
مطالعه ی جامعه شناختی زمینه ها و پیامدهای تأخیر 

سن ازدواج در بین مردان مجرد شهر تهران

، منصور وثوقی*** ، احسان رحمانی خلیلی**   زهره موالپناه*

  
 چکیده

تأخیر در ازدواج و تجربه ی طوالنی شدن دوران تجرد برای جوانان در سال های اخیر به موضوع 
مهم و تأمل برانگیزی در شــهرهای بزرگ ایران تبدیل شــده است. این پژوهش با هدف مطالعه ی 
تجربه ی زیسته ی دیررسی ازدواج مردان مجرد شهر تهران با استفاده از روش نظریه ی زمینه ای ابعاد 
گوناگون این موضوع را بررســی کرده اســت. جامعه ی موردمطالعه ی پژوهش مردان مجرد باالی 
30 سال شهر تهران بودند که با نمونه گیری هدفمند انتخاب و یافته های حاصل از مصاحبه ی نیمه 
ســاختاریافته با آن ها بعد از مصاحبه با 32 نفر به اشــباع نظری رسید. بر اساس یافته های پژوهش 
22 مضمون اصلی از مصاحبه ها شامل زمینه ها، علل، استراتژی ها و پیامدهای تأخیر در سن ازدواج 
اســتخراج شد که درنهایت مقوله ی هسته و اصلی تعویق ازدواج به منزله ی برآیند آشفتگی نهادی 
مدرن شناســایی شــد. برای افزایش روایی و پایایی پژوهش حاضر نیز برای تفســیر و کدگذاری 

مصاحبه ها ازنظر استادان و تکنیک مثلث سازی استفاده شده است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان قدیمی ترین نهادهای زندگی بشر از دیرباز موردتوجه متفکرین 
علوم اجتماعی، علوم اخالقی، علمای مذهبی و سایر دانشمندان بوده است )Kudos,2015(، اما 
در دهه های اخیر به علت پیچیدگی های امور مربوط به ازدواج، دامنه ی مسائل مربوط به آن به 
قلمرو علوم دیگر چون اقتصاد، جمعیت شناسی و سیاست نیز کشیده شده است )کاظمی پور،1388(. 
ازدواج عامل تشکیل خانواده و تکثیر و بقای نسل انسان است )نقیبی و حمیدی،1394( که در عواملی 

.)Van den Berg & Gupta,2015( چون مرگ ومیر و امید به زندگی باالتر و... تأثیرگذار است
سن ازدواج یکی از شاخصه های مهم برای ارزیابی میزان سالمت و بهداشت جسمی و روانی 
افراد یک جامعه محسوب می شود )Murayama,2001(؛ و در کشورهای مختلف برای تغییر سن 
ازدواج نیز بودجه های متفاوتی در نظر گرفته شده است )Bhatia & Tambe,2014(. در این راستا 
جوامع انسانی طی دو قرن اخیر، شاهد تغییرات اساسی در سن ازدواج بوده اند و روند شکل گیری 
خانواده در سراسر جهان طوالنی و با تأخیر شده است )Gebel & Heyne,2016(. این معضل 
مختص کشوری خاص نبوده و بیشتر کشورها به تعویق افتادن تشکیل خانواده را تجربه کرده اند 
)Lloyd,2005(. این تغییرات نخست در کشورهای فراصنعتی اتفاق افتاد و سپس در قرن بیستم 

ایران همچون سایر   .)Van de putte & et al,2009( به کشورهای درحال توسعه سرایت کرد
کشورهای درحال توسعه در مرحله ی گذار از سنت به مدرنیته است که تغییرات وسیعی را در 

همه ی پدیده های اجتماعی ازجمله ازدواج سپری کرده است )نقیبی و حمیدی،1394(.
والدین می شود که یکی  افزایش اختالف سنی بین فرزندان و  باعث  ازدواج  افزایش سن   
از پیامدهای محتمل آن پدیده ی شکاف نسلی است )جنادله و رهنما،1393(. از پیامدهای دیگر 
آن افزایش اضطراب و فشار عصبی، شیوع افسردگی، اختالفات رفتاری و آسیب پذیری جنسی، 
تغییر الگوها و هنجارهای ازدواج، افزایش فساد اخالقی با گرایش به جرائم و اعتیاد )آیت اللهی و 
همکاران،1394(، از بین رفتن نشاط در جوانان، دل نگرانی والدین از دیر ازدواج کردن فرزندان، ابتال 

به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینی فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، بالتکلیفی، 
از دست رفتن طراوت و زیبایی، ناامیدی و تصمیم به ازدواج نکردن، بی دقتی در انتخاب همسر، 
مسئولیت پذیرنبودن، گرایش به ارتباطات غیرمتعارف دختر و پسر و  بدخلقی در زندگی به دلیل 
ارضاء نشدن نیازهای فرد را به دنبال دارد. پژوهش های مربوط به ازدواج، حاکی از تغییر در ارزش های 
.)Cherlin,2004( زناشویی اند و حرکت به سمت ازدواج های فردی سازی شده گسترش یافته است

 در کشور ما که به لحاظ ساختار سنی، بخش اعظم جمعیت آن  را جوانان و نوجوانان تشکیل 
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می دهند، مطالعه ی این امر اهمیت زیادی به خصوص ازلحاظ سیاست گذاری و برنامه ریزی دارد، 
ناخواسته ی  پیامدهای  این بخش می تواند  نابسامانی های موجود در  زیرا مسائل و مشکالت و 
فرهنگی و اجتماعی ناگواری در سطح فردی و اجتماعی در پی داشته باشد. پژوهش حاضر در 
نظر دارد به این سؤال پاسخ دهد که با توجه به تجربه ی زیسته ی مردان مجرد شهر تهران عوامل 
اثرگذار در افزایش سن ازدواج و تأخیر در ازدواج کدام  اند؟ مردان مجرد موردنظر ما پیامدهای 
این تغییرات را چگونه درک و تفسیر می کنند و درنهایت روش آنها برای کنار آمدن با مسئله ی 

تجرد طوالنی مدت چیست؟

2- پیشینه ی پژوهش
مداحی در پژوهشی برساخت معنای تأخیر سن ازدواج از منظر جوانان مجرد شهر مشهد با 
روش نظریه ی زمینه ایی را مطالعه کرده است. بر اساس نتایج این پژوهش، تحصیالت و بازاندیشی 
فرصت های فردگرایانه، ادامه تحصیل مشغولیتی بازدارنده، تجربه ی رابطه با دیگری مهم، واکاوی 
شکست دیگران )خاطرات منفی(، ترس از طالق، اعتمادناپذیری و متعهد نبودن مردان، محدودیت 
شغلی و جبر تحصیلی، سرزنش، تحقیر و اعمال فشار بر دختران مجرد، تحکم و نادیده گیری نظر 
دختران از مقوله های استخراج شده از این پژوهش است )مداحی،1389(. پیری در پژوهش دیگری 
نشان داد که آزادی جنسی،  حمایت نکردن، تجربه  ی زیسته فرد، بیکاری، ادامه تحصیل، سطح 
ارزش های ازدواج از  در  تغییر  و  همسان همسری  خودمختاری،  محاسبه گرایی،  جوانان،  آگاهی 
این  به  خود  پژوهش  در  فعله گری  )پیری، 1397(.  در سن ازدواج است  تأخیر  عوامل  مهم ترین 
نتیجه رسیده است که سن ازدواج دختران با پذیرش ارزش های مدرن افزایش یافته، از طرفی 
دیگر، جامعه ی سنتی ایران این تحوالت فرهنگی و ارزشی را برنمی تابد و فشارهای اجتماعی را 
برای آنها به همراه دارد )فعله گری،1396(. رفیعی در پژوهش خود نشان می دهد، بین تحصیالت و 
نگرش دختران نسبت به انتخاب همسر و نظر والدین نسبت به همسر آینده ی دختر و نگرش آنها 
نسبت به همسان همسری رابطه ی معناداری وجود دارد )رفیعی،1395(. باالخانی در پژوهش خود 
نشان داد که میزان فردگرایی در گروه های زنان، جوانان و تحصیل کرده بیشتر است. همچنین افراد 
مذهبی پای بندی بیشتری به ارزش های خانواده  دارند و عالوه بر این، بین استفاده از رسانه های 

