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  1ازدواججوانان، خانواده و مدیریت 
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 ٤/١٢/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ
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وارسـی نقـش خـانواده در     هـدف سـاختاریافته و بـا    مطالعۀ حاضر با روش کیفی و به وسیلۀ مصاحبۀ نیمـه 

بـر اسـاس    ،تن اسـت  25ها که تعداد آنها  نمونه .است انجام شده از منظر جوانانچگونگی مدیریت ازدواج 

آن صـفات جنسـیت،   تغییـرات انتخـاب شـده و در    حداکثر بیشترین اطالعات و  بر انتخاب مبتنی هاي رویه

ازدواج  در اصـلی  تحقیق نشان داد که بار. سن، طبقه و دسترسی مورد مالحظه قرار گرفته است تأهل، وضع

خانواده است که خود منابع الزم را بـراي مـدیریت چنـین امـري، در      عهده جوانان بر بزرگسالی به و گذار

بـه علـت   ضمن آنکه  ،شود اج جوانان تقویت مینقش سنتی خانواده در ازدو دلیلاین قضیه به . اختیار ندارد

ي بیشتري در مدیریت زندگی جوانـان برعهـده خـانواده    مسئولیت هاروز به روز نوع رژیم رفاهی در ایران 

 گذار بـه بزرگسـالی و ازدواج جوانـان درگیـر     ۀدر عرص ها توان گفت خانواده از این لحاظ می. گیرد قرار می

 آن حوزهدر ایشان را که در نهایت فرسودگی  خواهند بود  فزاینده نابرابريتشدید  و مضاعف فشار احتمالی

ي متنـوع گـذار بـه بزرگسـالی     مسـئولیت هـا  فرسودگی خانواده در نتیجۀ برعهده داشتن  .سبب خواهد شد

  . جوانان یکی از مهمترین مفاهیم پیشنهادي این مقاله است

بـر پایـۀ تعامـل و بـه      مـدیریت ازدواج فرآینـد  واده در خان و جوانان مطالعه نشان داد که روابط همین حال

 همزمان و خود انتخاب حق بر ضمن آنکه در این مورد جوانان. شود تنظیم میو بازاندیشانه اي منعطف  گونه

 جریـان  بـه  دادن سـازمان  و آشنایی بر نظارت در خانواده نقش ،کنند می تأکید خانواده امکانات از بردن بهره

 فرزندان بین به بزرگسالی گذار مدیریت جدیدي در مطابق با چنین تحوالتی روابط .پذیرند مینیز را  ازدواج

ـ آی مـی  کنـار  جوانان هاي خواسته با ها است که بر اساس آن خانواده یافته شکل ها خانواده و  و اسـتقالل  و دن

  . دنکن می حفظ همچنان آنهاخود را نیز از  حمایت اما ،دنپذیر می انتخاب و آشنایی در را آنها فردگرایی
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 مدیریت ازدواج  بزرگسالی و به جوانان، خانواده، ازدواج، گذار :واژگان کلیدي

  مقدمه 

بحث چگونگی اثر شـرایط مـدرن بـر ازدواج بـوده      ،ها در عرصۀ مطالعات خانواده یکی از مهمترین مناقشه

البته از آنجا که اثرات مدرنیته بر ازدواج بیش از هر چیز انعکاس خود را در بازتعریف نقش خـانواده   .است

چگـونگی تعامـل خـانواده و    «و » نقـش خـانواده در ازدواج  «مطالعات مربوط بـه   ،یافته است در ازدواج می

در . شـده اسـت  انجـام  واج محور مطالعات خانواده و ازدحول عمالً نیز » جوانان در مدیریت ازدواج ایشان

شـدن ازدواج   از فـردي  ،شرح و تفسیر تحوالت مربـوط بـه نقـش خـانواده در ازدواج    مطالعات مختلف در 

و خـود پیـرو شـدن جوانـان در ازدواج     ) 1389، مهدوي و مشیدي(، فردگرایی )1381و  1380، جمالی بنی(

گرایش به عشـق نـاب   ، و )1388، پور کاظمی(شدن انتخاب در ازدواج  ، عقالنی)1388و  1385، دلخموش(

یـاد   ،خـانواده در ازدواج اسـت   غلبۀ فردگرایی و کم شدن نقشکه به معناي ) 1390، پور و گرامیان جالیی(

خـانواده از حـوزة ازدواج   » رخت بر بستن«در برابر در مطالعات بسیاري نیز  ،این نگاه در مقابل. شده است

گونگی تعامل ؛ از جمله در تفسیر چشده استنقش خانواده در ازدواج جوانان تأکید » بازتعریف«بر جوانان 

، تجـددگرایی  )1390، پـور و گرامیـان   جالیـی (هـا   پیگیري عالئق در عین حفظ سـنت  خانواده و جوانان از

، )1389، کـاران هاشـمی و هم (، گرایش همزمان به سنتی و مدرن )1390، ساروخانی و مقربیان(مآبانه  سنت

، )1386، آزاد و ملکـی (، رفتار منعطف در تعامـل جوانـان و خـانواده    )1388، ذکایی(تغییر و تداوم همزمان 

، مـنش  صادقی فسایی و عرفان(و نظم جدید ) 1392، ها و صادقی فسایی و لوالآور جمشیدي(عمل گزینشی 

  . شده استیاد  )1392

حاصـل از  تحـوالت  نیـز  جوانـان و   مباحث مربـوط بـه   مهم آشکارا خانواده محور ،مطالعات فوقمطابق با 

وضعیت مدرن یا اندازة تغییـر در مدرنیتـه   چگونگی شده است؛ حتی در بعضی موارد  در این حوزه مدرنیته

نظریـات   به عنـوان مثـال،  در این مورد . شده استبر اساس نسبت فاصلۀ فرد با خانواده سنجیده و تعریف 

، بـر  معتقدنـد غربـی   تردر جامعۀ متـأخر » 2مدرنِ متأخر«و یا حتی » 1مدرن اپس«شرایط وجود  بهکه  ترجدید

کـارگزار و   در شرایط جدیدخانواده  کنند و اینکه تأکید میبازتعریف نقش خانواده در زندگیِ فرديِ جوانان 

و  ببرنـد تري از فردگرایی خود بهرة به ایشانآن براي جوانان خود شده است که مطابق  موقعیتیایجاد عامل 
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تعـابیر اکنـون    بـا ایـن  . )2006، 1به لکاردي و روسپینی. ك.ن(د نفرینبیاطور تجربیات آزاد و متفاوتی  همین

در مـورد نقـش خـانواده در    آنچـه را کـه   تأثیر قـرار داده و   تحوالت مهم در خود مدرنیته همه چیز را تحت

هـاي   از آنجا که مدرنیته خود تغییر یافته و ویژگـی  ،به بیان دیگر. به کنار نهاده است شده تصور می ازدواج

دیگـر  نیز تغییر کرده است و مطابق آن  در پیگیري وقایع گذارنسبت رابطۀ خانواده با جوانان متفاوت یافته، 

بـه   در این مورد. کند را تعیین نمی مدرنیتهچگونگی و وضعیت  ر،فاصلۀ بین فرد و خانواده در مدیریت گذا

شود که خانواده در پاسخ بـه شـرایط نـامتعین در زنـدگی جوانـان و نیـز فقـدان         شرح داده می عنوان مثال،

اي بـا   اکنـون رابطـۀ بـازتعریف شـده    یی که قبالً برعهدة دولت بوده، مسئولیت هانهادهاي رفاهی و در نبود 

  . جوانان در امر ازدواج یافته است

خانواده از جنبۀ دیگري نیز در مرکز توجه مطالعات جوانان و گـذار بـه بزرگسـالی قـرار      ،در شرایط جدید

ناپذیر و در فقدان نهادهایی که مسئولیت امـور زنـدگی جوانـان را برعهـده      بینی در شرایط پیش. گرفته است

جوانـان شـانه   ي نولیبرال که باعث شده دولت از زیر بار مسئولیت امور سیاست هاگیرد و در غلبه و تفوق 

از جملـه  جوانان ي گذار به بزرگسالی مسئولیت هاخانواده به تنها نهادي تبدیل شده که همچنان  ،خالی کند

نقش خانواده را در گذار به این امر . همچنان حفظ کرده استتحصیل و ازدواج و حتی گاه مسکن و کار را 

بار دیگر به متن » در حاشیه بودن«رة طوالنی بزرگسالی جوانان برجسته ساخته است و آنها را پس از یک دو

   .مرکز تحوالت زندگی جوانان شده است اکنونخانواده  بدین شکل. زندگی جوانان بازگردانده است

وضعیت جدیدي که در روابط بین جوانان و خانواده پیش آمده است با توجه به با مالحظۀ آنچه گفته شد و 

مقالـۀ   -به عنوان مهمترین وجه گـذار بـه بزرگسـالی    -نقش خانواده در ازدواج جوانان جستجوي فهمو در 

  :که از منظر جوانان دریابددنبال آن است تا ه حاضر ب

 نقش خانواده در حمایت مادي و غیر مادي از ازدواج جوانان چیست؟ .1

دواج چگونـه  آشـنایی، شـناخت و انتخـاب در از    مباحث مربوط بـه خانواده و جوانان در مدیریت  .2

 کنند؟ تعامل می

زیرا آن  ،بیند و به طرف والدین کاري ندارد شایان ذکر است که مطالعۀ حاضر موضوع را از منظر جوانان می

 .داند را شایستۀ مطالعۀ مستقل دیگري می
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  و ازدواج گذار به بزرگسالیهاي  شرایط و زمینه

 ونـامطمئن   ،شـرایط نـامتعین  . شرایط نـامتعین اسـت  ر یتأثتحت گذار جوانان به بزرگسالی بیش از هر چیز 

 مطالعات گـذار بـه بزرگسـالی    بسیاري ازدر جوانان است که وجود آن  یویژگی عمومی زندگ ،آمیز مخاطره

بازارهـا را پویـاتر و    ،شـدن  که جهانی کنند مطرح می) 38: 2010( 1بالسفلد و میلزدر این باره . شود تأیید می

آنهـا نتیجـه   . از زندگی روزمره کرده است  طریق عدم قطعیت را جزئی آنناپذیرتر ساخته و از  بینی پیشالبته 

نـامطمئن و   را اشـتغال امنیـت اقتصـادي را کـاهش داده و     )شدن شی از جهانینا(گیرند که عدم قطعیت  می

جدیـد  در جهـان   بزرگسـالی  به جوانان گذار عمومی تصویر ،مطابق با چنین شرایطی .ساخته است منعطف

امري که بطور طبیعـی بایـد از سـوي     شده است؛ه  و پیچید ناپذیر بینی شلوغ، پیش نامتعادل، نامتعین، گذاري

در   به عنـوان مثـال  (  اثر مخاطرهکه معتقد است ) 2009( 2هاینتز این بارهدر  .تعدیل شودرفاهی مهار و رژیم 

سـاختارهاي خـانوادگی تصـفیه    البتـه  شـرایط اشـتغال و     به وسیلۀ رژیم رفاهی، امکانات آموزشی،) ازدواج

ي دولت، نهادها و سیاست هاتأثیر  کند که گذار به بزرگسالی کماکان تحت تأکید می )2009( 3جونز .شود می

چگونگی گذار جوانان بـه بزرگسـالی   در بررسی  نیز بالسفلد و میلز و ،)2010( 4شوول. الگوهاي رفاه است

 گیرند و به مقایسـۀ نتـایج سیاسـت    هاي رفاهی را به عنوان متغیر اصلی در نظر می رژیم) از تحصیل به کار(

کننـد کـه    می بیان) 2010(بالسفلد و میلز . پردازند می به بزرگسالی گذارجوانان در هاي رفاه در راهبردهاي 

شود و بـه   شدن به شکل نهادي و مطابق با ساختارهاي رفاهی فیلتر می عدم قطعیت ناشی از نیروهاي جهانی

