ك.ر(» خداوند روزي شما را زياد كند

همان، بـاب   ( هرگونه رهبانيت كه به اجتناب از لذت حالل جنسي منجر شود، مذموم شمرده               اتخاذهمچنين برخي روايات،    
جويي خـارج از چـارچوب    و طبق برخي روايات، هر نوع كامشدت مذمت كرده است؛  ، برخي روايات نيز طالق را به )48

  ).همان، ابواب مختلف(ازدواج دائم يا موقت، قوياً تقبيح و تحريم شده است 
گفتني است كه در فقه اسالمي، ازدواج اگر چه در شرايط عادي استحباب مؤكد دارد اما در صورت نياز جنسي، خوف در                      

توضيح المـسائل مراجـع مطـابق بـا         : ك.ر(و توان الزم براي تزويج، واجب خواهد بود         ) تحت تأثير تجرد  (غلتيدن به گناه    
  )، باب نكاح1386فتاواي سيزده نفر از مراجع عظام تقليد، 
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دليل نفوذ تدريجي فرهنگ بيگانه و از سوي ديگر، وقوع برخي تحوالت سـاختاري، در همـه سـطوح         
هاي غيرمنتظـره و      اج و خانواده، وضعيت   ها و قواعد الگويي از جمله در حوزه ازدو          نهادي و چارچوب  
بيني و تا حدي ناهمسو با اقتـضائات جامعـه سـنتي و فرهنـگ انقالبـي را تجربـه                      بعضاً غيرقابل پيش  

از جمله عوارض آسيبي نهاد خانواده كـه ايـن پـژوهش درصـدد طـرح و بررسـي آن اسـت،                      . كند  مي
رد زنان، موضوعي است كه در دو دهة        تج. وضعيت تجرد دختران و زنان در جامعه ايران معاصر است         

هاي غيرمنتظره آن، مورد توجـه و اهتمـام           اخير به دليل فراواني وقوع و ظهور پيامدهاي آسيبي و جلوه          
شـناختي    شناختي اجتماعي، آسيب    شناختي، روان   پژوهشگران اجتماعي با رويكردهاي مختلف جمعيت     

جايگاه ارزشي ازدواج در      ن، با عطف توجه به    اغلب محققا . گذاري فرهنگي قرار گرفته است      و سياست 
هاي كمـي و كيفـي        موقع آن، تجرد زنان با ويژگي       ايران و اصرار و تأكيد فرهنگي اجتماعي بر وقوع به         

موجود را امـري پرابلماتيـك و پاتولوژيـك تلقـي كـرده و پـس از تحليـل و تبيـين عوامـل مـؤثر در                    
.  پيشنهاداتي، روند جاري را تعديل و تصحيح كننـد   اند با طرح    گيري وضعيت موجود؛ سعي كرده      شكل

هاي انجام شده، اين موضـوع را         اين پژوهش درصدد است با بازخواني و واكاوي مطالعات و پژوهش          
با صراحت بيشتري مورد تحليل و تبيين قرار داده و با الهام از منابع ديني، به سويه بيشتر مغفـول ايـن                      

  .مطالعات، توجه دهد

ه تجرد نسبي و مطلق، اگر چه براي زنان و مردان به يكسان امكان وقوع دارد، اما در گفتني است ك
. شـود   تلقي عمومي، جنبه آسيبي آن در ناحيه زنان، به داليلي بيشتر از مردان ارزيـابي و احـساس مـي                   
ميلـي  دليل اين تفاوت اين است كه تجرد در مردان نوعاً امري اختياري و انتخابي و در زنان غالبـاً تح                   

بـه  . است؛ دليل دوم اينكه تجرد قطعي در زنان، آثار مخرب فردي و اجتماعي بيشتري بـه دنبـال دارد                  
كه در جامعه ايران، مردان در هر سني، در صورت تمايل امكـان ازدواج دارنـد يـا                    بيان ديگر، ازآنجايي  

بـا  ( و ثـانوي  كم در اين خصوص با مشكل حادي مواجه نيستند، تجـرد قهـري اعـم از ابتـدايي             دست
  .هاي زنانه شمرده شده است جزو ويژگي) تعاريف ذيل

روشن است كه افراد واجد شرايط سني ازدواج در نسبت بـا امـر زناشـويي، همـواره موقعيـت و                     
تجـرد ابتـدايي    : تجرد نيز بسته به وضعيت افراد دو حالـت دارد         . تأهل يا تجرد  : وضعيتي دوگانه دارند  

موقـع    اند، دختراني كه به هر دليل موفـق بـه ازدواج بـه              ق به ازدواج نشده   براي كساني كه تاكنون موف    (
 49هـا تـا     و طبق برخي ديـدگاه 45شوند كه اگر تا آستانه   سالگي نمي29 تا 18ويژه در فاصله سني      به
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بـراي  (؛ و تجرد ثانوي     )شود  شناسان، از آن به تجرد قطعي ياد مي         سالگي امتداد يابد، در عرف جمعيت     
تجـرد ثـانوي، دو     ). شـود   بار ازدواج و تأهل، انتخـاب يـا تحميـل مـي             كم يك   كه پس از دست   كساني  

زنـاني كـه بعـد از       (تجرد ناشي از طالق و تجرد ناشي از فوت يـا شـهادت همـسر                : مصداق عام دارد  
رغم تمايـل و آمـادگي، امكـان       يافته و به    بار ازدواج، به علت طالق يا مرگ همسر، از تأهل رهايي              يك
شناسي با محوريت تأهل نيز جريان دارد، يعني زنان در نـسبت بـا                همين گونه ). اند  دواج مجدد نيافته  از

اند؛ كساني كـه ازدواج كـرده و هـم            كساني كه تاكنون موفق به ازدواج نشده      : اند  امر زناشويي سه گونه   
وع طـالق يـا مـرگ       اينك متأهل هستند و كساني كه قبالً ازدواج كرده و در ادامه زندگي به دليـل وقـ                 

  .اند همسر مجدداً به جمع مجردان پيوسته

 سـالگي   49 يا   45شناسي، در صورتي كه سن تجرد ابتدايي تا           گفتني است كه در اصطالح جمعيت     
تجـرد قطعـي بـه ايـن       ). 84، ص   1386ميرزايي،   (1شود  ياد مي » تجرد قطعي «به طول انجامد، از آن به       

، شانس چنداني بـراي ازدواج ندارنـد؛ ثانيـاً، بـر فـرض موفقيـت،                معنا است كه اين دسته از زنان اوالً       
بديهي است كـه بـاال رفـتن سـن ازدواج و كـاهش نـرخ                . ها تأثيري در روند باروري ندارد       ازدواج آن 
  .زند تدريج تعادل در هرم جميعتي كشور را برهم مي باروري، به

  رحِم تجرد زنان به زبان آمار مفهوم صله
 هـزار  800 ميليـون و  5 سال در كـشور  15، تعداد دختران مجرد باالي      1395 طبق سرشماري سال  

 هـزار و    426 سـال بـه بـاال،        40 هزار نفر؛ مجردهـاي      700 ميليون و    3 سال به باال،     20نفر؛ مجردهاي   
 ميليـون و    5 سـال بـه بـاال،        15تعداد مردان مجرد    .  هزار نفر است   242 سال به باال،     45مجردهاي سن   

 148 سـال بـه بـاال،    40 هزار نفر؛ مجردهاي     300 ميليون و    3 سال،   20؛ مجردهاي باالي     هزار نفر  900
تـوان گفـت تعـداد مـردان          ترتيب، مـي    اين  به.  هزار نفر است   81 سال به باال،     45هزار نفر و مجردهاي     

 سال كـه عـده   40مسئله اين است كه اين مردان باالي . سوم زنان مجرد است   سال يك  40مجرد باالي   
 سـال ازدواج    40احتمـال زيـاد، بـا دختـران بـاالي             ادي هم ندارند اگر تصميم به ازدواج بگيرند بـه         زي

......................................................................................................................... 
، 1386ميرزايـي،  (شوند  ها شمرده مي كرده گفتني است كه طبق تعريف، افراد پس از ازدواج، جزو آمار جمعيتي ازدواج      .  1

. هـا دسـتخوش انحـالل گـردد         صله اندكي از ازدواج، در نتيجه طالق يا مرگ همسر، زناشـويي آن            حتي اگر به فا   ) 77ص  
  .رو، تجرد قطعي، استمرار سني تجرد ابتدايي است ازاين
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 . سال به تجرد قطعي زياد است40در نتيجه، احتمال رسيدن گروه زنان باالي . كنند نمي

 هـزار نفـر     426 سال كشور كه داراي تجرد قطعي هـستند،          40طبق آمار فوق، جمعيت زنان باالي       
 سـال دارنـد،     40 سال كشور كه بيش از       10 درصد كل جمعيت زنان مجرد باالي        5ي حدود   است؛ يعن 

 سـال،   45 هزار نفري مـردان مجـرد بـاالي          81با توجه به آمار     . گيرند  در گروه مجردان قطعي قرار مي     
  .پنجم تجرد قطعي زنان است توان گفت كه آمار تجرد قطعي مردان حدود يك مي