نوین ارتباطی با فردگرایی رابطه ی معناداری وجود دارد )باالخانی،1395(.
وانگ و همکاران در پژوهش خود نشان دادند، بین درآمد زنان و تأخیر سن ازدواج و بالعکس 
رابطه ی دوطرفه و معنادار وجود دارد )Wang & et al,2018(. کلودیا گیست نیز در مطالعات 
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خود روی نمونه هایی آمریکایی و اروپایی به این نتیجه رسیده است که سن ازدواج در کشورهای 
اروپایی و امریکا در حال افزایش است و عوامل اقتصادی و برابری جنسیتی باعث تغییر در سن 
ازدواج می شود )Claudia Geist,2017(. جبل و هین در مطالعه ای که در کشور اردن انجام دادند، 
به این نتیجه رسیدند که رشته ی تحصیلی و تحصیالت در مقاطع باالتر تا حدودی افزایش سن 
 Gebel &( ازدواج در میان زنان را توجیه می کند، اما این مسئله در مورد مردان صدق نمی کند
Heyne,2016(. نتیجه ی پژوهش کالنی کرامت حاکی از این بود که برتری نگرش منفی نسبت 

به ازدواج و نگرش مثبت نسبت به روابط قبل از ازدواج و مسائل ناباروری باعث استرس مثبت 
به این موضوع و افزایش سن ازدواج می شود )Kelani Karamat,2016(. وانگ و داگالس اگرچه 
تجرد دختران را یک سبک زندگی در کشورهای غربی می دانند، اما به این نتیجه رسیدند که در 
جامعه ی معاصر چین زنان مجرد باالی 3۰ سال هنوز به مثابه یک استثنا دیده می شوند و ارزش های 
 Wang &( اجتماعی خانواده سنتی چین به این زنان برای ازدواج و داشتن فرزند فشار می آورند
Douglas,2013(. شارپ و گونانگ بر این باورند که برخالف رشد تعداد مجردان، آرمان ازدواج 

 Sharp &( و فرزندآوری همچنان مستحکم، فراگیر و تا حدودی زیادی بالمنازع باقی مانده است
.)Ganong,2011

با مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل کشور می توان گفت، این پژوهش ها عمدتاً مواردی 
را برجسته کرده اند که وجه عینی آنها مهم است. فارغ از ارزش گذاری های غرض ورزانه،هرچند 
مطالعات انجام شده در شفافیت موضوع موردبررسی مؤثر بوده اند، عمق مسئله را کمتر واکاوی 
کرده اند. به عبارت دیگر، برخی از یافته های این پژوهش ها توان گسیختگی از کلیت خود را نداشته  
و توفیق چندانی در ارائه ی یک راهبرد  تأمل برانگیز نداشته اند. همچنین مسئله ی تأخیر ازدواج 
دختران را نیز بررسی کرده اند و همین موارد را نیز می توان در پژوهش های خارجی مالحظه کرد. 
در پژوهش حاضر، محققین درصدد پوشش خألهای موجود و ارائه یک الگوی مفهومی از زندگی 

مردانی است که سن ازدواج آنها باال رفته و ازدواج آنها به تأخیر افتاده است.

3- چهارچوب مفهومی

با توجه به کیفی بودن ماهیت پژوهش، از میان نظریات ارائه شده نظریه های مدرنیزاسیون گود، 
تغییرات فرهنگی اینگلهارت، فردی سازی بک، گذار جمعیتی دوم و رابطه ی ناب گیدنز چهارچوب 
مفهومی پژوهش حاضر در راستای حساسیت نظری پژوهش را تبیین کرده است. مطابق تئوری های 
مطرح شده، جریان نوسازی و مدرن شدن جامعه دگرگونی های اساسی در سطح کالن و در سطح 
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فردی به دنبال داشته است. همچنین در پی تأثیر جریانات نوسازی و نیز گذار جمعیتی، در نگرش ها، 
ارزش ها و ایده های افراد دگرگونی ایجادشده  است. یکی از مهم ترین عوامل تغییر نگرش به خانواده، 
ازدواج و سن ازدواج، افزایش تحصیالت و دگرگونی در مشاغل به واسطه نظام صنعتی مدرن است. 
گسترش تغییراتی چون نوسازی، صنعتی شدن و تأییدپذیری جوامع از فرهنگ های متفاوت در 

پی جهانی شدن الگوهای نظام خانواده را همانند سایر نهادها دچار تغییرات عمده نموده است.
گود در این باره معتقد است، تغییرات ملموس اعمال شده در نظام خانواده در نقطه ی مشترکی 
باهم تالقی  می کنند که یکی از مهم ترین آنها افزایش سن ازدواج است. از منظر گود، سن ازدواج 
به دلیل عواملی نظیر افزایش سطح تحصیالت، اشتغال و میزان شهرنشینی افزایش یافته و درنتیجه 
عمومیت و میزان ازدواج در مناطق شهری کاهش روزافزون  یافته است )شهروزی، 1386(. از سوی 
دیگر، گیدنز معتقد است، تغییر نهادهای اجتماعی مدرن - که به گسترش آزادی و افزایش روابط 
منجر می گردد- هویت شخصی افراد را مورد بازاندیشی و تجدیدنظرهای مداوم قرار می دهد و آن 
را  »بازتابی هویت« می نامد. به عقیده ی گیدنز، این امر به شکسته شدن ساختار سنتی خانواده 
و محدودیت های آن منجر شده است. در دنیای امروز که افراد سعی می کنند با تالش و فعاالنه 
خود و هویت خویش را بسازند )گیدنز، 1387: 1۰2-1۰۰(؛ می توان گفت تشکیل زندگی مستقل 
برای جوانان تا حدود زیادی می تواند نتیجه ی شکل گیری رابطه ی ناب در خانواده و بازتابی هویت 
از سوی خود افراد باشد که آنها را به سمت انتخاب شیوه ی زندگی مدنظر خود، هرچند به اجبار، 
رهنمون می سازد. از طرفی، گسترش بی اعتمادی و دورویی در روابط اجتماعی و گسترش انواع 
انحرافات اخالقی در سطح جامعه، به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسری یافته و اساساً کیفیت 
ارتباط با دیگران را دچار شک و تزلزل کرده است )عباسی، 1395: 29(. درواقع گیدنز، رابطه ی ناب 
که زاییده ی دوران مدرن است را بسیار بهتر از ارتباط رمانتیک گذشته می داند، اما باومن نظری 
مخالف گیدنز دارد، باومن با اینکه ارتباط عصر مدرن را متناسب با اقتضائات مصرفی مدرن می داند، 
ولی آن را ناامیدکننده توصیف می کند و آن را نه یک »ارتباط« بلکه »پیوند« می نامد. پیوندهایی 
که به همان اندازه که آسان برقرار می شوند، به آسانی نیز با یک گزینه ی »حذف« تعبیه شده در 
سیستم های نوین ارتباطی، از میان می روند. این سرعت و قابلیت در گسستن پیوندها به جای 
آرامش که هدف اصلی و ذاتی ارتباط به ویژه ارتباط عاشقانه است، خود به نگرانی ها و مشکالت 
نوین دیگری می انجامد. باومن با اشاره ی ضمنی به نظر گیدنز می گوید:» این روابط هر چیزی 
غیر از »ناب« هستند« )باومن، 1387: 68(؛ بنابراین شاید این بی اعتمادی و گسست یا سیالیت 
در روابط نوعی ترس در ازدواج در جوانان ایجاد می کند که به تعویق سن ازدواج منجر می شود.
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از طرفی بنا به نظر اینگلهارت، ایجاد شکاف بین والدین و فرزندان می تواند ناشی از تغییرات 
ایجادشده بین ارزش های جوانان نسبت به والدین باشد. اینگلهارت معتقد است، جوانان امروز 
به ارزش های فرامادی بیشتر از ارزش های مادی توجه می کنند و برای کسب و حفظ آن تالش 
زیادی می کنند. حفظ استقالل و وابسته نبودن به دیگران ازجمله ارزش هایی است که جوانان 
امروز برای به دست آوردن آن بسیار تالش می کنند. به نظر او، مدرنیزاسیون فقط شامل متغیرهای 
بیرونی نمی شود، بلکه شامل انتقال اجزای فرهنگی، دینی، نگرش ها، عقاید و رفتار نیز می شود که 
موجب پیدایش ارزش های پست مدرن مانند عالئق زیبایی شناختی و خردمندی، جامعه ی بیشتر 
آموزش دیده و غیرشخصی است )خالقی فر، 1381: 4۰1(. به عقیده ی اینگلهارت، تحول فرهنگی بسیار 
وسیعی در فرهنگ معاصر رخ داده است. همچنین وی ابراز می کند که خیزش سطوح توسعه ی 
اقتصادی، سطوح باالتر آموزش و اشاعه ی رسانه های جمعی مهم ترین ارزش ها را تغییر می دهد، 

