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مطالعه حاضر با هدف ش��ناخت فرآیندهایی از زندگی جوانان که مانع ازدواج ایشان می شود ،با روش کیفی
ب��ر اس��اس بیانی که جوان��ان از تأخی��ر در ازدواج ارائه می دهند و تحلیل و تفس��یری که از موقعیت می س��ازند،
در جس��تجوی ش��ناخت عوامل تأخیر ازدواج جوانان مطابق با روایت خود ایش��ان اس��ت .این مطالعه بر اساس
ِ
مصاحبۀ نیمه س��اختاریافته با نمونه ای متش��کل از  25فرد  19تا  40س��اله انجام گرفته و از شیوۀ تحلیل تماتیک
س��ود برده اس��ت تا بر اس��اس آن مقوالت و مضمون های اصلی تعیین کنندۀ تأخیر در ازدواج استخراج و تحلیل
ش��ود .مطالعه نشان می دهد که مسئلۀ مهم در بازداشتن جوانان از ازدواج ،نداشتن شغل است که باعث کاستی
زندگی پس از ازدواج می ش��ود .شرایط نامطمئن ،مسئلۀ مهم دیگری است که
در اطمینان نس��بت به توانایی ادارۀ
ِ
با پیش بینی ناپذیر کردن زندگی و ترس از آینده باعث تأخیر در ازدواج می شود .در این میان ،ناتوانی خانواده در
حمایت از ازدواج فرزندان شدت مسئله را مضاعف می سازد .تلۀ گذار به بزرگسالی و شلوغی زندگی ،به عنوان
ِ
دو مفهوم جدیدی که در این مطالعه معرفی می ش��وند ،دو عامل دیگر تعیین کننده در بازداش��تن از ازدواج است.
مسئلۀ مهمی که به طور ویژه از سوی زنان مطرح می شود ،نگرانی از انتخاب نشدن است .ترس از محدود شدن
آزادی نیز هم در مردان و هم در زنان ،مطرح می گردد .مسئلۀ بی اعتمادی به جنس مخالف که نتیجۀ روابط بین
دو جنس و گرایش به دوستی های خارج از ازدواج است ،به واسطۀ ترسی که از ازدواج ایجاد می کند ،مانع مهم
 .1رئیس گروه مطالعات مدیریت ،مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی ،وزارت ورزش و جوانان ،تهران ،ایران (دکترای تخصصی جامعهشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران،
						
ایران) (نویسنده مسئول)
 .2دانشیار ،جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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جاودزا عناوم و ناناوج

دیگری در ازدواج جوانان تلقی می شود .در مواردی ناآشنایی با ازدواج و زندگی متأهلی و در نتیجه سردرگمی در
چگونگی راهبری و مدیریت آن ،مانع مهم دیگر ازدواج جوانان تلقی می شود .سرانجام بیان می گردد که پیچیده
و سخت  شدن ازدواج به عنوان پدیده ای جدید ،بازدارنده ای مهم در ازدواج جوانان است.