هاي نهادي و سـاختارهاي اجتمـاعی    سازمان به همین دلیل. یابد ي اجتماعی خاص جهت میگروه هاسوي 

ـ  اثر نیرو -مثل خانواده -اند که به طور تاریخی رشد یافته ت را کـاهش یـا افـزایش    هاي دخیل در عدم قطعی

) 38 :همان(متفاوت است  ،مختلف رفاهیِ هايِ گیرند که اثرات عدم قطعیت در رژیم آنها نتیجه می. دهند می

نامالیمات ناشـی از شـرایط عـدم    از جوانان بسیار بیشتر  ،به علت نوع رژیم رفاهی ،مثالً در بعضی کشورها

شـود و   گونۀ نابرابري توزیـع مـی   در درون هر کشور عدم قطعیت به ،از سوي دیگر. یرندپذ میتأثیر  قطعیت 

شـوند   با مشکالت عدم قطعیت هم بیشتر روبرو می ،آنها که در طبقات پایین قاعدة هرم اجتماعی قرار دارند
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ی که راهبردهاي جوانان در برخورد با شرایط نامتعین تـابع  دارندآنها تأکید  ،به عالوه). XVII :2010، 1ترِمل(

 )2010( شوولطور مشخص ه ب). 2010بالسفلد و میلز، (کنند  رفاهی است که در آن زندگی می  از آن رژیم

دهـد کـه    پـردازد و نشـان مـی    به مقایسۀ نوع رژیم رفاهی و چگونگی پاسخ به شرایط سخت و نامطمئن می

خـود از جملـه تـدارك     گذار راهبردهاي متفاوتی را در مدیریت مختلفهاي رفاهی  چگونه جوانان در رژیم

  . گزینند می آوري بر مسکن و گذار به خانوار مستقل، ازدواج و فرزند

د انواع ده نشان می دیگري است که مطالعات ،به بزرگسالیدر نقطۀ مقابل تأکید بر اثر رژیم رفاهی در گذار 

اثـرات   از نگاه ایشـان . اند در تعدیل شرایط نامطمئن زندگی جوانان چندان توفیقی نداشته 2هاي رفاهی رژیم

در ایـن بـاره   . انـد  بـوده هاي رفاهی عمـالً نـاتوان از تغییـر در آن     است که رژیمبوده مخاطره آنچنان عمیق 

رفـاهی   هـاي  رژیـم معتقد اسـت  اما  ،کند رفاهی را تکذیب نمی هاي رژیمهر چند اثر  )3: 2010( 3کرتسوس

آمیز در  مخاطره عناصرِ ،که در شرایط جدید کند میوي تصریح . ث تفاوتی در شرایط جدید نشده استباع

دهـد کـه    اي را شـکل مـی   شـده  شود و بنابراین موقعیـت زیسـت   هاي زندگی توزیع می ها و مکان تمام زمان

انـد   هاي رفاهی نیز نتوانسـته  انواع رژیم ،مطابق بحث وي. گسترشی فراتر از مرزهاي فقط کار و اشتغال دارد

شـرایط نـامتعین بـر تمـامی فضـاي       ،از این منظـر . ایجاد کنند محیطی تفاوت ضعیت جوانان در چنیندر و

که  شدهي نشان داده در مطالعات دیگر. هایی مثل ازدواج نیز وارد شده است و در حوزهزندگی سیطره یافته 

بـا   مطـابق ). 2006، به لکّـاردي . ك. ن(اي و موقعیتی یافته است  نامه گذار به بزرگسالی هیئتی فردي، زندگی

کـه مطـابق آن جوانـان خـود      ایجـاد شـده  نوعی همشکلی در گذار رفاهی  هاي رژیمدر انواع  چنین تعبیري

کنـد کـه جوانـان در چـه رژیـم رفـاهی زنـدگی         در این شرایط فرقی نمی. کنند سرنوشت خود را تعیین می

بـر اسـاس   . ر روبـرو هسـتند  ناپـذی  بینی آمیز و پیش بلکه به هر حال آنها با شرایط نامطمئن، مخاطره ،کنند می

کند چگونگی مدیریت خود ایشان اسـت و گرنـه بـاالخره     آنچه بین جوانان تفاوت ایجاد می ،یدریافتچنین 

هـم  . یابد اي می که خانواده اهمیت ویژهدر واقع از همین جاست . دهستنهمه جوانان با چنین شرایطی روبرو

و نهادهاي برآمده از رژیم رفاهی  سیاست هاضمن بررسی اثر  )2010( و هم بالسفلد و میلز )2010( شوول

 هـاینتز . انـد  و نهادها را با خانواده و چگونگی مـدیریت گـذار مـورد توجـه قـرار داده      سیاست هاتعامل آن 

                                                      
١Tremmel  

2
گرا  کار، خانواده اما در اینجا منظور رژیم رفاهی لیبرال، محافظه ،توان فهرست کرد انواع متفاوتی از رژیم رفاهی را می ،هر چند بنا به تعاریف مختلف  

  .و سوسیال دمکرات است

٣ Kretsos 
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ساختارهاي خـانوادگی  به وسیلۀ  رژیم رفاهی، عالوه بر )مثالً در ازدواج(  تاکید دارد که اثر مخاطره )2009(

دررویی  دهند که جوانان براي ساختن دوبارة نظم و رو نشان می) 2006(لکّاردي و روسپینی  .شود یتصفیه م

 1سـوارتز و اُبـرایِن   ،در همین جهت. کنند با شرایط نامتعین به خانواده متکی هستند و فعاالنه با آن تعامل می

دهـد   شرح مـی نیز  )2009( جونز. گویند ها در مدیریت گذار می از روابط جدید فرزندان و خانواده )2009(

کـردن تحصـیل و    تـر  مردان جـوان در جهـت طـوالنی    بخصوصها در طبقۀ متوسط از جوانان و  که خانواده

به همین دلیل اسـت کـه ویـن و    . کنند نهایت گذار کندتر حمایت میدر دستیابی به مدارج باالتر تحصیل و 

حتـی در امـر   . کننـد  بر ضرورت برگرداندن خانواده به کانون مطالعات جوانـان تأکیـد مـی   ) 2006( 2وودمن

دهند که خانواده و والدین فعاالنـه در تشـکیل زوجیـت     نشان می) 2006( 3سولیوان و رزاُجونز، ازدواج نیز 

محتواي دن به والدین درشکل دادهد که  نشان مینیز ) 2002( 4هیث ،به همین ترتیب. فرزندان دخالت دارند

بـه طـور   . شرایط زندگی جدید فعاالنه درگیرند با توجه بهازدواج و ایجاد تغییر در آن مطابق عالئق جوانان 

کند که خانواده در تقابل با عدم قطعیت و مخاطراتی که در زندگی  از آن بحث می) 2006(مشخص لکّاردي 

این خانواده اسـت کـه بـه     ،به عبارت دیگر. ار استد میدان ،جوانان و در گذار به بزرگسالی آنها وجود دارد

هـاي تحصـیل، کـارآموزي، اشـتغال، اوقـات       پردازد و هزینـه  کنترل شرایط پرمخاطره در زندگی جوانان می

در حیطـۀ  پیش از این ها  بسیاري از این. شود فراغت، استقالل یافتن، تهیه مسکن و ازدواج آنها را متقبل می

اند  ها آنها از زیر بار این وظایف شانه خالی کرده اما اکنون با نولیبرال شدن دولت ،وظایف دولت رفاهی بود

ارجاعِ  شود خانواده در فضاي بی به همین دلیل است که گفته می. اند ها به اجبار بر آنها گردن نهاده و خانواده

انواده در جهـان  خـ  از ایـن منظـر  . مرجـع جوانـان شـده اسـت     ،شدن اي و جهانی حاصل از تغییرات توسعه

 ؛نمایـد  نمـی آمیـز   جوانان تنها نقطۀ ارجاع و لنگري مطمئن است که مخاطرهگذار به بزرگسالی  آمیزِ مخاطره

دهد کـه بـه همـین     او شرح می. شود و همیشه وجود دارد ي آن از فرد دستخوش تغییر نمیحمایت هایعنی 

هـاي   واند عدم اسـتمراري را کـه مشخصـۀ سـاخته    ت آفریند که می خانواده اشکالی از استمرار زمانی می دلیل

کـه گـذار   » خـانوادة جدیـد  «از نظر لکّـاردي ایـن    .5زده و از سر راه بردارد ايِ جوانان است برهم نامه زندگی

بطور بسیار دقیقی پروفایل نهادهاي مدرنیتۀ دوم را بازخوانی  ،سازد را به بزرگسالی پایدار می جوانانطوالنی 

                                                      
١ Swartz and O’Brien 
٢ Wyn and Woodman 
٣ Jones, O’Sullivan and Rouse 
٤ Heath 
٥ counterbalancing 
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کننـده بلکـه از خـالل قواعـدي      شـدن را نـه از خـالل قواعـد تنظـیم      که فرآیندهاي فردي نهادهایی ؛کند می

از دیـد او اگـر   ). 34و  33 :همـان (دهـد   هاي فـردي را مـی   سازد که اجازة بازي آزاد انتخاب پذیر می امکان

: همـان (اي اسـت   نامه آزمایشی و یا زندگی روي دیگر آن منظرِ ،رفتن از مسئولیت یک روي سکّه است طفره

اي آشکار از ظهور مدرنیتۀ دوم  از این منظر خانواده و حضور بالمنازع آن در زندگی جوانان خود نشانه ).35

  .)همان(. نامه و ساختن خود مهمترین وجه آن است که ساختن زندگی است

  تاریخچه موضوع

بسـیاري از   ،از یـک سـو  . هاي بسیار گوناگونی مطرح است جنبه ،در بحث نقش خانواده در ازدواج جوانان

از جملـه  . تـوجهی افـزایش یافتـه اسـت     دهد که عاملیت جوانان در ازدواج به شکل قابل مطالعات نشان می

کنـد   مطرح مـی  »ها و امیدها ها، واقعیت آرمانجوانان و ازدواج؛ « با عنواناي  در مطالعه) 1382(جمالی  بنی

جوانان اعم از دختر و پسر نسـبت بـه گذشـته     ،هاي وي مطابق با یافته. شدن است ر حال فرديکه ازدواج د

پذیرنـد و بنـابراین روز بـه روز عاملیـت      هاي بیشتري را در فرآیند به اجـرا درآوردن ازدواج مـی   مسئولیت

نیز در مطالعۀ  )1392و  1388( دلخموش. گذراند بیشتري را در آن عرصه در رقابت با خانواده به نمایش می

جوانـان در   ،مطـابق کـار وي  . شـدن اسـت   ي ازدواج در حال تغییر و مدرنارزش هادهد که  خود نشان می

که نشانۀ فردگرایی و برعهده  -را» برابرنگري«و » خودپیروي«عاد يِ ازدواج ابارزش هامقیاس سلسله مراتبیِ 

را » مراتبی سلسله«و » شدگی محاط«االتر و ابعاد هاي ب در مرتبه -ي بیشتر در ازدواج استمسئولیت هاگرفتن 

. دهنـد  تري قـرار مـی   در جایگاه پایین -گرایی و سپردن مسئولیت ازدواج به خانواده است که نشانۀ خانواده-

شـدنِ انتخـاب در ازدواج تأکیـد     نیز بر غلبۀ عقالنیت در انتخاب یا به تعبیر دیگر فـردي ) 1388(پور  کاظمی

نیز جهت حرکـت در شـیوة همسـرگزینی را بـه سـوي      ) 1389(ترتیب مهدوي و مشیدي به همین . کند می

  . دهند انتخاب فردي و عشق تشخیص می

سازد که  مرور مطالعات آشکار می ،شدن ازدواج است شدن و فردي هایی که حاکی از مدرن علیرغم دریافت

 بیـان ) 1389(هاشـمی و همکـاران   . اند کننده باقی مانده ها نیز در این عرصه تعیین همچنان خانواده و سنت

