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  دهيچك
است. تجرد، اعم از » تجرد زنان و دختران«حوزه زنان و خانواده در جامعه امروز ايران، روند رو به تزايد   ازجمله مسائل اجتماعي

تجرد ابتدايي و تجرد ثانوي و متأخر، از علل و عوامل شخصي و ساختاري متعددي ناشي شده و آثار و نتايج زيانباري در سطوح 
دارد. نظربه جايگاه قدسي ازدواج و تشكيل خانواده در متون ديني و گفتمان مـذهبي غالـب جامعـه     فردي و اجتماعي به همراه
مدت يا محروميت قطعي از آنچه از ناحيه مرد و يا زن و تجردگزينـي، بـا فلسـفه     ويژه تأخير طوالني ايران، تأخير در ازدواج، به

و از ناحيه زنـان، غالبـاً    غالباً اختياري  مردان،   وضعيت از ناحيه اين   پذيرش  دارد.  وجودي خانواده در نظام ارزشي اسالم تعارض
تلقـي كـرده و    شناسان با استناد به داليل مختلف، تجرد زنـان در مقيـاس وسـيع را امـري آسـيبي       است. جمعيت غيراختياري 

تا با   نوشتار درصدد است دانند. اين  مي ناپذير  ريزي فرهنگي اجتماعي براي كاهش و تعديل آن را اجتناب سياستگذاري و برنامه
بعد از انقـالب؛   ايران  جامعه   و با محوريت منظر تئوريك،  از  را  موضوع  شده، اين  انجام هاي  و پژوهش  آمارها و مطالعات  به ارجاع 

تفسـير و تبيـين، تحليلـي و     گردآوري اطالعـات، اسـنادي و در مقـام    مطالعه، در مقام  اين  كند. روش  توصيف، تفسير و تبيين 
  كارهاي مواجه با اين موضوع اشاره شده است. استنتاجي است. در بخش پاياني، به راه

  تجرد، زنان، دختران، عامليت، ساختار، علل. ها: كليدواژه
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  مقدمه
ايفاي   دليل به   ،خانواده  و تشكيل ايراني، ازدواج ـ   اسالمي  فرهنگ در

سازي  همچون زمينه، بسيار مهم و اجتماعي  آثار فردي  در خلق   نقش 
جنسـي، ابـراز ميـل عـاطفي، حصـول       افته نيازي ارضاي سامانبراي 

يـابي   ها، امكان عدادها و قابليتسكينت، شكوفايي برخي است آرامش و
نسـل و   تكثيـر  بيشتر براي تعالي معنوي و كمـال نفسـاني، توليـد و   

ه دليل نقش ب و دارد ناپذير اعتبار خدشه يابي اجتماعي، ارزش و هويت
دينـي از  ، در منابع اين دست فوق و نتايجي از خلق آثار بالقوه آن در
ييد وحمايت قـاطع ديـن   أعنوان يك نهاد مقدس و مورد ت خانواده به

بلكه تقدس ازدواج و تشكيل خانواده ، كدؤياد شده است. استحباب م
 يـا ). 32كرد (ر.ك: نور: توان استنتاج  روايات متعددي مي آيات و را از

شـمرده اسـت؛    اكرم سيره پيامبر سنت وء رواياتي كه ازدواج را جز
اي  از خانـه  تـر  فرمايد: هيچ چيزي نزد خداوند محبوب رواياتي كه مي

. در مقابـل، هـيچ چيـزي نـزد خداونـد      كه با ازدواج آباد شود، نيست
روايـاتي كـه   ت. اي كه با طالق ويران شـود، نيسـ   از خانهتر  مبغوض

كنـد؛   را حفـظ مـي  خود  كسي كه ازدواج كند، نصف دين فرمايد: مي
را با وضعيتي پاكيزه مالقات كنـد، پـس    خواهد خداوند كسي كه مي
ركعت نمـاز فـرد   د هل معادل هفتاأفرد مت ركعت نماز دو ازدواج كند؛

  عـاملي،  (حر ازدواج كنيد تا خداوند روزي شما را زياد كند است؛ مجرد
باب نكاح؛ ، 1386، تقليد عظاممراجع  ر.ك:؛ 66ـ64ص ، 14جتا،  بي

  ).33ـ30ص ، 1390ستان، ؛ ب132ـ131ص ، 1376ساروخاني، 
رويـه   و رسـم و  عرف عقال نيزشناختي  به لحاظ تاريخي و مردم

صيانت اين نهاد مقدس  حفظ و همواره بر ،معمول در جوامع مختلف
و استمرار ايـن   بازتوليدبراي هاي فرهنگي و ساختاري  و تمهيد زمينه

الگوها  سنت ديرپا اصرار ورزيده است. سنت ازدواج نيز همچون ساير
ـ   عمدتاً هاي زيستي، در سده اخير و سبك نـد جهـاني   ثير روأتحـت ت

هـاي فرمـي، معنـايي، ارزشـي،      جنبـه  مدرنيته تغييرات زيـادي را در 
هنجاري و كاركردي، تجربه كرده است. تقليل ازدواج به يك قرارداد 

با قابليت ارضاي  همباشي عمدتاً اجتماعي تجويزكننده نوع خاصي از
 وقفـه جايگـاه ارزشـي و    تضعيف بـي   حدي عاطفي، تا ميل جنسي و
هــاي عصــري و اشــكال  ظهــور بــديل ثيرأتحــت تــ ،كــاركردي آن

وجـودي و ضـرورت    ةطرح برخـي مناقشـات در فلسـف     شده، تحريف
از اين نهاد ديرپا در استمرار اي  كننده تصوير خرسند كاركردي آن و...
دهد. جامعه ايـران نيـز در چنـد دهـه      ا نويد نميخود ر حيات تاريخي

 نگ ديني، بافت نسبتاًهرچند به اقتضاي غلبه و نفوذ عميق فره اخير

ثير وقـوع  ، تحـت تـأ  سنتي، تشديد اين فرهنگ و غلبه گفتمـاني آن 
هـاي درخـوري در راسـتاي     الب اسالمي، و مطالبه جمعي؛ تالشانق

سازي  فعال روزرساني و بهزدايي،  احيا، تقويت، تعميق، بازخواني، پيرايه
هـاي   سـنت  ها، نمادهـا و  ها، آرمان هنجارها، نگرش  ها، باورها، ارزش

حمايت دين، در سـطوح   ييد وأمورد ت اصيل داراي خاستگاه فطري و
امـا بـه دليـل نفـوذ تـدريجي فرهنـگ داراي        ،مختلف صورت داده

هاي زندگي برسـاخته و وارداتـي آن    سبك موقعيت هژمون جهاني و
سـاختاري از سـوي    سو و وقوع آرام برخي تحوالت فرهنگي و يكاز

 الگـويي، رسـوم و  هاي  مشي نهادي، خط همه سطوح در ديگر، تقريباً
هاي زندگي، نظـام انتظـارات و ترجيحـات و     سبك  عملي، يها رويه

ازجملـه ازدواج و   ،هاي مختلف اجتمـاعي  قواعد رفتاري ناظر به حوزه
 بينـي و  هـاي غيرقابـل پـيش    وضـعيت   تغييرات غيرمنتظره،، خانواده

تجربه  قالبي رافرهنگ ان با اقتضائات جامعه سنتي و تاحدي ناهمسو
ـ  شك،  كند. بي مي نهـاد   كيفـي در  ي ووقوع اين ميزان تغييـرات كم

 ها و كاركردهاي بعضـاً  سنتي، نقش خانواده به دليل جايگاه و ساختار
حمايت و پشتيباني قـاطع ديـن و شـريعت،     ،بديل و باالتر از همه بي

رسـد. نمونـه روشـن ايـن      مي آور به نظر قدري غيرمنتظره و اعجاب
عادي شدن موضوع طالق و رشـد   رفتن سن ازدواج و الت، باالتحو

  دو دهه اخير است. در ،فزاينده و غيرمنتظره نرخ وقوع آن
ترين دليل اين تغييرات، ناهمسـويي   شناختي، عمده از ديد جامعه
هــاي  ضــرورت بــا اقتضــائات دوران و ،مرســوم آن الگــوي غالــب و

ـ  زيست ايي و همنـو  شـك، ضـرورت انسـجام    يجهان مدرن است. ب
هـاي مختلـف يـك     نظـام  ها و خرده ساختاري و كاركردي ميان نظام
زا) را  تبـع آن تغييـرات درون   بـه  (و زا جامعه، اين قبيل تغييرات بـرون 

عمل موجه ساخته است. ازجمله عـوارض آسـيبي    ناپذير و در اجتناب
نهاد خانواده كه اين نوشتار درصدد بررسي و تحليل آن برآمده، تجرد 

ويـژه در دو   بـه ران و زنان در جامعه ايران معاصر، ناخواسته دخت باًغال
بـه دليـل غيرمنتظـره بـودن،      است. موضوع تجرد، عمـدتاً  دهه اخير

و رو بـه تزايـد، پيامـدهاي آسـيبي      ناپـذير  فراواني وقوع، روند كنترل
جويي؛  زايي عمومي، ضرورت چاره بيني، حساسيت قابل پيش محقق و

و اهتمـام پژوهشـگران اجتمـاعي بـا رويكردهـاي       مورد توجـه  اخيراً
و  شـناختي  شـناختي اجتمـاعي، آسـيب    شناختي، روان مختلف جمعيت

 گرفتــه اســت. غالــب محققــان و گــذاري فرهنگــي قــرار سياســت
عطف توجه به جايگاه ارزشي و نقش كاركردي ازدواج  خردجمعي، با
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، گـام آن وقـوع بـه هن   كيد فرهنگي اجتماعي برأايران و اصرار و ت در
ـ  زنان با ويژگي تجرد دختران و ي وكيفـي موجـود را امـري    هاي كم

 در ثرؤعوامل مـ  تفسير تبيين و پس از زا و آسيبي تلقي كرده و لهئمس
را با هدف تعـديل   پيشنهاداتي ، روند افزايشي آن چرايي و چگونگي و

درصدد اسـت بـا    ،اند. اين نوشتار و تصحيح روند موجود مطرح ساخته
ويژه با  هشده، اين موضوع را ب هاي انجام پژوهش بازخواني مطالعات و