به خصوص در مواردی که افزایش سن ازدواج مطرح است )اینگلهارت، 1373(.
 از سویی، نظریه »فردی سازی« بک جوانب ساختاری مؤثر در فردیت را مدنظر داشته است: از 
یک سو، فردی سازی به روابط، پیوند ها و نظام های اعتقادی سنتی اجتماع معطوف است و همیشه 
در تمام جزئیات زندگی افراد جامعه تعیین کننده بوده است. چنین مفهومی روزبه روز معنای خود 
را از دست داده است. چهارچوب و اصول زندگی افراد از واحد خانواده و جامعه ی روستایی گرفته 
تا ناحیه، مذهب، طبقه و نقش جنسیتی همه و همه مغشوش شده است. اکنون چشم اندازی نو با 
گزینه ها ی تازه پیش چشم فرد گشوده شده است. امروز، زن و مرد این امکان را یافته اند تا برای 
شکل دادن به زندگی خویش خودشان تصمیمی گرفته و دست کم محدوده ای معین برای خودشان 
ایجاد کنند )بک، 1388: 15(. از سوی دیگر، فردی سازی به معنای آن است که افراد جامعه از طریق 
نهادها، بازار کار، دولت رفاه، نظام آموزشی، نظام حقوقی، بوروکراسی حکومتی، دولتی و نظایر 
آن به هم مرتبط می شوند. ظهور و پیدایش این امر نیز به تبع مدرنیته است. این نهادها اصول و 
مقررات گوناگون، خواسته ها، دستورالعمل ها و حقوقی را به فرد واگذار می کنند که بیشتر ناظر 
به فرد است تا خانواده در شکل کلی آن. این اصول و مقررات تا بدان جا برای فرد تعیین تکلیف 
می کنند که پیوند ها را می گسلند و سبب می شوند تا فرد بدون مراجعه به آنها به کنش اجتماعی 
بپردازد )همان: 16(1؛ پیشرفت روزافزون مدرنیته مستلزم منشی فعاالنه و خودمحورانه در زندگی 

1. پارسونز این پدیده ساختاری را »فردگرایی نهادینه شده« می نامد که راهنما و شکل دهنده زندگی فرد در جوامع مدرن غربی است.
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است که به طرز ماهرانه ای مواهب و امکانات نهادینه را گسترش دهد )گیدنز، 1378: 82 و 83(.
 سکوالریسم، جنبش های رهایی بخش، گسترش ارزش های فرامادی گرایی )نظیر توسعه ی 
شخصی و خودشکوفایی(، تردید نسبت به نهادها و افزایش بی تابی نسبت به دخالت افراد بیرونی 
در زندگی شخصی )از هر نوع منبع اقتدار( جزو جنبه های مختلف تحول در ارزش ها هستند که 
به نوبه خود باعث شده اند تا فرد طبق اراده ی آزاد خود برای زندگی اش تصمیم بگیرد؛ بنابراین 
کاهش ازدواج و افزایش جایگزین هایی مانند هم خانگی را می توان نمود نگرش غیرهمنوا و اعتراض 
علیه منابع اقتدار و همچنین شیوه ای برای آشکارسازی آزادی فردی در مقابل قراردادها و عرف 
دانست؛ بنابراین پیش قراوالن این رفتار جدید، عموماً افراد تحصیل کرده تر، سکوالرتر و خودمختارتر 
و درنتیجه کسانی هستند که برای روابط عاطفی شان، خواستار فراهم بودن حداقل شرایط الزم 
زندگی هستند. از طرفی، هرچه محدودیت کمتری برای نسل های جوان تر وجود داشته باشد، 
آنها نسبت به پذیرش رفتارهایی که به قبول تعهد و مسئولیت ختم می شود، بی خیال تر می شوند. 
ازاین رو، آنها گرایش دارند از آن دسته انتخاب هایی که امکان بازگشت در مورد آنها وجود ندارد و 

.)Rosina & Fraboni,2004:5-6( یا خیلی الزام آورند، اجتناب کنند

4- روش پژوهش
این پژوهش کیفی با استفاده از روش نظریه ی زمینه ای و ابزار مصاحبه ی نیمه ساختاریافته 
انجام شده است. تحلیل مصاحبه ها با اتخاذ روش تحلیل تفسیری اشتراوس و کوربین و فرایند 
کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. در کدگذاری باز نیز نسخه پردازی های مربوط به 
مصاحبه ها خط به خط بررسی شد و براساس برداشت های محقق هر خط در قالب یک مفهوم 
مرتبط کدگذاری شد. در مرحله ی بعد، مفاهیمی که ایده ی مشترک داشتند، در سطحی با انتزاع 
باالتر دسته بندی شدند و مقوالت را تشکیل دادند. درنهایت، مقوالت در الگوی داده بنیاد صورت بندی 
شدند. برای انتخاب افراد مصاحبه شونده و نمونه گیری نظری در مورد حجم نمونه از نمونه گیری 
هدفمند استفاده شده است. نمونه گیری نظری، نمونه گیری است بر مبنای مفاهیمی که ارتباط 
نظری آنها با نظریه ی در حال تکوین تأییدشده است )اشتراوس و کوربین،175:139۰(. در این تحقیق، 
برای یافتن موارد مطالعه در شهر تهران ناگزیر از روش گلوله برفی بهره برده شد. نمونه های انتخابی 
مردان مجرد باالی 3۰ سال بودند که باوجود داشتن حداقل شرایط مالی هنوز ازدواج نکرده بودند و 
درنهایت بعد از انجام 32 مصاحبه یافته ها به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار و پایایی این 
پژوهش از روش مثلث سازی و توافق بین کدگذاری با استفاده از کدگذاری که جزء گروه پژوهش 
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نبودند استفاده شد. مشخصات پاسخ گویان در جدول شماره ی )1( آورده شده است.
جدول 1. مشخصات پاسخ گویان