 درصـد زنـان در گـروه        10:  سال را براي زنان سن تجرد قطعي بدانيم        40 به بيان ديگر، اگر باالي    
 49 تـا    45 درصـد در گـروه سـني         4/4 ساله،   44 تا   40 درصد در گروه سني      8/6 ساله،   39 تا   35سني  

  .هاي مجرد هستند كه رقم بااليي است  ساله54 تا 50درصد در گروه سني  1/3ساله و 

 داراي نوسـان    1375يران، تجرد قطعي كه تـا قبـل از سـال            همچنين بر اساس گزارش مركز آمار ا      
 بـراي مـردان حـدود    1375تجرد قطعي در سـال      . بوده؛ بعد از اين سال روند افزايشي پيدا كرده است         

 تـا   1375هـاي     روند افزايشي تجرد قطعـي طـي سـال        . ه است د درصد بو  2/1 درصد و براي زنان      1/1
  .زنان بيش از سه برابر بوده است براي مردان حدود دو برابر و براي 1395

 درصـد و تعـداد زنـان        2/1همسر ناشي از طـالق        ، تعداد مردان بي   1395همچنين طبق سرشماري    
همـسر     درصد و تعداد زنان بي     0/1همسر به دليل فوت همسر         درصد؛ و تعداد مردان بي     2/2همسر    بي

گـز ازدواج نكـرده در منـاطق        ، تعداد دختـران هر    90بر اساس سرشماري سال     .  درصد بوده است   3/7
مركز آمار ايران،   : ك.ر(هزار نفر بوده است         650ميليون و     هاي سني بيش از دو        روستايي در همه گروه   

در كل، تعـداد زنـان داراي تجـرد قطعـي بـا احتـساب زنـان بـي                    ).95 و   90گزارش سرشماري سال    
، حـدود يـك     95ماري سـال    در سرشـ  ) ناشي از مرگ همـسر    (و زنان بي همسر   )ناشي از طالق  (همسر

  .ميليون نفر برآورد مي شود

  چارچوب مفهومي
هـاي نظـري متعـددي در         در تبيين پديدة تجرد، ابعـاد و آثـار فـردي و اجتمـاعي آن، بـه ديـدگاه                  

شـناختي، ارتباطـاتي و مطالعـات         شناختي، جامعه   ويژه با رويكردهاي روان     هاي دانشي مختلف به     حوزه
هـا بـسنده      در اين نوشتار، به دليل ضيق مجال تنها به چهار مورد از آن            . تتوان استناد جس    فرهنگي مي 

  .شود مي
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  )خبرآنالين: منبع(ميزان رشد تجرد قطعي در ميان زنان و مردان ايراني . 1تصوير 
  www.tanzimekhanevadeh.com/social-issues/3965: نقل از

  1385-1395: وضع زناشويي ساله و باالتر برحسب 10جمعيت . 1جدول 

بي همسر به دليل   داراي همسر  سال و جنس
  فوت همسر

بي همسر به 
  دليل طالق

هرگز ازدواج 
  اظهارنشده  نكرده

  0/0  2/26  2/2  3/7  3/64  زن  1395  1/0  4/34  2/1  0/1  3/63  مرد
  0/0  2/30  4/1  4/7  0/61  زن  1390  2/0  0/38  7/0  0/1  0/60  مرد
  6/0  4/35  9/0  5/6  7/56  زن  1385  5/0  4/43  5/0  0/1  6/54  مرد

  )95 و 90مركز آمار ايران، گزارش سرشماري سال : منبع(
  )www.amar.org.ir( 29، ص 1395مركز آمار ايران، گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن : نقل از

  نظرية انتخاب عقالني. الف
بي بوده كه فرد با عطـف توجـه بـه وضـعيت     هاي انتخا بر اساس اين نظريه، ازدواج و تجرد گزينه      

بديهي . زند  فردي و موقعيت اجتماعي خود و با اعمال نوعي محاسبه و برآورد عقالني، بدان دست مي               
است كه اگر تجرد ابتدايي دختران و تجرد ثانوي زنان امري اختياري و انتخابي و نـه تحميلـي باشـد،                     

  .ودگر مناسبي براي آن خواهد ب اين نظريه توجيه

عنوان دو گزينه رفتاري مرجح، ريـشه   طبق نظريه انتخاب عقالني، تصميم زن به ازدواج يا تجرد به          
هـاي   مدارانه فرد از موقعيت خود و امكانات و محدوديت        در برآوردها و محاسبات عقالني و مصلحت      
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تخاب، تـصميم   ابتالي فرد به وضعيت تجرد نيز در صورتي كه مستقيم و غيرمستقيم به ان             . محيطي دارد 
نوعي در تعيين يا تعين آن نقشي مقدمي و امتدادي داشـته باشـد،                و اراده او مستند باشد و خود وي به        

  .مشمول اين نظريه خواهد بود

هاي اجتماعي حاصل افعـال   پديده: شناس آمريكايي، معتقد است ، جامعه)Daniel little(دانيل ليتل 
 كه ارزش، اعتقاد، هدف، معني، امر و نهي و احتياط و ترديد             آدميان است و آدميان هم فاعالني هستند      

؛ به عبارت ديگر، آدميان مخلوقاتي عالِم       )70 و   65-63، ص   1381ليتل،  (كند    بر افعالشان حكومت مي   
دار و    طبق اين الگو، رفتار آدميان، هدف     . و قاصدند كه فعلشان مسبوق به دليل و سنجش عاقالنه است          

ها، معموالً راهي را كه بـا          است و فرض بر اين است كه افراد در سر چندراهي           )گرانه  سنجش(سنجيده  
كنند و پـس از       براي رفتن به هر راهي محاسبه سود و زيان مي         . كنند   اختيار مي   اغراضشان موافق است،  

 عملي عاقالنه و سنجيده است كـه در          رو،  ازاين. دهند  بررسي ادله موافق و مخالف، راهي را ترجيح مي        
اي مناسب جهت رسـيدن بـه هـدفي،     عنوان وسيله ارچوب اطالعات مشخص از شقوق مختلف و به      چ

پس براي تبيين رفتار فرد، ابتدا بايد اغراض و معتقدات او را معين كـرد و سـپس نـشان      . انتخاب شود 
يـا  [داد كه آن عمل، شيوه خردپسندي است براي رسيدن بـه آن اغـراض در چـارچوب آن معتقـدات             

دهد و آن را بر حـسب مطلـوب بـودن             اين نظريه، توصيفي انتزاعي از هدف را اساس قرار مي         ]. خير؟
)Interests(    مفيد بودن ،)Utilities (    و اولويت داشتن)Preferences (   همچنـين، ايـن    . كنـد   معنـي مـي

ا از تناقض از اهداف دارد كه ي نظريه بر اين فرض مبتني است كه هر فاعل، دستگاهي سامان يافته و بي
ها را خردپسند ساخته است و بر آن است كه هـر فاعـل                بندي آن   بخشي يا از حيث اولويت      حيث فايده 

انديشد و سپس بر حسب سـهمي كـه آن    اي از افعال و عواقبشان مي   عاقلي همواره و مختارانه به دسته     
د را معطـوف    پس ناچـار بايـد توجـه خـو        . كند  اعمال در برآوردن غايت او دارند، يكي را انتخاب مي         

هـا، شـقي را از ميـان شـقوق            اهداف و اعتقادات و قواعد اختيار كنيم؛ چون فاعل عاقل به كمك ايـن             
  ).590-589، ص 1390كارتي و ادواردز،  مك: ك.؛ ر70 و 65-63، ص 1381ليتل، (كند  عديده اختيار مي

  نظرية محروميت نسبي. ب
محروميـت  «انقالب تد رابرت گر، تحت عنـوان        شناختي و سياسي اجتماعي       با الهام از نظرية روان    

هاي فردي و اجتماعي آن را بـا فـرض تحميلـي              توان پديده تجرد دختران و زنان و بازتاب         ، مي »نسبي
  :بودن اين پديده از سوي محيط فرهنگي اجتماعي يا مؤثر بودن آن به بيان ذيل تحليل كرد
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هـا    روز شكاف ميان انتظـارات ارزشـي آن       طبق اين نظريه، احساس محروميت نسبي افراد، معلول ب        
و ) پندارنـد   وضعيت، موقعيت و آرمان انتزاعي كه افراد دستيابي بدان را حق مسلم و مشروع خود مي               (

هاي شخصي و محيطي كه دستيابي و امكـان           ها، امكانات و ظرفيت     وسايل، زمينه (ها    توانايي ارزشي آن  
: اند  طور معمول داراي دو موقعيت       عبارت ديگر، افراد به    است؛ به ) سازد  تحقق آن انتظارات را ميسر مي     

هاي محيطي در     هاي شخصي و مساعدت     وضعيتي كه افراد تحت تأثير ويژگي     (موقعيت ارزشي بالفعل    
؛ و موقعيـت ارزشـي مـورد انتظـار          )حال حاضر از آن برخوردارند يا امكـان دسـتيابي بـدان را دارنـد              

