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  رو شدن با ازدواجه ب و راهبردهاي ایشان در رو مقدمات ازدواججوانان، 

  1سهیال صادقی فسایی

  2سید محسن بنی جمالی

  

  

٣/١١/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
٢٥/١٢/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

شدن با ازدواج اتخاذ  رو به رومقالۀ حاضر به مطالعۀ مقدمات ازدواج جوانان و نیز راهبردهایی که ایشان در 

رو بـه  دهد که چگونه درك جوانان از مقدمات ازدواج با راهبردهاي ایشان در  پردازد و نشان می می ،کنند می

مصاحبۀ نیمه سـاختاریافته   ،آوري اطالعات کیفی و ابزار جمع ،روش مطالعه. شدن با ازدواج مرتبط است رو

تـن از   20لعـه شـامل   نمونۀ مورد مطا. تحلیل اطالعات با روش تحلیل تماتیک صورت پذیرفته است. است

  .ندا سال واقع 40تا  20بین سنین  بیشترافراد زن و مرد و مجرد و متأهل است که 

مطالعه مقدمات ازدواج را در سه مقولۀ مقدمات غیرمـادي، مقـدمات مـادي و مقـدمات اجتمـاعی خالصـه       

مـام طبقـات بـه    از حیـث طبقـاتی هـر چنـد ت    . سه گونه مقدمات ازدواج قابل تبدیل به یکدیگرنـد . کند می

نیز . اما شدت توجه طبقات پایین به این مقوله بیشتر است ،کنند هاي مادي در مقدمات ازدواج اشاره می جنبه

بر این اسـاس بـراي فـردي از    . شود هاي ذهنی در بین طبقات متوسط و باال بیشتر مشاهده می توجه به جنبه

امري عینی و مربـوط   ،و براي افرادي از طبقات پایین طبقۀ متوسط یا باال مقدمات ازدواج بیشتر امري ذهنی

هـا تأکیـد    در توجـه بـه مقـدمات ازدواج خـانم     مطالعه نشان داد کـه . به شرایط مادي و عینی زندگی است

. هاي عینی و مادي دارنـد  هاي ذهنی و حتی سرمایه اجتماعی و آقایان تأکید بیشتري بر جنبه بیشتري بر جنبه

ود خواهان و خواستگار امري مفروض در ازدواج اسـت کـه بسـیار متـأثر از سـرمایۀ      ها وج نیز براي خانم

  .می باشداجتماعی و یا حتی اعتبار اجتماعی خود فرد 

گیـري کلـی ازدواج یکبـاره و ازدواج     شدن بـا ازدواج برآمـده از دو جهـت    رو به روهاي جوانان در  راهبرد

شدن بـا   رو به روهاي جوانان در  راهبردسازد که  آشکار میشواهد . ریزي شده است بینی شده یا برنامه پیش

خـانم  ناپذیر در ازدواج براي  بینی هاي پیش در این مورد بدان علت که جنبه. تأثیر جنسیت است ازدواج تحت

  .تر است ناپذیرتر و منعطف بینی شدن با ازدواج پیشرو به روهاي آنها نیز در راهبرد .بیشتر از آقایان است ها
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سازد کـه جوانـان در ایـن زمینـه هـم از       شدن با ازدواج آشکار می رو به روهايِ  راهبردتفوقِ رویۀ میانه در 

ریزيِ تمام جزئیات  از برنامه ،ناپذیر گذار بینی برند و هم به خاطر طبیعت نامطمئن و پیش ریزي سود می برنامه

ریزي را با آنچـه کـه    برنامه راهبردو در این باره گیرند که چگونه منعطف باشند  آنها یاد می. گیرند فاصله می

اي کـه طبقـات بـاالتر بـر      بـه گونـه   ؛آشکارا عامل تمایز است ،طبقه در این مورد. ترکیب کنند ،آید پیش می

  .کنند تر بر شانس و اقبال تکیه می ریزي و خطوط راهنما و طبقات پایین گیري، برنامه هاي فرديِ تصمیم جنبه

امـا همچنـان در ایـن     ،دانند سازد علیرغم آنکه جوانان مسئولیت ازدواج را متوجه خود می یمطالعه آشکار م

جوانـان درگیـر آن مـوقعیتی     ،بـراین اسـاس  . زمینه تحت تأثیر عوامل ساختاري مثل طبقه و جنسیت هستند

از ایـن منظـر جوانـان درگیـر     . شـود  هستند که با عنوان خطاي شناخت شناسانۀ مدرنیتۀ متأخر از آن یاد می

دارند بدون کمک خانواده نخواهند توانسـت   موقعیت متناقضی هستند که بر اساس آن ضمن اینکه اذعان می

بـه  . کننـد  ولیت مقدمات ازدواج به خود نیـز تردیـد نمـی   اما در انتساب مسئ ،از پس مقدمات ازدواج برآیند

  .گیرند که توانایی تسلط بر موقعیت را ندارند آنها در حالی مسئولیت مسئله را به گردن می ،عبارت دیگر

ــدي  ــان کلی ــدمات ازدواج،   :واژگ ــان، ازدواج، مق ــاي ازدواج و جوان ــدیریت ازدواج، راهبرده ــاي  م خط

 شناسانه مدرنیته متأخر شناخت
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  مسئله

مقدمات ازدواج محل مناقشۀ فـراوان اسـت؛ اینکـه ایـن مقـدمات       ،در مباحث مربوط به گذار به بزرگسالی

گیـري بـراي ازدواج    تصمیمبین این مقدمات و  اي هایی است و در نهایت چه رابطه چه جنبه، شامل چیست

 موضـوع حوزة مربـوط بـه مقـدمات ازدواج بـا حـوزة سیاسـتگذاري اجتمـاعی نیـز مـرتبط و          . داردوجود 

شود که وظیفۀ دولت در مـدیریت گـذار    می سؤالبسیار . استبوده بسیار از سوي سیاستمداران  هاي همباحث

ایـن  . دنـ چـه نقشـی در ایجـاد مقـدمات ازدواج دار     عوامل مختلف هر یکجوانان به بزرگسالی چیست و 

گیرد و آرایـش   هاي سیاسی قرار می بندي احث آنچنان داراي اهمیت است که در موارد بسیار مبناي جناحمب

مقدمات ازدواج جوانان را مورد بررسی قـرار  مقالۀ حاضر  ،به همین دلیل. دهد نیروهاي سیاسی را شکل می

هاي اصـلی را   تم آن ،شده استها بدان اشاره  بر اساس آنچه که در مصاحبهداده است تا در تجزیه و تحلیل 

آن خواهـد   این مقالـه مـی   به عالوه،. آورد به دستهاي مختلف مقدمات ازدواج است  که در برگیرندة جنبه

شناسایی نمایـد تـا از آن طریـق     ،کنند شدن با ازدواج اتخاذ می رو به روراهبردهاي اصلی را که جوانان در 

بـه   آن اسـت تـا  مقاله از مقایسۀ این دو حوزة اصلی هدف . آورد به دستهاي اصلی این راهبردها را نیز  تم

  . دریافت اثر مقدمات ازدواج بر راهبردهاي ایشان در ازدواج نزدیک شود

  :شود اصلی این مقاله به قرار زیر تعریف میبر این اساس مسائل 

  مقدمات ازدواج جوانان چیست؟ .1

  کنند؟ شدن با مسئلۀ ازدواج اتخاذ می رو به روجوانان چه راهبردهایی در  .2

  یابد؟ اي با مقدمات ازدواج می شدن با ازدواج چه رابطه رو به روراهبردهاي جوانان در  .3

   مروري بر ادبیات

در . شود مسئلۀ مقدمات ازدواج بیش از هر جاي دیگري در مطالعات مربوط به تأخیر سن ازدواج مطرح می

تـرین مشـکل ازدواج    اي نشـان دادنـد کـه اساسـی     در مطالعـه ) 1381(این باره خرازي، مطلـق و صـدریان   

ایـن  . عدم یافتن فرد مناسب با توجه به معیارهايِ ازدواجِ فرد و نیز ترس از افت تحصیلی است ،دانشجویان

تر در همان سال نشان داد که کسب استقالل مالی  اي عمومی در مطالعه) 1381(نژاد  در حالی است که مصري

اي  در مطالعـه ) 1383(محمودیـان  . علت اصلی به تعویق افتادن ازدواج زنان است ،حصیالت باالترو سطح ت

ضـمن اینکـه    ،دارد که میزان تحصیالت با افـزایش سـن ازدواج همبسـتگی دارد    بیان میسن ازدواج بارة در
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دورتـر اثـر    هاي آزادتـر، برابـري بیشـتر جنسـیتی و نسـبت خویشـاونديِ       شهرنشینی، اشتغال زنان، ازدواج

شـود کـه میـزان تحصـیالت، محـل       در کار محمودیان آشـکار مـی  . گذارد مستقیمی بر سن ازدواج باقی می

نیـک مـنش و کـاظمی    . داري بر سن ازدواج دارد اثر معنی ،سکونت، نسبت خویشاوندي با همسر و قومیت

دهند که مهمتـرین دلیـل    می سال شهر زاهدان نشان 25اي دربارة دختران و پسران باالي  در مطالعه) 1385(

این در حالی است . نیافتن فرد مناسب و نیز ادامۀ تحصیل است ،ازدواج نکردن دختران به اظهار خود ایشان

شمرده که پسران در این باره به مشکالت اقتصادي و بیکاري اشاره کرده و آن را دلیل ازدواج نکردن خود بر

دهند که میزان امید به ازدواج جوانان براي پسران  در آینده نشان می ایشان با طرح مسئلۀ امید به ازدواج. اند

صادقی، قدسی و . جنسیتی است دهد مسئلۀ ازدواج تا چه اندازه اي که نشان می بیشتر از دختران است؛ نکته

شتغالِ آلِ ازدواج براي پسران، بعد از ا نظر جوانان، موقعیت ایده ربنا ب کنند که مطرح می) 1386(افشار کهن 

به کار و دارا شدن شرایط مالی مناسب و براي دختران، بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی و کسب استقالل 

ي اقتصادي و نداشتن شـغل دائـم   فرصت هابه همین دلیل از منظر ایشان مشکل دستیابی به . اقتصادي است

  .ازدواج در میان جوانان شده است براي پسران و نیز یافت نشدن فرد مناسب براي دختران زمینه ساز مسئلۀ

اهمیت بیشتر موانـع فرهنگـی و اجتمـاعی را نسـبت بـه موانـع اقتصـادي و        ) 1393(علیرغم آنکه طیبی نیا 

دهنـد کـه عوامـل     نشـان مـی  ) 1394(اما نقیبی و حمیدي  ،کند حاکمیتی در تأخیر ازدواج جوانان مطرح می

مطابق با مطالعۀ ایشان . مفهومی نگرش به ازدواج هستند مهمترین عوامل تعیین فضاي ،اقتصادي و اجتماعی

، نیـافتن فـرد   )در بـین عوامـل اجتمـاعی   (پذیري  ، مسئولیت)در بین عوامل اقتصادي(متغیرهاي شاغل بودن 

در . اهمیـت بیشـتري دارنـد   ) در بـین عوامـل فرهنگـی   (، و اعتقادات مذهبی )در بین عوامل فردي(مناسب 

کنند که عوامـل اجتمـاعی و سـپس اقتصـادي      مطرح می )1394(رحیمی و عظیمی اي دیگر رستگار،  مطالعه

دهند که چگونه عواملی ماننـد ادامـه    آنها نشان می. دنبیشترین تأثیرگذاري را بر دیررسی ازدواج جوانان دار

نیـز در  ) 1394(محمدي سیف و عـارف  . شود تحصیل و مهاجرت باعث به تعویق افتادن ازدواج جوانان می

کنند که نداشتن شـغل، مشـکل مـالی و     یل خود از مطالعات انجام شده دربارة ازدواج جوانان مطرح میتحل

ترس از آینده به همراه نداشتن مسکن و باال بودن اجاره بهاي آن و ادامه تحصیل مهمترین عوامل بازدارنـدة  

دهنـد کـه از بـین     نیز نشـان مـی  ) 95(در این باره نصرتی نژاد، شریفیان و محمدي . جوانان از ازدواج است

هـاي ازدواج و وضـعیت شـغلی     تنها هزینـه  ،عوامل مختلفی که در کار ایشان مورد بررسی قرار گرفته است

در ) 95(سـرانجام التجـایی و عزیـززاده    . گذارنـد  مردانه بر دیرهنگامی ازدواج در شهرستان طارم تـأثیر مـی  
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دهند که متغیرهاي تورم و بیکاري مهمترین  دواج نشان میبررسی تأثیر عوامل اقتصادي و فرهنگی بر سن از

  . هاي سن ازدواج مردان و زنان است کننده تعیین

بندي از مجموعه مطالعاتی که دربارة عوامل تأثیرگذار بر سن ازدواج جوانان انجام شـده اسـت نشـان     جمع

کننـدة ازدواج پسـران و    اشتغال جوانـان همچنـان مهمتـرین تعیـین     به خصوصدهد که عوامل اقتصادي  می

  .کنندة ازدواج دختران است انتخاب زوج مهمترین تعیین

  شناسی پژوهش  روش

از روش  ،هاي پاسـخگویان از فرآیندهاسـت   آوردن روایت به دستاز آنجا که مطالعه در جستجوي فهم و 

نیز بسیار اهمیت . آید فراهمشناخت عمیق فرآیندها  امکانتا  کند روش کیفی کمک می. کند کیفی استفاده می

درك و تفسـیر  . آید جوانان چه درك و تفسیري از موقعیت و از فرآیندهاي ازدواج دارنـد  به دستدارد که 