واژگان کلیدی :جوانان ،جوانی ،گذار به بزرگسالی ،ازدواج و موانع ازدواج

10

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شامره 51 :بهار 1400

مقدمه

ازدواج جوانان در ایران همواره یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی و محور گفتگوهای سیاس��تی بس��یار
بوده اس��ت .به تبع آن مسئلۀ «مش��کالت و موانع ازدواج» نیز همیشه به عنوان یکی از موضوعات کلیدی عرصۀ
مطالعات و سیاس��ت های اجتماعی مطرح بوده است .شاید هیچ حوزه ای از امور جوانان به اندازۀ ازدواج شاهد
سیاست گذاری و طرح های اجرایی مختلف و متنوع نبوده باشد .سند «سیاست ملی جوانان جمهوری اسالمی
ای �ران» 1در فصلی مس��تقل و مفصل به سیاس��ت گذاری ازدواج جوان��ان پرداخته اس��ت (« .)54 :1384برنامۀ
س��اماندهی ازدواج جوان��ان در برنامۀ چهارم توس��عه» )1383( 2و «آیین نامۀ اجرای��ی» 3آن ( )1383نیز به زعم
خود بر ساماندهی ازدواج جوانان متمرکز بوده است« .قانون تسهیل ازدواج جوانان» 4حتی اهتمام به امر ازدواج
را وارد ح��وزۀ قان��ون می کند ت��ا ضمانت اجرایی محکم ت��ری در این حوزه ایجاد نماید .در «سیاس��ت های کلی
جمعیت» ( :1393بند  )2و «سیاس��ت های کلی خانواده» ( :1395بندهای  ،9 ،6 ،4و  )14نیز مس��ئلۀ ازدواج
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .به همین ترتیب در «قانون برنامه شش��م توسعه» :1395( 5مواد  ،102 ،94و )104
و در «برنامۀ ملی کنترل و کاهش طالق» ( )1395نیز به طور وس��یعی موضوع ازدواج پیگیری می ش��ود؛ ضمن
آنکه اهتمام به این موضوع س �رانجام در «قانون اهداف ،وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» 6به عنوان
بخش��ی از وظایف وزارتخانه معین می شود .علیرغم تمامی این فعالیت ها ،مسئلۀ ازدواج همچنان باقی و محل
مناقش��ه و گفتگوهای بس��یار و نیز عرصۀ رقابت های سیاس��ی پردامنه اس��ت .به همین دلیل انبوهی از مطالعات
ً
که تنها به مس��ئلۀ مش��کالت و موانع ازدواج می پردازد ،ش��کل گرفته است .مطالعات فوق عموما به بحث تأخیر
در ازدواج نظر داش��ته و اینکه این وضعیت در پی چه فرآیندها و نتیجۀ چه عواملی بوده اس��ت .بس��یاری از این
مطالع��ات که گاهی حتی به نگرش س��نجی نزدیک اس��ت ،بر مطالعات کمی تکیه دارد و ب��ه جنبه های ذهنی و
معنایی عمیق نمی پردازد .مقالۀ حاضر در چنین فضایی در جستجوی شناخت عوامل بازدارنده ای است که مانع
ازدواج جوانان می ش��ود ،اما مسئله را از خالل تجربه های زیس��تۀ خود جوانان پیگیری می کند و از تفاسیری که
ایشان از موضوع می کنند ،سود می برد .بدین ترتیب ،مسئلۀ مطالعۀ حاضر دریافت تجربه های جوانان از مسائل
و مشکالتی که در ازدواج با آن رو به رو هستند و نیز شرح تفاسیری است که از این موضوع دارند.

ادبیات پژوهش

مطالعه در موضوع مشکالت و موانع ازدواج بسیار پرسابقه است .در یکی از قدیمی ترین این تحقیقات -که
البته در بین دانشجویان انجام شد و منعکس کنندۀ شرایط خاص ایشان و نه تمام جوانان است -خرازی ،مطلق
معیارهای ازدواج
و صدریان ( )1381اساسی ترین مشکل ازدواج دانشجویان را عدم یافتن فرد مناسب با توجه به
ِ
ِ
 .1مصوب شورای عالی جوانان در اردیبهشت ماه سال  1384و مصوب هیئت وزیران در مرداد ماه سال 1384
 .2مصوب شورای عالی جوانان در آبان ماه سال  1383و مصوب هیئت وزیران در اسفند ماه سال 1383
 .3مصوب هیئت وزیران در تاریخ 1383/12/12
 .4مصوب مجلس شورای اسالمی ایران در تاریخ 1384/9/27
 .5مصوب مجلس شورای اسالمی ایران در تاریخ 1395/12/14
 .6مصوب مجلس شورای اسالمی ایران در تاریخ 1399/6/16
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فرد و نیز ترس از افت تحصیلی تش��خیص می دهند .همزمان مصری ن �ژاد ( )1381نیز در مطالعه ای عمومی تر
بیان می دارد که تالش برای کس��ب اس��تقالل مالی و ارتقای سطح تحصیل ،علت اصلی به تعویق افتادن ازدواج
زنان اس��ت .این واقعیت عیان می س��اخت که زنان در حال تجربۀ شرایط جدیدی هستند که با تمایل به پیشرفت
از طریق ارتقای تحصیلی و گرفتن ش��غل و در نهایت ایجاد اس��تقالل و یافتن توانایی خودمختاری توضیح داده
می ش��ود .محمودی��ان ( )1383در مطالعه ای دربارۀ س��ن ازدواج ضمن تأیید تلویحی ای��ن امر ،بیان می دارد که
های آزادتر ،برابری
میزان تحصیالت با افزایش س��ن ازدواج همبس��ته است .نیز شهرنشینی،
ِ
اشتغال زنان ،ازدواج ِ
خویشاوندی دورتر اثر مس��تقیمی بر سن ازدواج باقی گذارده اس��ت .به همین ترتیب
�تر جنسیتی و نس��بت
ِ
بیش� ِ
میزان تحصیالت ،محل س��کونت ،نس��بت خویشاوندی با همس��ر و قومیت اثر معنی داری بر سن ازدواج دارد.