  ).هاي محيطي را دارند آن در آينده و عمدتاً با عطف توجه به مساعدتوضعيتي كه افراد توقع دستيابي به (

رو، اگر اصل ازدواج يا ازدواج با كيفيت مطلـوب را يـك خواسـت، انتظـار، آرمـان يـا حـق               ازاين
ويژه به داليل فرهنگي اجتماعي، نتواند اين حق          اجتماعي زن تلقي كنيم، هنگامي كه وي به هر دليل به          

 شناخته شده اجتماعي را استيفا كند، احساس محروميت كـرده و ايـن محروميـت      طبيعي و به رسميت   
تواند احـساس نوميـدي،    ها مي  تنهايي يا در كنار ساير محروميت       به اعتبار آثار اصلي و جانبي مترتب به       

  .ياس، انزوا و ناكارآمدي را در او تقويت كند

اسـت كـه    ) ارزشي محقق يا در دسـترس     در مقابل انتظارات    (از ديد وي، انتظارات ارزشي متصور       
هـاي رفتـاري متناسـب را تعيـين           هاي خود و واكنش     ها و خواسته    نحوه ارزيابي فرد از موقعيت، داشته     

بديهي است اگر موقعيت ارزشي كسب شده با انتظارات ارزشي متصور فاصـله زيـادي داشـته          . كند  مي
 فرد را به نارضايتي      صورت طبيعي،   ، به احساس محروميت . كند   فرد احساس محروميت نسبي مي      باشد،

هاي پرخاشـگرانه عليـه خـود و          و ناخرسندي از روند كلي زندگي و وضعيت موجود و احياناً واكنش           
هـاي غالـب و قواعـد و معيارهـاي            هاي حـاكم، فرهنـگ و ارزش        منبع اصلي محروميت يعني سياست    

  ).136-135 و 64، 60، 54، 34، 27، ص 1377گر، : ك.ر(زيستي سوق خواهد داد 

  همنوايي متغيرهاي عاملي و ساختاري. ج
شناس آمريكايي در تشريح الگوهاي رايج ازدواج و نقش توأمان عامليت             ، روان )Dixon(ديكسون  

اين سـه متغيـر اثـر سـاختار        : و ساختار در چگونگي آن، بر اهميت سه متغير تأكيد دارد و معتقد است             
، )Availability(دسترسـي   : اند از   اين سه متغير عبارت   . كنند  يل مي اجتماعي بر الگوهاي ازدواج را تعد     

 -از طريـق تـوازن نـسبت سـني        ) دسترسـي (متغير اول   ). Desirability(و تمايل   ) Feasibility(امكان  
. شـود   تعيـين مـي   ) تنظيم شده يا انتخاب آزاد    (هاي انتخاب همسر      جنسي افراد در سن ازدواج و روش      
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 جنـسي جمعيـت در سـن ازدواج وجـود       -كه عدم توازن جدي در نسبت سني      طبق اين نظريه، جايي     
در جايي كه افراد جوان بـراي انتخـاب همـسر           . شوند  ها با تأخير مواجه مي      داشته باشد، برخي ازدواج   

كننـد، ديرتـر اتفـاق        جايي كه همـسران را والـدين انتخـاب مـي            ها معموالً نسبت به     آزاد باشند، ازدواج  
به وضعيت اجتماعي و اقتصادي كه جهت تشكيل خانواده توسط زوجـين            ) امكان(دوم  متغير  . افتند  مي

به فشار اجتماعي جهت ترغيـب فـرد و ايجـاد انگيـزه             ) تمايل(متغير سوم   . ضرورت دارد، اشاره دارد   
هاي اجتماعي ناشـي از ازدواج همچـون          فشار اجتماعي گاه از طريق پاداش     . براي ازدواج مربوط است   

 حفـظ اصـل و نـسب و احـساس            ، ارضاي نياز جنسي، حمايت اقتصادي، توليد نـسل،        عشق و عاطفه  
هاي اجتماعي همچون انزوا، طرد و بدنامي به          خوردگي؛ و گاه از طريق مجازات       خوشي در دوران سال   

هـا و بـراي    براي برخـي افـراد پـاداش     . شود  از سني معين به بعد اعمال مي      ... فرزندي و   دليل تجرد، بي  
بـديهي اسـت اگـر پـاداش اجتمـاعي          . ها ممكن است مشوق به ازدواج باشـد         از مجازات برخي ترس   

باشد، ازدواج  ] در فرض گزينش تجرد   [ازدواج در سن معين بيشتر از فشار ناشي از مجازات اجتماعي            
گيرد و متقابالً اگر پاداش اجتماعي تجرد در سن معين بيشتر از              با سرعت و انگيزه بيشتري صورت مي      

  .) با تغيير اندك42، ص 1388كريمي، : نقل از(گيرد   آن باشد، يقيناً ازدواج با تأخير صورت ميمجازات

توان گفت كه ازدواج يا عدم ازدواج در هر شـرايط، تحـت تـأثير دو دسـته                    بندي كلي مي    در جمع 
ت، گيرد و معموالً بسته به شـرايط و موقعيـ           عوامل ساختاري و عاملي يا اجتماعي و فردي صورت مي         

برايند اين دو دسته عوامل است كه زمان ازدواج افراد و نيز چگونگي وضعيت زناشويي در جامعـه را                   
دو . عوامل ساختاري در مقايسه با عوامل فردي، كمتـر تحـت اختيـار و كنتـرل افرادنـد                 . كند  تعيين مي 

عدم تعادل در شوند و  متغير دسترسي و امكان در نظريه ديكسون، جزو متغيرهاي ساختاري شمرده مي           
توانـد ازدواج گروهـي از افـراد را           تعداد دو جنس در سن ازدواج يا وضعيت نامساعد اقتـصادي، مـي            

عنصر سوم يعني تمايل در اين نظريه، اگر چـه امـري فـردي اسـت امـا        . رغم تمايل به تعويق اندازد      به
  .شود معموالً همسو با اقتضائات ساختاري فعال مي

  نظرية داغ ننگ. د
نكه ازدواج امري طرفيني است و تجرد دختران و زنان عمدتاً ريشه در عدم تقاضاي پـسران و                  با اي 

دهد نوعي فشار توبيخي را به طرق مختلف، متوجه زنان            مردان دارد، اما جامعه عموماً به خود حق مي        
 حتـي در    زنان.  خود از نحوه تعامل اطرافيان چنين تلقي و احساسي دارند           كم زنان،   مجرد كند يا دست   

  طرد،(گيري آزاردهنده  صورت عدم تقصير و قصور در اين امر نيز از گستره اين فشار فرهنگي و خرده   
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 البد دختره «،  »دختر ترشيده «،  »پيردختر«وجود تعابيري موهن همچون     . بر كنار نيستند  ...) توبيخ، طعنه و  
اين فشار بـر دختـران مجـرد    . رندنشان از برچسب داغ ننگ و اعمال فشار اجتماعي دا        ... و» عيبي داره 

  .كمتر و كمتر است، مانده شديدتر، بر زنان مطلقه كمتر و بر زنان بيوه داراي شانس و شرايط ازدواج مجدد

داغ «شناس كانادايي از اين فشار و برچسب نمادين به  ، جامعه)Erving Goffman(اروينگ گافمن 
براي اشاره به ويژگي يـا صـفتي بـه          ) Stigma(»  ننگ داغ«از ديد گافمن، اصطالح     . كند  تعبير مي » ننگ

اين برچسب ريشه در روابط اجتمـاعي دارد و         . آور است   كننده و ننگ    شود كه شديداً بدنام     كار برده مي  
  .معلول نحوه تعامل جامعه با فرد است

ي عـاد  « ، خصيـصه  »خـورده   داغ«و  » عـادي «اي ابتدا از طريق تقسيم افراد خود به دو گـروه              جامعه
باره افراد    عنوان اكثريت، شاخصي براي ارزيابي و قضاوت در         ويژگي افراد عادي به   . كند  پيدا مي » ساالر
هاي ناهمخوان با معيارهاي مسلط جامعه به مثابه اسـتانداردهاي            افراد داراي ويژگي يا ويژگي    . شود  مي

اع داغ ننـگ را معرفـي كـرده         گافمن، فهرست بلند بااليي از انـو      . اند   سزاوار داغ و برچسب     هنجارمند،
رويـي،    هـاي جـسمي، ذهنـي و روحـي، مهـاجرت، طـالق، زشـت                ها و معلوليـت     انواع بيماري : است
بودن مذهبي، نژادي و قومي، ورشكستگي مالي، تخلف، جرم، فقـر،        گرايي، روسپيگري، اقليت    جنس  هم

  ... .بيكاري، اعتياد و

هـا و     نـواقص، زشـتي   : وع تقـسيم كـرده اسـت      هاي اجتماعي را به سه ن       گافمن، همچنين داغ ننگ   
گويي، تقلـب، عقايـد و رفتارهـاي غيرمعمـول،            دروغ(نواقص و كمبودهاي شخصيتي     . معايب جسمي 