به همـین  . کنند که اکثریت قاطع جوانان معتقد به شیوة بینابین سنتی و مدرن در انتخاب و ازدواج هستند می

جـددگرایی  دارند کـه نـوعی ت   در تحلیل تحوالت ازدواج زنان بیان می) 1390(ترتیب ساروخانی و مقربیان 

گیري نوعی مدرنیتۀ بومی یا ایرانـی   آنها این امر را به شکل. مآبانه در انتخاب همسر شکل گرفته است سنت

 زمینهدر همین . اند ها متجددانه به پیگیري عالئق خود توجه یافته کنند که در آن زنان با حفظ سنت تعبیر می
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کننـد کـه علیـرغم اهمیـت      بطۀ ناب گیدنز مطـرح مـی  نیز با مالحظه مفهوم را) 1390(پور و گرامیان  جالیی

نیـز توجـه بسـیار    ) از جمله خـانواده (دوست داشتن و رضایت عاطفی در ازدواج، جوانان به عوامل بیرونی 

  . دارند

آشکار در ازدواج را به نوعی انعطاف دوگانه از سـوي جوانـان و خـانواده     سرگشتگیمطالعات بسیاري این 

در تحلیـل گـذار جوانـان بـه بزرگسـالی علیـرغم آنکـه میـل بـه اسـتقالل و            )1388( ذکایی. کنند تعبیر می

گیـرد کـه    اما نتیجه می ،دهد شدن جوانان تشخیص می شدن را در مناسبات خانوادگی و اجتماعی دموکراتیزه

م مطـابق بـا نگـاه وي علیـرغ    . تجربۀ جوانان در گذار به بزرگسالی فرآیندي از تغییر و تداومِ همزمان اسـت 

روندي از همگرایی و تفاهم متقابل  ،دارند هاي خود ابراز می و سلیقه ارزش هاها در  اختالف نظري که نسل

به عبارت دیگر، علیرغم فردگرایی، جوانـان همچنـان   . گذارند را نیز در تعامالت رفتاري خود به نمایش می

ایـن مسـئله را بـه انعطـاف     ) 1386(آزاد و ملکـی  . کننـد  هاي خویش حفظ مـی  وابستگی خود را به خانواده

ین سنت و مدرنیته در ایران ماندگاري عناصـر سـنتی در عرصـۀ    کنند واینکه در چالش ب خانواده منتسب می

ها بیشتر از سـایر نهادهـاي    در این معنا خانواده. ها مثل دین، بسیار کمتر است خانواده، به نسبت سایر عرصه

ها، صادقی فسـایی   در همین زمینه جمشیدي. اجتماعی نسبت به شرایط بیرونی منعطف و آمادة تغییر هستند

هاي زندگی مدرن در خانواده در  کنند که در جهت بازتعریف ویژگی روندي را مطرح می) 1392(ر آو و لوال

هـاي مدرنیتـه و افـزایش میـزان      از منظر ایشان این بازتعریف در جهت کـاهش آسـیب  . حال تکوین است

زینشی عمـل  براساس مطالعۀ ایشان افراد در مواجهه با مظاهر زندگی مدرن گ. مندي از مزایاي آن است بهره

به همین ترتیب صادقی فسـایی  . کنند مندي بیشتر باز تعریف می کنند و شرایط را در جهت انطباق و بهره می

شـدن   دهند که چگونه خانواده فعاالنـه بـا تغییـرات ناشـی از جریـان مـدرن       نشان می) 1392(منش  و عرفان

ت مختلف اثر منحصر به فرد خانواده در در این باره مطالعا. دهد کند و نظم جدیدي را شکل می برخورد می

نشـان   )1392(میربـاقري و ابراهیمـی    به عنوان مثـال، رساند؛  مدیریت جریان ازدواج جوانان را به اثبات می

دهند که خانواده همچنان بیشترین تأثیر را بر رفتارهاي جوانان در مسـائل مربـوط بـه ازدواج دارد و یـا      می

نقش خانواده را در انتخاب و ازدواج جدي و تعیین کننـده تشـخیص   ) 1389(زاده، کرمی و سلطانی  حقیقی

امـا   ،دهند جهت انتخاب همسر با والدین مشـورت کننـد   هاي آنها جوانان ترجیح می مطابق با یافته. دهند می

  .خودشان تصمیم بگیرند
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گذاري و  سیاستیرغم است که عل تا بدان حدخانواده در مدیریت ازدواج جوانان  برخورد فعاالنه و منعطف

که حتی به تضـعیف نهـاد خـانواده انجامیـده      -دخالت دولت و نهادهاي عمومی در امور خانواده و ازدواج

ي هـاي دریافـت شـده از سـوي نهادهـا      هـا پیـام   خـانواده عمـالً   -)1389مقـدم،   راد و عزلتـی  قانعی(است 

 دهد که خانواده و جوانان پیـام  نشان می) ب 1382(جمالی  بنی. کنند می پاالیشرا  گر گذار و مداخله سیاست

را کـه از سـوي دولـت و سـایر نهادهـاي      ي رسـمی خـانواده و ازدواج   سیاسـت هـا  هاي بیرونی برآمده از 

بـه  . کننـد  پذیرند دنبـال مـی   کنند و فقط آنهایی را که می تصحیح میرد یا  ،شود گر اعالم و اعمال می مداخله

خانواده و  ،در عرصۀ مدیریت زندگیِ جوانان بخصوصها  شود که در بعضی از عرصه دلیل مطرح می همین

  . کنند دولت مسیرهاي متفاوت و حتی گاه متعارضی را طی می

اي را بـه   رفتـار بازاندیشـانه  مـدیریت ازدواج  در هـا   جوانان و خانوادهدهد که  بندي مطالعات نشان می جمع

توان از نـوعی تجـددگرایی سـنت مآبانـه سـخن گفـت کـه براسـاس آن          این باره می در. گذارند نمایش می

نیـز مطـرح   . شـود  رفتارهاي مدرن از طریق ساختارها و روابط سنتی و مشخصاً از طریق خانواده مهـار مـی  

مدرن  هاي ها جنبه از این منظر خانواده. اند هاي ایشان به نحوي با هم کنار آمده شود که جوانان و خانواده می

 بـه عنـوان مثـال،    ؛انـد  ها را در این عرصه قبول کـرده  اند و جوانان نیز مدیریت و نظارت خانواده را پذیرفته

بـه همـین   . مدیریت انتخاب بر عهدة خود فرد و مدیریت فرآیند ازدواج بر عهدة خانواده قرار گرفته اسـت 

زدواج و سـاختن آن بـا هـم هماهنـگ     ترتیب مطالعات نشان داده است که فرد و خانواده بـراي مـدیریت ا  

هاي مدرن به رفتاري گزینشـی رو   نیز مطرح است که خانواده براي مدیریت مسئلۀ ازدواج و جنبه. شوند می

پـذیرد و بعضـی    هاي مدرن را مـی  خانواده براي مدیریت امر ازدواج بعضی از جنبه ،بر این مبنا. است  آورده

خانواده در برخورد با تغییرات ناشی از مدرن شدن و در مدیریت  نظريمطابق با چنین م. دکن می رددیگر را 

در این باره نشان داده شده است که مـثالً جوانـان   . کرده استآن نظم جدیدي را در روابط با جوانان ایجاد 

  .دنماین اما خود انتخاب می ،کنند در انتخاب همسر با خانواده مشورت می

  شناسی پژوهش روش

از تعامالت جوانان و خانواده در ساختن و  1فهم و نیز ایجاد توصیفاتی پرمایه به دنبالمطالعه این از آنجا که 

مدیریت ازدواج است و نیز به علت آنکه در جستجوي درك و تفسیر جوانـان از نقـش خـانواده در ازدواج    

نسـبت بـه جهـان تجربـه      پذیرا  که روش کیفی دیدي نیز بدان دلیل. برد بهره میاز روش کیفی  ،ایشان است

                                                      
١ thick descriptions 
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هـاي نظـري    اي را بـراي دریافـت   و نیز امکان ویژه )5 :2004، 1به فلیک، کاردورف و اشتاینکه. ك.ن(دارد 

مطالعـه از انـواع   . است آورد به طور خاص در این مطالعه مورد توجه هاي روزمره فراهم می مبتنی بر تجربه

زیرا فضاي کار بیشـتري بـراي    ،کند استفاده می 2روش تحلیل کیفی تماتیک به ویژههاي تحلیل کیفی  روش

ضمن آنکه  .گذارد گیرد و دست او را براي ساختن مقوالت مختلف و ترکیب آنها بازتر می محقق در نظر می

و نیز تفسیرهاي نظري مختلـف را در  امکان استفاده از دستاوردهاي تحقیقاتی پیشین  ،عالوه بر تجربی بودن

 .آورد موضوع مورد بررسی فراهم می

کنـد بـا ابـزار     گونه که رولستون مطرح مـی  زیرا آن ،مصاحبه است آوري اطالعات در این تحقیق ابزار جمع

از تجربـۀ   4هـاي واقعـی   و گزارش) 12 :2013، 3به برینکمان. ك.ن(هاي قابل اعتماد  توان به داده مصاحبه می

در فرآیند تعامـل    مصاحبه ،عالوهه ب). 298 :2014 ،5به رولستن. ك. ن(کنندگان دست یافت  زیستۀ مشارکت

کند و بنابراین بازنماییِ کاملی از زندگی  هايِ روزمرّه را منتقل می تري از تجربه هاي عمیق چهره به چهره الیه

  ).16 :،2007 6به راپلی. ك.ن(آورد  روزمره فراهم می

ساختاریافته ضـمن   زیرا مصاحبۀ نیمه ،است 7ساختاریافته یمهدر شکل مصاحبه نیز مطالعه متکی بر مصاحبۀ ن

مـی  به اندازه کافی نیز منعطـف   ،آنکه متمرکز بر سؤاالت و محورهاي از پیش تعیین شده براي گفتگو است

  . کند ایجاد می ،شود هایی که مهم تشخیص داده می و آزادي عمل مناسبی را براي دنبال کردن آن جنبه باشد

 بـود مورد توجـه   9ها نمونه انتخابو چگونگی  8هاي انتخاب ها نیز دو موضوع رویه ن نمونهدر مشخص کرد

متغیرهاي سن، جنس، وضع تأهـل و   ،بر اساس این دو رویه ).2007 ،10و مرکنز 57 :2014به راپلی، . ك.ن(

  .طبقه مورد توجه قرار گرفت

هـاي   افرادي کـه ضـوابط رویـه   . پذیرفتصورت ها  هاي عمومی از جمله پارك ها در مکان اجراي مصاحبه

 ،پذیرفتنـد  در صورتی که دعوت به مصـاحبه را مـی  . شدند به مصاحبه دعوت می ،کردند انتخاب را تأمین می

شـد   گیري و مصاحبه تا جایی که احساس مـی  نمونه. شد ها در فضاي پارك یا در دفتر کار انجام می مصاحبه

                                                      
١ Flick, U., Kardorff E. V. and Steinke 
٢ thematic 
٣ Brinkmann 
٤ factual 
٥ Roulston 
٦ Rapley 
٧ semi-structured 
٨ selection procedures 
٩ sampling 
١٠ Merkens 
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 25 ،اي که مورد پرسش قرار گرفـت  بر این اساس تعداد نمونه. ادامه یافت ،شود اطالعات جدیدي تولید می

زن  11مـرد و   10در نظر گرفته شد که شـامل    براي تجزیه و تحلیل نفر 21بود که در تحلیل نهایی تنها  نفر

 . است

بـدون کـدهاي    هـا  برد که در آن داده سود » ها کدگذاري برآمده از داده«در تحلیل نیز مطالعه حاضر از شیوة 

ها از خـود   در این وضعیت هم کدها و هم مقوله. دنشو ها کدگذاري می پیشینی و صرفاً با توجه به خود داده