بـه  و در نهایـت نیـز   شناخت میدان از منظر خود جوانان پیگیـري شـود    تاکند  جوانان از موقعیت کمک می

 رو بـه رو تفسیرهایی از عوامل مختلـف بـا مسـئله    با چه درکی از موقعیت و با چه آید که جوانان با  دست

   .دریافت درك و تفسیر جوانان از موقعیت آشکارا از راه روش کیفی حاصل خواهد شد. شوند می

در فرآینـد تعامـل چهـره بـه چهـره        زیرا مصاحبه ،آوري اطالعات در این تحقیق مصاحبه است روش جمع

سازد و بنابراین بیش از هر چیزي مشوق مطرح سـاختن تجربـۀ    زمره فراهم میبازنماییِ کاملی از زندگی رو

هـاي   گـزارش مصاحبه امکان دستیابی به  ، به عالوه). 16. ، ص2007راپلی، (کنندگان است  واقعی مشارکت

از این منظر این ). 298. ص ،2014رولستون، به . ك. ن( آورد را فراهم میکنندگان  از تجربۀ مشارکت 1واقعی

هاي پاسـخگویان   آوردن روایت به دستکند تا از طریق روش کیفی و مشخصاً مصاحبه و  مطالعه تالش می

  . به شناخت مسئله نائل آید

و نیز انتخـاب مبتنـی بـر     2براساس دو رویۀ انتخاب مبتنی بر اطالعاتدار و  به شکل هدفها  انتخاب نمونه

-49. ص 2014و نیز راپلی،  171 -165. ، ص2004به مرکنز، . ك. ن( انجام شد 3د با حداکثر تغییراتموار

در . ها مورد مالحظه قرار گرفـت  وضع تأهل و طبقه در انتخاب نمونه سن، به همین دلیل نیز جنسیت،. )63

براي تجزیه و  انآن از تن 20 متن مصاحبۀتن بود که  25اي که مورد پرسش قرار گرفت  تعداد نمونه ،نهایت

هـر دو   نمتـأهال نیـز مجردهـا و   . تـن نیـز زن بودنـد    10تـن مـرد و    10 ،از این میان. ها انتخاب شد تحلیل

                                                      
1 factual 
2 information-oriented 
3 maximum variation cases 
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. هایی در نظر گرفته شد نمونه نیز به همین ترتیب از سنین مختلف. به نسبت الزم در مصاحبه حضور داشتند

هایی از طبقات درآمدي مختلـف انتخـاب    نمونه ،به عمد و در جهت به حداکثر رساندن اطالعات همچنین،

  .گیري تا جایی ادامه یافت که اشباع نظري حاصل آمد نمونه. شد

. شـد  د که به صورت فردي و چهره به چهره انجام مآ به دست 1ساختاریافته اطالعات از طریق مصاحبۀ نیمه

 2نویسی واج ،ها تمامی مصاحبه. هاي عمومی از جمله پارکها صورت پذیرفت در مکان بیشتراجراي مصاحبه 

در . )2014و کـوال و اُکانـل،    2011،به ینکس. ك. ن( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت "متن"شد و سپس 

  .استفاده شد 3کیو دي اي افزار مکس منظم ساختن اطالعات نیز از نرم

کنـد و نیـز    شناخت برخـورد مـی   4منبع به مثابهواقعیت است و با اطالعات  از آنجا که مطالعه در جستجوي

هستۀ اصـلی تحلیـل    ،کند از وقایع و تجربیات تلقی می 5هایی هاي حاصل از مطالعه را به منزلۀ گزارش داده

هـا   مقوله  زیرا در جریان توسعۀ کدها، ،نیز دارد 6هر چند جزء ابداکتیو ؛ها مبتنی بر روش استقرایی است داده

، 2013برینکمـان،  به . ك. ن( سترو به رونیز  زنی و خالقیت غافلگیرشدن و گمانهو مفاهیم نظري با نوعی 

  . )12. ص

، سـازماندهی  )304. ، ص2014رولسـتون،  بـه  . ك. ن( هـا  سه مرحلۀ تقلیـل داده  بر نیز ها روش تحلیل داده

تحلیـل  بر اساس ها  و سرانجام بازنمایی و تفسیر داده )به همان. ك. ن( ها ایجاد مقولهها از طریق  مجدد داده

   ).13. ص ،2009سالدانا، به . ك. ن( است استوار تمی

شده قبل از نقـل قـول آورده شـده     هاي فرد مصاحبه ویژگی ،شود در جایی که شواهد ارائۀ میدر متن مقاله 

لیسـانس بیمـه و در شـرف ازدواج     و هشت ساله کـه داراي مـدرك    مرد جوان بیست به عنوان مثال،( است

، ضمن اینکه در پایان هر نقل قول نیز شماره ارجاع که شامل شماره مصاحبه و شماره پاراگراف است )است

دهد که شاهد مثال ارائه شده مربـوط بـه مصـاحبۀ     نشان می 59-11شماره  به عنوان نمونه، .ارائه شده است

  .از آن مصاحبه است 59و پاراگراف  11شماره 

                                                      
1 semi-structured 
2 Interview transcriptions 
3 MAXqda 
4 resourse 
5 report 
6 abductive 



7 

 

  بحثو  تجزیه و تحلیل

به مسئلۀ مقـدمات   ،در بخش اول. شود بحث و تجزیه و تحلیل در این مطالعه به دو بخش اصلی تقسیم می

گیـري در بـارة    یـا تصـمیم  شدن جوانـان بـا ازدواج    رو به رومسئلۀ چگونگی  به ،ازدواج و در بخش دیگر

 -آمده است به دستهایی است که در مطالعۀ مقدمات ازدواج  شامل تم ،بخش اول. شود پرداخته میازدواج 

. ها تحت تأثیر تمایزات برخاسته از جنسیت و طبقـه اسـت   شود که چگونه این تم ضمن اینکه نشان داده می

رو راهبردهایی است که جوانـان در  بررسی آن شامل پردازد و  به مسئله تصمیم در ازدواج میبخش دوم نیز 

که جوانـان  چگونه هر راهبردي  شود که در این بخش نیز نشان داده می. کنند شدن با ازدواج اتخاذ می به رو

نیز گیري  در بخش نتیجه ،در نهایت .متأثر از طبقه و جنسیت است ،گزینند برمی ازدواجشدن با  رو به رودر 

گیرد و اینکه چگونه آن راهبردي که جوانـان در   گیري با مقدمات ازدواج مورد بررسی قرار می رابطۀ تصمیم

  . یابد ند با مقدمات ازدواج ارتباط میکن شدن با ازدواج اتخاذ می رو به رو

  مسئلۀ مقدمات ازدواج

  امر مفروضازدواج 

مفـروض بـودن ازدواج بـدان معناسـت کـه      . گیرنـد  پاسخگویان در گفتگوهاي خود ازدواج را مفروض می

ساله  هشتمرد جوان بیست و . نگرند امر محتوم می به عنوانبه آن  جوانانو یست ازدواج ن بارة تردیدي در

  :گوید در این باره می "و در شرف ازدواج است بیمهلیسانس  که داراي مدرك 

 ،باشـه  مهیا ما مملکت شرایط و بخوان خودشون جوونا ،نگیرن سخت ها خانواده ،گفتنی اصطالح به اگه... "

 کسـی  خـوب  ؟کردن کسب استقالل گفتنی اصطالح به سمت به نرن چرا ؟ازدواج سمت به نرن جوونا چرا

 گفتنـی  اصـطالح  بـه  مـا  جامعـۀ  تو که فرهنگی اون لحاظ به مسلماً و دارن عالقه همه مسلماً .آد نمی بدش

 خونـۀ  برن باید روزي یه جوونا همۀ که معتقدند این بر ها خانواده که ازدواج سنتی فرهنگ اون -پابرجاست

 مسـلماً  خوب -کنه می پیدا انتقال داره هم فرهنگ اون نسل به نسل و شدیم بزرگ فرهنگ اون با ما و بخت

  )166پاراگراف  -11مصاحبۀ ("...  باشه مهیا هم شرایط این باید

لیسـانس در مـدیریت پـروژه اسـت نیـز در ایـن بـاره         ي که داراي مدرك سال هاجوان بیست و هفت  پسر

  :گوید می

 مـثالً  .نـداره  یـی  منطقـی  دلیـل  هیچ -کنم نمی ازدواج من نه -کنن می نهی صددرصد که کسایی من نظر به"

 اینجوریه آدمیزاد طبیعت خوب وگرنه زنن می که حرفهایی یه الکی خیلی بینی می ،کنی صحبت باشون بشینی
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 بچـه  مـن  کـه  بود این ازدواج به راجع دیدگاهش .داشتم هلندي دوست هی من مثالً .خوبه خیلی ازدواج که

 مسـخره  و غیرمنطقی خیلی این .دارم دوست بیشتر خودمو ولی ،خوبه خیلی هم ازدواج .دارم دوست خیلی

 )212-14( ".شه نمی کم خودت از چیزي ازدواج تو چون ،بود

کنـد   جوان داراي لیسانس بیمه در انتهاي گفتـۀ خـود بـدان اشـاره مـی      به خصوصاي که در این میان  نکته

. و اینکه مفروض بودن ازدواج وابسته به وجود مقدمات آن است سازد اهمیت مقدمات ازدواج را آشکار می

  :گوید وي در این باره می

 ما مملکت اجتماعی شرایط ،مملکت اقتصادي شرایط وقتی .باشه مهیا هم شرایط این باید مسلماً خوب... "

 تأهـل  اگـر  مـن  که کنند می احساس ... هستند ازدواج سن تو که ییخانم ها دختر و پسرها آقا...  نباشه مهیا

 دست از را ام عمل آزادي .دم می دست از ،دارم که رو جایگاهی این .شم می محدود ،بکنم ازدواج و کنم پیدا

 مسـائل  خیلـی  و آد مـی  پایین ازدواج آمار و مونه می هست که همین همچنان روند این مسلماً خوب .دم می

  )166-11(."...افته  می اتفاق دیگه

 ،و بنـابراین اگـر شـرایط آن فـراهم نباشـد      به مقدمات آن استمفروض بودن ازدواج مشروط  ،از این منظر

ترین اقدام جوانان در بناکردن  اصلی ،از این منظر فراهم آوردن مقدمات ازدواج. ازدواج نیز واقع نخواهد شد

  .ازدواج خود خواهد بود

  مقدمات ازدواج

ي عینی و ذهنی و یا مشخصاً بلوغ مادي و معنوي یا فکـري  ها جوانان در برشمردن مقدمات ازدواج به جنبه

 يمعنو مقدمات به ازدواجآقاي چهل سالۀ مجرد و کارمند در بخش دولتی در طرح مقدمات  .کنند اشاره می

فـرد بـر    کـه  اسـت ذهنـی  از توانایی  یسطح به دنیرس ،يمعنو مقدمات ،يو نظرم از. کند یم اشاره يماد و

مورد نظـر   مالی ثبات از یسطح به دنیرس زینمادي  جنبۀ از. کند مدیریت را اي خانواده اساس آن قادر باشد

  :گوید وي در این باره می .پیش نیاید فرد زندگی در مادي مشکلیبر اساس آن  که است

 که کردم سعی معنوي نظر از حاال .دیگه هست معنوي و مادي مقدمات حال هر به مقدمات نده،ب نظر از... "

 شـود  عرض و هاش جنبه تمام از کنم مدیریت رو خانواده یه بتونم که) 1( که برسونم سطح اون به را خودم

 نشـه  ایجـاد  مشکلی که برسونم تثبیتی یه و سطحی یه به رو خودم کردم سعی هم مالی نظر از که خدمتتون

  )76-4( ."... زندگیم تو
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در  ،ساله که داراي لیسانس و کارمند شـرکت بیمـه اسـت    28آقاي جوان در شرف ازدواج  ،به همین ترتیب

  :دارد این باره اظهار می

 مـن  -نداشـتم  نظر در براش را خاصی عدد خاص سن یعنی -دونستم می زمانی رو ازدواج سن خودم من"

 یـه  بتـونم  که باشم رسیده شخصیتی و فکري بلوغ اون به که دونستم می سنی و زمان رو ازدواج سن خودم

 یـه  کـه اینـه   اش ترین حداقل هم مالی و اقتصادي شرایط لحاظ به و اول وهلۀ در .بکنم مدیریت رو زندگی

 زنـدگی  مخـارج  و خرج کفاف پس اصطالح به از که بدم رو تشخیص این خودم -باشم داشته نسبی درآمد

 بیسـت  سن تو آقا مثالً که دیدم و دیدم جایگاه اون تو رو خودم وقتی اون من نظر به یعنی ؛آم می بر نفره دو

 دارم اصـطالح  بـه  رو درآمـد  اون هـم  اقتصـادي  لحـاظ  به و رسیدم فکري بلوغ اون به هم سالگی هشت و

 )82-11( ".بشم ازدواج و تأهل عرصۀ وارد تونم می که کردم احساس ،بیام بر اش پس از تونم  می که بینم می

لیسانس و نیز کارمند شرکت حسابرسی در شرح این موضوع به تمـایزاتی کـه    فوقسالۀ دانشجوي  24خانم 

 شـتر یب خانم هـا  يبرا ازدواج مقدمات ،از منظر وي. پردازد کند می هاي جنسیتی در این امر ایجاد می تفاوت

  :است يماد و ینیع شتریب انیآقا يبرا و یذهن

 اگه .باشه داشته را اونا ،درآمدشه ،شه درس ،کاره یه ،سربازي چه حاال آمادگی اون و بذاره پیش پا باید پسر"