طـرد شـدن    (هاي قومي     و نواقص و كاستي   ...) گرايي و   جنس  اختالالت رواني، تجربه زندان، اعتياد، هم     
ها انتقال يافته     تواند از طريق نسل      داغ ننگ مي   گونه سوم ). به دليل داشتن نژاد، مليت و مذهب متفاوت       

در ســاختار . قــرار دهــد) طردشــدگي و نفــرت(و تمــام اعــضاي خــانواده را يكــسان مــشمول خــود 
 افـراد در جامعـه را در اختيـار دارد،            هاي تعيين موقعيت    آميزي كه مؤلفه    غيردموكراتيك، اقتدار تبعيض  

هـاي متفـاوت فكـري، اعتقـادي، فرهنگـي و             ت، گرايش هايي همچون طالق، معلولي     تواند موقعيت   مي
  .عاطفي را به داغ ننگ اجتماعي تبديل كند

هاي اجتماعي، مجبـور بـه رعايـت تمـامي            پذير كردنِ خود در موقعيت      خورده براي جامعه    فرد داغ 
خورده  موقعيت وجودي فرد داغ. كند ساالر، بر وي تحميل مي راهبردهايي است كه نگرش مسلط عادي

كـاري   راحتي آن را دسـت  توان آزادانه و به ساالر تا حد يك شيء؛ يا يك حيوان كه مي        جامعه عادي  در



  
نتأملي بر موضوع تجرد زنان در ايرا

       

  
 

31

  .يابد اش وارد شد و يا تا ابد او را در وضعيت بالتكليفي نگاه داشت؛ تنزل مي كرد، به حيطة خصوصي

هـاي   دادنِ امكـان     پذيرش، ناديده گـرفتن حـريم خـصوصي و تقليـل              زدن، عدم   حذف كردن، پس  
رو،   ازايـن . خوردگـان اسـت     سـاالر در مواجهـه بـا داغ         هاي رايج سـاختار عـادي       ، از شيوه  ...وجودي و 

چنين فردي  . ساز جهت ساخت خويشتن، مواجه است       خورده، كسي است كه با بحران منابع هويت         داغ
فته خويش  پذير كردن خود، در نهايت و با اكراه به پذيرش وضعيت خوارداشتِ و تقليل يا                براي جامعه 

  .دهد رضا مي

هاي عالي را داشته باشد؛ او بايد طوري عمل كند     خورده نبايد انتظار برخورداري از فرصت       فرد داغ 
كه نه نشان دهد بارش سنگين است و نه نشان دهد كه حمل آن موجـب تمـايز وي از ديگـران شـده                       

ها عليه وي     اساس، انواع تبعيض      خورده انسان كاملي نيست و بر اين        از ديد افراد عادي، فرد داغ     . است
به بيان ديگر، جامعه با توسل      . يابد  اش كاهش مي    هاي زيستي   شود و به شكلي كارآمد فرصت       اعمال مي 

كند پست بودن و حقير بودن وي را تبيين كند و دليلي بـراي                به يك نظريه يا يك ايدئولوژي سعي مي       
  .خطرناك بودنش در اختيار سايرين قرار دهد

كند كه اگر آشكارا در معرض ديد افـراد عـادي              گافمن، فرد بدنام شده همواره احساس مي       از ديد 
كند كه قرار گرفتن      كنند و به داليل خاص احساس مي        او تجاوز مي    ها به حريم خصوصي       قرار گيرد آن  
 اي را به زيـان وي موجـب         كننده  ثبات  آفرين و بي    هاي اجتماعي مختلط، تعامالت اضطراب      در موقعيت 

بـاور درونـي   . كند تدريج، داغ ننگ را دروني كرده و به باور خود تبديل مي ديده نيز به رد داغ ف. شود  مي
هاي حـضور وي   هاي مختلف كنش متقابل و ساحت شده همراه با احساس و رفتار متناسب، در عرصه     

  هـاي حـاكم،     زشويژه با توجه به فرهنگ عمومي و ار         يابد و در صورت مهيا بودن شرايط، به         تبلور مي 
، 34-31، ص   1376گـافمن،   : ك.ر(سـازد     هاي مختلف حيات فردي و اجتماعي او را متأثر مـي            عرصه

؛ قــانع عزآبــادي و همكــاران، 230-231، 204-205، 196-197، 185-189، 122-123، 106، 51-52
  ).311، ص 1392

  علل و داليل تجرد
 مواردي ابدي شـدن دوره تجـرد دختـران از           شدن و در    باال رفتن سن ازدواج و در نهايت، طوالني       

برخي از اين عوامل به مـردان و برخـي بـه    . شود علل و عوامل شخصي و ساختاري متعددي ناشي مي  
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هاي تأثير مستقيم و غيرمستقيم هر يـك، توضـيحاتي            تشريح فرايند و تبيين مكانيسم    . زنان مرتبط است  
توان بـه     از جمله اين عوامل مي    . شود   اجتناب مي  طلبد كه به دليل وضوح و ضيق مجال، از طرح آن            مي

  :موارد ذيل اشاره نمود

  علل و داليل تجرد ابتدايي دختران. الف
مدرنيته، شهري شدن، صنعتي شدن،     (باال رفتن متوسط سن ازدواج تحت تأثير تحوالت ساختاري             -

 فردگرايـي،    جمعيتـي، ها و باورهاي فرهنگي، تغيير سـاختمان          نظام آموزشي، تحول بنيادين ارزش    
  ؛...)اشتغال و

تر، افـزايش      و به بيان روشن    1عدم توازن ميان تعداد زنان و مردان در سن ازدواج يا مضيقه ازدواج               -
عمدتاً به دليل افزايش نرخ مـرگ       (تعداد دختران آماده ازدواج در مقابل تعداد پسران آماده ازدواج           

كـه باعـث تجـرد      (هاجرت پسران روستايي به شهرها      و مير مردان، مهاجرت به خارج از كشور، م        
  ؛)2، افزايش آمار اعتياد در ناحيه مردان)قطعي دختران روستايي شده است

كـاهش آمـار    : انـد از    شناسان، مصاديق آن عبارت     در كشور كه به بيان جمعيت     (گذار جمعيتي دوم       -

......................................................................................................................... 
شناختي، براي توصيف تأثير عدم توازن تعداد مـردان و   در اصطالح جمعيت) Marriage Squeeze(» مضيقه ازدواج«.  1

  .رود  عدم تعادل و تقارن در تعداد مردان يا زنان در سن ازدواج به كار ميزنان در سن ازدواج يا

انـد و ده سـال     سـاله 14 تا 10 بين سنين   1375، در سال    1365-1360هاي    طبق يك برآورد آماري، دختران متولد سال      .  2
كنند؛ اما بـا توجـه بـه      ازدواج مياي كه در آن اكثر دختران       اند؛ يعني در گروه سني       ساله 24 تا   20،  1385بعد يعني در سال     

 سـال و  24تـر از   هـا در سـنين پـايين    توان انتظار داشت كـه تعـدادي از آن           سالگي است، مي   24اينكه سن متوسط ازدواج     
اگر اين طيف تغييـرات را در دو سـال پـس و پـيش از سـن متوسـط                    .  سال ازدواج كنند   24تعدادي نيز در سنين باالتر از       

» سـن ازدواج  « وارد   1383 از سال    1365 -1360هاي     اين خواهد بود كه موج دختران متولد سال        1383بگيريم، قدر مسلم    
هـا همـسران      اي كه اين دختران از ميـان آن         با توجه به اختالف سن متوسط ازدواج براي مردان و زنان، گروه سني            . اند  شده

اي با نرخ رشد بسيار پـايين     جاكه اين افراد متولدان دوره     هستند؛ اما ازآن   1360-1355كنند، مردان متولد      خود را انتخاب مي   
طور مشخص، بر اساس اطالعات مركز آمار ايران، در  به. ها بسيار كمتر از تعداد زنان در سن ازدواج است          هستند، تعداد آن  

وميـر    مـرگ ، بدون احتساب 1375هاي سال      ساله 14 -10يعني همان    (1385 ساله در سال     24 -20 دختر   4458203مقابل  
 19 -15يعنـي همـان     ( سـال وجـود دارد       29 -25 مـرد    3579875،  )ها كه البته در اين گروه سني جـوان نـاچيز اسـت              آن

 دختر وجود خواهنـد داشـت   876328كم تعداد  دهد كه در بازار ازدواج دست     اين محاسبه نشان مي   ). 1375هاي سال     ساله
 60نزديـك بـه     (از ميان اين تعداد، بخش عمده       . كيل خانواده نخواهند بود   كه قادر به يافتن همسر و ادامه مسير طبيعي تش         

  ).108، ص 1383پور،  كاظمي(در شهرها ساكن هستند ) درصد
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: ك.يد ارتباط زن و مـرد؛ ر      هاي جد   ازدواج، افزايش طالق، كاهش ارزش خانواده و گسترش شيوه        
  ؛)58-57، ص 1385سرايي، 

  ؛)عمدتاً به دليل بيكاري و عدم استقالل اقتصادي( تأخير در تقاضاي ازدواج از سوي پسران   ـ
نيازي موقـت بـه        به دليل عدم آمادگي يا احساس بي        گاهاً(كاهش تمايل پسران و مردان به ازدواج           -