و  1نویسـی  ها به دقـت واج  هاي حاصل از مصاحبه داده .شوند اي تجربی ایجاد می گونه آیند و به  ها برمی داده

ها اضافه شد تا بعداً براي تحلیـل   لی نیز بر دادههاي تحلی در حین کدگذاري یادداشت. شدسپس کدگذاري 

 : ها بر اساس سه مرحلۀ زیر تجزیه و تحلیل شد سرانجام داده. کار آیده بخشی از متن ب

  ؛)304 :2014به رولستن . ك.ن(ها از طریق ایجاد کدها  تقلیل داده .1

  ؛)به همان. ك.ن( ها یا ساختن منظومۀ معانی ها از طریق ایجاد مقوله سازماندهی مجدد داده .2

بیرون آوردن تعـدادي از   ،هدف تحلیل تمی. ها که مبتنی بر تحلیل تمی است بازنمایی و تفسیر داده .3

هاي مختلـف را در یـک    است که تم» تم فراگیر«ها یا یک  از داده» تم جامع«ها و نیز توسعۀ یک  تم

 ). 14و  13. ص.، ص2009، 2سالدنا(کند  روایت منسجم به هم وصل 

  بررسی شواهد ؛خانواده، جوانان و ازدواج

که خـانواده   ازدواج جوانان  در مطالعۀ حاضر در بررسی نقش خانواده در ازدواج جوانان به سه حوزة اصلیِ

هـا از آن سـه حـوزه روابـط خـانواده و جوانـان        سپس بر اساس دریافـت . شود نظر می ،در آن حضور دارد

هـاي   حـوزة دوم بـه جنبـه   . شـود  ي خانواده از جوانان مربوط مـی هاحمایت حوزة اول به . شود استنتاج می

. مربوط به انتخاب نظر دارد و حوزة سوم دربرگیرندة مسائل مربوط به آشنایی و شـناخت در ازدواج اسـت  

  . هاست ازدواج بسیار بیشتر از سایر حوزهحمایت از تراکم روابط خانواده و جوانان در موضوع 

  انان در ازدواجخانواده و حمایت از جو

  مفروض بودن حمایت خانواده .1

                                                      
١ transcribing 
٢ Saldaña 
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امـا وجـوه و شـدت آن در     ،هر چند حمایت خانواده از فرزندان در ازدواج اجماالً همیشه مورد تأکید است

هاي خـانواده در   هاي مختلف حمایت در عین حال تأکید بر جنبه. یابد هاي مختلف اشکال متفاوتی می بیان

 حمایـت  در موارد بسیاري به شدت بر جنبۀ ماديِ. استي اجتماعی مختلف نیز بسیار متفاوت گروه هابین 

دختر بیست و دو سالۀ مجرد و دانشجوي روانشناسی که در حـال  . شود تأکید می از ازدواج جوانان خانواده

  :دارد در این باره اظهار می ،کند تحصیل است و با والدین خود زندگی می

 بایـد  اون دیگه .کنه می کمک داره پدرم و بیشترش ولی ،دیگه کنم جمع پولی یه .کنم کار باید که خودم... « 

  »1)96-9( .بکنم کمکی بتونم نکنم فکر زیاد خودم) باخنده( کنه جمع

سـالۀ   26شود که دختر دانشـجوي   اهمیت این وجهه از حمایت خانواده آنچنان معمول و طبیعی قلمداد می

کند به شـکل امـر مفـروض بـا آن روبـرو       وقت که به صورت مستقل در تهران زندگی میمجرد با کار تمام 

  :شود می

 فکـر  مـن  دیگـه  کنند فکر باید آدم ..  خونوادة دیگه که اونا ]چیزها جور این و جهیزیه در مواردي مثل... [« 

  »)164-19(کنم  نمی

اما مشابه چنین نگـاهی در   ،شدیدتر استهر چند مفروض بودن این مسئولیت براي خانواده در نزد دختران 

دیـپلم و بـا کـار     سی و شش سـالۀ مجـرد و داراي تحصـیالت فـوق     مردحتی  .بین پسران نیز مشهود است

  :دارد خانوادگی در باره حمایت پدرش از ازدواج احتمالی وي اظهار می

 فشـار  خونـه  بگیم ام خونه پیش پول دیگه االن نداره مشکل زندگی ...اول براي که هم بیچاره اون حاال... « 

  »)240-15( کنه می رم اولیه خرج اون خره می ام خونه بیاریم

شایان ذکر است مفروض بودن حمایت مادي خانواده از ازدواج فرزندان تا بدان حد است که حتی افـرادي  

ر مـدیریت ازدواج  از طبقه پایین که به ناتوانی خانواده در حمایت از ازدواج خود اطمینان دارنـد بـاز هـم د   

از جمله پسر جوان بیست و دو سالۀ کارگر کـه ضـمن پـذیرش    . دارندي خانوادگی نظر حمایت هاخود به 

هاي ازدواج همچنان به کمک دیگر اعضاي خانواده و یا خویشاوندان  ناتوانی خود و والدین در تأمین هزینه

 :دارد ازدواج خود اظهار میهاي  وي در بارة چگونگی تأمین هزینه. خود امیدوار است

                                                      
1
   .کنندة پاراگراف است شمارة دوم مشخصکنندة مصاحبه و  ها شمارة اول مشخص در ارجاعات به مصاحبه 
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 میبخـوا  اگر هم ما اگه باالخره .کنند یم کمک برادرام خانواده از يمقدار هی خودم از يمقدار هی آآآآ خوب«

 باشه یکس مثالً ينجوریا تر آبرومندانه مثالً مقدار هی کنه کمک باشه یکس دیشا بگم يجور چه میریبگ ساده

   »)129-3( خونواده تو دیشا باشه داشته و هوامون که

هـاي   نقش خانواده در تأمین مقدمات ازدواج گاه آنچنان مورد تأکید است که ناتوانی ایشان در تأمین هزینـه 

 هـا از  شود که ترس جوان  در مواردي تأکید می. شود ازدواج به عنوان بازدارندة مهم ازدواج جوانان تلقی می

 ازدواج و زنـدگی  مشـکالت  پـس  تواننـد از  نمی نکند کمک آنها به خانواده اگر که است آن دلیل به ازدواج

   .برآیند

  در ازدواجاز جوانان حمایت معنوي خانواده  .2

حمایت هاي غیرمادي و  در موارد بسیاري بر جنبه ،همراه با تأکید بر حمایت مادي خانواده از ازدواج جوانان

سالۀ مجردي که دانشجوي سـینما و در حـال   پسر بیست و هشت . شود تأکید مینیز ها  ي معنوي خانوادهها

  :دارد تحصیل است در اهمیت حمایت معنوي خانواده از ازدواج احتمالی وي اظهار می

 از کـوهی  خودشـون  چـون  ،کـنن  کمکم باید فکري حداقل نخوام کمک من ام مالی اگه خانواده مطمئناً... « 

 شـاید  حـاال  .بکـنن  تـونن  مـی  کمکـم  خیلی حال هر به .گرفتن عروس ،دادن زن ... پسر تا دو مثالً ان تجربه

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

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

 کمک هم هستش گیري تصمیم باالخره هم هستش اش مالی هم مختلفی طرق به حاال خوب هم حمایت... « 

 رو راهـی  یـه  داره دونـه  نمـی  خـودش  ازدواجشه وقت شاید فرزند یه بینی می موقع یه .هستش مادر و پدر

 کـه  کـنن  می کاري یه افتن می هم سختی به اینکه کما مادر و پدر اینو و شه می درست ازدواج با ره می اشتباه

  »)280-7( .کنن  کمکش .کنه ازدواج بچه اون حتی

3. خانواده در مدیریت گذار به بزرگسالی و ازدواج  بیش از اندازة مسئولیت  

کند که مسئولیت گذار کندروي ایشان را نیـز برعهـده    خانواده در حالی از جریان ازدواج جوانان حمایت می

از . اي شود مسئولیت دوگانهن امر باعث شده است که خانواده در ارتباط با سرنوشت فرزندان درگیر یا. دارد

 ،هـاي تحصـیلی آنهـا را بپـردازد و از سـوي دیگـر       از گذار کندروي فرزندان حمایت کند و هزینه ،یک سو

این امر تحمیل بـار  . )1396: جمالی به بنی. ك.ن( ازدواج ایشان را مدیریت کند و فرآیند آن را تسهیل نماید
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باید وظیفۀ تازه بر دوش نهاده شـدة   طرفزیرا خانواده از یک  ،بیش از اندازه به خانواده را سبب شده است

ایـن همـه در   . بـار ازدواج جوانـان را حمـل نمایـد     ،دیگر طرفگذار کندروي جوانان را مدیریت کند و از 

ي متوجه خانواده را مسئولیت ها) که لوازم خاص خود را نیاز دارد(اي شدن خانواده  شرایطی است که هسته

ي ناتوان مسئولیت هانتیجه، برعهده گرفتن . اً با شکل سنتی آن غیرقابل مقایسه ساخته استدر ازدواج اساس

  .نهایت فرسودگی خانواده استدر کننده و 

، به عنوان مثال. کند ها براي حمایت را تصفیه می خانواده درخواست ،در بسیاري مواردمطابق با شرایط فوق 

طبقـۀ  در  بخصـوص  -دختـران از ازدواج جوانـان تنهـا در مـورد    کامل حمایت  ،هاي مطالعه بر اساس یافته

اشـاره   ،سی سالۀ متأهل و دانشجوي دکترا که داراي کار تمام وقت است زن. یابد می واقعصورت  -متوسط

وي در آن  خـود گشـته و   فـراهم  توسط خـانواده  عموماً مثل آن و جهیزیه مثل وي ازدواج دارد که مقدمات

  ). 258-13(نقشی نداشته است 

التدریسـی دارد نیـز گـزارش     لیسـانس کـه کـار حـق     سالۀ متأهل با مدرك فوق 27 زنهمین تجربه از سوي 

  :شود می

 ازدواج  واقعـاً  نباشـه  اگـه  دختـر  خـانوادة  چه پسر خانوادة چه ساپورت یعنی ؛مهمه خیلی ساپورتشون... « 

 هاشـون  سـاپورت  همـین  سـر  دیگه بود پررنگ خیلی هم شون نقش .باشه موفقی ازدواج تونه نمی هیچوقت

 مـادرش  پـدر  اونور از کامل جهیزیۀ دادن بهم جهیزیه خودم مادر و پدر حاال مثالً اینکه... بود  پررنگ خیلی

 بدسـت  خودمـون  خواسـتیم  می رو اینا همه اگه .بود مهم خیلی اینا .دادن ما به خونه ،دادن رو ازدواج هزینۀ

  »)313-20( دیگه شد می بد خیلی خوب ،بیاریم

گـزارش  در امر ازدواج از سوي خانواده را  کاملتجربه حمایت  ،اند مردانی که ازدواج کرده به همین ترتیب

دو عامـل   ،دهـد کـه جنسـیت و طبقـه     مقایسۀ تفاوت دیدگاه جوانان در ایـن موضـوع نشـان مـی    . کنند نمی

زنان بیشتر بر اهمیـت خـانواده در   . کننده در به فعل درآوردن حمایت خانواده از ازدواج جوانان است تعیین

» کمـک «در حالی که در مورد مردان تنهـا اظهـار بـه ضـرورت      ،کنند ها و لوازم ازدواج تأکید می ایجاد زمینه

اینکـه خـانواده توانـایی حمایـت از ازدواج     حتی گاه نسبت بـه  . شود خانواده در مدیریت ازدواج مطرح می

به عالوه مردان در بیشتر موارد بر ضرورت رسیدن . دارند تردیدهاي بسیاري ابراز می ،فرزندان را داشته باشد

  . کنند به استقالل در تسهیل ازدواج تأکید می

  ناتوانی خانواده در پیش بردن ازدواج .4
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که نسبت به نقـش خـانواده در ازدواج فرزنـدان و بـر عهـده       علیرغم تأکید بسیاري مطابق با چنین شرایطی