 واسـه  درآمدش ،خودشه واسه کنه می کار خانم حاال که افتاده جا ایران جامعۀ تو هم بیشتر کنیم می تالش ما

 ".کنم کار خودم رو باید روحی و ذهنی نظر از بیشتر من کنم می فکر ام من ،خودشه واسه پیشرفتش ،خودشه

)19-162( 

پـذیري   دختر خانم سی سالۀ داراي لیسانس و کارمند در یک شرکت خصوصـی در بـارة مشـکل مسـئولیت    

  :گوید می موضوعدر این  خانم هاآقایان و تفاوت ایشان با 

 دوسـتامون  جمـع  تو خانم ها ما. کمتره شون اجتماعی ارتباط ،کمه خیلی ارتباطشون آقایون که کنم می فکر"

 خیلـی  ،بینیم می سریال ،بینیم می فیلم .ده می نظري یه کسی هر باالخره ،شینیم می خونواده جمع تو ،شینیم می

 بچگـی  از ،آریـم  مـی  بـار  خودشـون  بـه  متکـی  رو شون شخصیت کالً چون آقایون ولی ،گیریم می یاد چیزا

 بـرا  .گیـرن  نمـی  تـأثیر  اي دیگـه  کس از که هست باال اونقدر شون نفس به اعتماد ،غرورشون یعنی واسشون

 کـه  کنـه  قبول کسی اگه ،من نظر به .ندارند را اشتباهاتشون پذیرفتن جرأت و کنند می اشتباه بیشتر که همینه

 فکـر  اونـا  ،بگیـره  یـاد  رو درسـتش  راه یا کنه اش تصحیح ،کنه اش جبران که کنه یم سعی خب، کرده اشتباه

  ."کنند می اشتباه بپذیرند که ندارن اینو جرأت کنند می
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آقـاي  . کننـد  را براي مدیریت ازدواج خود با اهمیت تلقی مـی  غیرمادي هاي  البته مردان خود همچنان جنبه

هـاي   جنبـه اهمیـت   ،ساله که داراي لیسانس و کارمنـد قـراردادي در بخـش دولتـی اسـت      27جوان متأهل 

  :دهد می شرحگونه  در مدیریت ازدواج این را غیرمادي و مادي

 حتمـاً  بایـد  .شـه  ريیپـذ  مسـئولیت  حـس  اون ،باشـه  داشـته  مـرد  یـک  مـن  نظـر  بـه  باید که چیزي اولین"

 که اینه به اعتقادم من ش مادي شرایط...  کنه ازدواج بتونه تا کنه احساس خودش گردن به و پذیري مسئولیت

 یـه  حاال باشه متوسط حد در...  ازدواج براي خوبه خوب باشه ام متوسط حد در مرد یک شاید مادي نظر از

 رهن یا مستأجر عنوان به حاال .بگیره بتونه رو اي خونه یه که باشه طوري یه اش مالی حد. باشه داشته مبلغی

 خـوب  .بگذرونـه  بتونـه  را اینـا  و عقـد  و عروسـی  مراسم اینکه و بگیره بتونه هم اي اجاره اي کرایه خونه یا

 )144تا  140-7( ".ازدواج اول قدم براي باشه کافی تونه می

حتی دختر خانم  پذیري مسئولیتو مشخصاً  نیاز ازدواج مردان به عنوان پیش ،غیرماديهاي  در توجه به جنبه

  :دارد سالۀ دانشجوي دکتري در رشتۀ داروسازي اظهار می 20مجرد 

 هم خانواده پشتیبانی خوب ذره یه آره یا باشن داشته شغل که هست اش اقتصادي مسئله یه باز اونام خوب"

 یـا  جربـزه  ذره یـه  اونـا  اینکـه  و مهمـه  براشـون  پذیري مسئولیت کنم می احساس همه از بیشتر ولی ،هست

 نیاز هم یعنی خوبه خیلی این .بیرون بکشن آب از رو خودشون گلیم بتونن اینکه چیه بهترش اسم دونم نمی

  )94-16( ".مهمه خیلی باشه داشته یکی جنم اینکه .باشه چیز همه زندگی اول همون از مثالً نیست

  معنوي یا بلوغ فکري و ذهنی وغیرمادي  مقدمات

پـذیري، توانـایی    بلوغ فکري، مسئولیت :به مواردي چون غیرماديها در شرح مقدمات  در مجموعۀ مصاحبه

و مواردي ) دیپلم و با کار خانوادگی آقاي سی و شش سالۀ مجرد و داراي تحصیالت فوق(تعامل با دیگري 

وي دورة جاز سوي آقاي چهل سالۀ مجـردي کـه کارمنـد در بخـش دولتـی و دانشـ      . شود اشاره میمثل آن 

شود که براساس آن فرد، چه پسـر   ها معرفی می بلوغ فکري رسیدن به سطحی از توانایی ،لیسانس است فوق

گـاه حتـی بـا     ،شود هنی نیز نامیده میمعنوي یا ذگاه بلوغ فکري که . اي باشد یا دختر، قادر به ادارة خانواده

سـاله کـه داراي لیسـانس و     28ف ازدواج رُدر شُ آقاي جوانِ. شود تر از بلوغ مادي در نظر گرفته می اهمیت

  :دارد در این باره اظهار می ،کارمند شرکت بیمه است

 و اول اولویـت  ،هسـت  مـالی  و اقتصـادي  هـاي  زمینـه  تـو  اعتقاداتشـون  کـه  هـا  خیلی برخالف من نظر به"

 رو ازدواج شـرایط  گفتنی اصطالح به که خودشون براي بکنند مهیا باید که اي مسئله اصطالح به ترین اصلی
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 خـودش  در واقعـاً  بایـد  مرد اون و آقا اون یعنی ؛یه شخصیتی مسائل کردن مهیا ،خودشون براي بکنن فراهم

 کنـار  در بکنـه  رهبـري  ،بکنـه  مـدیریت  رو زنـدگی  یـه  و کنـه  زندگی مستقل ،باشه مستقل تونه می که ببینه

 بلـوغ  و شخصـیتی  بلـوغ  اون آقا اگر یعنی ؛آقاهاست با اصلی مدیریت و رهبري امر  نهایت در ... همسرش

 خـوب  ،باشـه  نداشـته  هـم  مـدیریت  و باشـه  داشته رو مدیریت این تونه نمی مسلماً ،باشه نداشته رو فکري

 اول وهلـۀ  در بنـده  شخصـی  نظـر  بـه  ایـن  حـاال  .شه می پاشیده هم از کوتاهی خیلی مدت هی براي زندگی

 اون تـو  هـم  بعدش و است یه فکري بلوغ این .باشه داشته باید ازدواج براي مرد یه که هست همین اولویت

 ،گـم  نمـی  اینـو  .کامل رفاه نه باشه رسیده اي نسبی جایگاه یک به اقتصادي و مالی مسائل گفتنی اصطالح به

 بـه  االن مـن  که کنی ابراز شما که جایگاهی به رسیدن زمانی برهۀ این تو هست سخت خیلی باالخره چون

 گفتنـی  معروف قول به حداقل که باشه رسیده نسبی جایگاه یه به اما ،دارم کامل رفاه مالی و اقتصادي لحاظ

  )114-11( "... نشه اش خانواده شرمندة

 کیـ  تیریمـد  بتوانـد  فـرد  ی و بنابراین براي آنکهنیع تا است یذهن يامر شتریب ازدواج مقدمهاز این منظر 

   .است يفکر بلوغ رسیدن به مشخصاً نیازمند ،ردیبگ عهده بر را خانواده

هاي مختلف بلوغ فکري که به عنوان شرط الزم ازدواج مورد اشارة جوانان است موارد مختلفی از بلوغ  جنبه

پذیري، داشتن ایمان  توان مسئولیت می. می شودپذیري را شامل  فکري تا توانایی مدیریت زندگی و مسئولیت

آقـاي جـوان   . غ ذهنـی در نظـر آورد  و دیانت، بلوغ اجتماعی و موارد مشابه را شاهد مثال بلوغ فکري و بلو

  : گوید در این باره می ،ساله که داراي لیسانس و کارمند قراردادي در بخش دولتی است 27متأهل 

 بـودنش  شیعه و اسالم دین به که باشه فردي یک اگر باز ؛بودن اجتماعی حاال یا خوب هم فکري نظر از... "

  )140-7( ".ازدواج براي باشه کافی ،باشه ایمان با و کنه کفایت

پذیري هـم   مسئولیت. پذیري و توانایی مدیریت زندگی است آشکارا تأکید بسیاري بر مسئولیت ،در این میان

سالۀ دانشجوي داروسازي، که در  20دختر مجرد از سوي . متوجه ازدواج و هم زندگی پس از ازدواج است

توانایی ادارة زندگی به معنی داشتن تمکن مالی  پذیري و شود که مسئولیت تأکید می کند، خوابگاه زندگی می

بلکـه نتیجـۀ     ،صرف و بنابراین فراهم آوردن مادیات به نحوي که همه چیز در زندگی فراهم باشـد نیسـت  

وضعیتی است که در آن فرد از توانایی مدیریت موضوع ازدواج برخوردار باشـد و تعهـد الزم بـراي چنـین     

  )94-16( ".داشته باشد اقدامی را نیز از لحاظ اجتماعی
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اي که بسیاري از مشکالت را بـه لطـف خـود حـل      هاي خود و داشتن اعتقاد به وجود اراده ایمان به توانایی

لیسـانس در   ي که داراي مـدرك  سال هاآقاي جوان بیست و هفت . از دیگر موارد مورد اشاره است ،کند می

ایمـان آنهـا    ضـعف  به ،دکنن نمی ازدواج اانهجو از بعضی چرادر پاسخ به سؤال اینکه  ،مدیریت پروژه است

از  .تعبیـر شـود   ،است یذهن يا مسئله اینکه ازدواج به تواند یم فیضع مانیا طرح). 212-14(کند  اشاره می

 حـل  خـود  لطـف  بـا  را مشـکالت  از ياریبس کهاین منظر فردگرایی مفرط، باور نداشتن به آن ارادة برتري 

هاي  شود فرد مسئولیت زیرا باعث می ،شود هاي خود مانع ازدواج تلقی می اعتنایی به توانایی و نیز بی کند یم

اي بیابـد کـه بـه وي     نپذیرد و خود را فاقد آن پشـتوانه  ،ناپذیر است بینی ازدواج را در محیطی که بسیار پیش

  .کند شدن با مشکالت را عطا می رو به روشجاعت 

  غ مادي و عینیمقدمات مادي یا بلو

در ایـن  . بلوغ مادي یا عینی یا به عبارت دیگر توانایی تأمین مالی زندگی مستقل اسـت  ،مقدمۀ دیگر ازدواج

رسیدن به سطحی از تثبیت در زندگی که براساس آن مشکلی در ادارة زندگی بوجود نیاید مورد نظـر   ،مورد

ن دو جنبه شامل ابتدا توانایی تأمین مقـدمات و  ای. ستمادي شامل دو جنبۀ کامالً مجزا بلوغ). 76-4(است 

. هاي ازدواج یا مدیریت ازدواج و سپس توانایی تأمین زندگی و مدیریت آن در پـس از ازدواج اسـت   هزینه

بحث از چگونگی مـدیریت ازدواج و زنـدگی مشـترك مشـکالت مـادي       آقاي مجرد چهل سالۀ کارمند در

  :کند مربوط به مدیریت این دو حوزه را از یکدیگر تفکیک می

 حقوق به توجه با زندگی مخارج و خرج توي مثالً ً   بعدا داره احتمال ،حاال نه ازدواج به ورود براي مشکل"

 ".نیسـت  خاصـی  مشـکل  نه ساکنش به ابتدا و شروع برا ولی ،بیاد بوجود داره کارمندي وضعیت که پایینی

)4-84(  

امـا در   ،شـود  هاي اقتصـادي تأکیـد مـی    هاي ماديِ مقدمات ازدواج بر توانایی علیرغم آنکه در اشاره به جنبه

بحث از آنها توجه اصلی جوانان به جاي آنکه متمرکز بر امکانات مادي و مالی به صورت مستقیم باشد بـر  

البته آشکارا در بین تمام این . انداز و داشتن مسکن جهت یافته است کار مناسب، داشتن پسداشتن کسب و 

داشتن کار تا بدان حد داراي اهمیت . موارد توجه اصلی بر داشتن شغل و کسب و کار مناسب متمرکز است

در  ن مثـال، بـه عنـوا  . شـود  است که از سوي جوانان براي ازدواج به عنوان امري مفروض در نظر گرفته می

به محض یافتن شغل جشن عروسی انجـام و زنـدگی مشـترك آغـاز شـده       ،اند موردي که زوجی عقد بوده
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داسـتان ایـن    ،ساله که داراي لیسانس و کارمند قراردادي در بخش دولتی است 27آقاي جوان متأهل . است

  :دهد شرح می این گونهموضوع را 

 کمی تأثیر شاید  -دالیلی از یکی هم همین و رسید نمی مبلغ این به خوب اما ،داشتم انداز پس مقداري یک"

 شـرایط  کـه  بـود ایـن   مشکل .بمونیم عقد سال دو ما که شد باعث کهبود  -داشت تأثیر خوب ولی ،داشت

 محض به -شد اوکی اینکه از بعد اما ؛بود نشده اوکی هنوز قرارداد ،نبود مساعد موقع اون ،نبود خوب کاري