با این حس��اب هر چه افراد در چارچوب های س��نتی تر خویشاوندی و در هماهنگی با ساختارهای قومیتی عمل
می کنند ،سریع تر ازدواج می کنند .نیک منش و کاظمی ( )1385نیز در مطالعه ای دربارۀ دختران و پسران باالی
 25س��ال ش��هر زاهدان مطرح می کنند که مهم ترین دلیل ازدواج نکردن دختران به اظهار خود ایشان ،نیافتن فرد
مناس��ب و نیز ادامۀ تحصیل اس��ت .طرح همزمان ادامۀ تحصیل و نیافتن فرد مناس��ب ضمن آنکه نشان می دهد
ً
تحصیل و تمایل به پیشرفت به عنوان بازدارندۀ ازدواج عمل می کند ،تلویحا نشانه ای از ارتقای اجتماعی حاصل
از تحصیل و پیدایش مسئلۀ یافتن فرد مناسب برای ازدواج است.
مطالعۀ نیک منش و کاظمی ( )1385به تحوالت دیگری نیز در این زمینه اش��اره دارد .پس �ران در بیان علت
تأخیر ازدواج خود به مش��کالت اقتصادی و بیکاری اش��اره می کنند .این امر ضمن آنکه نشانه ای از آشکار شدن
مش��کل اقتصادی و رفاهی در منع ازدواج می باش��د ،بیانی از آن است که پسران با طبیعت متفاوتی در ازدواج رو
به رو هس��تند .همین موضوع در آنجا که میزان امید به ازدواج نزد پس �ران بیش��تر از دختران به دست می آید نشان
می دهد که مس��ئلۀ ازدواج بسیار متأثر از جنسیت اس��ت .بر همین سیاق صادقی ،قدسی و افشار کهن ()1386
اشتغال به کار و کسب شرایط
مطرح می کنند که مطابق نظر جوانان ،موقعیت ایده ِآل ازدواج برای پسران ،بعد از
ِ
استقالل اقتصادی است .با این
اتمام تحصیالت دانش��گاهی و رس��یدن به
ِ
مناس��ب مالی و برای دختران ،بعد از ِ
نگاه ،مسئلۀ ازدواج برای پسران و دختران ماهیت متفاوتی می یابد؛ به گونه ای که برای پسران فقدان دسترسی به
فرصت های اقتصادی و نداشتن شغل و برای دختران نبودن فرد مناسب مانع ازدواج تلقی می شود.