تردیدهاي بسیاري نیـز نسـبت بـه توانـایی خـانواده در بـه سـرانجام         ،وجود داردي آن مسئولیت هاگرفتن 

کنـد   سالۀ کارگر که در تهران به همراه برادر خود زندگی مـی  22پسر مجرد . شود میرساندن ازدواج مطرح 

سـاله کـه داراي    27متأهـل   مـرد یـا  ) 108-3(کند  میرا در حمایت از ازدواج وي رد توانایی خانوادة خود 

لیسانس و کارمند قراردادي در بخش دولتی است در آنچه که براي خود وي در این باره اتفاق افتاده اسـت  

  :گوید می

  »)152-7( .بود کم اش مبلغ خیلی خوب اما ،بله کردند کمک هم خانواده حدودي تا«

وجـود   ،مسئله حتی در باره دخترها هم که تأمین هزینۀ ازدواج ایشان براي خانواده امري مفروض استاین 

لیسانس و نیز کارمند شرکت حسابرسی که همزمان به کار تـدریس نیـز    سالۀ دانشجوي فوق 24دختر . دارد

  :ندک در حمایت از ایشان در مسئلۀ ازدواج اشاره می  به ناتوانی خانواده ،پردازد می

...  بگیرن عروسی ما واسه بتونن اصالً که نیستن شرایطی در هامون خانواده .نداریم رو هامون خانواده حمایت«

)21-151(«  

  :گوید در همین موضوع دختر سی سالۀ داراي لیسانس و کارمند در یک شرکت خصوصی می

 چـون  ،کـنم  حسـاب  خودم پول روي باید باشم جهیزیه تهیۀ فکر به بخوام اگه حاال ازدواج براي خب... « 

  »)82تا  80-1( ندارند اندازي پس صورت اون به چون... کنم  حساب تونم نمی خونواده کمک روي

سـازد کـه    ي ازدواج، آشـکار مـی  مسـئولیت هـا  بررسی برآورد جوانان از قابلیت خانواده در برعهده گرفتن 

اعتقاد به ناتوانی خانواده . یابد صورت واقع می ها در ازدواج، علیرغم پذیرش اصل آن، کمتر حمایت خانواده

جوانـان در درك  نکتـه آنکـه   . شـود  اما در بین زنان نیز مشاهده مـی  ،نماید هر چند در بین مردان شایعتر می

آنهـا ضـمن آنکـه    . اند اي با ایشان رسیده ها در حمایت از ازدواج دارند به فهم همدالنه مشکالتی که خانواده

وقوف خود بـه مشـکالت خـانواده را نیـز آشـکار       ،کنند هاي ازدواج همراهی می أمین هزینهخانواده را در ت

  . سازند می

التدریسی دارد همراهی و همدلی جوانان و خـانواده را   لیسانس که کار حق سالۀ متأهل با مدرك فوق 27 زن

  :کند گونه توصیف می این
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 هزینـۀ  خـوان  می ،برام بگیرن خونه خوان می حاال که ادبی فشار مادرش و پدر به ترسه می باشه پسر اگه... « 

 کشـه  مـی  خجالـت  اینکـه  یا یه مالی ساپورتهاي نگران ،است جهیزیه نگران باشه دختر اگرم .بدن رو ازدواج

  »)399-20(کنم  ازدواج خوام می اینکه کنم مطرح باید چرا ندارم خواستگار که من گه می مثالً دیگه

کنـد در   و داراي لیسانس ارتباطات که داراي کار است و با والدین خود زندگی می نیز دختر سی سالۀ مجرد

  :گوید شرح مشکالت خانواده در مدیریت موضوع می

 هـاي  هزینـه  و قسـط  و قرض بار زیر چقدر دیگه خدا بندگان .کردند را کاراشون خودشون مادرا و پدر... « 

  »)168-10( .نیست منطقی اصالً نظرم به .برند غریب عجیب

صـنعتی اسـت در بـارة     لیسـانس مـدیریت   سالۀ کارآفرین که داراي تحصیالت فوق 30 زنبه همین ترتیب 

  :گوید ها در حمایت از فرزندانشان می ناتوانی خانواده

  »)307-18(کنن  ساپورت رو هاشون بچه تونن نمی اوقات بعضی .دارن هزینه خودشون ها خانواده«

  کم شدن نقش خانواده .5

ناتوانی خانواده در ادارة تحصیل و ازدواج جوانان باعث بر عهده گرفتن نقش بیشتر جوانان در امر ازدواج و 

پسر مجرد کارگر . آن نیز به نوبۀ خود سبب تفوق نوعی فردگرایی در مدیریت گذار به بزرگسالی شده است

  :گوید لت خانواده در ازدواج خود میکند در میزان دخا ساله که در تهران به همراه برادر خود زندگی می 22

 سـه  مـثالً  دارم بزرگتـر  خـودم  از داداش من اآلن(.)  که نیستند اینجوري مثالً ندارند کار زیاد ام خانواده... « 

 ازدواج خـواي  مـی  گـن  می نداره باهاشون کاري خانواده .نکردن ام ازدواج) اا( باالیه ام شون سن دارم تا چهار

  »)107-3( .نیست مهم زیاد اونا نظر یعنی ؛کنیم نمی دخالت ما .نکن ازدواج خواي می کنی

گیـري   التدریسی دارد در شرح نقش خانواده در تصمیم لیسانس که کار حق سالۀ متأهل با مدرك فوق 27 زن

  :دارد ازدواج خود اظهار می

 مـون  تصـمیم  ما جورایی به چون ،باشه مهم گیري تصمیم توي شون نقش تونستن نمی خیلی کنم می فکر... « 

  »)317-20( کردیم تالش خیلی هم بخاطرش و بودیم گرفته رو

  مسئولیت فرد در مدیریت ازدواج غالب شدن  .6

هـایش،   شود خـانواده علیـرغم تـالش    مطابق با چنین شرایطی و به علت آنکه از سوي جوانان احساس می

در . د امري مفروض در راهبري ازدواج شـده اسـت  ناتوان از مدیریت موضوع است، اعتقاد به نقش خود فر
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ي مسئولیت هـا این مورد، گرایش قابل توجهی در جوانان نسبت به برعهده گرفتن تمام یا حداقل بخشی از 

چهـل سـالۀ مجـردي کـه کارمنـد در بخـش دولتـی و دانشـجوي دورة          مـرد . ازدواج به وجود آمده اسـت 

  :گوید لیسانس است در این باره می فوق

-4... ( بـدم  انجـام  بایـد  خـودم  که یه اي هزینه یه خرجی یعنی ؛گرفت نخواهم کمکی قاعدتاً خانواده از... « 

 تـوقعی  همچـین  مـن  ولـی  ،نـداره  مشـکل  بکنه کمکی بتونه که هست اینجوري مالی نظر از پدرم) ... 172

  »)224-4... ( باشم مستقل بدم انجام و کارام خودم که کردم سعی خودم .نداشتم

لیسانس در مدیریت پروژه است و با والدین خـود   اي که داراي مدرك  پسر جوان مجرد بیست و هفت ساله

  :کند کند و حتی از نظر طبقاتی در سطح باالیی است تأکید می در تهران زندگی می

 و تالشـم  ولـی  ،بـود  اینجـوري  صددرصـد  شه نمی... مستقل  کامالً... م کن مینفکر  اصالًبه کمک خانواده «

 »)155-14( .کنم می

سـالۀ دانشـجو در رشـتۀ     20دختر مجرد . شود چنین تمایلی به استقالل حتی در بین دختران نیز مشاهده می

  :گوید کند در این باره می داروسازي که در خوابگاه زندگی می

 دوسـت  خیلـی  ولـی  هسـت  فراهم برام که شرایط این با حاال ... باشم مستقل خودم دارم دوست خیلی... « 

 هستن رسوماتی و رسم درگیر همون بیشتر ها خانواده) ... 208-16( .بگیرم کمک جامعه یا خانواده از ندارم

 مـن  ولـی  ،دیگه چیزهاي و خونه حاال پسر ... خانوادة کنه فراهم باید دختر کامل طور به را جهیزیه حاال که

 یعنـی  کـنن  شروع صفر از دارن دوست رو همدیگه انقدر اگه خودشون پسر و دختر که دارم دوست خودم

  »)214-16( .بیاد بدست همکاري با باشه مشترك بتونه چیز همه

  :گوید در همین موضوع دختر سی سالۀ داراي لیسانس و کارمند در یک شرکت خصوصی می

 سـطحی  یـه  بـه  کـاري  نظر از که همین است جهیزیه بحث هم باشم داشته مالی تمکن یه دارم دوست ...« 

  »)82تا  80-1(باشم  داشته خودم براي دائم شغل یه بتونم که برسم حدنصابی یه به برسم

یا حتی نهادهایی که در ایـن  (دارند بدون کمک خانواده  که جوانان ضمن اینکه اذعان می نکتۀ بسیار مهم آن

امـا در انتسـاب مسـئولیت مقـدمات      ،نخواهند توانست از پس مقدمات ازدواج برآینـد ) کنند امر مداخله می

هاي محکمی نیز در توانایی اقـدام   ضمن اینکه تشکیک -کنند گیري به خود نیز تردید نمی ازدواج و تصمیم

گیرنـد کـه توانـایی تسـلط بـر       آنها در حالی مسئولیت مسئله را به گـردن مـی  . به چنین امري در ذهن دارند

 ). 1396: جمالی به بنی. ك.ن(موقعیت را نیز ندارند 
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  مسئولیت دولت  و مسئلۀازدواج  .7

 آنهـا سازد  مطالعه آشکار می ،ندا علیرغم نقشی که جوانان براي خانواده و فرد در شکل دادن به ازدواج قائل

مسئولیت ازدواج  ایشاندر نگاه بسیاري از . دکنن نیز به دولت منتسب میبخش مهمی از مسئولیت ازدواج را 

لیسانس و نیز کارمند شرکت حسابرسی  سالۀ مجرد که دانشجوي فوق 24دختر  .دولت است بر عهدة اساساً

  :گوید پردازد در این باره می است و همزمان به کار تدریس می

 میلیـون  ده االن -خاصـی  حمایـت  چون ،دولته داره عهده به را قضیه این مسئولیت که کسی من نظر به... « 

 در فـرد  خـود  و خـانواده  بعـد  دولته اول .یه سطحی حمایت خیلی من نظر به اصالً حمایته اوج حمایتً  مثال

   »)293-21(دوم  درجۀ

  :دارد ساله که داراي لیسانس و کارمند قراردادي در بخش دولتی است اظهارمی 27متأهل  مرد

 افرادي براي که کنه ایجاد شرایطی یه ولی کنه کمک بتونه مالی لحاظ از واقعاً کنه کمک باید هم دولت... « 

 اونهـام  بتونـه  کـه  باشـه  جایگاهی یه افراد اون برا ندارن تري مناسب وضعیت مالی نظر از حاال فقیرتراند که

  »)287-7( .بدن انجام را شون مراسمات تر راحت

 :گوید سی سالۀ متأهل و دانشجوي دکترا که داراي کار تمام وقت است در این باره می زنبه همین ترتیب 

 اقتصـادي  شـرایط  حال هر به رو اشتغال مثالً کنه فراهم باید را جامعه مناسب شرایط حال هر به دولت... « 

 و زنـدگی  گـذران  بـراش  باشـه  تر راحت و باشه داشته درآمد بکنه کار بتونه جوون که کنه فراهم جوري رو

  »)275-13(...  دیگه نفر یه کنار در حاال

سـالۀ متأهـل بـا مـدرك      27 زننیز در اهمیت نقش دولـت در سـامان دادن بـه ازدواج و زنـدگی جوانـان      

  :گوید التدریسی دارد می لیسانس که کار حق فوق

 یـه  براي یو راحتی شرایط چقدر اینکه کنه می زندگی توش که یه کشوري اول مرحلۀ در کنم می احساس... « 