درآمد ماهیانه )میلیون(وضعیت اشتغالسنتحصیالتردیف

1/5فروشنده31دیپلم1

3۰-4۰مدیرعامل35فوق دیپلم2

6-5کارگردان36کارشناسی ارشد3

3مدیر مدرسه38کارشناسی ارشد4

2۰-5آزاد4۰کارشناسی5

متغیربرنامه نویس3۰کارشناسی6

16-15مدیرعامل3۰دانشجوی کارشناسی7

16-5برنامه نویس31کارشناسی8

8کارمند37کارشناسی ارشد9

3تبلیغات34کارشناسی1۰

متغیرنویسنده42دیپلم11

5نقشه کش37کارشناسی12

3ساختمان38دیپلم13

1۰مترجم43کارشناسی14

3دبیر35دانشجوی دکترای15

2/5نقشه کش4۰کارشناسی16

متغیرآزاد39دیپلم17

متغیرآزاد35دیپلم18

1۰مدیریت45کارشناسی ارشد19

3معلم3۰کارشناسی2۰

6-5داروخانه31دکتری21
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درآمد ماهیانه )میلیون(وضعیت اشتغالسنتحصیالتردیف

1۰معلم31دکتری22

3۰-2۰مدیر3۰کارشناسی ارشد23

5حسابدار54کارشناسی24

4-3کارگردان4۰کارشناسی ارشد25

1۰ساختمان3۰کارشناسی ارشد26

5هنرمند38کارشناسی27

7-5آزاد33کارشناسی ارشد28

3کارمند35کارشناسی29

14سینما33کارشناسی3۰

3کنترل کیفیت3۰کارشناسی31

4-2معلم3۰کارشناسی32

5- یافته های پژوهش
بعد از تجزیه وتحلیل مصاحبه های به دست آمده از پژوهش، مفاهیم و مقوله ها در قالب چند 
مقوله تحلیلی تر و انتزاعی تر بر اساس سه وجه شرایطی، تعاملی و پیامدی بازسازی شد که در 

ادامه به تفصیل آمده است.

5-1- شرایط علی
بر اساس یافته های پژوهش، تغییر نگاه ارزشی به ازدواج، محدودیت های اقتصادی، مشروعیت 
بخشی اجتماعی به تجرد، هراس ناشی از تجربه ی ناموفق دیگران در ازدواج و فرعی شدن ازدواج 

به عنوان هدف مقوله های استخراج شده در خصوص شرایط علی است که در ادامه آمده است.

5-1-1- تغییر نگاه ارزشی به ازدواج

بیشتر مردانی که ازدواج آنها به تعویق افتاده است، سنت های رایج ازدواج ذیل یک تکلیف 
)اجتماعی، خانوادگی یا شرعی( را به چالش می کشند، به گونه ای که کنش های عینی و ذهنِی 
معطوف به ازدواج را بدون کارکرد تعبیر می کنند. چنین نگرش هایی اغلب در تقابل با ارزش های 
رایج ازدواج قرار می گیرد و اقدام به ازدواج در این وضعیت پاسخ مثبتی را از جانب آنها دریافت 
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نمی کند. کامیاب، 4۰ ساله دراین باره می گوید:
پدر من تو سن بیست ویک سالگی زن گرفت چکار کرد؟! یا پدربزرگ ها و عمویم و دایی ام؟! 
من بهشون بی احترامی نمی کنم ولی من نمی تونم مثل اونا باشم، االن کل دنیا همینه...دیگه 

ازدواج مثل قبل نیست که حتما آدم ملزم به ازدواج باشه...االن همه چی عوض شده... .

5-1-2- مشروعیت  اجتماعی تجرد

آن گونه که از مضمون پاسخ تعداد چشمگیری از مشارکت کنندگان برمی آید، هنگامی که مردان 
مجرد، خود را در مقابل برخی از فشارهای اجتماعی برای اقدام به ازدواج نبینند و »مجرد بودن« 
و »مجرد ماندن« برای آنها مسئله ی به خصوصی ایجاد نکند، قائل به نوعی از مشروعیت اجتماعی 
برای وضعیت خود می شوند و ماهیت چنین مشروعیتی را با ارجاع دادن به افرادی که وضعیت 
مشابهی با آنها دارند، توجیه می کنند. بر این اساس، مردان مجرد اقدام نکردن به ازدواج خود را 

یک امر مشروع اجتماعی می پندارند. برای نمونه رسول 34 ساله دراین باره می گوید:
فکرم اینه درواقع فعاًل نیازی ندارم به ازدواج کردن، هزاران نفر و بلکه بیشتر مثل من هستن 
و تازه سنشون از منم خیلی بیشتره و فعاًل قصد ازدواجم ندارن ... کسیم کارشون نداره... .

نظر طاهر 37 ساله نیز چنین نقل شده است:
منم مثل همه ی اونایی که تا االن ازدواج نکردن، دلیل خودمو دارم ... قبلنا می گفتن فالنی 
موفق به ازدواج شد، ولی االن اگه زن هم نگیری به هر دلیل دیگه نمیگن، فالنی موفق 

نشده ازدواج کنه ... .

5-1-3- هراس ناشی از تجربه ی ناموفق دیگران در ازدواج

هراس ناشی از تجارب ناموفق زندگی زناشویی دیگران برای برخی از افراد مجرد در صورت بندی 
دالیلی که ازدواج آنها را منع کرده است، تأثیری معنادار داشته است. غالب این افراد، کسانی هستند 
که در شعاع تجربه ی خود شاهد مواردی بوده اند که ازدواج نکردن را برای آنها به عنوان یک امر 
مطلوب تبدیل کرده است. آنها زندگی زناشویی در زمان حاضر را  یک امر پرخطر می پندارند و 
ازدواج را به مثابه  فروپاشی زندگی عادی خود تلقی می کنند. محمد 43 ساله در این باره می گوید:

مردم این دور و زمونه خیلی راحت خیانت می کنن، مجرد و متأهل بودنم نداره، االن خیلی 
تو دور و اطرافم کسایی رو می بینم که بعد ازدواج مشکل دارن ...دارن جدا میشن... یا به 

زور دارن همدیگه رو تحمل می کنن ...اینا خیلی زیاد شده و می ترسم واقعاً از ادواج... .
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5-1-4- فرعی شدن ازدواج به عنوان هدف

تعویق ازدواج در میان برخی از افراد مجرد به دلیل دست نیافتن به سایر اهدافی که در 
زندگی دارند تعریف شده است، به نحوی که آنها ازدواج کردن را به عنوان یک هدف فرعی در زندگی 
می پندارند. برخی از این افراد ازدواج را یک امر شخصی تعریف می کنند. با این وصف، گرایش 
به ازدواج در یک محدوده ی سنی خاص برای آنها، ارزش عملکردی خود را از دست می دهد و 
تصمیم به ازدواج تابع تحقق یک یا چند هدف دیگر می شود. پژمان، 33 ساله دراین باره می گوید:

بااینکه می دونم هرچه زودتر ازدواج کنم بهتره، ولی اگه امروز ازدواج کنم مطمئنم فردا 
نمی تونم تو زمینه های دیگر به چیزایی که میخام مثل االن برسم و موفق بشم، برای ازدواج 

فرصت زیاده ولی برای خیلی از کارای دیگه اینجوری نیست.

مهدی 35 ساله نیز دراین باره می گوید:
 یه سری برنامه دارم تا انجام ندم کامل، اصاًل وقتم رو برای فکر کردن به ازدواج صرف 

نمی کنم.

5-2- شرایط مداخله گر
از مقوله های استخراج شده در کنار شرایط علی شرایطی است که در به تأخیر افتادن ازدواج 
پسران تأثیری مداخله گرانه داشتند و عبارت از شکاف ارزشی با والدین، ایدئالیسم خودمحور و 
نیازهای بی پاسخ، ترجیح عقالنیت بر عاطفه، گریز از زندگی یکنواخت، دشوار شدن یافتن افراد 
معتمد در جامعه و مرجع قرار گرفتن رسانه های غیربومی بوده است که در ادامه بررسی خواهد شد.