كارهايي براي ترميم  عطف توجه به منابع و نگرش اسالمي و ارائه راه
در سطوح فردي و اجتماعي، مورد واكـاوي و   ،برخي از آثار قهري آن

. در توجـه دهـد   هـاي مختلـف آن   داده و به ابعاد و سويه تحليل قرار
  اشاره شده است. پيشينه اين نوشتارعنوان  بهبه مقاالتي  ،بخش منابع

ـانوي، اگرچـه     گفتني است كه تجربه وضعيت تجرد، اعم از اولـي و ث
ـيت و دغدغـه     ـا حساس براي زنان و مردان به يكسان امكان وقوع دارد، ام

ـاره   ـيش از    عمومي، تلقي آسيبي از اين وضعيت، ضـرورت چ انديشـي و... ب
ن به زنان مجرد معطوف است. دليل اين تفاوت، اين است كـه تجـرد   مردا

در ناحيه مردان نوعاً امري اختياري و انتخابي و در ناحيه زنان غالباً تحميلي 
ـار و   است. دوم اينكه، در تلقي غالب، تجرد قطعي در ناحيه زنان، احتماالً آث

ـان ديگـر،   مخرب فردي و اجتماعي بيشتري به دنبال دارد. بـه ب  عوارض  ي
ـني (فراتـر از سـن بلـوغ)،      ازآنجاكه مردان در جامعه ايران در هر مقطع س

ـا دسـت   تمايل  درصورت  ـا      كـم  امكان ازدواج دارند، ي در ايـن خصـوص ب
مشكالت و موانع حادي مواجه نيستند، تجرد قهري اعم از ابتدايي و ثانوي 

ـان شـمرده شـده اسـت. سـوم اين      ها و وضعيت جزو موقعيت كـه،  هاي زن
پيشنهادات كارشناسانه براي رفع يا كاهش ميـزان تجـرد همچـون ازدواج    

آيد، ولي  موقت يا در مواردي تعدد زوجات، اگرچه به ذائقه مردان خوش مي
زنان غالباً از آن رويگردانند. چهارم، طبق مطالعه، ميزان نگرانـي دختـران و   

استمرار تجرد، در  هاي آنها)، از آينده مبهم خويش در فرض زنان (و خانواده
تـوان كـرد كـه     وضعيت كنوني، بسيار بيشتر از مردان است. البته انكار نمي

داري جنسي زنان، در تحمـل عـوارض    رغم حساسيت عمومي، خويشتن به
  ناشي از تجرد، بسيار بيشتر از مردان است.

 كنـار سـاير   (در سـني ازدواج  فراد واجد شـرايط  روشن است كه ا
نسبت با امر زناشويي، همواره موقعيت و وضعيتي در  هاي بلوغ) گونه

از دو  ،هل يا تجرد. تجرد نيز بسته بـه وضـعيت افـراد   أدوگانه دارند: ت
(براي كساني كه تاكنون موفـق بـه    حال خارج نيست: تجرد ابتدايي

كـم   (براي كساني كه پـس از دسـت  ي اند)؛ و تجرد ثانو ازدواج نشده
شود). تجرد ثـانوي، دو   تحميل مي هل، انتخاب ياأيك بار ازدواج و ت

مصداق عام دارد: تجرد ناشي از طالق، و تجـرد ناشـي از فـوت يـا     

 ؛هل نيز جريان داردأشناسي با محوريت ت شهادت همسر. همين گونه
انـد: كسـاني كـه تـاكنون      سه گونه ،يعني زنان نسبت با امر زناشويي

 هلنـد أاينك مت ماند؛ كساني كه ازدواج كرده و ه موفق به ازدواج نشده
به دليل وقوع طالق ي، ازدواج كرده و در ادامه زندگ كه قبالً كسانيو 

  اند. به جمع مجردان پيوسته مجدداً، يا مرگ همسر
كـه سـن    شناسي، درصورتي گفتني است كه در اصطالح جمعيت

تجـرد  «سالگي به طول انجامـد، از آن بـه    49 يا 45تجرد ابتدايي تا 
). معناي تجـرد قطعـي   84، ص 1386(ميرزايي، شود  ياد مي» قطعي

، شانس چنـداني بـراي ازدواج   اين است كه اين دسته از دختران اوالً
ـ  ثانياً. ندارند ثيري در نـرخ و رونـد   أ، بر فرض موفقيت، ازدواج آنهـا ت

، تعداد فرزنداني است كه هر زن »نرخ باروري« باروري ندارد. مراد از
سالگي) موفق بـه تولـد    49تا 15( وددر طول دوران بالقوه باروري خ

كـاهش نـرخ    رفـتن سـن ازدواج و   كه باالروشن است  شود. آنها مي
هـرم   تعـادل در  صورت باال بـودن تعـداد افـراد، تـدريجاً     باروري، در

گفتني اسـت كـه ابـتالي دختـران و      زند. را برهم مي جميعتي كشور
، جامعه شناختي جمله عوارض جمعيت زنان به تجرد قطعي، اگرچه از

 هـاي مختلـف در   اما جوامع و فرهنـگ  ،خر استأمدرن و مدرنيته مت
تفهيم و تفسير اين وضعيت، نحوه مواجهه با آن، تعيـين محـدوديت   

آمـدن افـراد و اطرافيـان آنهـا بـا ايـن        سني، علل و آثار، نحوه كنـار 
االت اصـلي  حـال، سـؤ   هربه وضعيت، موقعيت بسيار متفاوتي دارند. 

ر و پيامـدهاي ايـن   چيستي و چرايي تجرد قطعي، آثـا  به، اين نوشتار
يا كاهش آثار و عوارض قهري  ،رفت از آن برونهاي  نوع تجرد و راه

ـ     و اجتناب و  مين اهـداف مـوردنظر  أناپـذير آن ناظرنـد. در راسـتاي ت
االت فوق، ابتدا به شناسايي وضعيت تجرد قطعي يابي براي سؤ پاسخ

جمعيتـي اخيـر، سـپس بـه طـرح      دختران و زنان كشور در آمارهاي 
بـا عطـف    ،به بررسي علـل و آثـار آن   ،چارچوب مفهومي و در ادامه

بـراي  كارهايي  نيز راهپرداخته شده و در نهايت، توجه به جامعه ايران 
دست داده شده است.ه يت و ترميم عوارض آسيبي آن بكاهش كم  

  آماردر آينة تجرد زنان 
 سـال بـه بـاال در    15مجرد  دختران تعداد ،95سال طبق سرشماري 

 3 بـاال، سـال بـه    20 ؛ مجردهـاي نفـر  هـزار  800ميليون و 5 كشور
و  هـزار  426 ،سـال بـه بـاال    40؛ مجردهاي نفر هزار 700 ميليون و
 متقـابالً  .بـوده اسـت   نفر هزار 242 ،سال به باال  45سن  مجردهاي

؛ نفـر  هـزار  900 ميليـون و  5 ،سـال بـه بـاال    15تعداد مردان مجرد 



38  1400، فروردين 280ام، شماره اول، پياپي  معرفت، سال سي  

 
 

 40 ؛ مجردهاينفر هزار 300 ميليون و 3 ،سال به باال 20جردهاي م
 نفر هزار 81 ،سال به باال 45مجردهاي  و نفر هزار 148 ،سال به باال
 40تعداد مردان مجرد باالي  :توان گفت ترتيب، مي اين . بهبوده است
ايـن اسـت كـه ايـن مـردان        لهئسوم زنان مجرد است. مس سال يك

، تصـميم بـه ازدواج بگيرنـد    اگرهم نيستند،  كه زياد  ،سال 40باالي 
نتيجه، احتمال  كنند. در سال ازدواج نمي 40با دختران باالي  معموالً

  .سال به تجرد قطعي زياد است 40رسيدن گروه زنان باالي 
كـه داراي  ، سال كشـور  40، جمعيت زنان باالي فوق آمار طبق

كـل   درصـد  5حدود  يعني؛ نفر است هزار 426تجرد قطعي هستند، 
 ،سال دارند 40 بيش ازكه  سال كشور 10جمعيت زنان مجرد باالي 

هزار نفري  81 با توجه به آمار .گيرند مي گروه مجردان قطعي قرار در
تجرد قطعي مردان  آمار: توان گفت سال به باال، مي 45مردان مجرد 

 اگـر بـاالي  عبارت ديگر،  ت. بهحدود يك پنجم تجرد قطعي زنان اس
 زنـان در  درصـد  10: بـدانيم  قطعي سن تجرد زنان براي را سال 40

 سـاله،  44 تا 40 سني گروه در درصد 8/6ساله،  39 تا 35گروه سني 
 درصد در گروه سـني  1/3ساله و 49 تا 45 سني گروه درصد در 4/4

  .است بااليي رقم كه هستند مجرد ها ساله 54 تا 50
 تـا كه  ،ايران، تجرد قطعي آمار براساس گزارش مركز ،همچنين

اين سال روند افزايشـي   از بعده، داراي نوسان بود 1375سال  قبل از
 1/1براي مردان حـدود   1375سال  قطعي در پيدا كرده است. تجرد

. روند افزايشي تجرد قطعي بوده است درصد 2/1براي زنان  درصد و
اي بـر و  برابـر  حـدود دو  ،براي مردان 1395تا  1375هاي  طي سال

  ه است.بود سه برابر زنان بيش از
ناشي از  همسر بي ، تعداد مردان 1395طبق سرشماري همچنين، 

تعداد مـردان   و، درصد 2/2 همسر درصد و تعداد زنان بي 2/1طالق 
 3/7 همسر درصد و تعداد زنان بي 0/1 به دليل فوت همسر همسر بي

 دختـران تعـداد  ، 1390 سـال  سرشـماري  درصد بوده است. براساس
 بـيش ي، سن هاي گروه همه در روستايي مناطق در نكرده ازدواج هرگز
ايـران،   مركـز آمـار  (ر.ك:  اسـت  هزار نفر بـوده   650و  ميليون از دو 

  ).1395سال گزارش سرشماري 
 همسر با احتساب زنان بي ،تجرد قطعي  كل، تعداد زنان داراي در

 همســر) در(ناشــي از مــرگ  همســر طــالق) و زنــان بــي (ناشــي از
  شود. حدود يك ميليون نفر برآورد مي، 1395سرشماري سال 

  
  
  
  
  
  