 بـا  داره شـدیدي  مسـئولیت  واقعاً ازدواج چون بده ازدواج به تن راحت فکر با بتونه که آورده بوجود جوون

 اا باشـم  داشـته  مطمئنـی  آینـده  من تحصیالت نظر از وقتی باشه داشته آرومی محیط کشور وقتی... خودش 

 اونـا  آد برمی دستشون از چکار نفر یه خانوادة مثالً نه نباشه اینها همۀ اگر ولی کنم می ازدواج ... قطعاً خوب

  »)383تا  379-20(کردن  رشد جامعه همین تو هم

  خانواده در مرکز مناقشۀ ازدواج سنتی و مدرن: آشنایی و انتخاب
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ازدواج سنتی و مدرن دو سر طیفی است  ،به بیان دیگر. خانواده در مرکز مناقشۀ ازدواج سنتی و مدرن است

سـالۀ   28در شـرف ازدواج   مـرد . شـود  که هر یک از آنها براساس اندازة نقش خانواده در ازدواج تعیین می

  :دهد کارمند شرکت بیمه که داراي مدرك لیسانس است تفاوت ازدواج سنتی و مدرن را اینگونه شرح می

 نه اینکه یا بشه رد خودش فیلترهاي از و کنه انتخاب خودش رو کیس ینا حاال ... یعنی ... من ... نظر از... «

  »)140-11( .بشه رد خانواده فیلترهاي از و کنه انتخاب خانواده

تأکید بسیار بر انتخاب در ازدواج از سوي جوانان گواه آن است که مهمتـرین جنبـۀ ازدواج از نگـاه ایشـان     

 انتخـاب  هاي مختلف رویکرد جوانان به موضـوع  رویه سازد که میضمن اینکه تحقیق آشکار . انتخاب است

از سـوي جوانـان   سازد که گسترة انتخابِ همسـر   آشکار می ها مصاحبه موارد مختلف. بسیار متنوع استنیز 

. متغیر اسـت  »جانبۀ خانواده نقش همه« و »جانبۀ فرد نقش همه« بین دو قطبتأثیر مسئلۀ سنتی و مدرن  تحت

در هـر  . وجـود دارد معرفی، انتخاب، آشنایی و شـناخت  مختلف ازدواج چون هاي  جنبه ر مورداین مسئله د

بـدین ترتیـب    .شود با مسئلۀ ازدواج می فردنقش خانواده سبب تمایز یافتن نوع برخورد  ،یک از وجوه فوق

اهـم   .آفرینـد  مـی  ازدواجدر مواجهـه بـا مسـئلۀ    را هاي ایشان  خانواده انواع رویهجوانان با  چگونگی تعامل

  .آید هاي فوق در پی می رویه

  کنندة ازدواج همراه با تأکید بر نقش خود در انتخاب خانواده به عنوان تعیین .1

سـی و شـش سـالۀ مجـرد و داراي      مرد. شود در مواردي موضوع انتخاب همسر کامالً به خانواده سپرده می

  :بخشد و مشروعیت می دهد گونه شرح می ینرا ا اولویت دادن به انتخاب خانوادهدیپلم  تحصیالت فوق

 دختري یه یان می اونا صددرصد .بینم نمی من که بینند می رو چیزهایی اونا باالخره .بکنه انتخاب ... خانواده«

 آره...  من خود تا کنه پیدا تري مناسب کیس تونه می بهتر خانواده باالخره...  بکنه زندگی فردا که کنن می پیدا

  »)196-15. (بهتره خونواده بهتره خانواده

اما آشـکارا در   ،در این مورد و موارد مشابه علیرغم آنکه تکیه اصلی فرد بر دخالت خانواده در ازدواج است

کند و نقش خانواده محدود به معرفی و تسـهیل فرآینـد    نهایت این نگاه وجود دارد که خود وي انتخاب می

که سـنتی بـاقی   ) معرفی، خواستگاري، مراسم(این بدان معناست که تنها فرآیند انتخاب است . ازدواج است

گیرنده ظاهر شده  شکاري خود فرد در مقام تصمیممانده وگرنه محتواي انتخاب تغییر یافته و در آن به طور آ

که زوجِ مناسبِ وي را خانواده معرفی کرده و معرفی فوق  متأهل در این مورد به عنوان مثال حتی فرد. است

  :به ازدواج نیز انجامیده است تأکید دارد که خود انتخاب کرده است
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 بلـه  دادنـد  پیشـنهاد  من به بعد کردند انتخاب ادهخانو اول مرحلۀ در بود خانواده اصال ً  انتخاب من همسر«

 راضـی  حاال آمد بوجود اولیه شناخت کم یه حاال و شناخت و گذشت مدتی یه اینکه از بعد حاال< هم بنده

  »)126-7( >انتخابم از بودم

به اهمیت عاملیت در مـدیریت ازدواج   ،حتی در موقعیت ازدواج سنتی ،توان چنین تأکیدي را بر انتخاب می

توان گفت پاسخگویان علیرغم اشـارات متفـاوتی    نیز می). همان(و در تعامل بین خانواده و فرد منتسب کرد 

هاي سنتی و مدرن دارند معتقدند انتخاب زوج از سوي فرد در هر دو شیوة سـنتی و مـدرن امـر     که به رویه

آنها خود را به طور مشخص در مقولۀ سنتی یـا مـدرن جـاي     ،اهیمطابق با چنین نگ. مفروض ازدواج است

در عین حال علیرغم . اندیشند بلکه در این باره بیشتر به ترکیبی از سنتی بودن و یا مدرن بودن می ،دهند نمی

اما ایشان عاملیت خویش  ،گیرد آنکه عاملیت افراد به عنوان مهمترین جنبۀ انتخاب مدرن مورد تأکید قرار می

کننده  خانواده در امر ازدواج تعییننقش زنند و این بیانگر آن است که هنوز  ها پیوند می را به رضایت خانواده

  .است

  تعلیق بین دو شیوة مدرن و سنتی .2

 گیـري  تصـمیم  دردر مواردي جوانان در موضوع انتخاب همسر و اندازة نقش خانواده در آن با نوعی تعلیق 

 ،کند اگرچه فرد بر حق انتخاب خود تأکید می یتعلیق چنیندر . ر بین دو شیوة سنتی و مدرن روبرو هستندد

گیرد و بنـابراین   کند که حتی گاه در انتخاب آخر نظر خانواده را معیار می اما نه تنها نقش خانواده را رد نمی

مند در یک شرکت خصوصی ابتدا بر شـیوة  دختر سی سالۀ داراي لیسانس و کار. کند با خانواده همراهی می

  :گوید کند و در این باره می سنتی ازدواج تأکید می

 ها آدم که هست صورتی اون به هنوز ما جامعۀ سیستم ... مسائل این تو داره تجربه که کسی عنوان به من... «

 یه اینکه خاطر به حاال اینجوري چون همکارا یا دوستان یا فامیل یا بهتره خیلی رو ازدواج مورد کنند معرفی

 اعتمـاد  اون بشه واسطه وسط این کنه معرفی کسی اگر ... اعتمادن بی همدیگه به ما جامعه آدماي هم مقدار

  »)118-1... ( دن می آشنایی به تن آدمها بیشتري آرامش با یعنی گیره  می شکل اولیه

  :کند می تأکیداین در حالی است که وي بعداً در جریان مصاحبه بر ترجیح ازدواج مدرن 

 خـودم  باالخره دیگه االن چون ولی ،کردم می ازدواج سنتی روش به مطمئناً بود تر پایین سنم اگر من اا خب«

 کنـار  در همچنـان  کـه  ممکنـه  حاال .کشم می دوش به رو ام زندگی بار دارم مخود هستم مستقل مالی نظر از

 خودم عهدة به و انتخاب ام خونواده رسیدم استقالل به مالی نظر از هم فکري نظر از هم ولی باشم ام خانواده
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 نـه  کرد زور را کسی میشه نه کالً هم باال سن تو خب اینکه ضمن کنند نمی دخالت دیگه این یعنی گذاشتند

  »)134تا  130-1(. را فکري کرد القا کسی به را چیزي اا شه می

خواهـد خـالف نظـر     امـا از طـرف دیگـر نمـی     ،خواهد انتخاب خودش را داشته باشد وي علیرغم آنکه می

  :کند خانواده رفتار کند و بنابراین در انتخاب آخر مرددانه با خانواده همراهی می

 بـرام  کـنم  می زندگی ام هخانواد با دارم که عمره یک من خب بعد مهمتره برام خیلی خودم خونوادة نظر ...« 

 اونـا  نظـر  که میدم ترجیح یعنی باشم داشته خواهم می هم بعد به این از باشند داشته نظري چه اونا که مهمه

  »)174-1( من واسه هست مالك

پسر جوان بیست و پنج سالۀ مجرد که داراي مدرك لیسانس برق و در حال خدمت سربازي است علیـرغم  

کند که حتی آن را  اما شیوة مدرن انتخاب را نیز نه تنها رد نمی ،گذارد انتخاب صحه میاینکه بر شیوة سنتی 

  :کند تأیید می

 کسـی  خیابون تو بخواد که کسی به نسبت بهتره کنه معرفی معروف قول به خونواده) 5( من نظر به باز ... «

 ایـن  جـور  ایـن  مـثالً  کـه  نیسـت  ها خونواده تو گم می حتماً حاال خوب دختر) 2( من نظر به ... کنه پیدا رو

 قـول  بـه  هم هست خیابون تو هم هست مجازي فضاي تو هم خوب دختر. کنه تهیه اون براي بیاد خونواده

 تـو  معـروف  قـول  بـه  که اي اولیه شناخت همون ولی هست ور این هم هست نونوایی صف تو هم معروف

 معـروف  قـول  به و چیز همه تونه می خودش این دارن همدیگه با که اي اولیه یکسال ماه شش تو ها خونواده

  » )134تا  132-8... ( بده نشون

  :دهد سالۀ دانشجوي دکتري در رشتۀ داروسازي در این باره شرح می 20و یا دختر مجرد 

 پیـدا  شـناخت  اول که مهمه برام خیلی من ولی ،باشه خوب بتونه هم سنتی ازدواج حاال شاید دونم نمی... «

 ترسـم  مـی  هم رو این باز بشم دوست هم مدت یه مثالً بخوام اینکه حاال ولی بشم تعهد یه وارد بعدش کنم

 »)126-16. (ذره یه

  هاي سنتی و مدرن در امر انتخاب ترکیب شیوه .3

ۀ دیگر رودرویی جوانان در مدیریت انتخاب و حل تعارض بین خود و خانواده تأکید بـر حـق انتخـاب    روی

بردن از امکانات خانواده و الجرم پذیرش مـدیریت آنهـا بـر بخشـی از فرآینـد ازدواج       بهرهخود و همزمان 

لیسانس با کار تمام وقت در شـرح تسـلط مسـئلۀ انتخـاب در      سالۀ مجرد و دانشجوي فوق 26دختر . است

  :دارد شرایط ازدواج سنتی و مدرن اظهار می
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 تـونم  مـی  حـداقل ...  نشدم بزرگ سنتی کامال ً  سنتی عۀجام توي من اینکه بخاطر نیستم موافق سنتی با...  «

 سـنتی  نیمـه  زنـدگی  یـه  بتونم که کنم انتخاب و نفر یه مثالً بیام اونا براساس و کنم تعریف خودم معیارهامو

 کـه  یـه  سـنتی  جامعـۀ  قضـیۀ  همون بخاطر دم نمی ترجیح رو مدرن زندگی من همین خاطر به و باشم داشته

 بدن باید )خانواده( اونا رو نهایی تأیید...  شدم بزرگ سنتی جامعۀ یه توي که بکنم اش پوشی چشم تونم نمی

  »)188-19. (باشه تونه نمی خوبی ازدواج نظرم به نکنن تائید تا خوب... 