  ؛)ردي بديل ازدواجهاي كارك دليل دسترسي به گزينه
  ؛1عنوان هنجار غالب و رايج همسري به غلبه الگوي تك   -
مشكلي كه هم در ناحيـه دختـران و هـم پـسران             ( اشتياق به تحصيالت دانشگاهي تا سطوح عالي           -

  ؛)عامل تعويق ازدواج در سن مقتضي شده است
  سالي؛ به بزرگعنوان نقطه عطفي مهم در فرايند گذار   كاهش موقعيت ازدواج به  -
هاي مختلف و ابتالي ناخواسته به تجرد  به تعويق انداختن اختياري ازدواج در مراحل اوليه به بهانه   -

  در مراحل بعد؛
مندي زنـان   عالقه(هاي تعيني خود  هاي جنسيتي يا بازانديشي زنان در موقعيت   وقوع تغيير در نقش      -

  ؛) كدبانويي و مادري به اشتغاالت بيروني و ترجيح آن بر همسري،
افزايش خودمختاري فرد و كاهش نقش و دخالت والدين و ساير اعـضاي خـانواده در تـصميم و                      -

  هاي موردنظر؛ ترغيب فرزندان به ازدواج يا انتخاب گزينه
عنـوان يـك گزينـه        كم، تلقي ازدواج به     دست(نوعي سبك زندگي      كاهش قبح تجرد و تبديل آن به         -

  ؛)يابي تجرد  لزوماً متعين و باالتر از آن مزيتعرفي ترجيحي نه
  هاي كفويت؛ ها و مالك پيچيده شدن و تعدد و تكثر مؤلفه   -
  هاي ناشي از ازدواج؛ ميل به آزادي و استقالل و ناخرسندي از محدوديت   -
  ها در مقام انتخاب؛ ها و سنجش مطلوبيت گرايي و وسواس در احراز مالك آرمان   -
هـاي مختلـف، اصـرار بـر      عدم پذيرش خواستگاران به بهانـه    (هاي والدين و اطرافيان       ريگي   سخت   -

تر، رجـوع بـه اسـتخاره، اصـرار بـر تـرجيح               رعايت ترتيب و تقدم ازدواج دختر يا دختران بزرگ        

......................................................................................................................... 
اي ناچيز اسـت   اندازه رغم مشروعيت داشتن به وجود الگوهاي ديگر به   . همسري الگوي رايج ازدواج در ايران است          تك.  1

 نفـر و آمـار زنـان        196/516/16، آمار مردان داراي همسر      1385بر اساس سرشماري سال     . توان آن را ناديده گرفت      كه مي 
. ، بيانگر مردان، داراي دو همسر يا بيشتر اسـت 766/80تفاوت اين مقدار، يعني  .  نفر بوده است   962/596/16داراي همسر   

  .دهاي ايراني الگوي تعدد زوجات دارن  درصد خانواده48/0به بيان آماري، كمتر از 



  
  )1پياپي  (1397تابستان ، 1، شماره 1، دوره هاي اجتماعي، دانشگاه شاهد مطالعات اسالمي آسيبفصلنامه 

       

  
 

34

  رغم تمايل دختر، تحميل شروط دست و پاگير و مطالبات فـوق تـوان،               هاي موردنظر خود به     گزينه
  ؛...)سئوليتي والدين در قبال خواست و نياز فرزندان وم بازي، بي لج

ابـتالي  (ترس از وقوع طالق به دليل سست شدن بنيان خانواده و كاهش نـرخ تعهـد و وفـاداري                       -
  ؛)كند والدين، برخي اعضاي خانواده و دوستان به طالق، اين حساسيت را تقويت مي

ون تمايل پسران و مردان به ازدواج با برخي زنان          همچ(افزايش نرخ طالق در جامعه كه به داليلي            -
  ، شانس دختران مجرد براي ازدواج را كاهش داده است؛)هاي خاص مطلقه به دليل مزيت

كه خود از (نُرم غالب  عنوان يك  توسط پسران به  )  سال 6 تا   4(تر    ترجيح ازدواج با دختران كوچك       -
  ؛)است» ترانمضيقه ازدواج دخ«جمله عوامل مؤثر در ايجاد 

وظيفه پسران كه تا قبل از روشن شـدن وضـعيت فـرد، بـالقوه عـاملي در بـه            خدمت اجباري نظام     -
هـا از سـوي دختـران شـمرده           تعويق انداختن ازدواج از سوي پسران و عدم اجابـت تقاضـاي آن            

  شود؛ مي
 فزوني گرفتن نـرخ دختـران تحـصيل كـرده در سـطوح عـالي و در نتيجـه محـدود شـدن دايـره                            -

  ؛)عدم كفويت تحصيلي( و به عبارتي 1تر تحصيلي همسرگزيني پسران داراي موقعيت پايين
هـاي ممكـن بـا        تالش دختران تحصيل كرده و داراي مزيت اجتماعي براي انتخاب بهترين گزينـه               -

رويايي كه تحقق آن با مشكالت و مـوانعي مواجـه           (هاي از دست رفته       صتهدف جبران هزينه فر   
  ؛)است

  اشتغال و تمايل به تعويق انداختن ازدواج تا تثبيت جايگاه شغلي و كسب استقالل مالي؛   -
  كاهش تعلقات ديني و تعهدات متشرعانه؛   -
  هاي زندگي غربي؛ و تقليد سبك) ماهواره و اينترنت(گستر بيگانه  هاي جهان تأثيرپذيري از رسانه   -
يا وقوع تغيير در الگوها و      (هاي سنتي در همسريابي و معرفي افراد به يكديگر            كاهش نقش واسطه     -

  ؛)هاي همسريابي سبك
رغبتي پسران و دختران فاقد تمكـن مـالي منجـر          كه به كم  (هاي ازدواج     باالرفتن تشريفات و هزينه      -

  ؛)شده است
مثل برخورداري همـسر از شـغل، ثـروت و          (ح توقعات اقتصادي و اجتماعي دختران       باالرفتن سط    -

......................................................................................................................... 
تعداد دختران نسبت   : دادند  هاي دولتي را دختران تشكيل مي        درصد از دانشجويان دانشگاه    56،  1392طبق آمار در سال     .  1

 درصد، در مقطع كارشناسـي ارشـد،   60 درصد، در مقطع كارشناسي،   35به كل دانشجويان در اين سال، در مقطع كارداني،          
  . درصد بوده است59اي بيش از   درصد و در مقطع دكتراي حرفه50
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ها و مشاركت مرد در كارهاي خانه، مجاز بودن بـه كـار در بيـرون،                  مسكن، توقع توزيع مسئوليت   
  ؛...)داشتن اختيار در مصرف اموال شخصي و دستمزد خود و

جام شده برخي دختـران بـر ايـن باورنـد كـه             هاي ان   طبق مصاحبه : هاي بازدارنده   ها و نگرش    تلقي   -
خواهنـد؛    زايي مـي    داري و بچه    مردها ما را براي ارضاي نياز جنسي، لباس شستن، غذا پختن، خانه           

هاي دروغين براي جلب توجه خواسـتگاراني         نمايي  هاي نمايشي و جلوه     ابراز نفرت از ايفاي نقش    
خواهنـد؛    فرزند بودن و ارث پدري مي        تك كه عقلشان به چشمشان است؛ خواستگاران مرا به دليل        

توانند هر نوع ظلمي را روا داشته و در نهايـت، ايـن زن    مردان به دليل داشتن حق نابرابر طالق مي     
است كه بايد براي رهايي از ظلم و تبعيض و با توسل بـه اظهـار عجـز و التمـاس از او تقاضـاي                         

ج سنتي يـك معاملـه اسـت، ازدواج مرسـوم     شود، ازدوا طالق كند؛ زندگي در ازدواج خالصه نمي 
اي برتر، توقع جهاز و       ها به اقتضاي موقعيت طبقه      هاي آن   فاقد عشق است؛ برخي پسران يا خانواده      

  ؛...ها نيستند و رعايت شئوناتي را دارند كه دختران طبقه پايين قادر به تأمين و رعايت آن
 فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خانواده مثـل شـغل          پايگاه: عوامل تشديدكننده فرايند تجرد دختران       -

پدر، تحصيالت والدين، ميزان درآمد خانواده، تعداد اعضاي خـانواده، منطقـه مـسكوني، پايبنـدي                
هـاي ناشـي از سـوانح و          هاي مادرزادي، نقـص      نقص  مذهبي، انتظارات متفاوت از داماد، نازيبايي،     

 مخالف، تصوير منفي از بدن خود يا احساس         بيماري، سردمزاجي و ضعف يا عدم تمايل به جنس        
خواسـتگاري ايـن دسـته از       ... [هـاي خـاص و      داشتن ظاهري متفاوت از ديگران، داشـتن بيمـاري        