5-2-1- شکاف ارزشی با والدین

جوانان مجردی که ازدواج آنها در حال حاضر به تأخیر افتاده است، به طرز تلقی والدین خود، 
ذیل یک ارزش )مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و...( به ازدواج و زناشویی از نگاه آنها اعتقاد معناداری 
ندارند. گفتنی است که این بی اعتقادی تنها به ازدواج محدود نیست و در مواردی دیگر نیز پای بندی 
ذهنی و عینی زیادی به بسیاری از ارزش های مقبول پدران و مادران خود در میان آنها مشاهده 
نمی شود. این شکاف های ارزشی جنبه هایی از زندگی افراد را تحت پوشش قرار داده است که به 
معوق ماندن ازدواج منتج شده است. این افراد مجرد، کلیت ارزش های خانواده ی خود را نمی پذیرند 

و آن  ارزش ها را در تضاد با باورها و عقاید خود می انگارند. ساالر 31 ساله دراین باره می گوید:
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تقریباً ده سالی میشه که دارم جدا زندگی می کنم. من مسیری که انتخاب کردم برای 
زندگی از اون روتین ها و باورهای خانوادم خیلی فاصله داشت به خاطر این همدیگه رو 
درک نمی کردیم بعد ترجیح دادم جدا بشم من چون طرز فکرم با خانوادم یکی نبود سعی 

کردم از 17 یا 18 سالگی مستقل بشم.

5-2-2- ترجیح عقالنیت بر عاطفه

فروکاستن یک رابطه ی احساسی به یک امر عقالنی یکی از خصلت های مهم مجردین بوده 
است. با این وصف این افراد قبل از آنکه یک ارتباط را از نظر عاطفی پیگیری نمایند و مسائل 
احساسی را در آن دخیل کنند، آن را با ابزارهای اقتصادی می سنجند. هزینه ای که این افراد صرف 
یک امر احساسی می کنند و بر بسیاری از جوانب دیگر کمتر توجه می کنند ، برای آنها مهم تالقی 

می شود . سیروس، 41 ساله دراین باره می گوید:
من همه چیو باید بسنجم، االن جامعه اینجوریه، تو زندگی هیچ کس هیچیو مفت به من 

نداده ... 

5-2-3- دشواری یافتن افراد معتمد در جامعه

مضمون اصلی نظر برخی از افراد مجرد بر این بوده که شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه ی کنونی 
به ندرت سالمت یک ارتباط پایدار سالم را ضمانت می کنند، درنتیجه یافتن کسی که قرار است 
همسر دائمی فرد باشد با دشواری های زیادی مواجه است و گرایش آنها به ازدواج را نیز با احتیاط 
بیشتری در اخذ تصمیم نهایی همراه کرده است. بر این اساس، دالیل محکم و قانع کننده ای نیاز 
است تا این افراد مجرد را به پذیرش یک ارتباط مادام العمر به نام ازدواج مجاب کند. بسیاری از 
افرادی که ازدواج آنها با تأخیر مواجه شده است، بیش از سایرین درگیر حساسیت هایی برای اتخاذ 
تصمیم نهایی برای ازدواج هستند و علت عمده آن را فقدان یافتن فردی مورد اعتماد می دانند. 

سینا 33 ساله دراین باره می گوید:
واقعاً پیدا کردن کسی که بتونی بهش اعتماد داشته باشی خیلی سخته نه فقط تو دخترا 

تو پسرا هم به همین شکله....

5-2-4-مرجع قرارگرفتن رسانه های غیر بومی

رسانه های مختلف در ترسیم خطوط فکری تعدادی از افرادی که ازدواج آنها به تعویق افتاده 
است، تأثیر معناداری داشته اند. تأثیر این مبادی انتقال اطالعات در جزئیات تصمیم ها و بسیاری 
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از رفتارهای این افراد عینیت زیادی پیداکرده است و خود این افراد نیز چنین تأثیراتی را به خوبی 
درک می کنند. ارزش گذاری و قضاوت بر سر بسیاری از مسائل حساس و نیل به اهداف افراد 
به واسطه ی این رسانه ها )که عمدتاً غیربومی بوده اند( ممکن شده است و می توان یکی از نتایج آن 

را معوق ماندن ازدواج این افراد دانست. محمدرضا 35 ساله دراین باره می گوید:
ماهواره و اینترنت و این شبکه های اجتماعی اونجوری که تلویزیون کشور ما بهش بدبینن 
اینجوری نیست، خیلی از تصمیمای من بدون استفاده از بعضی کانال ها ممکن نبود نتیجه 

بده ... .

5-3- شرایط زمینه ای
شرایط زمینه ای تعویق ازدواج به منزله ی برآیند آشفتگی نهادی مدرن را می توان در نسبتی که 
میان نهاد خانواده با سایر نهادهای جامعه وجود دارد، پیگیری کرد که در ادامه تشریح خواهند شد.

5-3-1 - مغایرت ازدواج با آرمان های فردی

باوجود فراهم بودن مقدمات اولیه ی ازدواج برای بسیاری از مردان مجرد، شرایطی که در آن 
قرارگرفته اند را در تضاد با آرمان ها و ایده آل های مقبول خود برای زندگی زناشویی درنظر می گیرند. 
به اعتقاد بسیاری از مشارکت کنندگان، ازدواج کردن  تنها به توانایی اولیه ی افراد محدود نیست 
و مشروط به آینده نگری هایی نیز هست که نه تنها ازنظر اقتصادی، بلکه با شرایط مناسب روانی، 

اجتماعی، فرهنگی و... افراد لزوماً همراه است. برای نمونه هادی 3۰ ساله چنین بیان می کند:
... بدبین نیستم ولی فشار روانی- اجتماعی زیادی رو باید تحمل کنه... هیشکیم از گشنگی 
نمیمیره ولی قرار نیست کله ی سحر تا غروب آفتاب دنبال دو زار باشی و به زور گیرت بیاد ...

5-3-2- تعارض  با فرهنگ عمومی ازدواج

منطبق نبودن خواسته های برخی از مردان مجرد با انتظارات جامعه ذیل یک هنجار فرهنگی 
از زندگی مشترک، در تدارک بستری که در آن راهبردها برجسته می شوند، پیوندی ناگسستنی 
دارند. تعارض های فرهنگی در این  ارتباط زمانی برجسته می شوند که مردانی که زندگی زناشویی 
را با تهدید آزادی های فردی خود مساوی می پندارند، آن را به هنجارها و باورداشت های فرهنگی 
موجود نسبت می دهند و در مقابل آن رویکردی انتقادانه دارند. این ارتباط را می توان در نظر 

محمدحسین 3۰ ساله به صورت زیر دریافت:
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... میگه که تمامی مسؤلیت ها باید به دوش مرد باشه و من با این مخالفم. تو باید همه ی 
رؤیاهات و خواسته هات رو بذاری کنار ... این چیزیه که به نظر من تو جامعه ی ایرانی 
خیلی اغراق شده و غلو شده بهش پرداختن و بهش پروبال دادن. مرد باید تمام بار زندگی 

رو به دوش بکشه...