  ).214-7( ."کردیم ازدواج ما تقریباً چهار و نود اوایل ما -شد اوکی اینکه

شوندگان وجود دارد و به همین دلیـل در جـاي    ضرورت داشتن شغل حتی در ناخودآگاه بعضی از مصاحبه

  .گیرد ها به تناسب مورد اشارة ایشان نیز قرار می جاي مصاحبه

  اجتماعی اعتبارمقدمات اجتماعی یا 

بـه عنـوان   هـاي اجتمـاعی    مزیتاشاره به  ،نماید ازدواج از سوي جوانان متفاوت می آنچه در شرح مقدمات

هاي متعددي از سوي برخی از پاسخگویان به ضـرورت وجـود    اشاره به عنوان مثال،. مقدمات ازدواج است

دیـپلم موضـوع    آقاي سی و شش سالۀ مجرد و داراي تحصیالت فـوق . شود اعتبار اجتماعی براي ازدواج می

  :کند مطرح می این گونهاین ضرورت را 

 یـان  مـی  فـردا  محـل  تو باالخره مثالً که الزمه چیزي یه ،ور اون ور این و محل تو معنوي اعتبار مقدار یه... "

 خونـده  محـل  مسـجد  تـو  نماز رکعت دو حداقل باالخره .دونم نمی یا شناسم نمی مثالً نگن ،بکنن تاتحقیق

  )144-15( ".... دونم نمینگند  موقع یه فردا باشی

اجتمـاعی  هاي  مزیتنیز از جمله این پشتیبانی خانواده از فرد در مقدمات ازدواج  ،عالوه بر اعتبار اجتماعی

مقدمات ازدواج به پشـتیبانی خـانواده   داروسازي در شرح رشتۀ سالۀ دانشجوي  20دختر خانم مجرد . است

  ). 94-16( هر چند در مقایسه با سایر مقدمات ازدواج اهمیت کمتري براي آن قائل است ،کند اشاره می

 کننـده  نییتع رایز ،شود ظاهر ي نیزمحور کد کی ئتیه درتواند  اجتماعی آنقدر مهم است که حتی می اعتبار

 ،از این منظر اعتبار اجتماعی وضعیت تحصـیل . استکار و ازدواج  تیوضعها از جمله  موقعیت از ياریبس

   .کند ازدواج را تعیین می کار و

تـوان گفـت سـرمایۀ اجتمـاعی از      هاي اجتماعی با اغماض سرمایۀ اجتماعی تلقی شود مـی  اگر انواع مزیت

 انـواع  زیـرا  ،نمایـد  مـی  دهیـ چیپ اریبسـ  یاجتماع هیسرما عملکرد. هاي مقدمات ازدواج است مهمترین جنبه

 خـانواده  یِاجتمـاع  یۀسـرما رسـد   به نظر می مثالً .گذارد باقی می ازدواج ای کار بر یمتفاوت اثرات آن مختلف
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در  .تري بر کار یا ازدواج و یا مواردي مثل آن داشته باشد کننده اثر تعیین فرد خود یِاجتماع هیسرمانسبت به 

در کسـب و کـار مناسـب معرفـی     موارد متعددي سرمایۀ اجتماعی به عنوان زمینۀ یافتن شغل یا باقی ماندن 

ساله که داراي لیسانس و کارمند قراردادي در بخش دولتی  27آقاي متأهل با   بهاز جمله در مصاح -شود می

  .کند سازي که در خوابگاه زندگی میسالۀ دانشجوي دارو 20و نیز در مصاحبه با دختر مجرد است 

توانـایی   به عنوان مثـال، . تحت تأثیر قرار دهدنیز را غیرمادي مادي و هاي  داشتهتواند  مقدمات اجتماعی می

ها فرد علیرغم ناتوانی خود و والـدین   در موردي از مصاحبه. را افزایش دهد ي ازدواجها فرد در تأمین هزینه

آقـاي جـوان   . خویشـاوندان امیـدوار اسـت    یاهاي ازدواج به کمک دیگر اعضاي خانواده و  در تأمین هزینه

در  ،کند و در جستجوي کار بهتر اسـت  می بیست و دو سالۀ کارگر که در تهران به همراه برادر خود زندگی

 :دارد اظهار می خود هاي ازدواج چگونگی تأمین هزینه ةبار

 سـاده  میبخـوا  هـم  ما اگه باالخره .کنند یم کمک برادرام خانواده هم يمقدار هی ،خودم از يمقدار هیب خ"

 مـثالً  ينجـور یا .برگـزار شـه   تـر  آبرومندانه مثالً مقدار هی کنه کمک باشه یکس دیشا بگم يجور چه میریبگ

  )129-3( ".خونواده تو دیشا باشه داشته و هوامون که باشه یکس

هـاي فـرد را در مـدیریت موقعیـت      تواند در عین حال با ایجاد اعتماد به نفس ظرفیت سرمایۀ اجتماعی می

هـاي خـانواده و نظـارت آنهـا بـر       موارد متعددي وجود دارد که در آن فرد بر اهمیـت مشـورت   .ارتقا دهد

پشـتیبانی خـانواده از وي و   شـرح اهمیـت   سـاله در   28پسر دانشجوي . کند ازدواج خود تأکید می مدیریت

  :گوید می ،نقشی که آنها در ایجاد اعتماد به نفس براي وي دارند

 درسـت  مسـیررو  کـه  وننـد د می و انتخابم به اعتماد و دارند اعتقاد ،دارند ایمان من به شدت به خانواده... "

  )135-2( "....رم  می

 از کـوهی  خودشـون  چـون  ،کـنن  کمکـم  بایـد  فکـري  حداقل ،نخوام کمک ام مالی اگه خانواده مطمئناً... "

 حاال .بکنن تونن می کمکم خیلی حال هر به .گرفتن عروس یا دادن زن گن می چی پسر تا دو مثالً .ان تجربه

  )163-2( "....باشند  دخیل تونن می خیلی فکري گم می حداقل ولی ،نکردن کمک ام مالی شاید

معنوي، مقدمات مادي  وذهنی غیرمادي یا توان مقدمات ازدواج را در سه مقوله اصلی مقدمات  در نهایت می

سه گونه مقدمات . سرمایۀ اجتماعی است جاي داداعتبار و و مقدمات اجتماعی که متناظر با داشتن یا عینی 

مقـدمات  . توانند جاي همدیگر را پر کنند یا به یکدیگر تبـدیل شـوند   ل تبدیل به یکدیگرند و میازدواج قاب

بـه نوبـۀ خـود    پذیري و بلوغ فکري نیز  همانطور که مسئولیت ،اجتماعی تبدیل شوداعتبار تواند به  مادي می
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هاي  دادن به جنبه  شایان ذکر است در اولویت. اعتبار اجتماعی تبدیل شودبرخورداري مادي و یا تواند به  می

اي کـه گروهـی از آنهـا بـه      به گونـه  ؛اجتماعی پاسخگویان اشارات متفاوتی دارند اعتبار و  مادي، غیرمادي

اجتمـاعی کمتـر بـه     اعتبار در این باره. دهند اولویت میهاي مادي  و گروهی نیز به جنبه غیرماديهاي  جنبه

  .استازدواج مورد ارجاع عنوان مهمترین مقدمۀ 

  مقدمات ازدواج و طبقه

تمـام طبقـات بـه     آنکـه علیـرغم  . یابـد  هاي بسیار متفاوتی مـی  مقدمات ازدواج در بین طبقات مختلف جنبه

نیز . اما شدت توجه طبقات پایین به این مقوله بیشتر است ،دنکن هاي مادي در مقدمات ازدواج اشاره می جنبه

اشارة آشـکاري    به عنوان مثال،. شود ی بیشتر در بین طبقات متوسط و باال مشاهده میهاي ذهن توجه به جنبه

به حتی ضرورت تـأمین مسـکن در قبـل از ازدواج     )دو جوان سرباز زیر دیپلم( از سوي جوانان طبقۀ پایین

در ایــن مســئله بــه  آنهــاتوجیــه . شــود امــري کــه در طبقــات متوســط و بــاال دیــده نمــی -موجــود اســت

دهـد و   ناپذیري کار و زندگی آیندة ایشان مربوط است که حتی امکان اجارة منزل را بـه آنهـا نمـی    بینی پیش

جـوان سـرباز   . کننـد  اي براي سکونت و سـپس ازدواج تأکیـد مـی    بنابراین بنا به ضرورت بر اول تهیۀ خانه

و از جملـه مسـکن آنچنـان در شـرایط      هـاي زنـدگی خـود    دهـد کـه در تـأمین هزینـه     زیردیپلم شرح مـی 

  :اي در مدیریت زندگی خود فکر کند تواند به خانۀ اجاره ناپذیري است که بر اساس آن حتی نمی بینی پیش

 بعد ،بخرم اي خونه یه بتونم که باشم داشته درآمديو  بدم انجام کاري یه خدمت از بعد که اینم منتظر من"

 یـه  بایـد  ،باشـه  ساختمونی کار همین کارمون اگه...  .کرد ازدواج شه نمی ،باشه این غیر نه گر و کنم ازدواج

 بخـریم  خونه بتونیم  که باشیم داشته اندازي پسو  حسابی و درست درآمد هی تا بدیم انجام سالی شش پنج

 هـر  بایـد  اجاره مثالً ولی ،کرد شه می ام اجاره...  .شه نمی بدیم انجام سال دو ،سال یه بعد بخوایم اگه وگرنه

 شـه  نمـی  اجـاره  ،باشـی  نداشته دائمی کار اگه .بدي اجاره بتونیتا  باشی داشته دائمی کار یه در پولی یه ماه

 مـاه  ایـن  ،کنـی  مـی  کـار  چقدر ماه این کرد بینی پیش شه نمی مثالً که یه حدي در ساختمانی کار .داد درآورد

 ولـی  ؛نـه  یـا  بیاري در بدي خونه این به خواي می که اي اجاره این تونی می ماه نیا و نه یا کنی  کار تونی می

 دیگه ،باشه خودت واسه بخري اي خونه یه بتونی که باشی داشته درآمدي یهو  کنی کار سال چند بتونی اگه

 یـه  .نداره فرق بیشتر یا کمتر حاال درآمد حاال .اي دیگه کار سر رم می نشد کار این اگه گی می .راحتی بعدش

 کـه  پـولی  -بـدي  اجـاره  بخـواي  کـه  حدي اون ماه هر باید اجاره مال ولی ،چرخونیم می را زندگی جوري

... بیـاري  در بتونی اونو کرد بینی پیش شه نمی کارم این با که بیاري در باید اونو -بدي اجاره واسه خواي می
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 اگـه ...  بـدي  رم زنـدگی  خـرج  و بیـاري  در ،بدي اجاره خواي می که پولی اونی بتون کرد بینی پیش شه نمی

 مـثالً  که باشی داشته دائمی کار یه باید کنی زندگی بري اي اجاره خونهو  باشی داشته اجاره خونه خواي می

 181-12( ."بـدي  را اینا و اجاره خرج هم و بدي رو زندگی خرج اون با بتونی هم که باشه حدي درآمدش

  )191تا 

باال مقـدمات ازدواج بیشـتر امـري ذهنـی و بـراي       یا طبقۀ متوسطتوان گفت براي فردي از  میبدین ترتیب 

سـال  مرد جـوان بیسـت و هفـت    . امري کامالً عینی و مربوط به شرایط مادي است ،افرادي از طبقات پایین

هـاي   لیسانس در مدیریت پروژه و از طبقۀ متوسط باالست علیرغم تأکیدي که بر جنبه ي که داراي مدرك ها

  :گوید ا ذهنی مییهاي غیرمادي  در بارة جنبه ،ازدواج داردمادي در مقدمات 

 از بعـد  .آدم برا بشه احساس امنیت...  یا باشند داشته شغلی یک ،باشن داشته مسکنی یه باید قاعدتا ً  بخ"

، نیسـت  جنسی رابطۀ یه صرفاً دونم می چه که کنه دركو   ور ازدواج ماهیت کنه دركباید  فرد، فکري نظر

 بـراي  کـامالً کـه    مشترکه زندگی یه. بدي تغییر تو زندگی کالً باید شما که است  ایده یکو  تفکره یک بلکه

 تـأثیر  زنـدگیت  پیشـرفت  تو واقعاً کنی می ازدواج شما مثالً .اي دیگه چیز یک نه داري الزم خودتم پیشرفت

  )126-14. (داره

مسئولیت فردي در بین طبقات پـایین بـه نسـبت    اهمیت دیگر در تأمین مقدمات ازدواج سهم بیشتر  نکتۀ با

فراهم  ي دارند،امکانات مالی محدودتر کهتر  پایین یطبقات با منشأ هاي آشکارا در خانواده. سایر طبقات است

در طبقات پایین فـرد   ،به عبارت دیگر. بخش مهمی از مقدمات ازدواج به عهدة خود فرد خواهد بودآوردن 

سـاله کـه داراي    27مصاحبه بـا آقـاي متأهـل     -شود می خود ساختن ازدواجمجبور به بیش از سایر طبقات 

آقاي چهل سالۀ مجرد کارمند در بخش دولتـی   ).148-7( لیسانس و کارمند قراردادي در بخش دولتی است

  :گوید میقش خود در ساختن ازدواج خود ندر بارة 

  )226-4( ".بدم انجام و کارام خودم کردم می سعی .بگیرم کمکی مثالً نخوام ام خانواده از که کردم می سعی"

  )172-4( ".بدم انجام باید خودم که یه اي هزینهو  یه خرجی یعنی ؛گرفت نخواهم کمکی قاعدتاً خانواده از"

  مقدمات ازدواج و جنسیت

هـاي ذهنـی و حتـی     تأکید بیشتري بـر جنبـه   خانم ها. و آقایان متفاوت است خانم هامقدمات ازدواج براي 

. تر است تر و عیان هاي عینی و مادي فراوان در حالی که در بین آقایان تأکید بر جنبه ،سرمایه اجتماعی دارند
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لیسانس است در شرح مقدمات ازدواج اظهار  سالۀ مجرد با کار تمام وقت که دانشجوي فوق 27دختر خانم 

  :دارد می

 ؛باشـه  داشـته  رو آمادگی باید پسر خانوادة بیشتر ازدواج براي ،کنیم می زندگی االن داریم ما که ایران تو ..."