 نقل از: مركز آمار ايران،گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و
  29ص  ،1395مسكن 

  چارچوب مفهومي
در تبيين پديده تجرد زنان، ابعـاد و آثـار فـردي و اجتمـاعي آن، بـه      

ويـژه بـا    ، بهمختلف هاي دانشي حوزه هاي نظري متعددي در ديدگاه
مطالعـات   شـناختي، ارتباطـاتي و   شـناختي، جامعـه   رويكردهاي روان

استناد جست. در اين نوشتار، تنها به ذكر پنج مورد توان  ، ميفرهنگي
  شود. از آنها بسنده مي

  ه انتخاب عقالنييالف) نظر
هاي انتخابي بوده  گزينه تجرد از ديد نظريه انتخاب عقالني، ازدواج و

موقعيـت   رد بـا عطـف توجـه بـه اوضـاع و شـرايط فـردي و       كه فـ 
اش و با اعمال نـوعي محاسـبه و بـرآورد عقالنـي، گزينـه       اجتماعي

تجرد ابتدايي و ثانوي  كه اگرروشن است دهد.  موردنظر را ترجيح مي
امري اختياري و انتخابي و نـه تحميلـي باشـد، ايـن      ،زنان دختران و

  واهد بود.مناسبي براي آن خ گر نظريه توجيه
طبق نظريه انتخاب عقالني، تصميم زن بـه انتخـاب ازدواج يـا    

اي هـ  (هرچنـد بـا امكـان    گزينه رفتـاري محتمـل   عنوان دو تجرد به
ــاوت)،  ــوعي متف ــه در وق ــي و    ريش ــبات عقالن ــا و محاس برآورده

هـا،   شـخص از داشـته   تلقي و تفسـير  هاي فردي و انديشي مصلحت
هـاي   ها و محـدوديت  نيز فرصتهاي فردي و  محدوديت ها و قابليت

كه مسـتقيم و   درصورتي ،محيطي دارد. ابتالي فرد به وضعيت تجرد
اراده او مستند باشد و خـود وي بـه    غيرمستقيم به انتخاب، تصميم و

ي يـا اعـدادي داشـته باشـد، در     نقش علّيين يا تعين آن، نوعي در تع
  گيرد. گستره شمول اين نظريه جاي مي

 ،هاي اجتمـاعي  شناس امريكايي، پديده جامعه ،دانيل ليتلاز ديد 



   39الدين  / سيدحسين شرفمسائل جمعيتي تجرد زنان و دختران در ايران؛ علل و آثار 
 

 

فـاعالني هسـتند كـه ارزش،     ،حاصل افعال آدميان هستند. آدميـان 
احتيـاط و ترديـد بـر افعالشـان      و نهـي و  اعتقاد، هدف، معنـي، امـر  

عـالم و قاصـدند كـه افعالشـان      كند. آدميان مخلوقـاتي   حكومت مي
آدميان،  يگر، رفتارسنجش عاقالنه است. به بيان د مسبوق به دليل و

ايـن اسـت كـه     گرانه) است و فرض بر (سنجش دار و سنجيده هدف
راهي را كـه بـا اغرضشـان موافـق      ها، معموالً يافراد در سر چندراه

راهي محاسبه سـود و زيـان    كنند، براي رفتن به هر مي اختيار  است،
 تـر  كه موجـه  راهي را پس از بررسي ادله موافق و مخالف، كنند و يم
عملـي عاقالنـه و سـنجيده      رو، دهند. ازايـن  برسد، ترجيح مي ه نظرب

از شــقوق مختلــف و  ،اســت كــه در چــارچوب اطالعــات مشــخص
رسيدن به هدفي مشخص، انتخاب شود. براي عنوان راهي مناسب  به

فرد ابتدا بايد اغـراض و معتقـدات او را معـين     پس براي تبيين رفتار
خردپسـندي بـراي   سپس نشان داد كه آيا عمل مذكور، شيوه  كرد و

 يا خيـر؟  ،در چارچوب آن معتقدات بوده استرسيدن به آن اغراض، 
دهد  اين نظريه، همچنين توصيفي انتزاعي از هدف را اساس قرار مي

 امعنـ  اولويـت داشـتن   و مفيد بـودن ، مطلوب بودن  بر حسب را  و آن 
فاعلي  اين فرض مبتني است كه هر اين نظريه بر ،كند. همچنين مي

تناقض از اهداف دارد كه از حيـث فايـده    يافته و بي دستگاهي سامان
بنـدي، آنهـا را خردپسـند سـاخته اسـت.       بخشي يا از حيـث اولويـت  

 اي از افعـال و  مختارانه بـه دسـته   فاعل عاقلي همواره و رو، هر ازاين
عـال در  حسـب سـهمي كـه آن اف    سپس بـر  انديشد و عواقبشان مي

رو،  كنـد. ازايـن   برآوردن غايت موردنظر وي دارند، يكي را انتخاب مي
 براي فهم اين رفتار، ناگزير بايد توجـه خـود را اهـداف، اعتقـادات و    

اينهـا، از   واعد اختيار معطوف سازيم؛ چون فاعل عاقل بـا تكيـه بـر   ق
 ،1381(ليتل،  كند مي نظر خود را اختياردميان شقوق عديده، شق مور

  ).590ـ589ص ، 1390ادواردز،  كارتي و ر.ك:  مك؛ 65ـ63 ص

  ساختاري رهاي عاملي ويي متغيهمنوا ب)
) در تشريع الگوهاي 1971شناس امريكايي ( )، روانDixon(ديكسون

آن، بـر   رايج ازدواج و نقش توأمان عامليـت و سـاختار در چگـونگي    
سه متغير تأكيد و معتقد است: ايـن سـه متغيـر اثـر سـاختار       اهميت 

كنند. اين سه متغير عبارتند  اجتماعي بر الگوهاي ازدواج را تعديل مي
متغير اول (دسترسي) از طريـق تـوازن   از: دسترسي، امكان و تمايل. 

هاي انتخاب همسر  نسبت سني ـ جنسي افراد در سن ازدواج و روش 
شود. طبق اين نظريه، جايي كه  شده يا انتخاب آزاد) تعيين مي (تنظيم

عدم توازن جدي در نسبت سني ـ جنسـي جمعيـت در سـن ازدواج     
شوند. در جـايي   ها با تأخير مواجه مي وجود داشته باشد، برخي ازدواج

هـا معمـوالً    كه افراد جوان براي انتخـاب همسـر آزاد باشـند، ازدواج   
كنند، ديرتر اتفـاق   نسبت به جايي كه همسران را والدين انتخاب مي

افتند. متغيردوم (امكان) به وضعيت اجتمـاعي و اقتصـادي اشـاره     مي
دارد كه براي تشكيل خانواده توسط زوجين ضرورت دارد. متغير سوم 
(تمايل) به فشار اجتماعي براي ترغيـب فـرد و ايجـاد انگيـزه بـراي      

هاي اجتماعي  ازدواج مربوط است. فشار اجتماعي گاه از طريق پاداش
ناشي از ازدواج همچون عشق و عاطفه، ارضاي نياز جنسي، حمايـت  

حفظ اصل و نسب و احساس خوشي در دوران   اقتصادي، توليدنسل،
هاي اجتمـاعي همچـون انـزوا،     ق مجازاتسالخوردگي؛ و گاه از طري

فرزندي و... از سـني معـين بـه بعـد      طرد و بدنامي به دليل تجرد، بي
ها و بـراي برخـي تـرس از     شود. براي برخي افراد، پاداش اعمال مي
ها ممكن است مشوق به ازدواج باشد. روشن است كـه اگـر    مجازات

ناشي از مجازات  پاداش اجتماعي ازدواج در سني معين بيشتر از فشار
اجتماعي [درفرض گزينش تجرد] باشد، ازدواج بـا سـرعت و انگيـزه    

گيرد و متقابالً اگر پاداش اجتماعي تجرد در سني  بيشتري صورت مي
گيرد  معين بيشتر از مجازات آن باشد، يقيناً ازدواج با تأخير صورت مي

  ).42، ص 1388(ر.ك: كريمي، 
زدواج يـا عـدم ازدواج در هـر    تـوان گفـت: ا   بندي كلي مي در جمع

شرايط، تحت تأثير دو دسته عوامل ساختاري و عـاملي يـا اجتمـاعي و    
گيرد و معموالً بسته به شرايط و موقعيت، برايند ايـن   فردي صورت مي

ازدواج افـراد و نيـز چگـونگي وضـعيت      زمان  كه  دو دسته عوامل است 
ري در مقايسـه بـا   سـاختا  كنـد. عوامـل    زناشويي در جامعه را تعيين مي

افرادند. دو متغير دسترسـي و   اختيار و كنترل  عوامل فردي، كمتر تحت 
شوند و  ، جزو متغيرهاي ساختاري شمرده ميديكسوندر نظريه  امكان 

عدم تعادل در تعـداد دو جـنس در سـن ازدواج يـا وضـعيت نامسـاعد       
تعويـق   رغـم تمايـل بـه    تواند ازدواج گروهي از افراد را به اقتصادي، مي

اندازد. عنصر سوم؛ يعني تمايل در ايـن نظريـه، اگرچـه امـري فـردي      
  كند. است، اما معموالً همسو با اقتضائات ساختاري عمل مي

  ه داغ ننگيج) نظر
 زنـان عمـدتاً   تجرد دختـران و  با اينكه ازدواج امري طرفيني است و

خـود  به  اما جامعه عموماً ،عدم تقاضاي پسران و مردان دارد ريشه در
توبيخي را به طـرق مختلـف متوجـه زنـان      دهد نوعي فشار حق مي
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تعامل اطرافيان چنين تلقي ة از نحو خود كم زنان،  كند يا دست مجرد
 ايـن  در قصـور  و صورت عدم تقصير زنان حتي در احساسي دارند. و
 (طـرد،  گيـري آزارنـده   خـرده  فرهنگـي و  گستره اين فشار از نيز امر 
 پيـر «همچـون    نيستند. وجود تعابيري موهن بركنار توبيخ، طعنه و...) 