علیرغم آنکه بعدها طیبی نیا ( )1393اهمیت بیش��تر موانع فرهنگی و اجتماعی را نس��بت به موانع اقتصادی
و حاکمیت��ی در تأخی��ر ازدواج جوانان مط��رح می کند ،اما نقیب��ی و حمیدی ( )1394بی��ان می دارند که عوامل
اقتص��ادی و اجتماع��ی همچنان مهم ترین عوامل تعیین فضای مفهومی نگرش به موانع ازدواج اس��ت .مطابق با
مطالعۀ ایش��ان متغیرهای ش��اغل بودن (در بین عوامل اقتصادی) ،مس��ئولیت پذیری (در بین عوامل اجتماعی)،
نیافت��ن فرد مناس��ب (در بین عوام��ل فردی) ،و اعتقادات مذهب��ی (در بین عوامل فرهنگی) اهمیت بیش��تری در
ش��کل یابی نگ��رش به ازدواج دارد .در مطالعۀ س��ازمان ملی جوان��ان ( )1388با موضوع عوام��ل مؤثر بر تأخیر
ازدواج جوانان نیز مطرح می ش��ود که ه��ر چند ویژگی های فرهنگی مهم ترین معیار جوانان در انتخاب همس��ر
اس��ت ،اما در نهایت این عوامل اقتصادی مثل وضعیت اش��تغال و رفاه و مس��کن اس��ت که مانع ازدواج ایش��ان
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می ش��ود .همان مطالعه بیان می دارد که ادامۀ تحصیل نیز نقش مهمی در به تعویق انداختن ازدواج دارد .مطابق
مطالع��ۀ فوق پس �ران در ادامه تحصیل در جس��تجوی ارتقای ش��غلی و دختران در جس��تجوی ارتقای اجتماعی
هستند تا از آن طریق موقعیت های بهتری را در ازدواج برای خود بیافرینند .رستگار ،رحیمی و عظیمی ()1394
نی��ز مط��رح می کنند که عوامل اجتماعی و س��پس اقتصادی بیش��ترین تأثیرگذاری را بر دیررس��ی ازدواج جوانان
دارد .مطابق با کار آنها عواملی مانند ادامه تحصیل و مهاجرت باعث به تعویق افتادن ازدواج جوانان می ش��ود.
محمدی سیف و عارف ( )1394نیز در تحلیل ثانویۀ خود از مطالعات انجام شده دربارۀ ازدواج جوانان مطرح
می کنند که نداش��تن ش��غل ،مش��کل مالی و ترس از آینده به همراه نداشتن مس��کن و باال بودن اجاره بهای آن و
همینطور ادامه تحصیل مهم ترین عوامل بازدارندۀ جوانان از ازدواج اس��ت .در این باره نصرتینژاد ،ش��ریفیان و
محمدی ( )1395ابراز می دارند که از بین عوامل مختلفی که در کار ایش��ان مورد بررس��ی قرار گرفته است ،تنها
هزینه های ازدواج و وضعیت ش��غلی مردان بر دیرهنگامی ازدواج در شهرس��تان طارم تأثیر می گذارد .س �رانجام
التجای��ی و عزی��ززاده ( )1395در بررس��ی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر س��ن ازدواج مط��رح می کنند که
متغیرهای تورم و بیکاری مهم ترین تعیین کننده های سن ازدواج مردان و زنان است.
گس��ترۀ وس��یعی از متغیرهایی که در مطالعۀ ازدواج جوانان مطرح ش��ده اس��ت و روابطی که بین آنها جریان
دارد ،نش��انه ای از وس��عت و پیچیدگی موضوع و بازتابی از دگردیسی های وسیع اجتماعی است که در این حوزه
همچن��ان ادامه دارد .در مجموعۀ مطالعات فوق همواره تحصیل به عن��وان یکی از متغیرهای تعیین کننده مطرح
بوده اس��ت .متعاقب تحصیل ،مسئلۀ فقدان زوج مناسب و در مطالعات بعدی نیز جنبه های سخت ازدواج مثل
ش��غل ،مسکن و تأمین مالی به عنوان مس��ئله رخ نموده است .بعدها هرچند از سوی مطالعات مختلف اهمیت
بیش��تر عوامل فرهنگی و اجتماعی نس��بت به عوامل اقتصادی و حاکمیتی در شکل دهی به ازدواج جوانان مطرح
ش��ده ،اما مطالعات بس��یاری نیز همچنان بر عوامل اقتص��ادی و اجتماعی تأکید می کن��د .از این منظر ،عوامل
محدودکنن��دۀ ازدواج طی دهه های  80و  90از عوامل اجتماعی به عوامل اقتصادی و زیرس��اختی منتقل ش��ده
است .در همین حال موضوع مهمی که می تواند مجموعه مطالعات فوق را به هم نزدیک کند ،همزمانی و تعامل
بسیاری از متغیرها در شکل دادن به مسئلۀ تأخیر در ازدواج است که باعث می شود نوعی ترکیب منحصر به فرد
از عوامل فوق به عنوان موانع ازدواج رخ نماید.