5-3- 3 - سنت های مرسوم ازدواج

سنت ها و عرف های سازمان دهنده ی زندگی زناشویی از مقدمه ی اقدام به ازدواج تا تجربه ی 
زندگی مشترک برای مشارکت کنند گان نقشی بازدارنده داشته اند و به عبارتی دیگر، توان کارکردی 
خود را برای آنها ازدست  داده اند. ازنظر این افراد محتوای اصلی این سنت ها در عمل با تحدید 
آزادی های فردی و اجتماعی همراه است که منافات زیادی با زندگی در دنیای مدرن دارد؛ بنابراین 
ازدواج کردن از نظر آنها زمانی پذیرفته است که ذیل سنت های کنونی و رایج تعریف نشود و 
مطابق قواعدی باشد که این افراد آن را مطلوب می پندارند. نظر مشارکت کننده ی 31 ساله در 

این خصوص چنین است:
مهریه و شیربها و بله برون و غیره واقعاً هیچ فایده ای ندارن ...بدبختانه ما فکر می کنیم 
مهریه و جهیزیه زیاد نشونه ی خوشبختیه، غافل از اینکه هیچ ربطی نداره، من به اینا مطلقاً 
اعتقاد ندارم چون دو نفر بخوان با هم زندگی کنن، بدون اینا هم میتونن خوشبخت شن...

5-3-4 - تجربه ی طوالنی مدت تجرد و تعامالت متنوع

تجربه ی تعامل مردان مجردی که از زمان ازدواج آنها ازنظر عرفی مدت  زمان زیادی سپری  
شده است، به واسطه ی وجود بسترهای ارتباطی متنوع افزایش زیادی پیدا می کند. این افزایش 
تجارب سبب بازاندیشی در اندیشه ها و تصمیماتی شده است که بر اساس اظهارات آنها، بیشتر 
از قبل با همه جانبه نگری و لحاظ کردن احتیاط همراه است. تعامالت متنوع این افراد بسیاری از 
حوزه های زندگی آنها را در برگرفته و زمینه ای را فراهم کرده است که امتناع از ازدواج یکی از 

موارد متأثر از آن است. موسی 42 ساله در این باره می گوید:
از وقت ازدواجم خیلی وقته می گذره ولی خب شاید تجربه م خیلی بیشتره نسبت به کسی 
که همسن منه و ده- پونزده سال پیش زن گرفته، شاید کسایی مثل من عمیق تر در مورد 
هر چیزی فکر می کنن و روابط جورواجور زیادی رو هم تجربه کردن، من کاری به اونایی 
که همسرشون مرده یا طالق گرفته ندارم ولی کسی که هرگز ازدواج نکرده منطقش قوی تره 

برای هر کاری، ممکنه بعضیام اسمشو بذارن وسواس.
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5-3-5 -خأل منابع مالی و نیازهای موجود

با توجه به داده های پژوهش، فقدان کفایت منابع مالی در دسترس از یک سو و تنوع نیازهای 
حاصل از چشم داشت های فردی و اجتماعی مربوط به فرهنگ و ُعرف زندگی مشترک در جامعه 
از سوی دیگر، یکی از زمینه های  اجتناب از ازدواج تعداد بسیاری از مردان مجرد را فراهم کرده 
است؛ بنابراین اگر تشکیل زندگی زناشویی در چنین شرایطی  یک هدف در نظر گرفته شود، این 
نتیجه حاصل خواهد شد که به وسیله ی منابع در اختیار افراد مجرد ازدواج مقدور نیست. مرتضی، 

37 ساله دراین باره می گوید:
...خیالم راحت نیست، درسته که بزرگان دینی همه رو تشویق به ازدواج می کنند و یه چیِز 
خوبیه ولی قبول دارید که وقتی درآمدت کم باشه و همش هشتت گیر نهت باشه مطلقاً 

فکر ازدواج به سرت نمی زنه....

5-4- راهبردها
مشارکت کنندگان در این پژوهش، در پی به تأخیر افتادن ازدواج راهبردهایی را برای گذران 

این شرایط اتخاذ و به کار می برند که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

5-4-1- گرایش به روابط خارج از عرف

گرایش به روابط خارج از عرف در حال تبدیل شدن به یک مد اجتماعی فراگیر است و بسیاری 
از افرادی که ازنظر شرعی و قانونی به یک روابط زناشویی مرسوم متعهد نیستند، بیش از دیگران 
درگیر آن هستند. این مسئله با بسترهایی که گزینه های فکری- عملی متفاوتی را ارائه می دهند و 
فرایندهای انجام چنین اعمالی را تسهیل می کنند، همسو است و ازدواج افرادی که در معرض آن  
هستند را با تعویق بیشتری مواجه می کنند. امتناع از ازدواج تا حدود زیادی مشروعیت عملکردی 

و هستی واقعی خود را از چنین بسترهایی اقتباس می کند. فریبرز 34 ساله دراین باره می گوید:
می بینم که افراد مجرد از آدمای متأهل بیشتر رابطه دارند و فکر نمی کنن دارن کار بسیار 
بدی انجام میدن... آدم وقتی تو ی شرایطی هست خیلی ارزیابی دقیق ازش نداره... من 
فکر کنم وقتی آدم 4۰ رو رد کنه تازه به این نتیجه برسه که کاش خانواده داشت، زن و 

بچه داشت...یعنی وقتی شور جوونی میره و کله می خوره به سقف....

5-4-2- گرایش به هویت یابی کاذب

برخی از افرادی که از زمان ازدواج آنها مدت زیادی سپری شده است، برای حفظ بقای خود در 
فضاهای اجتماعی و تداوم ارتباطات مختلف خود، گاهی مجبورند تصویر متفاوتی ازآنچه هستند، 
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نشان دهند. این هویت های غیرواقعی با توجه به ضرورت هایی که در هر تعامل وجود دارد، تغییر 
پیدا می کند و شیوع آنها در شبکه های مجازی فراوان است. در بسیاری از مواقع این افراد، بعد از 
تأمین نیاز خود از رابطه خارج می شوند. این تصویر انتخابی، اختالالت زیادی را در جریان تعامالت 
اجتماعی این افراد و به خصوص افرادی که موضوع این رابطه قرار می گیرند، به وجود می آورد. هر 
اندازه تعامالت از فضای مجازی به سمت فضای واقعی گسترش پیدا کند، برای یکی از دو طرف 
رابطه تبعات ناخوشایندتری خواهد داشت . به هرحال، آنچه در این مبحث بدان توجه می شود، 
تعویق ازدواج به عنوان برآیند نهادهای ناهمسو و شکل گیری هویت های کاذب بوده است. کورش 

38 ساله دراین باره می گوید:
 موقعیت و شخصیت بعضیا باشخصیت و موقعیت موردنظر یه خانم خیلی فاصله داره، ُخب 
خیلی وقتا یارو خودشو اون جوری که طرف میخواد معرفی می کنه، مثاًل تحصیالت و درآمد 

و شغل و ایناشو واقعی نمی گه تا طرفو راضی کنه که باهاش باشه ....

5-4-3- کمال گرایی معطوف به خود

یکی از راهبردهای مهم نهفته در تجربه ی زیسته ی مردان مجردی که ازدواج آنها با تأخیر 
مواجه است، نوعی کمال گرایی است که بر اساس آن به ندرت می توان جایگاه مشخصی را برای 
برخی از ارزش های رایج اجتماعی موجود در فرهنگ  عامه جست وجو کرد و کاربست چنین سبکی 
از اندیشه و عینیت بخشی به آن -به عنوان یک رفتار اجتماعی نزد این افراد بنابر تجربه ای که از 

زندگی مجردی دارند- توجیه پذیر است. علیرضا 39 ساله دراین باره می گوید:
 َمَثلی هست که میگه به کم قانع نشو تا زیادش یا خوبش دستت بیاد، نمیدونم یه همچنین 
چیزی، ُخب من برای خودم بهترینا رو بر اساس تشخیص دادن خودم میخوام، گیرم همه 
ازش متنفر باشن یا برعکس، بعِد ُکلی سال به این رسیدم که بهترینا رو واسه خودت بخواه 

و فردین بازی مازی هم چرته....