 از  نشـان  و... »داره  عيبـي   دختـره  البـد «، »ترشـيده  دختر« ،»دختر
دختران  بر اين فشار اجتماعي دارند. اعمال فشار ننگ و  داغ  برچسب

زنان بيوه داراي شانس  و بر زنان مطلقه كمتر مجردمانده شديدتر، بر
  است. هم كمتر زشرايط ازدواج مجدد، با و

 از ،شناس كانـادايي  جامعه )،Erving Goffman( اروينگ گافمن
 از ديـد  كنـد.   مـي  تعبيـر » داغ ننگ«به   برچسب نمادين و اين فشار
اشـاره بـه ويژگـي يـا      براي (Stigma)»داغ ننگ«اصطالح  ،گافمن

اين است.  آور ننگ وكننده  شود كه شديداً بدنام برده مي صفتي به كار
 نحوه تعامل جامعه با معلول و روابط اجتماعي دارد درريشه ، برچسب

گـروه   خـود بـه دو   طريـق تقسـيم افـراد    ابتدا ازاي  جامعه. است فرد
كنـد.   مـي پيـدا  » سـاالر  عـادي «ه ، خصيصـ »خورده داغ« و» عادي«

 عنوان اكثريت، شاخصـي بـراي ارزيـابي و    هاي افراد عادي به ويژگي
هـاي   ويژگـي  افـراد داراي ويژگـي يـا   شـود.   قضاوت درباره افراد مي

  ،مثابـه اسـتانداردهاي هنجارمنـد    بـه  اكثريـت معيارهاي  با ناهمخوان
، فهرسـت  گـافمن  شـوند.  سزاوار داغ و برچسب تشـخيص داده مـي  

هاي ترجيحي براي الصـاق داغ   (يا زمينه انواع داغ ننگ بلندبااليي از
جسـمي،    هاي معلوليتها و  بيماريانواع  :معرفي كرده است را ،ننگ)
ـ  زشـت  ،، طـالق تروحي، مهـاجر  و ذهني ـ  ، همجـنس يروي ، يگراي
 مالي، يورشكستگ قومي، مذهبي، نژادي وبودن   ، اقليتگري روسپي

  و...؛ اعتياد، يبيكارتخلف، جرم، فقر، 
هاي اجتماعي را به سه نـوع تقسـيم    اغ ننگدهمچنين  ،گافمن
 كمبودهـاي  و  نواقص جسمي؛معايب  ها و زشتينواقص، : كرده است

ــويي، (دروغ يشخصــيت  ــب، گ ــد تقل ــايرفتار و عقاي ــول  ه ، غيرمعم
نـواقص  و...) و  گرايي همجنس اعتياد، زندان،  تجربه  رواني،  اختالالت 
مـذهب   و داشتن نژاد، مليت به دليل شدن طرد( هاي قومي كاستي و

 و فتهاها انتقال ي نسل از طريقتواند  مي ننگ داغ سوم گونه). متفاوت
 نفـرت)  (طردشـدگي و  مشمول خـود تمام اعضاي خانواده را يكسان 

 هاي كه مؤلفه آميز تبعيض اقتدار  غيردموكراتيك، ساختار درقرار دهد. 
هايي  تموقعيتواند  دارد، مي اختيار را در جامعه افراد در  موقعيت تعيين  

متفـاوت فكـري، اعتقـادي،     هـاي  گرايش ،معلوليت ،چون طالقهم

  كند.عاطفي را به داغ ننگ اجتماعي تبديل  فرهنگي و
 هـاي  موقعيـت  كـردن خـود در   پـذير  براي جامعـه  ،خورده داغ فرد
  ه نگرش مسـلط است كدهايي راهبر تمامي رعايت مجبور به اجتماعي،

خـورده در   وجودي فرد داغ . موقعيتكند ميوي تحميل ر ساالر، ب اديع
 توان آزادانه و يك حيوان كه مي يا يك شيء؛ تا حدساالر  جامعه عادي
يا تـا   اش وارد شد و را دستكاري كرد، به حيطة خصوصي به راحتي آن

  يابد. ، تنزل مينگاه داشت يوضعيت بالتكليف را در ابد او
حريم خصوصـي    پذيرش، ناديده گرفتن  زدن، عدم ، پسكردن حذف

 ســاختارهــاي رايــج  شــيوه هــاي وجــودي و...، از امكــان نداد  تقليــلو 
خـورده، كسـي     داغ، رو يناخوردگان است. از با داغدر مواجهه  ساالر عادي

مواجـه اسـت.    خويشتن،  اختبراي س ساز است كه با بحران منابع هويت
پـذيرش  بـه   و با اكراه نهايت كردن خود، در پذير چنين فردي براي جامعه

  دهد. و تقليل يافته خويش رضا ميوضعيت خوارداشت 
را هـاي عـالي    فرصـت برخـورداري از   انتظارنبايد خورده   داغفرد 
  بـارش  دهـد   عمل كند كه نـه نشـان  اي  ؛ او بايد به گونهباشد داشته

 از  وي تمـايز   موجـب   آن  حمـل  كـه   دهـد   نشـان   نه و  است  سنگين
خورده انسـان كـاملي    فرد داغ. از ديد افراد عادي، است  شده ديگران 
هـا عليـه وي اعمـال     تصور، انـواع تبعـيض  براساس همين  نيست و

بـه  . يابد مياش كاهش  هاي زيستي فرصتمؤثر ه شكلي ب وشود  مي
سـعي    ايـدئولوژي   يكيا يك نظريه عبارت ديگر، جامعه با توسل به 

دليلـي بـراي    و كنـد   تبيـين  را  وي  و حقير بودن  بودن  پستكند  مي 
  سايران قرار دهد. اختيار در بودنشخطرناك 

 اگـر كـه   كنـد  مـي احساس  شده همواره بدنام، فرد گافمنز ديد ا
حــريم   آنهــا بــه، گيــرد عــادي قــرار افــراد معــرض ديــد آشــكارا در
كـه  كند مـي خاص احسـاس    داليل، به كنند مي اش تجاوز خصوصي

ــرفتن در   ــرار گ ــتق ــتلط   موقعي ــاعي مخ ــاي اجتم ــامالت، ه   تع
شـود.   مـي   موجـب   وي  زيان به  را  اي  كننده ثبات بي و  آفرين اضطراب

را درونـي كـرده و بـه بـاور خـود       ننگ  تدريجاً، داغ ديده  فرد داغ  البته
شده همراه با احساس و رفتار متناسـب، در   كند. باور دروني تبديل مي

هـاي حضـور وي تبلـور     هاي گوناگون كنش متقابل و ساحت عرصه
جـه بـه فرهنـگ    ويژه با تو يابد و در صورت مهيا بودن شرايط، به مي

هـاي مختلـف حيـات فـردي و      هاي حاكم، عرصـه  عمومي و ارزش 
ـ 51، 34ـ31، ص 1386سازد (ر. ك: گافمن،  اجتماعي او را متأثر مي

  ).231ـ230و205ـ197،204ـ189،196ـ123،185ـ122، 106، 52
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  ـ هنجاري تحول ارزشي د)
نظريه ديگري كه به انعكاس تحوالت كالن جامعه بر شخصـيت  

شت افراد توجه داده، نظرية تحول ارزشي است. تحـوالت  و سرنو
ــم و    ــاعي، همچــون رشــد شــتابان عل پرشــمار و پرشــتاب اجتم
تكنولوژي، غلبه عقالنيت ابـزاري، رشـد تقسـيم كـار اجتمـاعي،      

هـاي   توسعه اقتصادي، ارتباطات گسترده جهـاني، سـيطره رسـانه   
رامادي، يابي ارضاي نيازهاي مادي و ف جمعي (و اجتماعي)، امكان

هاي مختلـف   هاي متعدد و بديل در عرصه يابي طرح گزينه امكان
عنوان عوارض مدرنيته، زمينه بروز برخي تغييـرات بنيـادين    و... به

هــا، هنجارهــا،  هــا، نگــرش در ســطوح فرهنگــي (باورهــا، ارزش
هـا، نمادهـا و...) را در مقيـاس فـردي و اجتمـاعي فـراهم        آرمان

هـاي متـأخر، بـروز شـكاف در      نسل پذيري متفاوت ساخت. جامعه
هـاي   نسلي، اصرار بر رهـايي از برخـي محـدوديت    ارتباطات ميان

بـر ترجيحـات محيطـي،      هاي فـردي  انتخاب  محيطي، اعتباريابي
كاهش تسلط نمادين محيط فرهنگي ـ اجتماعي بر افـراد، توجـه    

جاي كميت آن و... ازجمله پيامـدهاي تحـول    به كيفيت زندگي به
جامعه است. طبيعي است كه تحوالت بنيادين در سطوح فرهنگي 

فرهنگي و اجتماعي، بيش از هر عرصـه، در نهادهـاي اجتمـاعي،    
يابـد. نهـاد ازدواج و    اعم از نهادهاي اوليه و ثانويـه انعكـاس مـي   

عنوان نهـادي ديرپـا، تحـت تـأثير تحـوالت فـوق،        خانواده نيز به
له تجـرد دختـران و   تغييرات بنياديني را تجربه كرده اسـت. مسـئ  

زنان نيز ازجمله تبعات انعكاس اين نوع تغييرات در سطح فرهنگ 
عمومي، نظام شخصيت افراد، نظام ترجيحـات، سـبك زنـدگي و    

 تبع آن در نهاد خانواده است. به
، در نظريه تحول ارزشـي خـود معتقـد اسـت: در     رونالد اينگلهارت

وضـعيت زنـدگي    طول نيم قرن گذشته، توسعه اقتصادي ـ اجتمـاعي،  
مردم را به طرزي بنيادين و با سرعتي باورنكردني تغيير داده است. اين 
توســعه، بــه صــورت مســتقيم و غيرمســتقيم، زمينــه افــزايش ســطح 
تحصيالت، تنوع اطالعات، متنوع شدن تعامالت انساني، تعدد و تنـوع  
 منابع اجتماعي، شناختي و مادي مردم را فـراهم آورد و آنهـا را از نظـر   

تـر سـاخت. افـزايش سـطح امنيـت       مادي، هوشي و اجتماعي مستقل
وجودي وخودمختاري، مردم را به تأكيد بر اهدافي كه قـبالً ارجحيـت   
پــاييني داشــتند، ســوق داد. تأكيــدات فرهنگــي از اصــول جمعــي بــه 