هاي مشهود و فاقد موقعيـت اجتمـاعي؛ ذهنيـت            دختران توسط مردان متأهل، مسن، داراي ناتواني      
  ؛]كند ها نسبت به خودشان را تقويت و تشديد مي منفي آن

هـاي    ويژه دختران و زنان، با توسل به تبيـين          گفتني است كه برخي از افراد واجد شرايط ازدواج به            -
تقديرگرايانه، عدم موفقيت و تحميل شرايط و وضـعيت ناخواسـته خـود در امـر زناشـويي را بـه                     

بختـي، نفـرين      اموري همچون شانس، قسمت، سرنوشت، خواست خداونـد، بـستن بخـت، سـياه             
  .سازند مستند مي... ق والدين واطرافيان، عا

  علل و داليل تجرد ثانوي. ب
تجرد ثانوي عالوه بر اشتراك در برخي از علل و داليل مؤثر در وقوع تجـرد اولـي، تحـت تـأثير                      

برخي از اين عوامل يا موانع به مردان و برخي          . شود  برخي عوامل خاص به وقوع پيوسته يا تشديد مي        
  :اند از اهم اين عوامل عبارت. كنند علّي و اعدادي خود را ايفا ميبه زنان مربوط بوده يا نقش 
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ها به ازدواج با زنان مطلقـه   هاي آن رغبتي و ضعف تمايل غالب پسران و مردان جوان و خانواده     بي   -
  و بيوه؛

 ناخرسندي زنان به دليل كاهش حق انتخاب در ازدواج دوم؛   -
ته مثل جواني، زيبايي، تحـصيالت عـالي، ثـروت، موقعيـت            هاي برجس    عدم برخورداري از ويژگي      -

 ؛...اجتماعي، موقعيت خانوادگي و
 اعتمادي برخي زنان به وفاداري و تعهد مردان؛ سرخوردگي و بي   -
 ها؛ ترس مردان از فشار و سركوب اجتماعي و ناموجه شمردن اين نوع ازدواج   -
ها در قالب مهريه را       دهند قصد اخاذي از آن       احتمال مي  اي كه   ترس مردان از ازدواج با زنان مطلقه         -

 دارند؛
 هاي مرجح همسري؛ ها و بايسته  ترديد مردان در برخورداري مطلقه يا بيوه از ويژگي  -
 ؛)در زنان مطلقه(هاي همسر پيشين   نگراني از مزاحمت  -
  شود؛جويي طلبي و لذت ترس از اينكه مبادا ازدواج دوم او حمل بر تنوع   -
 ضعف تمايل به پذيرش و سرپرستي فرزند يا فرزندان بجا مانده از همسر پيشين؛   -
 بر اجتناب عروس از ازدواج تا قبل از بلوغ فرزندان؛) متوفي(پافشاري خانواده همسر پيشين    -
 ها؛ ها در صورت ازدواج يا محدود كردن مالقات وي با آن تهديد همسر اول به گرفتن بچه   -
 عدم تمايل فرزندان به ازدواج مادر و احساس منفي نسبت به ناپدري؛   -
 نيازي به ازدواج مجدد به دليل اشتغال و استقالل مالي؛  احساس بي  -
  سرخوردگي از ازدواج مجدد به دليل خواستگاري توسط مردان متأهل، مسن، معيوب و هوسران؛  -

؛ 1394زاده چينـي بـالغ و همكـاران،            زينـال  :ك.در بخش علل و عوامـل مـؤثر در تجـرد، ر           ... (و
؛ آزادارمكـي و همكـاران،      1385؛ مقدس جعفري و يعقوبي چوبري،       1390پور گتابي و غفاري،       حبيب
؛ 1383پـور،     ؛ كـاظمي  1387؛ احمدي و همتـي،      1383جاه،    ؛ ساروخاني و رفعت   1386؛ سفيري،   1379
 ).1385منش و كاظمي،  نيك

  آثار و پيامدها
جـسمي،  ( ابتدايي و ثانوي، آثار و پيامدهاي منفـي قابـل تـوجهي در مقيـاس فـردي                   تجرد اعم از  

ويژه در صورت     تأثير اين پديده به   (و در مقياس اجتماعي     ) روحي، ذهني، احساسي، رفتاري و ارتباطي     
به همـراه   ) هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي و ارتباطاتي جامعه          فراواني باال بر ساحت   
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گفتني است كه در برخي مطالعات انجـام        . شود  ها تحت دو عنوان اشاره مي       رد كه در ادامه به اهم آن      دا
  .اند شده، مجردان مسن، غالباً خود به تجربه و درك شهودي اين آثار اذعان كرده

  تجرد ابتدايي و قطعي دختران. الف
و ثانوي مشترك و برخي مخـتص       برخي آثار و پيامدهاي منفي ميان همه زنان داراي تجرد ابتدايي            

  :شود ترين آثار و پيامدهاي اين وضعيت اشاره مي در ادامه به برخي از مهم. مجردان ابتدايي است

چـه تجـرد    (يا برچسب طردكننده اجتمـاعي      » داغ ننگ «جلب نگاه منفي و به بيان گافمن پذيرش            -
  ؛)امري پذيرفتني و موجه نيستويژه دختران واجد شرايط ازدواج در جامعه ايران،  دختران به

هـاي مـزمن، نـيش و         در معـرض كنجكـاوي    (هاي آزاردهنـده       اعمال فشارهاي رواني و سركوفت       -
مـورد    هاي بـي    ورزي  هاي ناصواب، نسبت دادن عيب و ايرادها، ترحم         زني  هاي زهرآلود، گمانه    كنايه

 ؛)قرار گرفتن... و

احساس شـرمندگي، طردشـدگي، شكـست    (ر گرفتن   تني قرا  -در معرض اختالالت رواني و روان        -
پـذيري، وسـواس، پرخاشـگري، كـاهش          حوصلگي، تحريـك    رواني، حقارت، انزوا، افسردگي، بي    

گيري از جمع، كاهش انرژي و انگيزه براي          اعتماد به خود، تمايل به كاهش ارتباط و ترجيح گوشه         
  ؛...)كار، ابتال به اختالالت شناختي، احساسي و رفتاري و

بيني در مسير تشكيل زندگي مستقل يا اجـاره           مشكالت قابل پيش  : هاي اجتماعي   اعمال محدوديت    -
ها، خروج از كشور، محدود شـدن   ها و مسافرخانه    كردن مسكن، مسافرت تنهايي، سكونت در هتل      

 ارتباط با دوستان و بستگان متأهل؛

 ؛)شي خانواده والدينيخوردگي و تال ويژه در دوران سال به(ترس از آينده مبهم    -

 هاي زيسته همسري، كدبانويي، مادري و آثار مترتب بر آن؛  محروميت از تجربه  -

 ؛)و نيازهاي ناگفتني ديگران( محروميت از ارضاي طبيعي نيازهاي جنسي، عاطفي و رواني   -

 ؛)از ناحيه همسر و فرزندان(گاه و مأمن عاطفي اجتماعي  محروميت از تكيه   -

 ؛)در صورت فقدان شغل و استقالل مالي(گاه و پشتوانه اقتصادي  حروميت از تكيه م  -

كه اتخـاذ تجـرد ناشـي از          صورتي  در(مهري و احياناً روگرداني ساير اعضاي خانواده و بستگان            بي   -
 ؛)اراده و اختيار فرد باشد

سنگين خانواده بـر    هاي ارتباطي و كاهش حريم خصوصي به دليل نظارت             كاهش قلمرو و فرصت      -
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 فرد با هدف مراقبت از وي، فقدان استقالل مكاني از والدين و احياناً ساير سرپرستان؛

تحمل آزار روحي به دليل نگراني والدين از سرنوشت او و متقابالً نگراني والـدين از آينـده مـبهم            -
 فرزند خود؛

  به چنين سرنوشتي؛ظن به عالم هستي و خداوند به دليل ابتال  بدبيني و سوء  -

، رفتارهاي پرخطر جنسي، اعتياد، فرار از خانـه و حتـي            )بدپوششي(يابي به خودنمايي       احياناً سوق    -
 خودكشي؛

 ، ازدواج موقت مكرر، زن دوم شدن؛)ازدواج سفيد(يابي به همباشي   احياناً سوق  -

ل و صـرفاً بـراي رهـايي از ننـگ        رغم تماي   آمادگي روحي الزم براي تن دادن به هر نوع ازدواج به             -
 تجرد؛

ويـژه در     به(هاي اجتماعي     ها و نقش    مخدوش شدن هويت زنانه و محروم ماندن از برخي موقعيت            -
 ؛)جوامعي كه ازدواج از جايگاه ارزشي درخور توجهي برخوردار است

 هاي اجتماعي، تحصيلي و شغلي؛  اختالل در نقش  -

 مجرد و متأهل در محيط كار و بيرون، قرار گرفتن در معرض رفتارهـا               هاي مردان    ابتال به مزاحمت     -
آميز همكاران، احساس نابرابري جنسيتي در محيط كـار و رنجـش ناشـي از آن،                  و گفتارهاي طعنه  