 بیشـتر  .باشه داشته را -درآمدشه ،شه درس ،کاره ،یه سربازي چه حاال -آمادگی اون و بذاره پیش پا باید پسر

 ام مـن  .پیشـرفتش  خودشـه  واسه ،درآمدش خودشه واسه ،کنه می کار خانم اگه که افتاده جا ایران جامعۀ تو

  )162-19( ."کنم کار خودم رو باید روحی و ذهنی نظر از بیشتر من کنم می فکر

 -هاي ذهنـی توجـه دارنـد    بر جنبه بیشتر ،گویند  هنگامی که از آماده بودن یا نبودن براي ازدواج می خانم ها

داروسـازي کـه از طبقـۀ    سـالۀ دانشـجوي    20دختر خانم مجرد . گیرند هاي مادي را نادیده نمی اگرچه جنبه

  :گوید میکند و  بر بالغ شدن از نظر فکري تأکید می ،ستمتوسط باال

 تـا  کـه  اي زندگی به توجه با آخه... سالگی  شش و بیست ،باالتر هم شاید یا...  سالگی شیش پنج و بیست"

 ذره یـه  کـنم  مـی  حس هم االن .ازدواج براي دیگه باشم آماده که باشه موقع اون کنم می احساس داشتم االن

 کـه  کـنم  مـی  فکـر  موقع اون تا ،بره پیش اینجوري هام برنامه و بشه تموم ام تحصیالت اینکه بعد .هستم بچه

  )74-16( ."بشم بالغی آدم بشم آماده

هاي مـادي نیـز توجـه     مادي به جنبههاي غیر علیرغم توجه به جنبه هاخانم  ،شد یادآوريهمانطور که  ،البته

  :دارد خانم سی و یک ساله مطلقه و دانشجوي رشتۀ پرستاري در این باره اظهار می .دارند

 نـه و  دارم شـغلی  آمـادگی  نـه  ،خودم براي دارم مالی آمادگی نه ولی ،دارم آمادگی کامالً فکري نظر از من"

 پـنج  و سـی  ور اون تا بره باید گم می دارم که زمانی این به بندازم اینو بخوام اگر پس .شده تموم درسم هنوز

  )132-17( ".قضیه این سال

تـا  ازدواج است کـه  وجود خواهان و خواستگار امر ضروري و اولیۀ  ،خانم هادر مورد شایان ذکر است که 

در موارد مختلف بر ضرورت وجود فرد مناسب و یـا  . است و خانواده متأثر از اعتبار اجتماعی فردحدودي 

  . شود آشنا شدن با فرد مناسب تأکید می

  شدن با ازدواجرو به روهاي جوانان در  راهبرد

گیري کلی است که در برگیرنـدة دو سـر    شدن با ازدواج برآمده از دو جهت رو به روهاي جوانان در  راهبرد

شـامل اول ازدواج یکبـاره و دوم ازدواج    راهبـرد ایـن دو  . طیف برخورد جوانان با مسئلۀ ازدواج نیز هست

  .ریزي شده است بینی شده یا برنامه پیش
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  ازدواج یکباره راهبرد

اول شامل رودررویی یکباره و اتفاقی با مسئله ازدواج است که البته گاهی بـا ازدواج زودهنگـام نیـز     راهبرد

شود و اینکه سرنوشت براي فرد چه عاقبتی را رقم زده  آمدها داده می دل به پیش راهبرددر این . همراه است

نیـز بنـابر آنچـه کـه پـیش       پذیرد و مدیریت موضوع گیري در مورد ازدواج یکباره صورت می تصمیم. است

ریزي پیشین براي ازدواج کردن نیسـت و ازدواج نیـز    در این وضعیت خبري از برنامه. خورد آید رقم می می

شـود کـه    ها اسـتدالل مـی   مصاحبه بعضیدر . پذیرد براساس آمادگی قبلی و از پیش تعیین شده صورت نمی

وانان زودتر بـه بلـوغ و پختگـی برسـند و بنـابراین      شود که ج ازدواج یکباره و زود هنگام باعث می راهبرد

آقاي جوان بیست و پنج سالۀ مجرد داراي مدرك لیسـانس بـرق کـه در حـال     . زودتر نیز سر و سامان بیابند

  :گوید در این باره می ،خدمت سربازي است

 فـرق و  شـه  مـی  عـوض  هم کردنت زندگی ،باشه زندگیت تو یکی وقتی گفتم .گفتم خانواده به اینو من... "

 کسـی  کـه  وقتی اما ،کنی می بازي رفیق مثالً کمتر ،زندگی دنبال ري می بیشتر ،کار دنبال ري می بیشتر ؛کنه می

 حـاال  گـی  مـی  معـروف  قول بهو  ري می خودتو عادي زندگی همون .نداري شوقی و شور هیچ شما ،نباشه

 )94-8( ".... نداري اي ترقی پلۀ هیچ معروف قول به .دیگه خودمم باز ،نرم برم کار دنبال ،نکنم کنم ازدواج

. شـود  اجباراً خود در کار ساختن آینـدة خـود مـی    ،گیرد کسی که در مسیر ازدواج قرار می ،مطابق تعبیر وي

گرایانـۀ   براساس نگاه عمل. یابد اش با سرعت بیشتري نظم می رسد و زندگی بنابراین زودتر نیز به سامان می

  . رساند در واقع خود ازدواج است که افراد را به بلوغ می ،وي

سالۀ کارمند شرکت بیمه که داراي مدرك لیسانس است در نقد کسانی کـه داراي   28آقاي در شرف ازدواج 

  :دارد اظهار می ،پذیر نیست ریزي کامل اصالً امکان شده هستند و اینکه برنامه بینی ازدواج کامالً پیش

 پرسـم  مـی  مـثالً  .ازدواج مسـئلۀ  سـراغ  برم بعد تا برسم کامل رفاه اون به باید من گن می هک کسایی هستن"

 خیلـی  بـره  زمـان  خیلـی  رسـیدن  رفاهی سطح همچین یک به...  ؟بینید می چی تو را کامل رفاه شما گم می

 ایـن  بـه  خـودش  تالشِ ،خودش کردنِ کار طریق از بخواد کسی اگر .خواد می خاص شرایط خیلی و سخته

 به دست شبه یه ،گفتنی معروف قول به. باشه داشته فراوونی تالش شدت به که داره نیاز خیلی برسه جایگاه

  )170-11( ".آد نمی

هیچوقت ازدواج نخواهند  ،آنها که منتظر تأمین همۀ شرایط و مقدمات هستند تا ازدواج کنند ،بنابر منطق وي

مطـابق بـا چنـین نگـاهی     . بودچون رفاه هیچگاه کامل نخواهد شد و هیچگاه همه چیز فراهم نخواهد  ؛کرد

از این منظر موفقیت . گشت رو به روبا مشکالت زندگی براي ازدواج باید یکباره وارد گود شد و در میدان 
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 28آقاي در شرف ازدواج همان . خواهد آمد به دستدر تأمین رفاه تنها پس از ازدواج و با مدیریت زندگی 

 ،کنـد  اي که مطابق آن فرد بـا قناعـت مقـدمات ازدواج را فـراهم مـی      سالۀ کارمند شرکت بیمه در بارة رویه

  :گوید می

 کـه  درآمدي یه -باشیم داشتهرو  نسبی رفاه و اقتصادي مسائل ونه اهمباید  ما گن می هستند عده یه اما... "

 اش اجاره، ام مسکن پس از، میدار نگه راضی را مقابل طرف میبتونو  میبیا بر زندگیم مخارج و خرج پس از

 مسـئله  خیلـی و  گیره می آسونتر خیلی خودش به وقتی آدم اون مسلماً -بیام بر نرمال حد در دیگه چیزاي و

 مـن  گـه  مـی   که شخصی اون تا کنه می مهیا خودشازدواج  برا رو شرایط زودتر مسلماً ،گیره نمی سخت را

  ).170-11( ."برسم رفاه این به باید

  بینی شده یا فکر شده ازدواج پیش راهبرد

بینـی شـده    ازدواج فکر شـده یـا پـیش    راهبرد نمایان است،مقابل ازدواج یکباره  نقطهکه در  يدیگر راهبرد

 بینی شده مبتنی بر رسیدن به پختگی و بلوغ قبل از تصمیم به ازدواج و نیز چنـگ  ازدواج پیش راهبرد. است

آقـاي سـی و شـش سـالۀ مجـرد و داراي تحصـیالت       . زدن به رفتاري عقالنی در انتخـاب و ازدواج اسـت  

  :کند گونه توصیف می این ،دیپلم پختگی و بلوغی را که ازدواج عقالنی نیازمند آن است فوق

 یـه  ،میـاد  پـیش  مـالی  مشـکل  یـه  ،میاد پیش خونوادگی اختالف یه مثال فرض فردا باالخره ... بودن پخته"

 بتونی خانمت با باید  شه می فالن آمدت در ،میکنه افت کارت شما ،آد می پیش مملکت تو اقتصادي وضعیت

 بـه  ت خـانواده  چارچوب و کانون اون فردا .بچرخونی جوري چه بتونی شدي پول بی .بیاي بر اش عهده از

 آدمـی  دیگـه  .نشه برداشته وسط از احترام اون ،نکرده خدا نشه ادبی بی ،بمونه سرجاش احترامات ،نریزه هم

 بـا  ،سالشـه  هشت و بیست که آدمی .باشه داشته پختگی یا تجربه مقدار یه باید باشه اینجوري بخواد که هم

  )106-15( ."داره فرق خیلی شون تجربه سالشه دو و بیست که آدمی

. ازدواج نیز امـري بیهـوده خواهـد بـود     ،ازدواج فکر شده تا مقدمات ازدواج حاصل نشود راهبردبر اساس 

مـوارد  . ضرورت هر تصمیمی در این بـاره خواهـد بـود    ،هاي مناسب ازدواج فراهم آوردن مقدمات و زمینه

آقاي چهل سالۀ مجرد کارمند در بخش دولتی در بارة . در جوانان وجود دارد راهبردمختلفی از تأکید بر این 

  :گوید ضرورت آمادگی براي ازدواج می

 تمام از کنم مدیریت رو خانواده یه بتونم ... که برسونم سطح اون به را خودم که کردم سعی معنوي نظر از"

 برسـونم  تثبیتـی  و سطحی یه به رو خودم کردم سعی هم مالی نظر از که خدمتتون شود عرض و هاش جنبه

  )76-4( ."... زندگیم تو نشه ایجاد مشکلی که
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  :به ازدواج نیز فکر نکرد ،کند که تا آمادگی الزم را نیافت میوي بر این اساس تأکید 

 اقتصـادیم  هـاي  پایـه  ... که کردم می فکر چون ،کردم نمی فکر ازدواج به جدي صورت به سالگی 30 تا من"

 کـردم  مـی  سـعی  .بگیـرم  کمکی مثالً نخوام ام خانواده از که کردم می سعی و نشده محکم هنوز ازدواج براي

 )226-4( ".... بدم انجام و کارام خودم

آقاي جوان بیست و پنج سالۀ مجرد کـه داراي مـدرك لیسـانس بـرق و در حـال خـدمت        ،به همین ترتیب

  :گوید می ،سربازي است

 ،رم نمی اصال جلو -سالگی پنج و سیتو  چه سالگی چهلتو   چه حاال -باشم نداشته و زندگی شرایط تا من"

  )116-8( ."شده سخت خیلی االن ازدواج شرایط چون

بینـی خـود را در    پـیش  ،سالۀ کارمند شرکت بیمه که داراي مدرك لیسانس اسـت  28آقاي در شرف ازدواج 

  :دهد گونه شرح می آمادگی براي ازدواج این

 سـعی  یعنـی  ؛داشتم انداز پس حدودي تا بودم کار به مشغول ازدواجم از قبل سالی چند یه چون خودم من"

یـا   فـردا  هسـت  اش احتمـال  که خودم زندگی براي کردم می ریزي برنامه و کردم می بینی پیش چون کردم می

 روزي یـه  بـاالخره   یعنـی  بکـنم  رو اینکار که مستخوا می  حال هر بهچون  –باشه  دیگه سال ده یا یکسال

 یـه  ، البتهبکنم انداز پس که بود نیاز . کردم مهیارو  خودم شرایط این براي -بکنم ازدواج باید من که رسه می

 را انـدازها  پـس  ایـن  کردم سعیپیش آمد،   تأهل و ازدواج مسائل که زمانیو  داشتم خودم انداز پس مقداري

 ".... خانواده کمک هم حدودي تا و مسائل این و وام و بانکی تسهیالت ا گرفتن طریق از حاال -بکنم بیشتر

)11-172(  

  :دارد دکترا در برنامه داشتن و هدفدار بودن ازدواج خود اظهار میخانم سی سالۀ متأهل و دانشجوي 

 رو همدیگـه  داشـتیم  همینجـوري  سـال  دو مـا  چـون  ،نبـود  اصـالً  کـه  همینطـوري  .بـود  هـدف  بـا  کامالً"