هاي فردي، از همنوايي گروهي به تنوع انساني و از اقتدار دولتـي   آزادي

و   را ارزش» خوداظهـاري «غييـر جهـت داد و   خودمختاري فـردي ت   به
دهي به افزايش ايـن نـوع    اعتبار بخشيد. مدرنيزاسيون به واسطه امكان

اي به طـور   خوداظهاري، به يك روند توسعه انساني تبديل شد و جامعه
هـاي فـردي،    فزاينده فردمحور ايجاد كرد. از ديد وي، تغيير در اولويـت 

، ص 2007طـي اوسـت (اينگلهـارت،    انعكاسي از تغيير در شرايط محي
  ).80ـ61، ص 1373؛ اينگهارت، 98ـ97و  24ـ19

  يل تجرددال علل و
مـواردي ابـدي    در نهايت طوالني شدن و در رفتن سن ازدواج و باال

سـاختاري   عوامـل شخصـي و   علـل و  شدن دوره تجرد دختـران از 
برخـي بـه    اين عوامل بـه مـردان و   برخي ازشود.  ميمتعددي ناشي 

مستقيم  ثيرسازوكارهاي تأتبيين  و تشريع فرايندهستند.  ن مربوطزنا
روشـني و  طلبد كـه بـه دليـل     غيرمستقيم هريك، توضيحاتي مي و

توان  اين عوامل ميشود. ازجملة  طرح آن اجتناب مي ضيق مجال، از
  به موارد ذيل اشاره نمود:

  ي دخترانيتجرد ابتدااليل د علل و. الف
 برخي تحوالت سـاختاري  ثيرأازدواج تحت ت رفتن متوسط سن باالـ 

در  تغييـرات    بروز برخي  شدن، تحول نظام آموزشي، (مدرنيته، شهري
  جمعيتـي،   سـاختمان  فرهنگـي، تغييـر    هاي نگرش و ها باورها، ارزش

  گرايي، اشتغال و...)؛ فردگرايي، آرمان
يـا   ،عدم توازن ميان تعـداد دختـران و پسـران در سـن ازدواج    ـ 
 ،تر، فزوني تعداد دختران آمـاده ازدواج  ه ازدواج و به بيان روشنمضيق

به دليل افـزايش   عمدتاً، مقابل تعداد پسران و مردان آماده ازدواج در
مهاجرت پسـران  و  كشور مهاجرت به خارج از مردان، ومير نرخ مرگ

تجرد قطعي دختـران روسـتايي شـده    موجب  كه روستايي به شهرها
 ناحيه مردان؛ عتياد درا افزايش آمار، است

ــ  ــذارـ ــي دوم در گ ــور جمعيت ــه كش ــاديق آن از؛ ك ــد  مص دي
طـالق،    ازدواج، افـزايش  كـاهش آمـار   از: شناسان، عبارتنـد  جمعيت
 مـرد  ارتبـاط زن و  هاي جديد هگسترش شيو و خانواده   ارزش  كاهش
 )؛58ـ57ص ، 1385سرايي، ( هاي خانواده] [= بديل

دليـل    بـه  عمـدتاً ؛ پسـران  از سـوي    ازدواج تقاضـاي   در رـ تأخي
  عدم استقالل اقتصادي؛ و  اشتغال تحصيلي، بيكاري

به دليـل عـدم   گاهي كاهش تمايل پسران و مردان به ازدواج (ـ 
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آمادگي متناسب با سطح انتظارات شخصـي يـا عرفـي يـا احسـاس      
هـاي كـاركردي بـديل     نيازي موقت به دليل دسترسي بـه گزينـه   بي

 در كالنشهرها)؛ ويژه ، بهازدواج
عنوان هنجار غالـب و رايـج؛ طبـق     همسري به ـ غلبه الگوي تك

 در ايـران  ازدواج رايـج  الگـوي  همسري  مطالعه و مشاهدات عيني، تك
نـاچيز   اي اندازه به داشتن مشروعيت رغم ديگر، به الگوهاي وجود .است
 ،1385 سـال  سرشماري براساس. گرفت را ناديده آن توان مي كه است

همسـر،   داراي نفر و آمار زنـان  196/516/16همسر،  داراي آمار مردان
بيـانگر   ،766/80 مقدار؛ يعنـي  اين تفاوت نفر بوده است. 962/596/16

 48/0كمتـر از   به بيان آمـاري، . بيشتر است داراي دو همسر يا مردان،
 دارند. زوجات تعدد الگوي ايراني هاي خانواده درصد
كـه   (مشـكلي  سطوح عالي انشگاهي تااشتياق به تحصيالت دـ 

 هم پسران عامل به تعويـق افتـادن ازدواج در   دختران وهم از سوي 
 سن مقتضي شده است)؛

فراينـد   عنوان نقطه عطفـي مهـم در   كاهش موقعيت ازدواج بهـ 
تشكيل خـانواده در   گذار به بزرگسالي و عدم اعتقاد به نقش ازدواج و

 شكوفايي استعدادها؛
هاي  مراحل اوليه به بهانه در ،انداختن اختياري ازدواجبه تعويق ـ 

دسـت   (به دليل از مراحل بعد مختلف و ابتالي ناخواسته به تجرد در
 رفتن تدريجي برخي امتيازات همچون سن پايين)؛

هـاي جنسـيتي يـا بازانديشـي زنـان در       ـ وقوع تغييـر در نقـش  
 ت بيرونـي و مندي زنان بـه اشـتغاال   ه(عالق هاي تعيني خود موقعيت

 كدبانويي و مادري)؛  همسري، ترجيح آن بر
و  كاهش نقـش و دخالـت والـدين     و افزايش خودمختاري فردـ 
يـا   ،ترغيـب فرزنـدان بـه ازدواج    تصـميم و  اعضاي خانواده در ساير

(يا افزايش نقش دوستان در مقايسـه بـا    هاي موردنظر انتخاب گزينه
 زندگي از جمله ازواج)؛مهم هاي  گيري والدين در فرايند تصميم

نسبت به مجـرد   ،كاهش قبح تجرد و كاهش حساسيت جامعهـ 
 (متقـابالً  عنوان نوعي سبك زندگي بلكه تلقي آن به، زيستن دختران

 متعـين و  نـه لزومـاً   ،افول ازدواج درحد يك گزينه عرفـي ترجيحـي  
 هاي محيطي)؛ يابي تجرد با توجه به محدوديت باالتراز آن مزيت

(كه  هاي كفويت و مالكها  مؤلفه تعدد و تكثر شدن و پيچيدهـ 
تشخيص و انتخاب گزينه مناسب را براي طرفين حتي با رجـوع بـه   

 مشاوران به غايت مشكل ساخته است)؛

ها،  ها و سنجش مطلوبيت گرايي و وسواس در احراز مالك ـ آرمان
در فرزنـد يـا    در مقام انتخاب؛ (اين ويژگي در افرادي كه به صورت تك

 تر است)؛ اند، محسوس يافته  هاي مرفه تربيت درون خانواده
ــ  ــري ســختـ ــان  گي ــدين و اطرافي ــاي وال ــذيرش ؛ ه ــدم پ (ع

تقـدم   هاي مختلف، اصرار بر رعايـت ترتيـب و   خواستگاران به بهانه
ازدواج دختر يا دختران بزرگتر، رجوع به استخاره، وسواس در انتخاب، 

 فرزنـد،   رغـم تمايـل   بـه  ،نظر خـود مـورد  هاي  ترجيح گزينه اصرار بر
 بعضـاً   خواستگار، پاگير و مطالبات فوق توان برو  دست شروط   تحميل

 نياز فرزندان و...)؛ قبال خواست و مسئوليتي والدين در بي بازي و لج
هاي ناشي  تاز محدودي  استقالل و ناخرسنديو ميل به آزادي ـ 

تـرس   (برخـي دختـران، از  ؛ از ازدواج و تعهدات عرفـي و قـانوني آن  
يا كندشـدن رونـد    ،شغل و دست دادن كار محدود شدن آزادي يا از

 زنند)؛ يعادي كسب موفقيت شغلي و... از ازدواج سرباز م
وقوع طالق به دليل سست شدن بنيان خانواده، شيوع  ترس ازـ 

احتمـال همـواره    وفاداري، اري در جامعه، كاهش نرخ تعهد وببندو بي
(بديهي است كه ابتالي والدين، برخي اعضاي خانواده  ؛ظهور مزاحم

كنـد. كثـرت وقـوع     دوستان به طالق، اين حساسيت را تقويت مي و
جامعه، حساسيت و دورانديشي آنها را تشديد كـرده اسـت.    طالق در

هالن أبه عدم رضايت غالب متـ  برخي دختران با استناد ،اينكه باالتر
 كنند)؛ دواج را توجيه مياز زندگي مشترك، تعلل خود در از

به ازدواج با زنان مطلقه به دليـل  گاهي  مردان تمايل پسران وـ 
بـراي ازدواج را   هاي خاص كه بالطبع شانس دختـران مجـرد   مزيت

جامعه  كاهش داده است. اين موضوع از نتايج قهري كثرت طالق در
 هاي اوليه ازدواج است؛ سال در ،وقوع آن و

، گـاه بيشـتر)   سـال و  6تا4( تر تران كوچكدخ ترجيح ازدواج باـ 
ؤثر (كه خود ازجمله عوامل م غالبن يك هنجار عنوا توسط پسران به

 شود)؛ شمرده مي» مضيقه ازدواج دختران« ايجاد در
ـيش از روشـن شـدن        ـا پ ـ خدمت اجباري نظام وظيفه پسـران، كـه ت

سران و عـدم  وضعيت فرد، بالقوه عاملي در به تعويق انداختن ازدواج از سوي پ
 شود؛ هاي آنها شمرده مي اجابت تقاضاي آنها از سوي دختران و خانواده

ـ فزوني گرفتن كميت دختران داراي تحصيالت عالي، يا در حـال  
تحصيل در سطوح عالي و در نتيجه، محدود شدن دايره همسـرگزيني  

عبـارتي، بـرهم خـوردن     تر تحصـيلي و بـه   پسران داراي موقعيت پايين
هـاي زيسـته، تمايـل     حصيلي. البته مردان نيـز طبـق تجربـه   كفويت ت
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چنداني به ازدواج با دختران و زنـان داراي تحصـيالت بـاالتر از خـود     
 از درصــد 56، 1392 ســال درندارنــد. گفتنــي اســت كــه طبــق آمــار 