در اندازة حقـی   ،علیرغم در اختیار گرفتن تمام حق انتخاب در ازدواججوانان  ،بین سنتی و مدرن ترکیبدر 

اي در    شامل نقشی حاشیه تواند می ها این دیدگاه. دارند هاي مختلفی را ابراز می دهند دیدگاه که به خانواده می

  . باشدانتخاب، نقشی نظارتی در کنش ازدواج و نیز نقشی حمایتی در ازدواج 

، خـانواده در نظـارت بـر آشـنایی     موارد متنوعِ تأکید بر نقش خود فرد در انتخاب و همزمان تأکید بر نقـش 

سازمان دادن به جریان ازدواج و حمایت مادي و معنوي از آن آشکارا مؤید باقی ماندن خـانواده در فرآینـد   

باقی ماندن سنت در متن زندگی مـدرن دانسـت کـه در آن خـانواده     نشانه توان  این امر را می. ازدواج است

 ،راهبـرد جوانـان در ایـن رویـه    . ازدواج جوانان خـود بپـردازد  مجبور است علیرغم مشکالت به تدبیر امور 

کننـد و از طرفـی    از طرفـی خـود انتخـاب مـی    . اسـت با هـم  فضاي سنتی و مدرن  امکاناتاز  برداري بهره

. سـازند  مسئولیت اجرا و تأمین مالی ازدواج و حتی تا حدودي مسئولیت تأیید ازدواج را متوجه خانواده مـی 

  :دهد دانشجوي دکتري در این باره شرح می سالۀ 20دختر مجرد 

 آشـنا  هـم  با سال چند که نه هم اینجور حاال مدرن خیلی یعنی ؛بهتره باشه میانه چیزي یه ا کنم می فکر ... «

  .»)122-16( ... .باشه بهتر کنم می فکر اینجور باشه خانواده حضور با کنم می فکر دونم نمی نه یا بشن

  معطوف به موقعیتمدیریت مسئلۀ انتخاب  .4

اي است که در آن علیرغم داشتن نگاه مدرن و  مربوط به رویهدر مدیریت جریان انتخاب تر  نگاه بازاندیشانه

شـود و   مسئلۀ ازدواج به زمان خود و به آنچه که پیش خواهد آمد احاله می ،شود تأکیدي که بر نقش فرد می

 ،راهبرد عمل به تناسـبِ موقعیـت  . اینکه در آن زمان با بررسی موقعیت به تناسب وضعیت عمل خواهد شد

در . است) هر چه پیش آید(وجهی کامالً فعال و بازاندیشانه دارد و بسیار متفاوت از واگذاري امور به تقدیر 

ولی به هر حال در جایی که الزم است فعاالنه خواهـد   ،این حالت نقش خانواده به تناسبِ موقعیت متفاوت

  :گوید سالۀ دانشجوي دکتري در رشتۀ داروسازي در این باره می 20دختر مجرد . بود
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 فاطـرا  در خـوب  کـه  اینـه  دارم دوسـت  و کنم می بینی پیش جوري یه یعنی دارم دوست خودم که چیزي«

 خیلی باشه سنتی هاي ازدواج مثل مثالً بشه واسطه کسی حاال اینکه نه بشیم آشنا بیشتر خودمون باشه خودم

 شـایدم  ببینـه  کنـه  مـی  بررسـی  آد مـی  پیش اش موقعیت آدم داره بستگی حاال دونم نمی هم اونها خوب ولی

  »)114-16( .بشه اونطوري

  مدیریت آشنایی و شناخت

مدیریت آشنایی و شناخت در ازدواج را با دو رویۀ مهم مرتبط نقش خانواده در توان  ها می براساس مصاحبه

هـاي   این دو رویه شامل رویـه . ساخت که البته تا حدودي متناظر با رویکردهاي ازدواج سنتی و مدرن است

اي    ي ازدواج متکی به رویهگیري برا در خواستگاري آشنایی، شناخت و تصمیم. خواستگاري و دوستی است

گیري براي ازدواج وابسته بـه   سنتی با محوریت خانواده است، در حالی که در رویۀ دیگر شناخت و تصمیم

جوانـان در ایـن زمینـه تمایـل     . اي است که قبل از ازدواج پیش آمده است   هاي فردي و روابط دوستانه رویه

  .رندگیی به صورت همزمان بهره بهاي خواستگاري و دوست دارند تا از ظرفیت

  هاي خواستگاري برداري ازامکان آشنایی در فضاهاي مدرن و ظرفیت ترکیب بهره

آورنـد و ضـمن    هـا روي مـی   به ترکیب موقعیت ۀ خواستگاري و دوستیتقریباً تمامی افراد در برابر دو روی

به همین دلیل پس از آشنایی مـدرن و  . گیرند ادامۀ آشنایی را با اطالع خانواده پی می ،پذیرش آشنایی مدرن

ي خانواده بر خواستگاري و فرآینـد سـنتی   حمایت هارسیدن به تصمیم به ازدواج در جهت برخورداري از 

ادامـۀ آشـنایی و    ،پـذیرد  براساس چنین راهبردي حتی اگر آشنایی در محیط مـدرن صـورت   . کنند تأکید می

از این جهـت وابسـتگی بـه    . ت نظارت آنها ادامه خواهد یافتشناخت متقابل با اطالع والدین و یا حتی تح

از آنجـا کـه عـدم     ،به بیان دیگر. شود تا رضایت خانواده به یک امر محوري تبدیل شود خانواده موجب می

آنها به عنـوان کنشـگران عقالنـی     ،براي جوانان خساراتی به بار آورد  رضایت خانواده ممکن است در آینده

 نظـر عنصـر مـورد    چنـین شـرایطی  در . کننـد  هاي سنتی تأکید می توأمان هم بر عاملیت فردي و هم بر جنبه

خواهند انتخـاب   آنها می. عاملیت آنها در موضوع انتخاب است توجه بهمدرن عمدتاً  پاسخگویان از ازدواجِ

سنتی صورت پـذیرد تـا کماکـان از    هاي  ها و آیین دواج مطابق رویهاما در عین حال از ،مطابق میل آنها باشد

لیسانس که بـه صـورت تمـام     سالۀ در حال تحصیل در مقطع فوق 24 زن. حمایت خانواده برخوردار بمانند

  :گوید هاي مدرن و سنتی می کند در طرح ترکیب بین ظرفیت وقت نیز کار می
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 خیلـی  کنـه   مـی  معرفـی  کـه  کسـی  کنم می فکر چون ،ندارم ستدو  اصالً که رو کنه معرفی بهم کسی اینکه«

 یـا  آقا اون مثال ً  اون که برسه نتیجه این به باید فرد یه خود قطعاً  که کنم می فکر...  دونه نمی من از را چیزها

 ایجـاد  نفـر  دو در مشترکه حس اون باید اون گم می ولی ،ها دارم قبول رو سنتی ازدواج ... منه مناسب خانم

 بـین  بایـد  دیدنـه  اون دونم نمی حسه اون ولی خواستگاري اسم به باشه سنتی اقدام یه اقدامشون اولین بشه

 انتخاب پسره واسه بشینه مادره مثال ً  که نیست اي جامعه دیگه ما جامعۀ چون بگیره صورت نفر دو اون خود

  »)161-21( .کنه انتخاب دختره واسه مادره یا کنه

  :دهد شرح میوي در این باره 

 یـه  بـا  و بشـه  شـروع  مدرن اتفاق یه با یعنی ؛دارم قبول رو اش وسط حد دادم توضیح که همینجور من ...« 

 کنن  می فکر گانه بچه خیلی راحت خیلی بینیم می داریم که یه اتفاقی مدرن از ام تلقی ا .بشه کنترل سنتی اتفاق

 گـن  مـی  هسـتن  هـم  بـا  مـثال ً   دیـدم  مـن  سـال  پـونزده  ده .دن مـی  طـولش  خیلـی  دارن دوست رو هم که

 همو نفر دو این آقا که کنند نمی حمایت اصالً ها خانواده افته نمی اتفاقی هیچ اما اند جریان در هامونم خانواده

 هم درد به اصالً خوب رسن می نتیجه این به همدیگه مثل شدن عادي و شدن تکراري از بعد .دارند دوست

 بگـه  بیاد من مادر که شه می این اش صرف سنتی .شه می اش مدرن اینکه کنترل بدون کامالً یعنی خوردن نمی

 اش تعدیل من نظر به .شه می پدرت مادر انتخاب اونم که کن ازدواج این با شما خوبه خیلی هست آقایی یه

 اگـر  ... بعد) 5( تا دو این تلفیق بشه کنترل ها خانواده دید با و بشه شروع مدرن اتفاق یه با یعنی ؛بکنن باید

 »)175-21. (کنم می انتخاب رو سنتی قطعا ً  باشه سنتی و مدرن بین انتخاب به قرار

تصمیم  -آشنایی تحت نظارت خانواده -خواستگاري«هم شامل یافتن ازدواج جریان فرآیند  ،در این روایت

تصـمیم بـه    -تحـت نظـارت خـانواده   شـناخت   -اطالع به خـانواده  -آشنایی« دربرگیرندةو هم » به ازدواج

 20دختر مجرد . نکته آنکه در هر دو رویه حضور خانواده پرقدرت است. خواهد بود» خواستگاري -ازدواج

  :گوید سالۀ دانشجوي دکتري در رشتۀ داروسازي در شرح این موضوع می

 برسـن  همدیگه شناخت به دارم دوست باشه طریق هر از حاال یعنی ؛باشه بهتر اونجوري آره دم می ترجیح«

 ها خانواده به بعدش بشن آشنا حاال مدت یه ... که باشه نامزدي اسمش شاید حاال زیادي مدت یه...  نفر دو

 بعـدش  باشـن  داشـته  اول تعهـدي  یـه  ها خیلی مثل اصالً تونم نمی چون بعد و بشن آشنا هم باز بدن اطالع

 یـه  مـثالً  نفـر  یـک  مثالً مدت یه کنید فرض مثالً...  .باشه سخت اونجوري کنم می فکر بشناسن رو همدیگه

 ها خانواده به بعداً بخورن هم درد به ممکنه حاال که کردن فکر اگه حاال بعدش بشن آشنا آقایی یه با خانمی
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 و بودن اُکی بودن خوب هم با ها خانواده یعنی خانواده حضور با اگر و بشه بیشتر آشنایی هم باز بدن اطالع

تا  116-16... ( .کنن فکر ازدواج به تونن می موقع اون هم با بدن ادامه تونن می که کردن حس هم خودشون

126(«  

، بدون دادن تعهدي به طرف مقابل از حیث ختم شدن مسئله به ازدواج، اي بدین ترتیب مطابق با چنین رویه

به ارادة خود  جریان ازدواجو بنابراین  پذیرد صورت مینظر خانواده  از طریق روابط کنترل شده زیرشناخت 

بلکـه متناسـب بـا     ،البته همیشـه همشـکل نیسـت    اي چنین رویهبکارگیري . رود میو زیر نظر خانواده پیش 

هـایی فرآینـد    مـثالً در موقعیـت   ؛یابـد  اشکال متفـاوت مـی   ،هایی که هر فرد از موقعیت خود دارد دریافت

سـالۀ در حـال تحصـیل در مقطـع      24 زن. شـود  نیـز کوتـاه مـی   شناخت و آشنایی بسیار طوالنی و گـاهی  

 تحـت نظـارت خـانواده    کند اگرچه معتقد به انتخاب فـرد  لیسانس که به صورت تمام وقت نیز کار می فوق

زیرا معتقـد اسـت    ؛گرداند اي بسیار کوتاه می   اما مدیریت جریان آشنایی و شناخت را موکول به دوره ،است

شـرح  . شـود  مـی  جریـان ازدواج مخدوش شدن وابسته شدن ایشان و بنابراین باعث  شدن این دوره طوالنی

  :ایشان در این باره اینگونه است

 شـه  مـی  رو هـا  شـرایط  کـم  یـه  که اوال ً  کنم می فکر کار محیط حاال تو  مثالً  کنم می فکر اولیه شناخت اون«