  )229-13( ".شناختیم می

بـودن  در شـرح بـا برنامـه     ،التدریسـی دارد  لیسانس که کار حق سالۀ متأهل با مدرك فوق 27سرانجام خانم 

  :گوید ازدواج خود می

 تصـمیم  که اولی روز از اینکه بخاطر...  آره داشت ام برنامه...  همینطوري نه ،بود مشخص و هدف با کامالً "

 جـوري  اون .شـناختم  می آدمو اون .بودم کرده فکر آینده به  برنامه باو من  بود هدف با خواستگاري ،گرفتیم

  )283-20( ".کنم ازدواج بخوام هدف بی که نبود
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  شدن با ازدواجرو به روجوانان در   هاي راهبردطبقه و 

گیري در بارة ازدواج وابسته به سطح طبقاتی فرد و چگونگی تأمین مقدمات  بخش مهمی از تصمیمهر چند 

شدن بـا ازدواج در طبقـات    رو به روهاي راهبرددهد که انواع مختلفی از  اما مطالعه نشان می ،ازدواج است

اي مختلفی در این بـاره وجـود   ه این در حالی است که از منظر جوانان دیدگاه. متفاوت قابل مشاهده است

دیپلم در گفتگـو از سـن مناسـب     آقاي سی و شش سالۀ مجرد و داراي تحصیالت فوقبه عنوان مثال، . دارد

  :دهد شرح می این گونها شدن با ازدواج ر رو به رودو رویۀ متفاوت  ،ازدواج

 یـه  اي خونـواده  توي مثال فرض طرف -نداره مشکل مالی وضع که ... شرایطه این تو یکیش ؛شرایطه تا دو"

 بیست دو و بیست سن اون تو من نظر به -براهه چی همه اینا و مسکن و نداره مشکلی هیچ مالی نظر از که

 تـر  پختـه  زود ،شـه  مـی  تـر  موفـق  زودتر ازدواج نداره مشکل مالی لحاظ از آدم اون چون ،خوبه خیلی سه و

 دو و سـی  ،سـی  ،هشـت  و بیست ،بسازه خودش بخواد نه که هم کسی بعد. شه می اجتماع وارد زود ،شه می

 دیگـه  باشـه  پخته باید ،بسازه خودش خواد می که کسی چون شاید حاال دونم نمی .همینه ام شخصی نظر آره

 فـردا  بـاالخره  .نزنه پس ،نیاره کم ،خورد مشکلی یهبه  زندگی تو فردا که باشه چشیده و گرم و سرد ذره یه

  )104-15( ."ت خونه آد می آرزو تا هزار با مردم دختر

یابد و اینکه افراد برآمده از  گیري در بارة ازدواج به وضعیت طبقاتی فرد ارجاع می از این منظر مسئلۀ تصمیم

  .کنند دیرتر ازدواج می ،تر داراي سطح طبقاتی پایینافراد زودتر و  ،طبقات باالتر

  شدن با ازدواجرو به روجوانان در   راهبردجنسیت و 

. سـت ازدواج بـه شـدت تـابع جنسـیت آنها     شدن بـا  رو به روجوانان در  راهبرد ،به شکل منحصر به فردي

ناپذیر نسبت به  بینی هاي پیش جنبه خانم هابراي  ،سازد ناپذیر می بینی علیرغم تمام عواملی که ازدواج را پیش

 خـانم هـا  آید که تصمیم به ازدواج بـراي   این امر از آنجا برمی. تر است کننده آقایان بسیار بیشتر و البته تعیین

به همین دلیل تصمیم به . علیرغم وابستگی به عوامل مختلف به شدت تابع وجود خواستگار و خواهان است

شـدن   رو بـه رو این در حالی است که براي آقایان شـروع  . یار خود آنها نیستدر اخت خانم هاازدواج براي 

ناپـذیري بخـش    بینـی  پیش ،از این منظر. گیري در این باره در اختیار خود ایشان است براي ازدواج و تصمیم

کـه   اما حتی در ازدواج مدرن نیز ،این امر هر چند در ازدواج سنتی پررنگتر است. ستخانم هاذاتی ازدواج 

ایـن امـر   . کنـد  نمایان است و وجود خود را تحمیل مـی  ،با فردگرایی و تظاهرات رومانتیک نیز همراه است

دهد و اینکه بیش از آنکه به تصمیم در این باره فکر کننـد چشـم انتظـار     را در نوعی تعلیق قرار می خانم ها

ي جوان بـه نحـوي   خانم هاهاي  مصاحبه در تقریباً تمامی. بمانند تا سرنوشت براي ایشان چه رقم زده باشد
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شود که تا خواستگار مناسب نباشد آنها  دراین مورد اشاره می. نمایاند مسئلۀ خواستگار و خواهان خود را می

  .کنند نیز به ازدواج فکر نمی

  بینی شده  یکباره و پیشازدواج شدن با ازدواج بین دو رویۀ  رو به رو

بندي مشخصی بـراي   بینی و زمان دهد که بخش قابل توجهی از جوانان پیش ها نشان می بررسی متن مصاحبه

در  ،لیسانس در مدیریت پـروژه اسـت   ي که داراي مدرك سال هاآقاي جوان بیست و هفت . ازدواج ندارند

  :گوید بینی خود از زمان و سن ازدواجش می بارة پیش

-14( )خنـده  با( ".بخواد چی خدا تا اینها و سالگی سی گیم می حاال ولی ،بود سالگی دو و بیست تا نا قبالً"

203 (  

  :دارد خانم سی و یک ساله مطلقه و دانشجوي رشتۀ پرستاري در این باره اظهار می

 اینـو  بخوام اگر پس .شده تموم درسم هنوز نه دارم شغلی آمادگی نه و خودم براي دارم مالی آمادگی نه ..."

  )132-17( ".قضیه این سال پنج و سی ور اون تا بره باید ،گم می دارم که زمانی این به بندازم

آید تا پس از آن تصمیم بگیرند که چه کننـد و چگونـه ازدواج    می  آنها در این مورد منتظرند ببینند چه پیش

  :دهند شرح می این گونهدو جوان سرباز زیردیپلم برنامۀ خود را در ازدواج . خود را مدیریت کنند

 اي خونـه  یـه  ،باشـه  خـوب  درآمـدش  که کنیم پیدا کاري .شه می چی ببینیم منتظریم خدمت بعد ،دیگه بله"

 وضع با بود راضی اگر مقابل طرف ببینیم بریم ،بود خوب درآمدمون و شد جور مون شرایط اگر بعد ،بخریم

  )164-12( ".حدیم این در دیگه .کنیم ازدواج ،زندگیمون

آنها در بارة در نظر گـرفتن  . است "آید میشدن با آنچه که پیش  رو به رو" ،آنها در این مورد راهبردآشکارا 

  :کنند تأکید می موقعیتناپذیري این  بینی فرد مناسب براي ازدواج نیز بر پیش

 بعـد  بینـی  مـی  بگیري نظر در و کسی اگه ؛گرفت نظر در رو کسی مثالً شه نمی که طوریه وضع که فعالً نه"

 ازدواج -سـالگی  پـانزده  چهارده سن -رسن می سنی یه به دخترهاکه  شده طوري االن درس بعد ،سال یک

 موقعیـت  بایـد  .حده این در .نمونه یا بمونه ،گرفتی نظر در که دختر این مثالً کرد بینی پیش شه نمی .کنن می

  )211-12. ("را کسی کنیم انتخاب و برسه اون

ـ  مـی بلکه بنابر آنچه که اتفـاق   ،کامالً حساب شده تجربۀ جوانان متأهل نیز گواه آن است که ایشان نه د و افت

آشکار است کـه نقطـۀ عزیمـت آنهـا در تصـمیم      . گیرند مید تصمیم به ازدواج یآ میبراساس آنچه که پیش 

 ،از ایـن منظـر  . به ازدواج ختم شـده اسـت   هاپدید آمدن عالقه به دیگري بوده که بعد ،گرفتن براي ازدواج

فـرد  ها  بیشتر ازدواجدر شاید به همین دلیل است که . کنند جوانان بیشتر از خالل روابط عاشقانه ازدواج می
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ي لیسـانس و کارمنـد شـرکت    ساله که دارا 28آقاي در شرف ازدواج . شود می رو به روبا ازدواج یکباره  به

  :کند می روایت این گونهداستان آشنایی و ازدواج با همسر خود را بیمه است، 

 داده رشـته  تغییـر  دانشـگاه  تـوي  مـن  چون . آشنا شدیم درسی مسائل همون تو و بودیم دانشگاهی هم ..."

 دونـم  نمـی  و آمار و ریاضی مثل ام محاسباتی هاي درس -انسانی علوم به بودم اومده تجربی علوم از -بودم

 تـو  .بـود  خـوب  داشـتیم،  خودمون تحصیلی رشتۀ تو که تخصصی سهاي در سري یهو  عملیات در تحقیق

 از تـا  پـنج  چهـار  تقریبـاً  یـه . مشد آشنا بار اولین خانوممهمان جا با  و کردم می تدریس حدودي تا دانشگاه

 خیلی شناخت یه ؛شدم آشنا باهاشون اونجا ،بدم آموزش بهشون من بود قرار که بودن دانشگاهمون دوستاي

 ."باشـم  داشـته  تـونم  مـی  مـن  که باشه مناسبی انتخاب تونه میاون  که کردم احساس بعد .کردیم پیدا جزئی

)11-96( 

به همین ترتیب خانم سی سالۀ متأهل و دانشجوي دکترا روایت خود از داستان آشنایی و ازدواج بـا همسـر   

  :دهد خود را چنین شرح می

 خود تو تا حضورتون به عرضم .بود متفاوت هامون رشته ولی ،بودیم ورودي هم . بودیم اي دانشکده هم ما"

 آخـر  مـن  .رو همدیگـه  شـناختیم  مـی  .بـود  علیک و  سالم حد در فقط لیسانس فوق و لیسانس واقع در دورة

 کـه هـم   ایشون .بکنن چکی یه مثالً که بردم خوبه آمارش ایشون دونستم می نوچ اش آماري کار ام نامه پایان

 هـم  بعـدش  و لیسـانس [) ... 125-13( ."شـد  بـاز  اي آشنایی آره یه دیگه) خنده با( و همانا کردنشون چک

) 2( لیسـانس  فـوق  اتمـام  بـا  واقع در بشیم صمیمی که مون آشنایی .بودیم دانشکده همون توي لیسانس فوق

 )127-13( ."شد شروع

  :گیرد وي نتیجه می

 من که بگه مثالًباشه و  ریزي برنامه با من همسر مثالً که نبود اینجوري .شد هویی یه مقداري یه مون آشنایی"

 نظـر  جلـب  شـاید ، اش پـیش  رفـتم  ام نامه پایان رايب که همون خاطر به خرده یه .شم آشنا فالنی با خوام می

 و تفـریح  و سـینما  ؛اونـور  و اینـور  و بیـرون  رفتیم می و بودیم دوست مدتی یه خوب) ... 231-13(کردیم 

 ببینـیم  رو هم رفتارهاي بتونیم بیشتر که رفتیم می باهم مثالً دوستان جمع تو یا - جاها جور این از دونم نمی

 -شد ماه چند و سال دو تقریبا ً  -شد طوالنی خیلی مون دوستی این دوره چون آخه) ... 129-13(اینجوري 

 رفتـیم  و کـردم  ازدواج اینکـه  از بعد بگم تونم می تقریباً یعنی ؛کردم پیدا کاملی شناخت خیلی خودم نظر به

 هـم  بـا  ما اصالً که اول آخه) ... 131-13( .بشناسم نتونستم من ایشون از جدیدي چیز هیچ ،سقف یک زیر
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 ،بشناسـیم  رو همـدیگر  اول .ازدواج هدف به بشم آشنا برم اصالً من که کرد پیشنهاد من همسر ،شدیم آشنا

 رویکـردي  چنـین  یـه  با که دونستن می من خانوادة اول از بنابراین .کنیم ازدواج ،خوردیم می هم درد به اگه

 گذشـت  مثالً ماه پنج یه کنم می فکر ،دیدن و شخص این دقیقاً وقت چند از بعد حاال مثالً اینکه ولی .هست

 )159-13( ."دید و ایشون و بیرون رفتیم مادرم با روز یه مثالً اینکه تا تقریباً

تشریح  این گونهسالۀ مطلقۀ در حال تحصیل در رشتۀ پرستاري نیز روایت خود را از این موضوع  31خانم 

  :کند می

  )112-17( ".شدیم آشنا دانشگاه توي ما"

 عادي دانشگاه توي که دانشجویی تجمع یک تو ؛شدیم آشنا هم با دانشجویی تجمع یک تو ،دانشگاه توي"

 شـروع  همدیگه با ما .بودم دیگه دانشکدة یه از من و دیگه دانشکده یه از ایشون .شدیم آشنا همدیگه با بود

 بـا  حتـی  رو اومـدن  خـوش  و عالقه این اصالً من ولی ،اومد خوشمون همدیگه از .کردن صحبت به کردیم

 .داشـتم  تردیـد  ام موقع اون .کنم ازدواج آدم این با باید قطعاً که حساب این به نذاشتم بود پایین ام سن اینکه

 ،دارن کامل ادب ،هستن خوبی بسیار خونوادة از ،اند مؤدبی آدم خیلی ایشون شدم می متوجه دادم می که ادامه

 داشـته  موافقـت  کـامالً  من که بود شده باعث این .هستن پاکی و حیا با آدم هم اندازه بی و دارن کامل سواد

-17( .کنه ازدواج من با که پذیرفت موقع اون که بود دیده مثبتی چیزهایی یه من در طبیعتاً هم ایشون .باشم