 تعـداد . دادنـد  مـي تشـكيل   دختـران هاي دولتي را  دانشجويان دانشگاه
 35مقطـع كـارداني،   اين سال، در  دختران نسبت به كل دانشجويان در

 50، كارشناسي ارشـد در مقطع درصد،  60، كارشناسيدر مقطع درصد، 
 ؛استبوده درصد  59 اي بيش از مقطع دكتراي حرفه در و درصد

ـاب     ـ اصرار دختران تحصيل ـاعي، بـر انتخ كرده و داراي مزيت اجتم
هــاي  هــاي ممكــن، بــا هــدف جبــران هزينــه فرصــت بهتــرين گزينــه

 توان بست)؛ رفته (رؤيايي كه معموالً اميد زيادي به تحقق آن نمي ستازد
هاي موقت و متزلزل و تمايل به تعليق ازدواج تا تثبيت  اشتغالـ 

 جايگاه شغلي و كسب استقالل مالي؛
 ـ ضعف باورها و اعتقادات ديني و كاهش تعلقات و تعهدات متشرعانه؛

ازجملـه   گسـتر بيگانـه   نهاي جهـا  رسانه ثيرپذيري از القائات أتـ 
آن  در كه هاي زندگي غربي؛  و الگوگيري از سبك ماهواره و اينترنت

ازدواج  رفاقت جنسي و زناشويي بلهوسانه و متزلزل بر همباشي، غالباً 
 شود)؛ يخردمندانه، دائم و مستقر ترجيح داده م

هـاي سـنتي در فراينـد همسـريابي و      ـ كاهش نقش واسـطه 
هـاي   يكديگر؛ (يا وقوع تغيير در الگوهـا و سـبك  معرفي افراد به 

رغم تعدد و تبليغ، نوعـاً بـه    هاي مجازي نيز به همسريابي، واسطه
دليل باال بودن احتمال فريب و دركل، عدم اعتماد عموم، در رفـع  

  اند)؛ اين مشكل چندان موفق نبوده
رغبتـي   (كـه بـه كـم   ؛ هاي ازدواج هزينه رفتن تشريفات و باالـ 
 شده است)؛ و دختران فاقد تمكن مالي منجرپسران 
(مثـل  ن؛ رفتن سطح توقعات اقتصادي و اجتماعي دختـرا  باالـ 

ــع       ــع توزي ــكن؛ توق ــروت و مس ــغل، ث ــر از ش ــورداري همس برخ
هـاي درونـي    تمشاركت مرد در انجام فعاليـ  هاي خانگي و مسئوليت

ف مصـر  در به كار در بيرون، داشـتن اختيـار   خانواده، مجاز بودن زن 
مزاياي دريافتي، به تعويـق انـداختن سـن     حقوق و اموال شخصي و

(به جاي ماندن زن در خانـه  ؛ ها به مهدكودك داري، سپردن بچه بچه
  ها و...)؛ گذاري غيرمتعارف بين بچه و ايفاي نقش مادري)، فاصله

 (در شـده  هاي انجـام  هاي بازدارنده: طبق مصاحبه نگرش وجودـ 
 / ايـن باورندكـه پسـران    خي دختران بـر بر ،هاي مختلف) سايت وب

جنسي، شستن رخـت و لبـاس، پخـتن     مردها ما را براي ارضاي نياز
ابراز نفرت از ايفـاي  . خواهند داري مي زايي و بچه داري، بچه غذا، خانه

هـاي دروغـين بـراي جلـب توجـه       نمـايي  و جلوه هاي نمايشي نقش
ــه چشمشــان اســت  ــد ، خواســتگاراني كــه عقلشــان ب  برخــياز دي

  فرزنـد بـودن،   ه خاطر خودمان، كه به دليل تكخواستگاران ما را نه ب
مـردان بـه دليـل    . خواهند موقعيت و شغل پدر وارث پدري آينده مي

 توانند هر نوع ظلمـي را روا داشـته و در   مي ،طالق داشتن حق نابرابر
تبعـيض و بـا    اين زن است كه بايد بـراي رهـايي از ظلـم و    ،نهايت

از ديـد  . عجز و التمـاس از او تقاضـاي طـالق كنـد     هارتوسل به اظ
شود، ازدواج تنها مسير محتـوم   برخي، زندگي در ازدواج خالصه نمي

مرد  كسي نيست، ازدواج سنتي يك معامله است كه زن و زندگي هر
برخي . ازدواج مرسوم فاقد عشق است، آن موقعيت مساوي ندارند در

اي برتـر، توقـع    اي موقعيت طبقـه هاي آنها به اقتض پسران يا خانواده
مين أبه ت رعايت شئوناتي را دارند كه دختران طبقه پايين قادر و جهاز

زنـدگي   از هالن نيـز أغالب متنيز  برخي از ديد. رعايت آنها نيستند و
 ...؛و مشترك خود خشنود نيستند

عوامل تشديدكننده فراينـد تجـرد دختـران: پايگـاه فرهنگـي،      ـ 
والـدين،    ي خانواده مثـل شـغل پـدر، تحصـيالت    اجتماعي و اقتصاد

خـانواده،   تعـداد اعضـاي     خـانواده،  ثروت  درآمد خانواده، ميزان  ميزان 
هـاي   و پايبنـدي  تعلقـات   مسكوني، كالنشهرنشـيني، ضـعف     منطقه

انتظـارات متفـاوت از    تجـرد،  ناشي از  استقالل  مذهبي، ارضاكنندگي 
هـاي ناشـي از سـوانح و     مادرزادي، نقـص هاي  نقص  داماد، نازيبايي،

ضعف يا عدم تمايل به جنس مخـالف، تـرس    بيماري، سردمزاجي و
يـا احسـاس داشـتن     ،بـدن خـود   منفـي از  مرضي از ازدواج، تصوير

هاي خاص، اعتياد، بـرهم   ظاهري متفاوت از ديگران، داشتن بيماري
به درآمد و مالي خانواده  نياز، ها ها و فرصت خوردن توازن ميان داشته

 شغل دختر، نياز عاطفي والدين يا مادر به دختـر، اصـرار خـانواده بـر    
داراي  دختــران   [خواسـتگاري  و... شـغل بـه جـاي ازدواج    تحصـيل و 

هـل، مسـن، داراي   أمعنوي توسـط مـردان مت   هاي فيزيكي و كاستي 
هاي مشهود و فاقد موقعيـت اجتمـاعي؛ ذهنيـت منفـي آنهـا       يناتوان

  كند]؛ تشديد مي را تقويت و نسبت به خودشان
و   دختـران   ويژه ازدواج، به برخي افراد واجد شرايط  كه  است   گفتني

خـود در    موفقيـت  تقديرگرايانـه، عـدم    هـاي   تبيـين   بـه  زنان، با توسل 
  همچـون  اموري  به  را   محدودكننده و وضعيت  شرايط  يا ابتال به  ازدواج 

خـت، اقبـال، سـياه بختـي، بسـتن      شانس، قسمت، سرنوشت، تقدير، ب
  سازند. بخت، نفرين اطرافيان، چشم خوردن، عاق والدين و... مستند مي
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  ثانوي جرديل تدال علل وب. 
ثر در ؤداليـل مـ   علـل و  برخـي از  اشتراك در عالوه بر ،تجرد ثانوي

ثير برخي عوامل خاص به وقوع پيوسته يـا  أوقوع تجرد اولي، تحت ت
برخـي بـه    موانع به مـردان و  يا ،اين عوامل شود. برخي از تشديد مي

ـ  اعم از اند. اين موانع نيز مربوطزنان  و اعـدادي در  ي ايفاي نقش علّ
ناخواسـته را توجيـه    گيري اين وضـعيت غالبـاً   فرايند زناشويي، شكل

  كنند. اهم اين عوامل عبارتند از: مي
مـردان جـوان و    ضـعف تمايـل غالـب پسـران و     رغبتي و بيـ 
 بيوه؛ زنان مطلقه و هاي آنها به ازدواج با خانواده

 ـ ناخرسندي زنان به دليل كاهش حق انتخاب آنها در ازدواج دوم؛
جـواني،    برجسته مثل هاي  ويژگي ضعف برخورداري از عدم ياـ 

زيبــايي، تحصــيالت عــالي، ثــروت، موقعيــت اجتمــاعي، موقعيــت  
 هاي شخصيتي و...؛ خانوادگي، جاذبه

تعهـد   اعتمادي برخـي زنـان بـه وفـاداري و     سرخوردگي و بيـ 
 هاي زيسته يا القائات محيط]؛ [به دليل تجربه مردان
سركوب اجتماعي و ناموجه شمردن اين  و ترس مردان از فشارـ 

 ها؛ نوع ازدواج
 اي كـه شـائبه اخـاذي از    زنان مطلقـه  ترس مردان از ازدواج باـ 
 جود دارد؛قالب هداياي دوران نامزدي يا مهريه و در ،آنها

هـا و   از ويژگـي  ،ترديد مردان در برخـورداري مطلقـه يـا بيـوه    ـ 
 هاي مرجح همسري؛ بايسته

 هاي محتمل همسر پيشين (در زنان مطلقه)؛ ـ نگراني از مزاحمت
 طلبـي و  تنـوع  ترس مرد از اينكه مبـادا ازدواج دوم، حمـل بـر   ـ 
 جويي شود؛ لذت

يـا فرزنـدان    ،سرپرسـتي فرزنـد   ضعف تمايـل بـه پـذيرش و   ـ 
 بجامانده از همسر پيشين؛

اجتناب عـروس از   بر ،پيشين (متوفي) پافشاري خانواده همسرـ 
 بلوغ فرزندان؛ ازپيش ازدواج تا 

صورت ازدواج يا  در ،ها بچه / اول به گرفتن بچه همسر تهديدـ 
 محدود كردن مالقات وي با آنها؛

رانـي از  عدم تمايل زن به دليل پـذيرش حضـانت فرزنـد و نگ   ـ 
 در ارتباط با ناپدري؛ ،وضعيت فرزندش

 ـ عدم تمايل فرزندان به ازدواج مادر و احساس منفي نسبت به ناپدري؛
 نيازي به ازدواج مجدد، به دليل اشتغال و استقالل مالي؛ ـ احساس بي