 آقـا  ایـن  یـا  خـانم  این که سنجید را ها شرایط کم یه شه می ظاهري لحاظ از یعنی سنجید ظاهر به همینجور

 کـم  یـه  هـا  لحاظ این از رجوع ارباب با شون برخورد طرز کردن صحبت طرز همون .نه یا آد می من به اصال ً 

 از مـن  کـه  گه می خانم یه به آد می آقا یه مثالً و بگیره صورت خواستگاري قراره اگر بعد .شد متوجه شه می

 ایـن  از بیشـتر  ولـی  ،بیرون برن برخورد تا سه دو حتی مثالً خوبه من نظر به نداره اشکال .آمده خوشم شما

 بـا  شـما  کـه  بزرگیـه  ضربه یه و بدي اتفاق خیلی ... یه بدي اتفاق این و شن می وابسته سرعت به که ... نشه

 دو کافیـه  نظـرم  به یعنی ؛بگیره صورت ازدواجی اصالً که نیست قرار که شی وابسته اش به و شی آشنا کسی

 کـه  بشـن  سـنتی  خواسـتگاري  یه وارد و ندن طولش این از بیشتر دیگه ،تا پنج چهار حتی یا برخورد تا سه

 .شـه  گرفتـه  مثبـت  جـواب  صددرصد نیست قرار که بشه تفهیم این که گم می و باشن جریان در ها خانواده

 »)173-21( .بشن عقد مرحلۀ وارد بعد بگیره صورت شناخته

نقش خانواده در شیوة انتخاب محدودتر تعریف و تنها بـه پـس از خواسـتگاري     وجود دارد کهنیز ردي امو

زمانی  -ها خواهد بود که البته زیر نظر خانواده -در این صورت پس از طی فرآیند شناخت. شود منحصر می
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. شـود  وارد فرآیند خواستگاري مـی  و رسد به قطعیت می ،فرد از حیث اینکه انتخاب درستی داشته استکه 

  :دارد دختر بیست و دو سالۀ مجرد و دانشجوي روانشناسی در این باره اظهار می

 شدم آشنا باهاش من مسلماً خواستگاري یعنی آشنایی از قبل که هم زمانی دیگه دارم ها مالك سري یه من«

 بـا  شـن  آشـنا  بایـد  پـدرها  مادرهـا  شـاید  خواستگاري جلسۀ تو نکنم فکر موقع اون دیگه زیادي حدود تا

 »)94-9( ... همدیگه

  گیري بحث و نتیجه

مهمترین پایۀ حمایت از جوانان در تحصیل و ازدواج است؛ ضمن آنکه در مقابله با عـدم قطعیـت    ،خانواده

 در همـین حـال نبـود سیاسـت    . دار و مهمترین نقطۀ ارجـاع اسـت   موجود در زندگی ایشان نیز یگانه میدان

یی مثل آموزش مسئولیت هاجوانان و نیز شانه خالی کردن آن از  از حمایت در روشن از سوي دولت رفاهیِ

یی بیش از حد توان در مدیریت گذار به بزرگسالی مسئولیت هاو آموزش عالی باعث شده است تا خانواده 

نـدارد و بنـابراین    اختیار در ار جوانان حمایت براي الزم منابع است که خانواده حالیاین در . بر عهده گیرد

. یابد تا به شکل مناسبی به مدیریت وقایع خاص در زنـدگی ایشـان مثـل ازدواج بپـردازد     توانایی آن را نمی

گـذار بـه    در انـدازه  از بـیش  مسـئولیت  برعهـده داشـتن   محتمل است خانواده بـا  ،مطابق با چنین شرایطی

نوعی ابهـام در نقـش خـانواده در    آن، بروز نتیجه  .گیرد قرار فرسودگی آشکار بزرگسالی جوانان در معرض

  . گذار به بزرگسالی جوانان و نیز نوعی عدم قطعیت در ازدواج ایشان است

جوانان به اجبار خود را درگیر راهبـري همزمـانِ    ،در طبقات پایین بخصوص ،در شرایط فرسودگی خانواده

د وظایفی بیش از ساز آنها را مجبور میضمن آنکه  وضعیتاین . یابند می تحصیل، اشتغال، استقالل و ازدواج

سرنوشـت  دارنـد  کـه خـود    آورد مـی در ایشان بـه وجـود   این احساس را نیز  ،حد توان خود برعهده گیرند

هاي گذار را به ناتوانی خود تعبیر  است با این شرایط جوانان شکست در برنامه محتمل. سازند را می یشخو

ایـن امـر    .ار نوعی فردگرایی آمیخته با احساس ناتوانی در مـدیریت زنـدگی شـوند   کنند و از این بابت دچ

) 2009(و فرالنـگ   )2007( فرالنگ و کارتمـل  شناسان مختلف از جمله واقعیتی است که مورد اشارة جامعه

  . در مفهوم خطاي شناختی مدرنیتۀ متأخر است

با ترکیب حق انتخاب خود و همزمان سود بـردن از  در رودررویی با مشکالت جوانان اما در فرآیند ازدواج، 

در این باره آنهـا  . گذارند از مدیریت ازدواج را به نمایش می و منعطف حمایت خانواده، رفتاري عملگرایانه

 ،گیرنـد  هاي متفاوتی که در تعامل با خانواده در موضوع انتخاب، آشنایی و شـناخت پـیش مـی    علیرغم رویه
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نقش خـود   تصریحآورند و ضمن  هاي خواستگاري و دوستی قبل از ازدواج روي می عموماً به ترکیب رویه

 و مـادي  حمایـت  و ازدواج جریان به دادن البته سازمان و آشنایی بر نظارت در خانواده نقش بر ،انتخاب در

ازدواج در جهـت  بـه   پس از آشنایی مدرن و تصمیمِاست که به همین دلیل . کنند میتأکید  نیزمعنوي از آن 

 مدیریت در ،بدین ترتیب. کنند ي خانواده بر خواستگاري و فرآیند سنتی تأکید میحمایت هابرخورداري از 

 هـاي  هخواست با ها خانواده گیرد که مطابق آن می شکل ها خانواده و فرزندان جدیدي بین جوانان روابط گذار

خود را نیز از  حمایت اما ،دنپذیر می انتخاب و آشنایی در را آنها فردگرایی و استقالل و دنآی می کنار جوانان

آنها  از حمایت ادامۀ با همراه جوانان فردگرایی شناختن رسمیت این به معناي به. دنکن می حفظ همچنان آنها

 مانـدن  بـاقی  ،سوي دیگر ایـن امـر  . در عرصۀ ازدواج است »قدیم وظایفادامۀ  با همراه جدید فضاي«و یا 

ماندن سنت در متن زندگی مدرن و یا مدیریت سنتی امـر   و همین طور باقی مدرن ازدواج فرآیند در خانواده

   .مدرن است

 فرآینـد  روي دیگـر مـدیریت   ،ها و جوانـان  گرفتن موضعی بازاندیشانه در مدیریت ازدواج از سوي خانواده

هاي منعطـف و   رویه ،موقعیت ها و هم جوانان در مدیریت ازدواج بسته به هم خانواده. است ازدواج جوانان

نشانۀ شرایط جدیدي است کـه در آن جریـانی    ،رفتار بازاندیشانه. آفرینند متفاوتی از مدیریت موضوع را می

هـا و   رفتـار خـانواده   ،با تعمیق چنـین تحـوالتی  . آید یافتن مجدد به وجود می ریختن و شکل دائمی از درهم

گیري پیگیري منافع  شود و عمدتاً با جهت یشانه و عملگرایانه میجوانان در تعامل با یکدیگر منعطف، بازاند

 ها به نفع جوانان در پیگیري گـذار از خواسـت   این بدان معناست که معموالً خانواده. گردد جوانان دنبال می

به همین دلیل است که . گیرند گذرند و براي حمایت از جوانان تمام منابع خود را به کار می هاي خود درمی

شایان ذکر است ایـن امـر در مـورد طبقـات     . شود مهمترین نقطۀ اتکاي جوانان در جهان جدید می ،انوادهخ

نتیجه آنکـه در مـدیریت گـذار و ازدواج     .یابد میحمایت دارند مصداق کمتري براي کمتري  پایین که منابع

 کنـار  جوانـان  هـاي  خواسـته  بـا  آنهـا  .شود منعطف گشته و بر پایۀ تعامل تنظیم می جوانان با خانواده روابط

چگـونگی ازدواج  امـا   ،کنند می حمایتآنها همچنان از و پذیرند  می را ایشان فردگرایی و استقالل و آیند می

شـاید بتـوان گفـت نـوعی فردگرایـی سـاختاریافته و یـا فردگرایـی         بر این اساس . کنند تعیین مینیز آنها را 

زندگی جوانـان همچنـان    علیرغم آنکه ،آنمطابق که  است نافتتوسعه یدر حال مهارشده در زندگی جوانان 

وجـه   اما فردگرایی بازاندیشـانه نیـز   ،ماند میباقی عوامل ساختاري مثل خانواده، طبقه و جنسیت  تأثیر تحت

   .ودش میگذار به بزرگسالی  مهم
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 جوانان در مـدیریت ازدواج خانواده و رساند که  مطالعۀ حاضر را بدان دریافت می آنچه مطرح شدمجموعۀ 

بـه نظـر   هـر چنـد   در این بـاره  . آیند بلکه حتی به نحوي با هم کنار می ،گیرند نه تنها در مقابل هم قرار نمی

اما شرایط سخت براي جوانـان و فقـدان سـاختارهاي     ،شوند ها معموالً منعطف ظاهر می رسد که خانواده می

آنها مجبور به کنار آمدن بـا خـانواده     شود تا هی نیز باعث میکار نظام رفا کننده و چارچوب محافظه حمایت

 که البته بسیار متفـاوت از  -توان از پدید آمدن نوعی مدرنیتۀ بازاندیشانه با توجه به تحوالت فوق می. گردند

مدرن با شرایط بومی  وضعیتنیز سخن گفت که در آن  -مدرنیتۀ دوم یا مدرنیتۀ متأخر مورد نظر بک است

  .شود ترکیب می
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  ).2(13. فرهنگ در دانشگاه اسالمی .»هاي دانشجویی با تأکید با ازدواج
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). جامعه شناسی معاصر سابق( مطالعات توسعه اجتماعی ایران. »والدینشان به تفکیک خاستگاه طبقاتی

2)4(.  

 ازدواج و علل مؤثر بر آن یهنجارشکن زانیم یبررس« ).1392( .هیمرضـ  ی،میابراه و زهرا ي،باقرریم« .

 .358-339، )7(3. یفصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالم
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This qualitative study, by semi-structured interviews and based on young 

people's views, is to know how young people and their families, in interactions 

with each other, manage young people's marriages. Sample consists of ٢٥ 

young peoples who are men and women, married and unmarried, and also from 

different ages and classes. Selection procedure is information-oriented and 

designed based on maximum variation and extreme cases. The research shows 

that the main burden of young people's marriages is on the shoulder of the 

family. It is enforced by traditional family roles in managing young people's 

marriages, as it is paralleled by, and accumulated with, new responsibilities, 

which are related to managing young people's educational aspirations and also 

their efforts for making an independent life. Since family does not have enough 

resources and simultaneously have to cope with different tasks, it inevitably 
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would be faced with an unbearable and exhaustive situation, in addition to, 

probable pressure and intensified and increased inequality. The study also 

shows that relationships between young people and their families in managing 

marriages are based on reciprocal actions and also flexible interactions. Parents 

accept young people's right to make decisions and conduct their marriages, 

whereas young people, instead of rewarding family supports, embrace 

traditional procedures and acknowledge family interferences. This means that, 

whereas young people reflexively manage their marriages, families have 

beneficially remained efficient in supporting modern marriage processes. On 

these bases new order in managing young people's marriages is under 

construction. 
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