118(  

التدریسی دارد در روایت داستان آشنایی بـا   لیسانس که کار حق سالۀ متأهل با مدرك فوق 27سرانجام خانم 

  :گوید همسر خود و نیز شرح چگونگی تصمیم به ازدواج خود می

 ".عقـدمون  از قبـل  نـیم  و سال یه تقریباً .شدیم دوست هم با ما و کرد معرفی هم به را ما دوستام از یکی"

)20-185(  

-20( ".اش سـنجیدم  مختلـف  موقعیتهـاي  تـوي  بعد .کردم پیدا شناخت مختلف خیلی هاي موقعیت توي"

191(  

 شـدن  رو بـه رو سـازد کـه    ها آشکار مـی  بررسی ،علیرغم تمام مواردي که به عنوان شاهد بدان پرداخته شد

ها آشـکار   مقایسۀ مصاحبه. شوندگان است، تمام ماجرا نیست که چنین مورد ارجاع مصاحبه با ازدواج یکباره

گرفتن براي ازدواج سرشار از  آمدن یکبارة ازدواج، تصمیم کند که تقریباً در تمام موارد فوق، علیرغم پیش می

سـال  جوان بیسـت و هفـت    همان به عنوان مثال،. بینی و ادارة موقعیت است ریزي و نیز اقدام به پیش برنامه
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آیـد احالـه    ي که داراي مدرك لیسانس در مدیریت پروژه است و ازدواج خود را به آنچه کـه پـیش مـی   ها

ها کار کـرده   وي سال. ازدواج نخواهد کرد ،معتقد است که تا به مرحلۀ با ثبات از نظر شغلی نرسد ،دهد می

 25همین وضعیت در مورد جوان . دیریت ازدواج باشدانداز اندوخته است تا در زمان معهود قادر به م و پس

جـوان سـرباز زیـردیپلم کـه      ،بـه همـین ترتیـب    .سالۀ سرباز که داراي لیسانس برق است نیز مصـداق دارد 

بینـد اظهـار    ناپذیر مـی  بینی انداز روشنی از حیث شغلی براي آینده ندارد و عرصۀ ازدواج را کامالً پیش چشم

بلکه حتی تا آن زمان که امکان خریدن خانه را بیابد به ازدواج فکر  ،یافتن شغل مناسبدارد که نه تنها تا  می

دارد ازدواج وي بـه یکبـاره پـیش آمـده      نیز آقاي جوان کارمند بیمه علیرغم آنکه اظهار می. هم نخواهد کرد

وي  .کند اشاره میست انداز ا پس سال هاریزي بسیار طوالنی مدت که ثمرة  اي از برنامه اما بر پشتوانه ،است

  :دارد ناپذیري در ازدواج خود اظهار می بینی ریزي و پیش برنامه دو جنبهوجود هر در ذکر 

 یـه  خـوب  ،گـرفتیم  کـار  ایـن  بـه  تصـمیم  مـثالً  و کـردیم  می صحبت هم با حاال که دانشجویی زمان از ما"

 ایـن  مـا  سال فالن یا تاریخ فالن مثالً که بودیم نکرده قطعی هیچوقت اما ،بودیم داده انجام کلی ریزي برنامه

 بـه  مراسـم  آمـد  پـیش  هـویی  یـه  و اتفـاقی  خیلـی  خیلی خیلی خیلی خیلی اتفاقاً .کنیم می اجرایی رو برنامه

 .کنیم مطرح ها خانواده با و این که گرفتیم تصمیم هویی یه خیلی مثالً که ما ازدواج فرآیند و مراحل اصطالح

 مراسـم  هـم  بعـد  ،بکـنن  پیـدا  هـم  به نسبت  شناختی یه که کردن آمد و رفت هم با ها خانواده بار دو یکی

 )138-11( ."مراسم بقیۀ و خواستگاري

خانم سی سالۀ متأهل و نیز خانم بیست و هشت سـالۀ متأهـل علیـرغم آنکـه بـر آشـنایی        ،به همین ترتیب

شامل طوالنی و ه فرایند ازدواج ایشان دارند ک کنند اظهار می نشده و ناگهانی با همسر خود تأکید می بینی پیش

  :دارند در این باره ایشان اظهار می .زمانی نزدیک به دو سال براي شناخت طرف مقابل بوده است

 رو همدیگـه  داشـتیم  همینجـوري  سـال  دو مـا  چـون  ،نبـود  اصـالً  کـه  همینطـوري  .بـود  هـدف  بـا  کامالً"

  )229-13( ".شناختیم می

 تصـمیم  که اولی روز از اینکه بخاطر...  آره داشت ام برنامه...  همینطوري نه ،بود مشخص و هدف با کامالً "

 اون .شـناختم  مـی  آدمـو  اون .بودم کرده فکر آینده به من . بود  برنامه با و هدف با خواستگاري براي گرفتیم

  )283-20( ".کنم ازدواج بخوام هدف بی که نبود جوري

  



26 

 

در پـذیري حـاکی از آن اسـت کـه      بینـی  شواهد مختلف بر هر دو شکل یکبارگی و پیش بدین ترتیب وجود

هـاي   ریـزي شـده جنبـه    ازدواج برنامه ،از این منظر. وجود دارندو همراه با هم همزمان رویه هر دو ازدواج 

هد در هـر  مقایسۀ شـوا . دارد خودریزي شدة بسیاري را در  هاي برنامه بینی نشده و ازدواج یکباره جنبه پیش

هـایی از هـر    افراد تجربه ،به عبارت دیگر. استدهد که موارد واحدي شاهد هر دو بخش  دو جنبه نشان می

سازد کـه   بررسی و مقایسۀ موارد آشکار می ،بر این مبنا. گذارند به نمایش میدو رفتار را به صورت همزمان 

شـود   بلکه به طور معمول آنچه واقـع مـی   ،ده استش بینی ها نه کامالً یکباره و نه کامالً پیش در عمل ازدواج

  .اي بین این دو است شامل رویه

  گیري نتیجه

ریـزي قابـل    برنامـه  راهبـرد توجه به مقـدمات ازدواج در همراهـی بـا    ها،  در موارد متعددي از مصاحبه .1

ازدواج  درمقـدمات مـادي    به خصوصتوجه به مقدمات ازدواج که  این بدان معنا است. مشاهده است

شـده مسـئلۀ تـأمین     ریزي در ازدواج برنامه ،مطابق با چنین رویکردي .شود بیشتر دیده میشده  بینی پیش

شود در آن ابتدا مقدمات مادي برآورده شود و سپس تصمیم  یابد و سعی می اهمیت بیشتري می مقدمات

بینی نشـده   در ازدواج پیش دهد به همین ترتیب شواهدي وجود دارد که نشان می. به ازدواج گرفته شود

 نسبت به دیگري اضـافه از اهمیت مقدمات کاسته و بر اهمیت وجود احساس عشق و عالقه  ،یا یکباره

در ایـن حالـت   . عالقه به دیگري است ،در این صورت محرك ازدواج و آغاز کنندة فرآیند آن. شود می

  .اما ازدواج صورت پذیرد ،نباشدممکن است مقدمات ازدواج فراهم 

ریزي و تهیه مقدمات کند باز هم جا بـراي فـراهم آوردن    از آنجا که هر قدر فرد بخواهد اقدام به برنامه .2

 ،بـه عـالوه  . شده متصور شد بینی ازدواج پیش ايتوان حدي بر نمی ،مقدمات بیشتر وجود خواهد داشت

ریزي براي فراهم آوردن مقدمات به نهایـت برسـد و رفـاهی     کردن موقعیت و برنامه بینی حتی اگر پیش

  . باز هم تضمینی براي واقع شدن ازدواج نخواهد بود ،کامل حاصل آید

نشـده یافـت نشـان     بینـی  توان مواردي را از تمرکز بر ازدواج پـیش  هاي مختلف می اینکه در تمام گروه .3

شـاید از ایـن منظـر    . گیري در ازدواج وابسته به مسائلی بجز مقـدمات ازدواج اسـت   تصمیمدهد که  می

بـه همـین ترتیـب    . اما ضرورتاً امر کـافی نیسـت   ،امرِ الزمِ ازدواج باشد ،فراهم آوردن مقدمات ازدواج

سازد کـه   یآشکار م ،اند مقایسۀ موارد و نیز بازخوانی تجربۀ جوانان متأهلی که مورد مصاحبه قرار گرفته

اي اسـت کـه از قبـل بـراي ازدواج      مستقل از مقدمات ازدواج و یا برنامـه  ،تصمیم جوانان براي ازدواج

رسد عالقه به دیگري یا وجود احساس عاشقانه و یا در معنـاي   در این موارد به نظر می. کنند تدارك می

  . رساند فرد را به تصمیم در این عرصه می ،سنتی آن داشتن خواستگار
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گیـري   بازخوانی تجربۀ افراد متأهل در مدیریت مقدمات ازدواج و تصمیم به خصوصها  مرور مصاحبه .4

دهد که شکل افراطی موضوع یعنی با برنامه بودن و یا یکبـاره بـودن ازدواج کمتـر بـه وقـوع       نشان می

ازدواج  از ازدواج یکبـاره و  برآینـدي  ازدواج شـکل واقعـی  رسـد در ایـن مـورد     به نظر مـی . پیوندد می

مـواردي کـه حـاکی از ازدواج یکبـاره اسـت در خـود نـوعی از        در ایـن معنـا   . ریزي شده است برنامه

ریزي شـده اسـت نـوعی از     متقابالً مواردي که حاکی از ازدواج برنامه. ریزي را نیز در تقدیر دارد برنامه

تیجـۀ دیالکتیـک فـراهم آوردن    ن ،افتد رسد آنچه در عمل اتفاق می به نظر می. یکبارگی را در تقدیر دارد

امـا آنچـه    ،شـود  در این مورد مقدمات ازدواج به آرامی فراهم می. گیري یکباره است مقدمات و تصمیم

عالقه نسبت به دیگري و یا به  پدیدآمدنتواند نتیجۀ  تصمیم ناگهانی است که میشود  باعث ازدواج می

ازدواج بیشـتر ترکیبـی    ،مطابق با چنین تعبیري .باشدیافت شدن فرد مناسب براي ازدواج  ،عبارت دیگر

در این معنا هر چند فرد مقدمات ازدواج را بـه آرامـی و در   . گیري یکباره است ریزي و تصمیم از برنامه

تصـمیم بـه   در این منظـر  . گیرد تصمیم به ازدواج می  اما در یک لحظه ،کند طی زمانی طوالنی فراهم می

  . شود اي وابسته است که باعث حرکت فرد در اقدام به ازدواج می ازدواج به آن احساس عالقه

درگیـر  ) پدید آمدن عالقه یا احساس عاشقانه نسبت بـه دیگـري  (مقدمات ازدواج و یافتن فرد مناسب  .5

دید آمدن تر بودن مقدمات ازدواج به افزایش احتمال پ در این مورد فراهم. رابطۀ دیالکتیکی کاملی است

اي براي فراهم آوردن مقدمات  انگیزه ،انجامد و متقابالً ایجاد عالقه به دیگري عالقه نسبت به دیگري می

دیالکتیـک دخیـل در ایـن قضـیه باعـث      . شود تا از خالل آن تصمیم به ازدواج عملی شـود  ازدواج می

خواهنـد ازدواج   و مـی شود افـرادي کـه تأکیـد بسـیاري بـر فـراهم آوردن مقـدمات ازدواج دارنـد          می

تأکید بیش از اندازه بر مقدمات و نیـز  . اسیر عقالنیت بیش از اندازه شوند ،اي داشته باشند شده بینی پیش

همبسته بـا سـن بـاالتر و از آنجـا عقالنیـت       ،شده از آنجا که زمان بیشتري را نیاز دارد بینی ازدواج پیش

  . ازدواج خواهد شد امکاناعث کاهش بیشتر در ازدواج است که اتفاقاً از این بابت ب

شـده   انـه نـوعی فردگرای  بـه دهد که ازدواج وابسته به تصمیم فردي گشـته و   شرایط نشان می ۀمجموع .6

ترین بخش زندگی هر فـردي   آن شخصی همبسته بامدرن شدنِ ازدواج و فردگراییِ  ،از این منظر. است

 .واج پر ابهام ساخته استامر ازد در به خصوصجوانان را  حیاترا تسخیر کرده و 

نزدیـک و   بسـیار مقدمات ازدواج در سه شکل مقدمات مـادي، معنـوي و اجتمـاعی از سـوي جوانـان       .7

عاملیـت  فردگرایانۀ مقدمات ازدواج که مبتنی بـر   بیرتع. شود تعریف میهاي فردي  همبسته با مسئولیت

اجتماعی و یـا حتـی نهـادي در مقـدمات ازدواج اسـت آشـکار        عواملتوجه کمتر به فردي و همزمان 

این وضعیت بسیار نزدیک است با . سازد که مسئولیت ازدواج در ذهن جوانان متوجه خود آنان است می

 دلیـل بـه   ،براسـاس مفهـوم جـونز   . کنـد  کنندگی مطـرح مـی   آنچه جونز از زندگی در عصر خود تعیین

فرد نه تنها مجبور ) ها در گذار به بزرگسالی پس و پیش رفتن(ید اي در عصر جد نامه ناپیوستگی زندگی
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گیـرد   بلکه حتی در جایی که تصمیمی نیز نمی ،به تصمیم گرفتن و پذیرش مسئولیت تصمیم خود است

آمـد کـه    بـه دسـت  در این تحقیق ). 99جونز، ص(شمارد  میمسئول عواقب هر چیزي خود را باز هم 