بـه دليـل تمكـن مـالي و      ،نيازي بـه ازدواج مجـدد   احساس بي
 دريافت مستمري؛

اول و  به دليل متشخص بودن همسر ،مجددازدواج  كراهت ازـ 
 ضعف موقعيت خواستگاران بعدي؛

به دليل خواستگاري توسط مردان  ،ازدواج مجدد سرخوردگي ازـ 
 هوسران؛ هل، مسن، معيوب وأمت

ـا را      ـ تسليم شدن به انديشه هاي تقديرگرايانـه: بخـت و سرنوشـت م
ر شانس نياورديم و... شود جنگيد، از شوه اند، با سرنوشت نمي چنين رقم زده
ـاري،   ؛ حبيب1394زاده چيني بالغ و همكاران،  (ر.ك: زينال پور گتابي و غف

ـاران،  1385؛ مقدس جعفري و همكاران، 1390 ؛ 1379؛ آزادارمكي و همك
؛ 1387؛ احمـدي و همتـي،   1383جاه،  ؛ ساروخاني و رفعت1386سفيري، 
  ).1395 ؛ چابكي،1385منش و كاظمي،  ؛ نيك1383پور،  كاظمي

  امدهايآثار و پ
تـوجهي در   ثانوي، آثار و پيامدهاي منفي قابل اعم از ابتدايي و ،تجرد

ارتباطي) و  ذهني، احساسي، رفتاري و روحي، (جسمي، مقياس فردي
ـ  اجتماعي  صـورت فراوانـي بـاال بـر     ويـژه در  ، بـه ثير ايـن پديـده  أ(ت
 هــاي فرهنگــي، اجتمــاعي، اقتصــادي، سياســي، امنيتــي و  ســاحت

به اهـم آنهـا تحـت دو     ،ادامه به همراه دارد كه در رتباطاتي جامعه)ا
شـده،   گفتني است كه در برخي مطالعات انجامگردد.  عنوان اشاره مي

ودي ايـن آثـار و   خـود بـه تجربـه و درك شـه     مجردان مسن، غالباً
  اند. عوارض اذعان كرده

  قطعي دختران و ييتجرد ابتدا. الف
ـان داراي تجـرد       برخي آثار و پيامدهاي  ـان همـه دختـران و زن منفـي مي

ابتدايي و ثانوي، مشترك و برخي، مخـتص مجـردان ابتـدايي اسـت. در     
  شود: ترين آثار و پيامدهاي اين وضعيت، اشاره مي اينجا به برخي از مهم

يـا   ،»داغ ننـگ «پـذيرش  گـافمن به بيـان   جلب نگاه منفي وـ 
(چه تجـرد   زشي جامعهبرچسب طرد اجتماعي و فروافتادن از منظر ار

ويژه دختران واجد شرايط ازدواج و باالخص تجرد ناشي از  ، بهدختران
 ناموجه است)؛ جامعه ايران، امري مذموم و اختيار، در

هاي آزارنده قرار گرفتن (مثل  ـ در معرض فشارهاي رواني و سركوفت
ـاي   زنـي  هاي زهرآلود، گمانـه  هاي مزمن، نيش و كنايه اعمال كنجكاوي ه

  مورد و...)؛ هاي بي ورزي ناصواب، نسبت دادن عيب و ايرادها، ترحم
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(احساس  گرفتن تني قرارـ   روان در معرض اختالالت رواني وـ 
شرمندگي، طردشدگي، شكسـت روانـي، حقـارت، انـزوا، افسـردگي،      

پذيري، وسواس، پرخاشگري، كـاهش اعتمـاد    حوصلگي، تحريك بي
ـ    گيـري از جمـع،    رجيح گوشـه به خود، تمايل به كـاهش ارتبـاط و ت

شـناختي،   انگيزه براي كار، ابتال به اخـتالالت  كاهش انرژي رواني و
 رفتاري و...؛ احساسي و

بيني در  هاي اجتماعي: مشكالت قابل پيش تحميل محدوديتـ 
يـا اجـاره كـردن مسـكن، مسـافرت       ،مسير تشكيل زندگي مسـتقل 

كشـور، محـدود    ازها، خروج  ها و مسافرخانه هتل تنهايي، سكونت در
 هل؛أشدن ارتباط با دوستان و بستگان مت

ويژه در دوران سـالخوردگي و تالشـي    هب، ترس از آينده مبهمـ 
 خانواده والديني؛

ـادري   ـ محروميت از تجربه ـار   هاي زيسته همسري، كدبانويي، م و آث
 ويژه نقش كه در شكوفايي استعدادهاي مختلف زنانه دارد؛ مترتب بر آن، به

  ؛رواني محروميت از ارضاي طبيعي نيازهاي جنسي، عاطفي وـ 
 (از ناحيه همسر من عاطفي اجتماعيأگاه و م محروميت از تكيهـ 

 و فرزندان)؛
(درصـورت فقـدان    پشتوانه اقتصـادي  گاه و تكيه محروميت ازـ 
 استقالل مالي)؛ شغل و
 بسـتگان  اعضـاي خـانواده و   روگرداني ساير مهري و احياناً بيـ 

 فرد باشد)؛ اختيار كه اتخاذ تجرد ناشي از اراده و (درصورتي
كــاهش حــريم  هــاي ارتبــاطي و كــاهش قلمــرو و فرصــتـــ 
هدف مراقبت از  فرد؛ با به دليل نظارت سنگين خانواده بر ي،خصوص

 سرپرستان؛ ساير وي، فقدان استقالل مكاني از والدين و احياناً
سرنوشت  اني والدين ازبه دليل مشاهده نگر ،تحمل آزار روحيـ 

 نگراني والدين از آينده مبهم فرزند خود؛ ،خود و متقابالً
خداوند به دليـل ابـتال بـه     به عالم هستي وظن،  بدبيني و سوءـ 

 چنين سرنوشتي؛
 رفتارهـاي پرخطـر   (بدپوششـي)،  يابي به خودنمايي سوق احياناًـ 
 خانه و حتي خودكشي؛ از فرار اعتياد، جنسي،

 يابي به همباشي، ازدواج موقت مكرر، زن دوم شدن؛ سوقـ احياناً 
رغـم   بـه  نـوع ازدواج  آمادگي روحي الزم براي تن دادن به هرـ 

 براي رهايي از ننگ تجرد؛ تمايل و صرفاً
ها  برخي موقعيت هويت زنانه و محروم ماندن از  شدن مخدوشـ 

ـ ، هاي اجتماعي و نقش  جـوامعي مثـل ايـران كـه ازدواج     ويـژه در  هب
 است؛ توجه برخوردار همچنان از جايگاه ارزشي درخور

 هاي اجتماعي، تحصيلي و شغلي؛ ـ اختالل در نقش
ناپـذير مـردان مجـرد و متأهـل در      هاي پايـان  ـ ابتال به مزاحمت

محيط كـار و بيـرون، قـرار گـرفتن در معـرض رفتارهـا و گفتارهـاي        
در محيط كار آميز دوستان و همكاران، احساس نابرابري جنسيتي  طعنه

و رنجش ناشي از آن، محروميت از امكانات رفـاهي بـه دليـل مجـرد     
بودن، محول شدن مسئوليت بيش از حد بدون پاداش مادي، به دليـل  
مجرد بودن و فراغت داشتن از سوي مقامات مـافوق در محـيط كـار،    
احساس رقابت همكاران مرد و زن متأهل به دليـل تـالش و تحـرك    

 يل دختران و قابليت آنها براي جلب توجه مقامات؛كاري بيشتر اين قب
بـه دليـل محروميـت غالـب     ، هرم جمعيتي كشـور  اختالل درـ 

 ؛فرض ازدواج از باروري در اعضاي اين قشر
ـ كاهش ميزان شادي و آرامش در جامعه؛ در صورتي فراوانـي ايـن   

  فيان؛ويژه به دليل تأثير مستقيم و با واسطه آنها بر محيط و اطرا قشر، به
به صـورت   ،به مخاطره افتادن سالمت رواني و اخالقي جامعهـ 

ويژه از ناحيه كساني كه پايبندي اخالقي قـاطعي بـه    هب؛ غيرمستقيم
 عرفي ندارند. هنجارهاي ديني و ها و ارزش

عالوه  روشن است كه مشكالت روحي و اجتماعي اين دسته از زنان، 
  يابد. دوستان و نزديكان نيز تسري ميبر خود آنها، به ساير اعضاي خانواده، 

  تجرد ثانويب. پيامدهاي 
رغبتي مردان مجرد به ازدواج بـا   كاهش شانس ازدواج به دليل كمـ 

گفتني است كه طبق مطالعه برخي پسران، زنـان  ، بيوه زنان مطلقه و
مطلقه يا بيوه را به داليلي همچون زيبايي، موقعيت سـني مناسـب،   

ثـروت)،   (شـغل و  نوادگي، موقعيت اقتصـادي خا موقعيت اجتماعي و
 گيـري در  توان مـديريتي بيشـتر، سـهل    تجربه همسرداري، احتماالً

 مهريه، كاهش توقعـات در  گيري در تشريفات مقدماتي ازدواج، آسان
دختـران را   بـر ، كـاهش دخالـت اطرافيـان    زندگي مشترك، احتماالً

  دهند. ترجيح مي
ايفاي  (و فرزند يا فرزندان به دليل وجود ،كاهش شانس ازدواجـ 

  نقش سرپرستي فرزندان)؛
  قبح اجتماعي ازدواج مجدد براي زنان داراي فرزند؛ـ 
يـا خـانواده او و تهديـد بـه      ،افزايش فشار از ناحيه همسر اولـ 
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  صورت ازدواج؛ گرفتن فرزندان در
اينكـه   و اخالقي فرزند يا فرزنـدان  نگراني از وضعيت تربيتي وـ 

ممكن اسـت فشـارهايي را از ناحيـه ناپـدري متوجـه       ،ازدواج مجدد
  فرزندان كند؛

  ؛معيشتي هاي اقتصادي و مضيقه تحمل فشارهاي وـ 
بـه دليـل   ؛ مواردي عدم امكان بازگشت به خـانوده پـدري   درـ 

  اعضا؛ مرگ والدين و ازدواج و استقالل ساير
 ،اعمال كنترل بيشتر از سوي خانواده بر فرزندان مطلقه يا بيوهـ 