5-4-4- لذت گرایی مفرط

زندگی کردن در لحظه و نداشتن برنامه ریزی برای آینده مضمون تفکر بسیاری از افرادی است 
که ازدواج آنها با تعویق مواجه شده است. این افراد اغلب بخش مهمی از منابع و نیروهای خود را 
در موضوعاتی به کار می گیرند که بتوانند بیشترین لذت را تجربه کنند. عمده ی کوشش این افراد 
گریز از روابطی است که به وابستگی های درازمدت منجر شود، چراکه معتقدند بسیاری از این 
روابط تجربه ی بسیاری از لذت  هایی که برای آنها فراهم می شود را از بین می برد. این پنداشت ها 
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در میان افرادی که کارکرد ازدواج را امری کاماًل خصوصی می پندارند، بیشتر رواج دارد. سالم 36 
ساله دراین باره می گوید:

اعصابم آرومه و درگیریم کمتره، در حد توان مالی خود و درآمدی که دارم هر چیزیو که 
دوس داشته باشم استفاده می کنم، زندگیم همینه، سعی می کنم همیشه خوش باشم و 

این برام کافیه.

5-5-پیامدها
بنابر تجربه ی زیسته ی مشارکت کنندگان در پژوهش، تأخیر در سن ازدواج برای خود آنها و 

اطرافیانشان پیامدهایی را به همراه دارد که در ادامه آمده است.

5-5-1- تنش در تعامل با خویشاوندان نزدیک

کیفیت تعامل مردان مجردی که ازدواج آنها به تعویق افتاده است با چالش هایی که اغلب 
خصلتی تنش زا دارند، مواجه بوده است. این تنش ها در ارتباطات روزمره با خویشاوندان نزدیک این 
افراد )به ویژه افراد با وابستگی درجه 1( در پاره ای از موارد، زمینه های طرد فرد مجرد و گسیختگی 
در تعامل میان افراد خانواده را به دنبال داشته است. اجتناب افراد مجرد از ازدواج )به هر دلیل( 
برانگیختن واکنش های انتقادی اطرافیان نزدیک را در پی دارد و ازآنجاکه این »تعویق« در تضاد با 
عرف و عادت های پذیرفته شده ی خویشاوندان مرد مجرد قرار می گیرد، ماهیت ارتباطی که ویژگی 
آن تنش است در چنین وضعیتی اجتناب ناپذیر بوده است. تجربه ی سیامک چنین نقل شده است:

... به جز خواهر کوچیکه م با بقیه ]اعضای خانواده[ سر اینکه چرا زن نمی گیری و آبرومونو 
تو فامیل برده ای و این حرفا حقیقتاً یه سالی میشه رابطه ی اونجوری ندارم ... هر وقت 

می رفتم خونه بابام همش دعوا و جنگ اعصاب و این حرفا بود ُخب...

 5-5-2- بروز دوگانگی در عواطف
تأخیر در ازدواج برای بسیاری از مشارکت کنندگان ازنظر ذهنی مسائلی را تعریف کرده است 
که می توان خالف برخی از قواعد زندگی زناشویی باشد. برای آن دسته از افرادی که تأخیر در 
ازدواجشان یک تصمیم اختیاری ابراز شده است، نپذیرفتن بسیاری از الزامات زندگی زناشویی ای 
که معموالً بار عاطفی دارند، با توجیهاتی که ماهیتی دوگانه دارند، همسو است. چنین تقابل هایی 
فارغ از صورت و نوع آن در میان این افراد بسیار رواج داشته است. نظر سهراب 33 ساله چنین 

بوده است:
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... بچه خیلی دوست دارم اما اگه یه زمانی با کسی ازدواج کنم اصاًل دلم نمیخاد بچه دار 
بشم نه تو این وضعیت و نه هر وضع دیگه ای ... نه اینکه از پس بزرگ کردنش برنیام ها!

5-5-3- فرسودگی توجیه شده ی انگیزه

با یکنواخت شدن بسیاری از جوانب زندگی در زمان تجرد، فرسایش انگیزه ی مردان مجرد به 
یک ویژگی اجتناب ناپذیر آن ذیل یک پیامد تبدیل می شود. سازوکار این وضعیت به نوعی است 
که مردان مجرد را با نوعی یکنواختی مواجه می کنند و باعث می شود تا اهدافی را که نیل به آن 
صبغه ای از فایده ی اجتماعی دارد را دنبال نکنند. پیگیری نکردن این اهداف نیز از جانب آن 

معقول به نظر می رسد. در این خصوص محمد 43 ساله چنین می گوید:
... برنامه ی خاصی که ندارم ولی ناراضی ام نیستم، خیلی از مسئولیت ها رو ندارم ُخب ... 
االن نسبت به سابق حوصله خیلی از کار رو ندارم، شاید وانمود کردن هم یه زمانی دیگه 

جواب نده ولی همینه که هست...

5-5-4- گریز از مسئولیت

افرادی که از زمان عرفی ازدواج آنها مدت بسیاری سپری شده است، در قبال جامعه مسئولیت 
کمتری را احساس می کنند. ازآنجاکه تأهل در بسیاری از تفاسیر در مجاورت مفاهیمی همچون 
»تعهد« کاربرد دارد، در جامعه اثرات فراوانی از خود برجای می گذارد و در مقابل افراد مجرد، 
عموماً چنین طرز تلقی هایی ندارند. افرادی که ازدواج کردن را لزوماً یک وظیفه ی اجتماعی در 
نظر نمی گیرند و اقدام به آن را به مثابه یک امر کاماًل فردی فرو می کاهند، قادر نخواهند تا با 
جریان هایی هماهنگ شوند که آرمان های جامعه را پوشش می دهند. یکی از مشارکت کنندگان 

دراین باره می گوید:
به اندازه ای که میگن شاید مهم نیست، وضع یه جوریه که االن تفاوتی میان مجرد و متأهل 
نیست... وقتی مجردی خیلی راحت می تونی خوش بگذرونی و مشکالت دوران تأهلی رو 

هم نداشته باشی. زیر بار مسئولیت زن و بچه رفتن خیلی سخته....

5-6 - تأخیر در ازدواج به منزله ی فردگرایی دموکراتیک مدرن
تغییر در باورها، ارزش ها و مبادی فکری و عقیدتی افراد بسیاری از جوانب معنادار رفتاری و 
تصمیم به انجام یک عمل را تحت تأثیر خود قرار می دهد. مصاحبه های این مطالعه ، بر اثرپذیری افراد 
مجرد از تغییرات واقع شده در دنیای مدرن داللت می کند، به گونه ای که اقدام به ازدواج -به منزله ی 
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یک ضرورت اجتماعی- نسبت به سابق فاقد برجستگی بوده و در بسیاری از مواقع ازدواج ذیل یک 
تکلیف و حتی یک نیاز فردی از شعاع اندیشه ی این افراد خارج می شود. این در حالی است که 
برای غالب این افراد، ازدواج به عنوان امری که نهاد خانواده را تعریف می کند، طرد نمی شود، ازاین رو 
به اندازه ای که مردان مجرد ازدواج در کلیت آن را می پذیرند، اقدام نکردن به آن نیز برای آنها پذیرفته 
است. از چنین وضعیتی می توان به عنوان »فردیتی« که از شرایط متنوع علی، زمینه ای و میانجی 
تحت تفاسیری که نسبت زیادی با پنداشت های جوامع دموکراتیک عمدتاً غربی دارد، یاد کرد. براین 
اساس، پیچید گی و تنوع عوامل اثرگذار بر یک پدیده ی اجتماعی مانع از تمرکز به یک عامل ویژه بر 
تأخیر سن ازدواج دارد. ازدواج مردان مجرد در زمینه های موجود )فارغ از ارزش گذاری های فرهنگی 
و عقیدتی حاکم بر جامعه ی خود(، برساخت مناسباتی است که از درون سازوکارهای پیچیده ی 
جهان مدرن -به عنوان یک ضرورت- ایجاد شده است و مجرد ماندن را به مثابه  وضعیتی که امکان 

بروز اختالل در کارکردهای موجود را باعث نمی شود، تقویت کرده است.