روش شناسی پژوهش

مطالعۀ حاضر مطالعه ای متبنی بر مصاحبه 1اس��ت تا بر اس��اس آن فهم عمیق و توصیف پرمایه ای 2از تجربۀ
پاس��خگویان و نیز روایت های ایش��ان از مش��کالت و موانع ازدواج حاصل آید .روش جمع آوری اطالعات نیز
مصاحبۀ نیمه س��اختاریافته 3اس��ت که ضمن متمركز بودن بر س��ؤاالت و محورهای از پیش تعیین ش��ده منعطف
اس��ت و آزادی عمل مناس��بی را برای دنبال كردن آن جنبه هایی كه از س��وی مصاحبه ش��ونده مهم تشخیص داده
1. Interview study
2. Thick descriptions
3. Semi-structured
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می ش��ود ،در اختی��ار وی می گ��ذارد (برینکم��ان .)19 :2013 ،تأکید ب��ر آزادی عمل مصاحبه ش��ونده در طرح
جزئیات و مباحثی که بدان عالقه مند است ،وجه عمیق مطالعه را برجسته می سازد .راپلی ( )16 :2007مطرح
می کند که مصاحبه مناس��ب ترین قالب برای دریافت اطالعات عمیق اس��ت ضمن آنکه در فرآیند تعامل چهره
به چهره بازنمایی كاملی از زندگی روزمره فراهم می آورد و بنابراین بیش از هر چیزی ّ
مشوق مطرح کردن تجربه
ِ
زیسته است .نیز مصاحبه بیش از هر روش دیگری افراد دخیل در گفتگو را برای بیان توصیفات پرمایه یا ضخیم
از طریق پاس��خ های با جزئیات فراوان به س��ؤال ها ترغیب می كند (ن .ک .به راپلی ،2007 ،ص .)16 .اجرای
مصاحبه ها ،فردی و چهره به چهره یعنی رودرو است تا ارتباط و تعامل صمیمانه تری بین طرفین مصاحبه شكل
گیرد (ن .ك .به برینکمان .)27 :2013 ،روش تحلیل نیز شامل سه مرحله تقلیل داده ها با ایجاد كدها (ن .ک.
به رولس��تون ،)304 :2014 ،س��ازماندهی مجدد داده ها با ایجاد مقوله ها (ن .ک .به رولستون)304 :2014 ،
و س �رانجام بازنمایی و تفس��یر داده ها با استفاده از تحلیل تمی 1است .تمام مراحل تحلیل به ترانویسی اطالعات
وابسته است که به دقت و با وسواس بسیار انجام شده است .در ترانویسی نیز از زبان عامیانه استفاده شده است
تا خواننده بهتر با متن مصاحبه ارتباط یابد و فضای فرهنگی-طبقاتی آن را بهتر کسب کند.
3
مورده��ا ب��ا توجه به دو روی��ه انتخاب مبتنی بر اطالع��ات 2و نیز انتخاب مبتنی بر حداكث��ر تغییرات (ن.ک.