 ورزي و غيـرت  افـراط در  بعضـاً  صورت مراجعه به خانـه پـدري و   در
  تالش در محدودسازي ارتباطات وي با ديگران و محيط اجتماعي؛

. ناشي از زندگي مستقل در جامعـه  ،تحمل فشارهاي اجتماعيـ 
داشتن شغل، تحصيالت، اسـتقالل مـالي، خـانواده مسـتقر،      احتماالً

اجتمـاعي   كنار بستگان متعهد، روابط زندگي در شهر و ديار خود و در 
ناشي از تجـرد   ألهاي خ، و... تا حد زياد  گسترده، رضامندي از زندگي

ر.ك: (دهـد   ش ميكاه  را بر فرد  زندگي   كند و فشارهاي ميرا ترميم 
نـژاد و   ؛ ماليـي 1393 زاده، فرضـي  ؛ 1392 همكاران، و عزآبادي   قانع

ــاران، ــار1396 همك ــت و ؛ معم ــزدي  1394ي، يزدخواس ــي ي ؛ مدرس
  .)1396همكاران،  ؛ قادرزاده و1396وهمكاران، 

  شنهادييكارهاي پ راه
پذيري  ين قشر و ضريب آسيبار رود با توجه به افزايش آما مي انتظار

آنها، سازمان مشخص از سوي نهادهاي مسئول براي نظارت و تولي 
مربوط نيز بـا   نهاد مردم هاي  سيس شود و سازمانأمختلف آنها ت امور

تعهدمندي مسئوالنه به وظـايف   ريزي دقيق و برنامه سياستگذاري و
ها  خود در اين خصوص، اقدامات مقتضي را صورت دهند. اهم توصيه

 تـوان در  اين خصوص را مـي  و اقدامات فرهنگي اجتماعي بايسته در
   بندي نمود: محورهاي ذيل دسته

 ؛هاي جمعيتي سازي سياست بازبيني و بهينهـ 
زتعريف هويت جنسي و پذيري جنسيتي، با اصالح فرايند جامعهـ 

 مرجع و مراجع الگويي نسل جوان؛هاي  بازسازي گروه
با هدف روشن شدن ميـزان   ،انجام يك رشته مطالعات ميدانيـ 

شخصـي   عوامل فردي و محيطي و نقش و سهم عوامل ساختاري و
 در بروز و ابقاي پديده تجرد؛

دايت و راهبري افراد در مسير انتخاب راي هببسترسازي الزم ـ 

  بهينه همسر و كاهش نرخ تزلزل خانواده؛
 هـا در  هاي زندگي و ارتقـاي سـطح توانمنـدي    فزايش مهارتـ ا

عرصه همسرداري، كدبانويي و مادري با هدف افزايش ضريب اتقان 
 و پايداري خانواده وكاهش ميزان وقوع طالق عاطفي وحقوقي؛

و ايجـاد بسـترهاي فرهنگـي     ها صالح نگرشسازي، ا ـ فرهنگ
هـم بـراي   ؛ موجه با پديده تجـرد  يارويي معقول وؤبراي ر ،اجتماعي

 ها؛ خود افراد نسبت به وضعيت خود و هم جامعه نسبت بدان
 نـه لزومـاً   ،مـرجح  اي مطبـوع و  عنوان گزينه همعرفي ازدواج بـ 
  ؛زندگي عنوان سبكي مرجوح از به ،گريزناپذير و تجرد متعين و
 ،هاي سنتي همسريابي و معرفي افراد به يكديگر تقويت واسطهـ 

 عرفي؛ با رعايت شئونات اخالقي و ،هاي همسريابي سيس آژانسأيا ت
 ترويج سبك زنـدگي اسـالمي در بخـش ازدواج و تـالش در    ـ 

در امـر ازدواج   تخفيف تجمالت و تشريفات و سهولت هرچه بيشـتر 
  اولي و ثانوي؛

 زدايي فرهنگي از ازدواج زنان مطلقه و بيوه؛ تالش در قبحـ 
حل مشـكالت اجتمـاعي و اقتصـادي    براي   جامع ريزي  برنامهـ 

 از، (اشـتغال، درآمـد، مسـكن و...)    رفع موانع ازدواج ايشـان  جوانان و
 سوي نهادهاي دولتي مسئول؛

به مشاركت در فرايند  ،نهادهاي خيريه و خيرين جامعه ترغيب ـ 
 اين بخش؛ مين خدمات و امكانات موردنياز درتأ وتسهيل ازدواج 

بـراي ارائـه خـدمات     ،بـاليني  اي و هاي مشاوره تقويت سيستمـ 
مراحل اوليـه ازدواج   اجتماعي درـ   فرهنگي شناختي و آموزشي، روان

 آن؛ استمرار گيري خانواده و در و شكل
بـه   (ترجيحـاً  جهـت كـاهش سـن ازدواج پسـران     در  تـالش ـ 

[اعمال اين سياسـت همـراه بـا تـرويج      سال) 24ـ20محدوده سني 
زيـاد   حـد  دختران را تـا » مضيقه ازدواج«تواند  همسان همسري مي

  ترميم كند]؛
 به جاي رويه غالب موجود ،ترويج همسان يا همسن همسريـ 

آن، شكسـتن قـبح    از بـاالتر  (و تر) (ترجيح ازدواج با دختران كوچك
 زرگتر)؛مردان با همسران ب ازدواج پسران و
ها براي ازدواج پسران بـا زنـان    اصالح نگرش سازي و ـ فرهنگ
 مطلقه و بيوه؛

هاي دولتي به  سازمان در ،مشروط كردن استخدام رسمي افرادـ 
 هل؛تأ ازدواج و
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بازگشـت مهـاجران بـه كشـور و تـرجيح ازدواج بـا        حمايت ازـ 
 ازدواج با اتباع بيگانه؛ بر ،ميهنان هم

روستايي به بازگشـت بـه    مهاجران شهري وتشويق  حمايت وـ 
 زادگاه؛ در دهي به انتخاب همسر كم اولويت دست يا، خود ديار

ها براي كاهش مشـكالت ازدواج   هتقويت نقش حمايتي خانوادـ 
فرزندان  آنها از  اقتصادي مراحل اوليه و نيز حمايت ويژه عاطفي و در

 طالق يا مرگ همسر به دليل يااند،  دختري كه موفق به ازدواج نشده
 اند؛ به خانه پدري بازگشته مجدداً
ان محروم زن اعطاي خدمات اجتماعي ويژه به دختران مجرد وـ 

هاي فرهنگي  فعاليت دهي به جذب ايشان در از ازدواج مجدد (اولويت
هاي  خوداشتغالي، اعطاي مستمري و هزينه هاي هنري، اعطاي وام و

بـه   زنان سرپرست خانوار[ اده،كمك آموزشي به زنان سرپرست خانو
چـون  همعـواملي   بـه دليـل  كـه  شـود   به زناني اطالق مياصطالح 

 مهــاجرت و  ، غيبــت طــوالني،ازكارافتــادگي طــالق، فــوت، اعتيــاد،
شده  دار نقش سرپرستي خانواده را عهده مسئوليتي همسر، به ناچار بي
اقتصادي  تربيتي و مين نيازهاي رواني، عاطفي،أمتكفل تتنهايي  بهو 

 جملـه اقشـار شـديداً    از، اند. طبق مطالعـات ايـن قشـر    فرزندان شده
هـاي نهادهـاي    مسـاعدت  ها و شك، حمايت اند. بي جامعه پذير آسيب

 تواند بخشي از مشكالت متنوع ايشان را رفـع و  يم ،دولتي و مردمي
رجوع كند.] اجراي طرح بيمه اجتماعي، تمديد بيمه دختـران مجـرد   

ي، اعطاي مستمري بازنشستگي به دختـران مجـرد،   سالگ 18 پس از
 اعطاي خدمات تفريحي، ورزشي و فراغتي ويژه؛

هايي براي تسـهيل روابـط دختـران و     ها و كانون ايجاد انجمنـ 
تجرد با هـدف كاسـته    ناشي از ،زنان مجرد و تقويت هويت مشترك

 شدن بخشي از مشكالت متعدد ناشي از وضعيت موجود آنها؛
 سرپرست به دختران مجرد قطعـي  ضانت كودكان بيح  اعطايـ 

يـا تـرجيح    ،بيـوه كـه از داشـتن فرزنـد محرومنـد      (يا زنان مطلقه و
 را ارضا كنند)؛ دهند با پرورش اين كودكان، حس مادري خود مي

مند  تسهيل ضابطهبراي سازي مناسب  سياستگذاري و فرهنگـ 
 موقت و سنت تعدد زوجات؛ ازدواج 
هنگي جامعه در بخش التزام عملي بـه رعايـت   تقويت بنيه فرـ 

 هاي كلي خانواده در تعامالت اجتماعي (ر.ك: سياست ،اخالق جنسي
 ).) ابالغي مقام معظم رهبري1395 شهريور 13(

  گيري نتيجه
ازجمله معضالت موجـود و   ،اعم از تجرد ابتداي و ثانوي ،تجرد زنان

 ،اين معضل جامعه است.كشور، نهاد خانواده و زنان روزافزون جامعه 
ويژه مراكز  هب،  جامعه مدرن ناپذير هاي انفكاك ازجمله ويژگي كه غالباً
محيطي و  عوامل ساختاري و از علل ود، شو شهري شمرده مي كالن

ويـژه   هناخواسته ب غالباً ،فردي و دروني ناشي شده است. اين وضعيت
 اي را بـر  عديـده   مشـكالت  صورت فراواني مبتاليـان، مسـائل و   در

ها  كند. در بيشتر كشورها، سياست ها و جامعه كل تحميل مي خانواده
كارهايي براي اصالح اين وضعيت و كاهش پيامـدهاي آسـيبي    و راه
 در كشـور در نظر گرفته شده است. سطوح فردي و اجتماعي  در ،آن

ها و اعمال برخـي اقـدامات، ايـن     رغم تدوين برخي سياست هما نيز ب
هاي جمعيتي نـامتوازن بـه صـورتي     ژه به دليل سياستوي هب ،معضل
افـزوده   آن  و گسـتره   يـت  كم بـر  كننده جريان داشته و همواره  نگران
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