16 
 

فارغ از های موجود )در زمینه مردان مجردبه یک عامل ویژه بر تأخیر سن ازدواج دارد. ازدواج  تمرکز
، برساخت مناسباتی است که از درون خود( یهحاکم بر جامع های فرهنگی و عقیدتیگذاریارزش

 همثاباست و مجرد ماندن را به شده جادیا -یک ضرورت عنوانبه-جهان مدرن  یهزوکارهای پیچیدسا
 است. کردهتقویت  شود،وضعیتی که امکان بروز اختالل در کارکردهای موجود را باعث نمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شرایط علی
 ازدواج غییر نگاه ارزشی بهت

 مشروعیت اجتماعی تجرد
 ناموفق دیگران در ازدواج یتجربه از یهراس ناش

 عنوان هدففرعی شدن ازدواج به

 گرشرایط مداخله
 شکاف ارزشی با والدین

 ترجیج عقالنیت بر عاطفه
معتمد در جامعه دشواری یافتن افراد  

غیربومی هایقرارگرفتن رسانه مرجع  

 ایشرایط زمینه
های فردیمغایرت ازدواج با آرمان   

ازدواجتعارض با فرهنگ عمومی   
های مرسوم ازدواجسنت  

و تعامالت متنوعمدت تجرد ی طوالنیتجربه  
 خأل منابع مالی و نیازهای موجود

 

 تأخیر در ازدواج بهمنزلهی فردگرایی دموکراتیک مدرن

 راهبردها
 روابط خارج از عرفگرایش به 

کاذب یابیگیری هویتشکل  
معطوف به خود گراییکمال  
گرایی مفرطلذت   

 پیامدها
 تنش در تعامل با خویشاوندان نزدیک

 بروز دوگانگی در عواطف
 انگیزه یشده هیتوجفرسودگی 

 گریز از مسؤلیت

شکل 1. مدل نهایی زمینه ای درک پیامدهای تجربه ی زیسته ی مردان از تأخیر سن ازدواج
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بحث و نتیجه گیری

در جریان نوسازی، بسیاری از کارکردهای قدیمی خانواده به سازمان ها و نهادهای دیگر واگذار 
می شود. این تغییر کارکرد، شبکه ی اجتماعی را جایگزین شبکه ی خویشاوندی می کند و درنتیجه، 
خانواده به واحد هسته ای -که به فردگرایی استوار است- تبدیل می شود. فردگرایی بدین معنی 
است که بخش عمده ای از تصمیمات مربوط به زندگی اعضای خانواده، مانند تصمیم گیری در مورد 
تشکیل خانواده و ازدواج را خود افراد اتخاذ می کنند. این فردگرایی که می تواند عامل کنترل بیشتر 
افراد بر سرنوشت خود تلقی شود، فرایند تصمیم گیری و عملی شدن آن را در مقایسه با زمانی که 
خانواده تصمیم گیری می کرد، متحول می کند )Jensen& Thornton,2003؛ لوکاس و میر 1381(.
مدرنیزاسیون، انشقاق، گسستگی و تضعیف بین عوامل همبسته ی اجتماعی را به وجود می آورد 
و افراد  اتم هایی مجزا به نظر می رسند که به دنبال حداکثر سود و منفعت فردی و شخصی خود 
هستند، یعنی دغدغه های شخصی بر مصالح جمعی و قومی اولویت می یابد و تغییر در ایده ی افراد 
به سمت سکوالریته، مادی گرایی، فردگرایی و انزواطلبی حرکت می کند و مفهوم خانواده محوری 
به فردمحوری تبدیل می شود. هم زمان با این تحوالت، نوعی انطباق پذیری در الگوهای ازدواج و 

خانواده با شرایط جدید اتفاق می افتد.
عقالنیت و انتخاب های عقالنی نیز از تفکراتی است که در این جوامع بسیار مطرح است. در 
این طرز تفکر فرد برای انجام کنش ابتدا شرایط و توانایی های خود را در نظر می آورد و سپس 
دست به کنش های عقالنی می زند و بر اساس اولویت بندی های شخصی کنش را انجام می دهد. او 
از یک دید منفعت طلبانه دست به کنش می زند یعنی آن چیزی را انتخاب می کند که بیشترین 
رضایت خاطر را برای وی به همراه دارد و این آن چیزی است که با تفکرات جوامع مدرن هم خوانی 
دارد. از مهم ترین شاخص های مدرنیسم تضاد با سنت، تمایل به نوگرایی، عقل گرایی و ... است که 

به خصوص تضاد با سنت همواره در ذات مفهوم مدرنیته نهفته است.
فردگرایی دموکراتیک به نظر مفهومی می آید که باری سیاسی دارد؛ بنابراین در این مبحث، 
از آن به عنوان رشته ای از تفکراتی که برآیند مناسبات جهان مدرن است، به کاربرده می شود. 
همسویی افراد مجردی که ازدواج آن به تأخیر افتاده است، هنگامی که در معرض پرسش از علت 
ازدواج نکردن قرار می گیرند، متأثر از مفاهیمی که ارزش های حاکم بر جهان مدرن را بازنمایی 
می کنند، استدالل های خود را صورت بندی می کنند. وجه دموکراتیک بودن فردیت در این قاعده 
نهفته است که کنش های فردی عاری از عناصری از تهدید و آسیب به دیگران است. باوجود این، 
نمی توان تأخیر در ازدواج با چنین پنداشتی را در مورد تمامی جوامع صادق دانست؛ بنابراین 
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ازدواج نکردن در جامعه ی امروز ما متأثر از چنین امری است.
درمجموع، تأخیر سن ازدواج در میان مردان مجرد شهر تهران، تابع الگویی است که بیشترین 
مشروعیت خود را از پنداشت هایی که ماحصل مدرنیته است، اتخاذ می کند. اقدام به ازدواج همانند 
غالب کنش های فردی و اجتماعی افراد، از عقالنیتی تبعیت می کند که در آن »فرد« محوری ترین 
مفهومی است که می تواند مسائل اجتماعی را مطابق با وضعیت خویش بدون محدودیت تفسیر 
کند. بخشیدن چنین آزادی عملی به افراد تا زمانی که نظم حاکم را مختل نکنند، پذیرفته و 
محترم است؛ بنابراین کاهش ازدواج به عنوان یک امر اجتماعی )در فرهنگ جامعه ی ایران( به یک 
مسئله ی شخصی )در اندیشه های مدرن غربی( پیامدهایی را در پی خواهد داشت که گاهی در 
تناقض با ارزش های موجود قرار می گیرد. نباید ازنظر دورداشت که بخشی از این شرایط  مستقیم 

و غیرمستقیم همبستگی فراوانی با وضعیت عمومی جامعه دارد.
بنا بر یافته های این پژوهش و با توجه به اهمیت و ارزش ازدواج در جامعه ی ایران و با هدف 
تخفیف آسیب های ناشی از آن پیشنهاد می شود با استفاده از راهبردی هایی نهادگرایی، اثر شرایط 
زمینه ای، شرایط علی و میانجی ای - که به تأخیر در سن ازدواج در جوانان منجر می شوند- را 
از مشوق هایی که ماهیتی  استفاده  با  را  ازدواج  انگیزاننده ی  به گونه ای که عوامل  تخفیف داد. 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی دارند، تقویت کرد.
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