به راپلی 57 :2014 ،و مرکنز )2007 ،س��اخته ش��د .بیش��تر موردها جوانان  22تا  30س��ال هستند ،اما افراد با
وضعیت افراطی س��نی  19و  40س��ال نیز در مطالع��ه حضور دارند .افرادی از هر دو جن��س و نیز با وضع تأهل
مج��رد و متأه��ل از طبقات اجتماعی مختلف نیز در میان موردها هس��تند .برای س��اختن موردها ،در مكان های
عمومی از جمله پارك ها ،افرادی كه ضوابط انتخاب را تأمین می کردند به مصاحبه دعوت می ش��دند .سپس ،در
ص��ورت قبول دعوت ،مصاحب��ه در فضای پارك صورت می گرفت تا مصاحبه كنن��ده فضای امن تر و راحت تری
داش��ته باش��د .مصاحبه ها تا ایجاد اش��باع نظری ادامه یافت .در نهایت  25نفر مورد پرسش قرار گرفت که از آن
میان  20مصاحبه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد.

تجزیه و تحلیل و بحث

در تحلی��ل اطالع��ات ،پس از ترانویس��ی مصاحبه ه��ا ،با در نظر گرفت��ن اطالعات زمینه ای پاس��خگویان و
م��رور یادداش��ت های میدانی ،متن مصاحبه ه��ا بارها و بارها خوانده ش��د و هر بار ضمن ایج��اد کدهای اولیه،
یادداش��ت های تحلیلی نیز به بخش های مختلف متن ترانویس��ی ش��ده الصاق گردید .در هر بار خواندن متن،
کدها پاالیش و تصحیح می شد .سپس از ترکیب کدها مقوله ها ایجاد و از تحلیل و مقایسۀ آنها ،باز هم با در نظر
داش��تن اطالعات زمینه ای و یادداش��ت های تحلیلی ،تم ها استخراج و بر اساس آنها نیز مفاهیم مرتبط با مسائل
و مش��کالتی که از منظر پاس��خگویان مانع ازدواج تلقی می ش��د ش��کل یافت .تم ها و مفاهیم بر اساس عوامل
زمین��ه ای مثل س��ن ،جنس و طبق��ه تحلیل و ارتباط آنها ب��ا یکدیگر ،در اینکه چگونه عوام��ل مختلف در تعامل
1. Thematic analysis
2. Information-oriented
3. Maximum variation cases
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و ترکیب با یکدیگر سبب س��از وضعیتی می ش��وند که در آن ازدواجی صورت نمی پذیرد ،واکاوی گردید .نتیجه
مجموعه ای از عوامل و فرآیندهایی ش��د که ازدواج جوانان را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان مانع و مش��کل
ازدواج برساخت می شود .در ادامه ،مجموع عوامل فوق و فرآیندهای متناظر با آن معرفی و تشریح می شود.
•نداشتن شغل
ّ
ه��ر چند این اعتقاد وجود دارد که نبود ش �رایط مالی مناس��ب مانع مهم ازدواج اس��ت ،ام��ا تأکید صریح تر
بر نداش��تن ش��غل به عنوان مانع ازدواج آشکار می س��ازد که مس��ئلۀ اصلی حداقل برای بخش زیادی از جوانان
پیش بینی ناپذیری زندگی و فقدان امکان تأمین زندگی مش��ترک پس از ازدواج به علت نداش��تن شغل است .مرد
جوان متأهل  27س��اله که دارای لیس��انس و کارمند قراردادی در بخش دولتی اس��ت بیان می کند که تنها پس از
یافتن شغل مناسب است که راه ازدواج خود را هموار می بیند:
« ...یكی از دالیلی كه باعث ش��د  ...حاال ما دو س��ال عقد بمونیم خوب همین مش��كل بود كه شرایط كاری
خوب نبود .اون موقع مساعد نبود» (مصاحبۀ  7بند )148
حتی برای دختر سی ساله دارای لیسانس و کارمند ،داشتن شغل برای ازدواج بسیار با اهمیت می نماید:
« ...همین كه از نظر كاری به یه سطحی برسم ،به یه حدنصابی برسم كه بتونم یه شغل دائم برای خودم داشته
ً
باشم  ...اگه بتونم به یك همچین شغلی دست پیدا كنم خب مطمئنا شرایطم برای ازدواجم بهتر می شه ،فراهم تر
می شه( ».مصاحبۀ  1بندهای )82-80
اهمیت داشتن کار برای ازدواج بسیار وابسته به طبقه است .آنها که سطح طبقاتی پایین تری دارند ،بر داشتن
کار به عنوان اصلی ترین زمینۀ ازدواج تأکید دارند .منبع توانایی برای آنها تنها کار است و همین ضرورت داشتن
ِ
کار را برای آنها حیاتی می سازد .به همین دلیل نیز فاصلۀ آنها تا ازدواج گاه تنها کار است و بالفاصله پس از اینکه
از حیث شغلی به ثبات می رسند ،ازدواج می کنند.