محروميت از امكانات رفاهي به دليل مجرد بودن، محول شدن مسئوليت بيش از حـد بـدون اجـر                   
داشتن از سوي مقامات مافوق، احساس رقابت همكـاران مـرد   مادي به دليل مجرد بودن و فراغت      

 متأهل به دليل تالش و تحرك كاري بيشتر اين نوع دختران؛

به دليل محروميت غالب اعضاي اين قـشر از بـاروري در فـرض              ( اختالل در هرم جمعيتي كشور         -
 ؛)ازدواج

هـا بـر      ويژه به دليـل تـأثير آن        در صورت فراواني اين قشر و به      ( كاهش شادي و آرامش در جامعه          -
 ؛)محيط و اطرافيان

ويژه از ناحيه كساني كه       به(صورت غيرمستقيم      به مخاطره افتادن سالمت رواني و اخالقي جامعه به           -
 ).ها و هنجارهاي ديني و عرفي ندارند پايبندي اخالقي قاطعي به ارزش

هـا بـه سـاير      عـالوه بـر خـود آن    بديهي است كه مشكالت روحي و اجتماعي اين دسته از زنـان،      
 .يابد اعضاي خانواده، دوستان و نزديكان نيز سرايت مي
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  پيامدهاي تجرد ثانوي. ب
دوشـيزگي  (رغبتي مردان مجرد به ازدواج با زنان مطلقـه و بيـوه               كاهش شانس ازدواج به دليل كم        -

  ؛)1ها، هنوز هم ارزش قطعي دارد براي همسر اولي
  ؛)و ايفاي نقش سرپرستي فرزندان(ج به دليل وجود فرزند يا فرزندان كاهش شانس ازدوا   -
  قبح اجتماعي ازدواج مجدد براي زنان داراي فرزند؛   -
  افزايش فشار از ناحيه همسر اول يا خانواده او و تهديد به گرفتن فرزندان در صورت ازدواج؛   -
و اينكـه ازدواج مجـدد ممكـن اسـت          (نگراني از وضعيت تربيتي و اخالقـي فرزنـد يـا فرزنـدان                 -

  ؛)فشارهايي را از ناحيه ناپدري متوجه فرزندان كند
براي زنان فاقد شـغل، فاقـد مـستمري، ارثيـه و            (هاي اقتصادي و معيشتي        تحمل فشارها و مضيقه      -

  ؛)ذخيره مالي
استقالل ساير  به دليل مرگ والدين و ازدواج و        ( در مواردي عدم امكان بازگشت به خانواده پدري            -

  ؛)اعضا
 اعمال كنترل بيشتر از سوي خانواده بر فرزندان مطلقه يا بيوه در صورت مراجعه به خانه پـدري و                      -

  .ورزي و ايجاد مانع در ارتباطات وي با ديگران و محيط اجتماعي بعضاً افراط در غيرت
ر شهر و ديار خـود و در        احتماالً داشتن شغل، تحصيالت، استقالل مالي، خانواده مستقر، زندگي د         

توانـد خألهـاي    تا حد زياد مـي    ... كنار بستگان متعهد، روابط اجتماعي گسترده، رضامندي از زندگي و         
قـانع عزآبـادي و همكـاران،       : ك.ر(ناشي از تجرد را ترميم كند و فشارهاي زندگي بر فـرد را بكاهـد                

؛ مدرسي يزدي و    1394 و يزدخواستي،    ؛ معمار 1396نژاد و همكاران،      ؛ ماليي 1393زاده،    ؛ فرضي 1392
  ).1396؛ قادرزاده و همكاران، 1396همكاران، 

 راهكارهاي پيشنهادي

ها، سازماني مـشخص از       پذيري آن   رود با توجه به افزايش آمار اين قشر و ضريب آسيب            انتظار مي 

......................................................................................................................... 
گفتني است كه طبق مطالعه برخي پسران، زنان مطلقه يا بيوه را به داليلي همچـون زيبـايي، موقعيـت سـني مناسـب،                        .  1

، تجربـه همـسرداري، احتمـاالً تـوان مـديريتي بيـشتر،       )شغل و ثـروت (موقعيت اجتماعي و خانوادگي، موقعيت اقتصادي  
گيري در مهريه، كاهش توقعات در زندگي مشترك، احتماالً كاهش دخالت             ج، آسان گيري در تشريفات مقدماتي ازدوا      سهل

  .دهند بر دختران را ترجيح مي) به دليل شكست در ازدواج اول يا گذر عمر(اطرافيان 
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نهـاد    مـردم هـاي     ها تأسيس شود و سازمان      سوي نهادهاي مسئول براي نظارت و تولي امور مختلف آن         
ريزي دقيق و ايفاي دغدغه و تعهد مسئوالنه به وظايف            گذاري و برنامه    مربوط نيز با سياست   ) ها  سمن(

ها و اقـدامات فرهنگـي اجتمـاعي          اهم توصيه . خود در اين خصوص اقدامات مقتضي را صورت دهند        
   :بندي نمود توان در محورهاي ذيل دسته بايسته در اين خصوص را مي

  هاي جمعيتي؛ سازي سياست ني و بهينه بازبي  -
هـاي مرجـع و    پذيري جنسيتي، بازتعريف هويـت جنـسي و بازسـازي گـروه        اصالح فرايند جامعه     -

 مراجع الگويي نسل جوان؛

انجام يك رشته مطالعات ميداني با هدف روشن شدن ميـزان نقـش و سـهم عوامـل سـاختاري و                     
 ؛محيطي و عوامل فردي و دروني در پديده تجرد

 بسترسازي الزم جهت هدايت و راهبري افراد در مسير انتخاب بهينه همسر و كاهش نـرخ تزلـزل                     -
 خانواده؛

ها در عرصه همسرداري، كدبانويي و مـادري          هاي زندگي و ارتقاي سطح توانمندي        افزايش مهارت    -
 با هدف افزايش ضريب اتقان و پايداري خانواده و كاهش طالق عاطفي و حقوقي؛

ها و ايجاد بسترهاي فرهنگـي اجتمـاعي بـراي رويـارويي معقـول و                 سازي، اصالح نگرش     فرهنگ   -
 موجه با پديده تجرد؛

هاي همسريابي بـا      هاي سنتي همسريابي و معرفي افراد به يكديگر يا تأسيس آژانس             تقويت واسطه    -
 رعايت شئون اخالقي و عرفي؛

 و تـالش در تخفيـف تجمـالت و تـشريفات و              ترويج سبك زنـدگي اسـالمي در بخـش ازدواج            -
 سهولت هر چه بيشتر در امر ازدواج اولي و ثانوي؛

ريزي جامع جهت حل مشكالت اجتماعي و اقتصادي جوانان و رفـع موانـع ازدواج ايـشان                    برنامه   -
 از سوي نهادهاي دولتي مسئول؛...) اشتغال، درآمد، مسكن و(

معه به مشاركت در فرايند تسهيل ازدواج و تـأمين خـدمات و             ترغيب نهادهاي خيريه و خيرين جا        -
 امكانات موردنياز در اين بخش؛

 -شـناختي و فرهنگـي      اي و باليني براي ارائـه خـدمات آموزشـي، روان            هاي مشاوره   تقويت سيستم    -
 گيري خانواده و در استمرار آن؛ اجتماعي در مراحل اوليه ازدواج و شكل

اعمـال ايـن    ) [ سـال  24 -20ترجيحاً به محدوده سني     (ن ازدواج پسران     تالش در جهت كاهش س       -
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دختران را تا حـد زيـاد تـرميم         » مضيقه ازدواج «تواند    سياست همراه با ترويج همسان همسري مي      
 ].كند

تـر    ترجيح ازدواج با دختران كوچك    (جاي رويه غالب موجود       ترويج همسان يا همسن همسري به        -
  ؛)تر ن قبح ازدواج پسران و مردان با همسران بزرگو باالتر از آن، شكست

 ها براي ازدواج پسران با زنان مطلقه و بيوه؛ سازي و اصالح نگرش فرهنگ   -
 هاي دولتي به ازدواج و تأهل؛ مشروط كردن استخدام رسمي افراد در سازمان   -
  ازدواج با اتباع بيگانه؛ميهنان بر  حمايت از بازگشت مهاجران به كشور و ترجيح ازدواج با هم  -
مهـاجرت از شـهرهاي     (حمايت و تشويق مهاجران شهري و روستايي به بازگشت به ديـار خـود                  -

دهـي بـه انتخـاب        كم اولويت   يا دست ) هاي شهري به روستا     بزرگ به شهرهاي كوچك و از محيط      
 هاي مألوف و زادگاه؛ همسر در محيط

كاهش مشكالت ازدواج در مراحل اوليه و نيز حمايت ويـژه           ها براي      تقويت نقش حمايتي خانواده      -
ها از فرزندان دختري كه به دليل طالق يا مرگ همسر مجدداً به خانه پدري                 عاطفي و اقتصادي آن   

 اند؛ بازگشته
دهـي بـه      اولويت(اعطاي خدمات اجتماعي ويژه به دختران مجرد و زنان محروم از ازدواج مجدد                 -