 ،نگرانی مهم جوانان از ازدواج بیش از هر چیز متوجه سرانجام ازدواج است و اینکه آیـا فـرد منتخـب   

این امر شاهدي است از آنکه آنها مسـئولیت ازدواج  . خواهد بود یا خیر در زندگی آیندههمسر مناسبی 

واقـب امـر را بـه خـود     گیـري ع  دانند و هم در مقدمات و هم در تصمیم را به هر شکل متوجه خود می

  .کنند منتسب می

ـ  را مـی  ازدواجگیـري در   تصمیم هر گونه دهد علیرغم آنکه جوانان عواقب تحقیق نشان می .8 امـا   ،دپذیرن

شـدن بـا    رو بـه رو ازدواج، مقدمات آن و نیز راهبردهایی کـه بـراي   چگونگی همچنان مثل گذشته در 

گر به تأثیرپذیري از طبقه به همـراه انتسـاب عواقـب    ا. تحت تأثیر طبقه هستند ،کنند ازدواج انتخاب می

توان استنباط کرد که جوانان درگیر آن موقعیتی هستند که فرالنگ و  گیري به خود توجه شود می تصمیم

مطـابق مفهـومی کـه ایشـان     . کنند کارتمل با عنوان خطاي شناخت شناسانۀ مدرنیتۀ متأخر از آن یاد می

کـار  اما در واقعیت آنهـا در   ،سازند کنند که خود سرنوشت خود را می یجوانان تصور م ،کنند مطرح می

در ایـن  . انـد  باقی مانـده ساختن سرنوشت خود همچنان اسیر متغیرهاي ساختاري مثل طبقه و جنسیت 

طبقه است و  ،دهد زندگی و ازدواج ایشان را شکل می واقعیِ آنچه جریانِ معنا شواهد گواه آن است که

از این منظر آنها تصور اشتباهی دربارة نقش خود در ساختن زندگی خود دارنـد  . نه عاملیت خود ایشان

مطـابق  . زند که ویژگی عام زندگی جوانان امروز شده است اي را رقم می و این خطاي شناخت شناسانه

اما همچنان تحت تأثیر و  ،انه شدهاي بازاندیش رسد زندگی پروژه با چنین تعبیري علیرغم آنکه به نظر می

در ایـن  ). 2009 ،و جـونز  2009 ،فرالنگ ؛2007 ،فرالنگ و کارتمل(حتی تسلط طبقه و جنسیت است 

مطابق با . تحقیق واقعیت تفسیر فرالنگ و کارتمل از نقش خانواده در ازدواج جوانان قابل استنتاج است

یا حتی نهادهایی که در این (رند بدون کمک خانواده دا اذعان میضمن اینکه  آمد جوانان به دستآنچه 

اما در انتساب مسئولیت مقـدمات   ،نخواهند توانست از پس مقدمات ازدواج برآیند )کنند امر مداخله می

گیرنـد   آنها در حالی مسئولیت مسئله را به گردن مـی  .کنند گیري به خود نیز تردید نمی ازدواج و تصمیم

 . عیت را ندارندکه توانایی تسلط بر موق

شدن با ازدواج و نیز انتساب مسئولیت مقدمات ازدواج به خود بـا تعبیـر    رو به رووضعیت جوانان در  .9

 ،مطـابق مفهـوم وي  . شود قابل تفسیر اسـت  مطرح می "فردي شدن ساختاریافته"عنوان  باهاینتز نیز که 

علیرغم آنکه اثرات شرایط نامطمئن و بیم حاصل از آن به وسیلۀ عوامل ساختاري مثل خانواده، طبقه و 

هـاینتز،  (مانـد   اي گـذار بـاقی مـی    نامـه  اما بازاندیشی نیز کماکان ویژگی زندگی ،شود جنسیت فیلتر می

تفسیر هاینتز . سالی استبازاندیشی همچنان ویژگی مهم گذار جوانان به بزرگ ،در تفسیر هاینتز). 2009
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اما از جنبـۀ تأکیـد بـر امـر      ،کند هر چند مثل تفسیر فرالنگ و کارتمل بر اثر عوامل ساختاري تأکید می

. کنـد  شواهد این تحقیق هر دو تفسیر را تأیید می -بازاندیشی متفاوت از تفسیر فرالنگ و کارتمل است

. شناسانه دارد و هم شواهدي از خطاي شناخت هم شواهدي از تسلط بازاندیشی وجود ،به عبارت دیگر .10

عالمتی از رفتار بازاندیشـانۀ ایشـان در    ،کنند اینکه جوانان مدیریت منعطفی بر جریان ازدواج اعمال می

  .فرآیند ازدواج و گذار به بزرگسالی است

ع وضعیت متناقض احساس مسئولیت نسبت به شرایط موجود و همزمان فقدان در اختیـار داشـتن منـاب    .11

طبقه شدن جوانان و نیز عدم آگاهی آنها از اثـر   به بیالزم براي مدیریت موقعیت مطابق با تفسیر رابرتز 

انجامد که نتیجه آن باز هم خطاي شناخت شناسانۀ جوانان در جریان گذار به بزرگسالی اسـت   طبقه می

 رو بـه رو این امر ناشی از پذیرش مسئولیت خـود در مقـدمات ازدواج و راهبردهـاي    ). 2009 ،رابرتز(

هاي خـود   شدن با ازدواج و در عین حال نادیده گرفتن و توجه نداشتن به جایگاه طبقاتی و نیز توانایی

سط در مورد طبقۀ متو به خصوصشواهدي از این امر در تحقیق حاضر . در شکل دادن به این دو است

ادراك  ،هر چند شواهد گواه آن است که طبقۀ پایین و تـا حـدودي مـردان   . شود مشاهده می خانم هاو 

 رو بـه رو گیري در  تري از ناتوانی خود در فراهم ساختن مقدمات ازدواج و نیز چگونگی تصمیم روشن

که فرد خود در کـار  در این مورد در بین طبقۀ متوسط این نگاه بیشتر وجود دارد  .شدن با ازدواج دارند

و  ند مصـر در ایـن امـر   ي برآمده از طبقۀ متوسط نیز خانم ها ،به همین ترتیب. ساختن آیندة خود است

  .کنند توانایی تغییر را نیز به کاملترین شکل در اختیار دارند تصور می

شـدن بـا    رو به رودهد که جوانان در  شدن با ازدواج نشان می رو به روهاي  راهبردتفوق رویۀ میانه در  .12

ناپذیرگـذار از   بینـی  برند و هـم بـه خـاطر طبیعـت نـامطمئن و پـیش       ریزي سود می ازدواج هم از برنامه

گیرند که چگونه منعطـف باشـند و در ایـن بـاره      آنها یاد می. گیرند ریزي تمام جزئیات فاصله می برنامه

رو لکّاردي نیز با چنین امري در تحقیق خود . ید ترکیب کنندآ ریزي را با آنچه که پیش می برنامه راهبرد

بخـش   کند که چگونه عدم قطعیت اجتماعی معاصر منبعی براي کنش و الهـام  وي مطرح می. ستبه رو

هـایی را   هر چنـد جوانـان طـرح    ایشانمطابق تفسیر . است توسط جوانان شدهچگونگی راهبري گذار 

گذرنـد و اجـراي آن را بـه موقـع      اما از جزئیـات در مـی   ،ریزند یشدن با موقعیت پی م رو به روبراي 

براساس کاري کـه وي انجـام داده اسـت ایـدة     ). 16.، ص2006لکّاردي، (کنند  مناسب خود واگذار می

تواند براي  خطوطی که می. جایگزین شود 2اتواند با خطوط راهنم در راهبردهاي جوانان می 1ریزي برنامه

و  این امر با ماهیت تعریف جوانان از مقـدمات ازدواج ). همان(نما عمل کند  نوعی قطب به عنوانکنش 

                                                      
1
 planning 

2 guidelines 
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ازدواج  مقـدمات  آنها ضمن اینکه .هماهنگ است شدن با ازدواج در این تحقیق رو به رونیز چگونگی 

 نیـز  گیـري بـراي ازدواج را   یابـد، تصـمیم   هـایی بسـیار فـردي مـی     کنند کـه جنبـه   را طوري تعریف می

گیري  شدن با ازدواج و تصمیم رو به رودهد که  هاي ایشان نیز نشان می تجربه. کنند منعطف تعریف می .13

 نگـاه شدن بـا موقعیـت و در عـین حـال تمسـک بـه        رو به رواي منعطف در  در آن باره متکی به رویه

ریـزيِ   مـه در این وضعیت مدیریت منعطف و بسته به موقعیـت ازدواج و البتـه برنا  . طوالنی مدت است

) انداز مثل شغل، تهیۀ مسکن و پس(اي بر جریان ازدواج دارد  کننده هايِ اصلیِ زندگی که اثر تعیین جنبه

در سطح طبقاتی تمایزات آشکاري در  تفاوت هااین در حالی است که با . شود رویۀ عمومی جوانان می

د و عملی و نیز تکیه بر شـانس و  کردن اهداف محدو ریزي، گرفتن خطوط راهنما، دنبال توجه به برنامه

آید؛ امري که انعکاسی از وضعیت دوگانۀ جوانان در توانـایی و نـاتوانی اسـت کـه بـا       اقبال بوجود می

 ،جـونز  شـرح  براسـاس ). 104. ، ص2009جـونز،  (مفهوم عاملیت محدود شدة جونز نیز نزدیک است 

 گرفتـه  بکـار  و انتخـاب  هستند قدرت فاقد که آنها توسط مدت کوتاه راهبردهاي تا است متحمل بیشتر

اي کـه طبقـات بـاالتر بـر      به گونه ؛عامل تمایز است ،طبقهدر این باره آشکارا . )106. همان، ص(شود 

تر بـر شـانس و اقبـال تکیـه      طبقات پایینو ریزي و خطوط راهنما  گیري، برنامه هاي فرديِ تصمیم جنبه

تر  طبقات پاییناما  ،کنند ریزند و هم منعطف رفتار می ر هم برنامهطبقات باالت در این مورد مثالً. کنند می

احتمـاالً  آنهـا   .نشـده نیـز توجـه دارنـد    بینی  بر شانس و اتفاقات پیش رفتار منعطفی دارند آنکهعلیرغم 

بلکـه اهـدافی حـداقلی را در نظـر      ،کننـد  اي روشن دنبـال نمـی   زندگی خود را براساس طرح و برنامه

  . هاي دیگر زندگی و از جمله ازدواج را سر و سامان دهند گیرند که از خالل آنها بتوانند جنبه می

گیرند بیشتر مبتنی بـر   شدن با ازدواج پی میرو به رورسد راهکاري که جوانان در  در مجموع به نظر می .14

ریزنـد و   برنامه هم شدن با ازدواج رو به روبدان معنا که در تأمین مقدمات ازدواج و  ؛گرایی است عمل

هـاي مهمـی از    جنبـه  ،شـوند  مـی  رو بـه رو در این تعبیر حتی آنها کـه یکبـاره بـا ازدواج    . هم منعطف

 .دارند ها و اعمال خود ریزي را در رویه پذیري و برنامه بینی پیش
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This article focuses on three issues. At first, it concentrates on marriage 
requirements from young people's point of view. Then, it emphasizes on 
strategies by which young people face with marriage. Furthermore, the article 
continues with researching on how young people percept marriage requirements 
and how young people make their decisions on marriage.  

In this qualitative inquiry information has been gathered through structured 
interviews. Interviews have been transcribed and changed to texts and then 
analyzed by thematic accounts.  

Sample consists of single and married men and women from different classes. 
Their ages are between 20 up to 40. 

Based on interviewees accounts marriage requirements are summarized in three 
categories which are materialistic, non-materialistic and social. These 
requirements are transformable and can change to each other. Although young 
people from different classes point to materialistic requirements, lower classes 
are more inclined to them. Sticking to non-materialistic requirements is seen 
more repeatedly in middle and upper classes. As a result marriage requirements 
for middle and upper classes are more subjective and for lower classes are more 
objective.  

In referring to marriage requirements women are more inclined to subjective or 
non-materialistic issues whilst men are more interested in objective or 
materialistic issues. Also for women, existence of a person who wants to marry 
her is the most important issue in marriage requirements. 

Yong people strategies in encountering marriage are rooted in two modes of 
marriage: un-predictable or all at once marriage and predictable or planned 
marriage. 
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Interviewee's accounts indicate that young people strategies in encountering 
marriage are under the influence of gender. In this stance marriage for women 
in comparison with men are more un-predictable. Therefore their strategies for 
encountering marriage are more flexible and even liquid. 

Supremacy of flexible procedures in marriage encountering strategies shows 
that young people benefit from both planned and casual or contingent 
arrangements. They have learned how to be flexible and how to mix planning 
and contingency. In this setting, indeed, class is the main determinant factor. 
Upon it upper classes emphasize on individual modes of decision making, 
consist of planning and making life guideline procedures, whereas lower classes 
rely on chance and luck. 

Findings indicate although young people accept their responsibility for marriage 
procedures, but they yet are under the influence of structural factors, like class 
and gender. This means young people face a paradoxical situation in which they 
cannot afford marriage procedures but without doubt they acknowledge their 
responsibility for those procedures. Based on sociological perspectives this 
situation is defined as an epistemological fallacy in late modernity. In this 
account although they do not have power to manage their marriages but they 
accept their responsibility for managing marriage procedures. 

Key words: Young People, Marriage, Marriage Requirements, Marriage 
Management, Strategies for Encountering Marriage and Epistemological 
Fallacy in Late Modernity 

 