اهمیت داشتن شغل به عنوان مهم ترین عامل تسهیل کنندۀ ازدواج تابعی از جنسیت نیز هست .داشتن شغل
به عنوان زمینه ساز ازدواج برای مردان با اهمیت می نماید .تأکید زن سی ساله مجرد و دارای لیسانس ارتباطات
بر کار مردان به عنوان ضرورت ازدواج موردی از تأیید فرض مرد به عنوان نان آور خانواده است:
«به نظرم آقایون  ...باید بتونند توی جامعه ای مثل جامعه ما و توی ش��هری مثل ش��هر تهران حقوقی  ...داشته
باشن كه  ...یك زندگی متوسط معمولی داشته باشن [را اداره کنن] این حقوق و باید بتونن در بیارن ( »...مصاحبۀ
 10بند )130
•شرایط نامطمئن
ش �رایط نامطمئن مانع دیگر ازدواج اس��ت .در شرایطی که آینده شغلی و ش �رایط کاری نامشخص و نامعلوم
اس��ت نمی توان انتظار داش��ت برای ازدواج اقدامی صورت پذیرد یا برنامه ای تدارک دیده شود .شرایط نامطمئن
به عنوان ویژگی عصری جامعۀ جدید از س��وی بالسفلد و میلز ( ،2010ص 48 .تا ،)52کرتسوس (کرتسوس،
 ،2010ص )3 .و فرالنگ و کارتمل (فرالنگ و کارتمل )2007 ،نیز مطرح ش��ده اس��ت .طبق نظر آنان ،زندگی
جوانان بی ثبات تر و با عدم قطعیت بیش��تری همراه ش��ده است .جوان سرباز زیردیپلم از خاستگاه طبقاتی پایین
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شرح می دهد که چگونه شرایط نامطمئن باعث می شود وی امکان ازدواج نیابد:
ً
« ...وضع طوریه كه نمی ش��ه مثال كس��ی رو در نظر گرفت .اگه كس��ی و در نظر بگیری می بینی بعد یك سال
بعد  ...نمی شه پیش بینی كرد ( »...مصاحبۀ  12بند )211
ً
وی تا بدان حد با ش �رایط نامطمئن رو به روس��ت که بر اس��اس آن معتقد اس��ت برای ازدواج حتما باید خانه
ملکی داشته باشد وگرنه با کاری که دارد خانه اجاره ای تناسبی با ازدواج وی نخواهد داشت:
«اگه كارمون همین كار س��اختمونی باش��ه باید یه پنج شش سالی انجام بدیم این كار و تا یه درآمدی درست
ً
و حس��ابی داشته باشیم كه پس اندازی داشته باش��یم بتونیم خونه بخریم ... .اجاره ام می شه كرد ،ولی مثال اجاره
باید هر ماه یه پولی در بیاری كه یه كار دائمی داش��ته باش��ی بتونی اجاره بدی .اگه كار دائمی نداشته باشی ،اجاره
ً
ً
نمی ش��ه درآورد داد .كار س��اختمانی در حدی یه كه مثال نمی ش��ه پیش بینی كرد مثال این ماه چقدر كار می كنی
ای��ن م��اه می تونی كار كنی یا نه این م��اه می تونی این اجاره ای كه می خوای به این خونه بدی در بیاری یا نه .ولی
اگه بتونی چند سال كار كنی یه درآمدی داشته باشی كه بتونی یه خونه ای بخری واسه خودت باشه ،دیگه بعدش
راحتی .می گی اگه این كار نشد می رم سر كار دیگه ای .حاال درآمد كمتر یا بیشتر فرق نداره .یه جوری زندگی را
می چرخونیم .ولی مال اجاره باید هر ماه اون حدی كه بخوای اجاره بدی پولی كه می خوای واسه اجاره بدی اونو