هاي خود اشـتغالي، اعطـاي مـستمري و           هاي فرهنگي و هنري، اعطاي وام       تجذب ايشان در فعالي   
، اجراي طرح بيمـه اجتمـاعي، تمديـد بيمـه           1هاي كمك آموزشي به زنان سرپرست خانواده        هزينه

 سالگي، اعطاي مستمري بازنشستگي به دختران مجرد، اعطـاي خـدمات            18دختران مجرد پس از     
 ؛)تفريحي، ورزشي و فراغتي ويژه

هايي براي تسهيل روابط مجردان و تقويت هويت مشترك ناشي از تجرد با  ها و كانون ايجاد انجمن   -
 ها؛ هدف كاسته شدن بخشي از مشكالت متعدد ناشي از وضعيت موجود آن

يا زنان مطلقه و بيوه كـه از داشـتن          (سرپرست به دختران مجرد قطعي         اعطاي حضانت كودكان بي      -
 ؛)اند فرزند محروم

......................................................................................................................... 
گي، شود كه به دليل عواملي همچون طالق، فوت، اعتياد، از كارافتاد       خانوار اصطالحاً به زناني اطالق مي       زنان سرپرست .  1

دار شده و يك تنـه متكفـل تـأمين            ناچار نقش سرپرستي خانواده را عهده       مسئوليتي همسر، به     مهاجرت و بي    غيبت طوالني، 
پـذير   طبق مطالعات اين قـشر از جملـه اقـشار شـديداً آسـيب            . اند  نيازهاي رواني، عاطفي، تربيتي و اقتصادي فرزندان شده       

تواند بخشي از مشكالت متنوع ايشان را رفـع و   ي نهادهاي دولتي و مردمي ميها ها و مساعدت   شك، حمايت   بي. اند  جامعه
  .رجوع كند
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منـد ازدواج موقـت و سـنت تعـدد            سازي مناسب جهت تـسهيل ضـابطه        گذاري و فرهنگ     سياست   -
 ؛)با رعايت همه شئون ديني، اخالقي، حقوقي و عرفي(زوجات 

تقويت بنيه فرهنگي جامعه در بخش التزام عملي به رعايت اخالق جنسي در تعـامالت اجتمـاعي                    -
 ).ابالغي مقام معظم رهبري) 1395 شهريور 13(هاي كلي خانواده  سياست: ك.ر(

  گيري نتيجه
تجرد زنان اعم از تجرد ابتداي و ثانوي از جمله معضالت موجود و روزافزون جامعه زنان كـشور                  

اين معضل از علل و عوامل ساختاري و محيطي و فردي و درونـي ناشـي شـده                  . و نهاد خانواده است   
اي را    ت فراواني مبتاليان، مسائل و مشكالت عديده      ويژه در صور    اين وضعيت غالباً ناخواسته به    . است

ها و راهكارهـايي بـراي اصـالح          در بيشتر كشورها، سياست   . كند  ها و جامعه كل تحميل مي       بر خانواده 
رغـم تـدوين برخـي     در كشور ما نيـز بـه  . اين وضعيت و كاهش پيامدهاي آسيبي آن تمهيد شده است         

صـورتي    هـاي جمعيتـي بـه       ويـژه بـه دليـل سياسـت         ضل به ها و اعمال برخي اقدامات، اين مع        سياست
در اين پژوهش، علل و آثـار       . شود  كننده جريان داشته و همواره بر كميت و گستره آن افزوده مي             نگران

 و مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و بـراي كـاهش ميـزان وقـوع و                   اين موضوع تا حد امكان احصاء     
ن، پيشنهادهايي چند معطـوف بـه كـارگزاران جامعـه اسـالمي،             محدودسازي آثار و پيامدهاي آسيبي آ     

  .نهادهاي دولتي و مردمي مسئول عرضه شده است

  منابع
       ،بررسي تحوالت اجتماعي و فرهنگي در طـول سـه نـسل            ،  1379آزاد ارمكي، تقي و همكاران

 .29-3 ص  ،16، نامه علوم اجتماعي، ش خانواده تهراني

 مطالعات راهبردي   بررسي وضعيت مضيقه ازدواج در ايران      ،1387، وكيل و رضا همتي،      احمدي ،
 .64-43، ص 41زنان، سال يازدهم، ش 

 زن در توسعه    علل افزايش سن ازدواج دختران    ،  1390پورگتابي، كرم و غالمرضا غفاري،        حبيب ،
 .34-7، ص 32و سياست، ش 

   قـم،  الـشريعه تفصيل وسائل الشيعه الي تحـصيل مـسائل    ق، 1409حسن،  ، محمدبن عامليحر ،
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 ).ع(البيت  مؤسسة آل

 45 تـا    30رخ سالمت روان در زنان مجرد و متأهل           نيم،  1394 و همكاران،    بالغزاده چيني     زينال 
 .23-13، ص 3، زن و جامعه، سال ششم، ش ساله شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز

 شناسي ايران،    ، جامعه اجتماعيزنان و بازتعريف هويت     ،  1383جاه،    ، باقر و مريم رفعت    ساروخاني
 .160-133، ص 2دورة پنجم، ش 

     ،نامـه   تـداوم و تغييـر در خـانواده در جريـان گـذار جمعيتـي ايـران                ،  1385سرايي، حـسن ،
 .67-37، ص 2شناسي ايران، ش  جمعيت

 مجله دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني،           زنان و تحصيالت دانشگاهي   ،  1386، خديجه،   سفيري ،
 .127-101، ص 57 و 56وم اجتماعي، سال پانزدهم، ش نامه عل ويژه

 ابالغي مقام معظم رهبري) 1395 شهريور 13 ( كلي خانوادههاي سياست. 

 ص  10، توسـعه روسـتايي، ش       طرد اجتماعي دختران روستايي مجـرد     ،  1393، زهرا،   زاده  فرضي ،
123-146. 

     ،زن در توسـعه   دختران از تجردبازسازي معنايي تجربه زيسته، 1396قادرزاده، اميد و همكاران ،
 .426-403، ص 3و سياست، دورة پانزدهم، ش 

       ،سال به باال در زمينـة       30تجارب زيستة دختران مجرد     ،  1392قانع عزآبادي، فرزانه و همكاران 
 .331-305، ص 2، بررسي مسائل اجتماعي ايران، دورة چهارم، ش داغ ننگ ناشي از تجرد

 پـژوهش   ول سن ازدواج در ايران و عوامل جمعيتي مؤثر بـر آن           تح،  1383پور، شـهال،      كاظمي ،
 .124-103، ص 3زنان، دورة دوم، ش 

   ،تـا  1375هـاي     هاي ازدواج در ايران طي سال       بررسي تغييرات شاخص  ،  1388،  خديجهكريمي  
شناسي ايران، تهران، مركز مطالعات       مجموعه مقاالت چهارمين همايش انجمن جمعيت     : ، در 1385

 .هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و پژوهش

   ،ترجمة مـسعود كيـانپور،   انديشي براي هويت ضايع شده چاره: داغ ننگ ،  1376،  اروينگگافمن ،
 .تهران، نشر مركز
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   ،زاد، تهـران، پژوهـشكده       ، ترجمة علي مرشدي   كنند  ها شورش مي    چرا انسان ،  1377،  تدرابرتگر
 .مطالعات راهبردي

  ،ترجمة عبدالكريم سروش، چ دوم، تهران، صراط علوم اجتماعيتبيين در، 1381ليتل، دانيل ،. 

 بررسي انزواي اجتماعي دختران مجرد و عوامـل        ،  1396السادات و همكاران،      ، فائزه يزدي  مدرسي
 .144-121، ص 1، مسائل اجتماعي ايران، سال هشتم، ش  اجتماعي مؤثر بر آن–فرهنگي 

  قم، جامعه مدرسين مرجع13المسائل  توضيح، 1386 تقليد، عظاممراجع ،. 

  ،1390 -1345هاي  هاي عمومي نفوس و مسكن سال ، نتايج سرشماري1390مركز آمار ايران. 

 سال از تجـرد    49 تا   30تجارب زيسته دختران شاغل     ،  1394، ثريا و بهجت يزدخواستي،      معمار  ،
 .172-149، ص 2مسائل اجتماعي ايران، سال ششم، ش 

     ها و موانـع ازدواج   تغييرات، ويژگي، 1385لي يعقوبي چوبري، مقدس جعفري، محمدحسن و ع
، 2شناسي ايـران، دورة اول، ش      ، نامه انجمن جمعيت   در استان گيالن با تأكيد بر شهرستان رشت       

 .110-89ص 

 ترجمـة  مفاهيم كليدي در مطالعات خـانواده     ،  1390كارتي، جين ريبنز و روزالينـد ادواردز،          مك ،
 .ن، نشر علممحمدمهدي لبيبي، تهرا

 هاي مـرتبط بـا نيازهـاي         زنان از چالش    تجربيات زيسته بيوه  ،  1396، ميترا و همكاران،     نژاد  ماليي
، ص  6، مامايي و نازايي زنان ايران، دورة بيستم، ش          يك مطالعه پديدارشناسي  : عاطفي و جنسي  

80-95. 
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