باید در بیاری  ...نمی شه پیش بینی كرد بتونی اون پولی كه می خوای اجاره بدی اونو در بیاری و خرج زندگی رم
بدی ( »...مصاحبۀ  12بند )166
دالیلی از س��وی پاس��خگویان وجود دارد که به دلیل شرایط پیش بینی ناپذیر و نامطمئن از وارد شدن به مسیر
ازدواج پرهیز می کنند .مرد  28س��اله کارمند ش��رکت بیمه با خاس��تگاه طبقاتی متوسط که دارای مدرک لیسانس
ُ
ً
و در ش ُرف ازدواج است ،تأکید می کند که جوانان واقعا توانایی ازدواج و بر عهده گرفتن مسئولیت را ندارند:
ً
« ...االن هر كدوم از دوس��تام وقتی من و می بینند می گن واقعا تو دل ش��یر داشتی ازدواج كردی .تو االن این
وضعی��ت اقتص��ادی با ای��ن وضعیت درآمدی چه جوری می خ��وای از پس خرج و مخ��ارج زندگی بر بیای .چه
ً
جوری می خوای مس��كنت رو مهیا بكنی .چه جوری می خوای مثال یه وس��یله ای داش��ته باش��ی برای رفاه حال
ً
همسرت كه مثال حاال حداقل  ...یه وسیله ای داشته باشی ( »...مصاحبۀ  11بند )164
مرد سی و شش ساله مجرد و دارای تحصیالت فوق دیپلم نیز در این باره می گوید:
« ...من از سی سالگی می خواستم ازدواج كنم .شیش ساله االن دارم در جا می زنم .دختر مردم و چه جوری
ً
بی��ارم .پنج��اه میلیون ص��د میلیون از كجا بیارم خونه ره��ن كنم .قبال باز  ...كار می كردی��م می گفتیم باالخره در
می یاریم .وقتی االن دارم می بینم فردا اگه بیارم  ...آینده كه قابل پیش بینی نیستش چه جوری پیش بینی كنیم ...
آدم نمی دونه فردا چی می شه ( »...مصاحبۀ  15بند )60
•ناتوانی خانواده
به واس��طۀ نقش��ی که خانواده در مدیری��ت ازدواج فرزن��دان دارد و حمایتی که از آنها در این مس��یر می کند،
(صادقی فسایی و بنی جمالی )192-167 :1398 ،ناتوانی خانواده در تأمین هزینه های ازدواج می تواند به عنوان
بازدارندۀ مهم ازدواج ایش��ان ظاهر ش��ود .در مواردی تأکید می  شود که ترس جوان ها از ازدواج به دلیل آن است
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که اگر خانواده به آنها کمک نکند نمی توانند ازدواج کنند ضمن آنکه نخواهند توانست از پس مشکالت ازدواج
و زندگی آینده برآیند .در این باره زن  27ساله متأهل با مدرک فوق لیسانس و کار حق التدریسی مطرح می کند:
ً
« ...ساپورت چه خانواده پسر چه خانواده دختر اگه نباشه واقعا ازدواج هیچوقت نمی تونه ازدواج موفقی باشه
( »...مصاحبۀ  20بند )313
زن س��ی س��اله متأهل و دانش��جوی دکترا که دارای کار تمام وقت اس��ت اش��اره دارد که مقدمات ازدواج وی
ً
مثل جهیزیه و مثل آن عموما توس��ط خانواده فراهم گش��ته و خود وی در آن نقش��ی نداش��ته اس��ت (مصاحبۀ 13
بند  .)258این مس��ئله در موقعیت هایی مثل ش �رایط نامناس��ب زندگی والدین ،بازنشسته بودن ایشان و یا وجود
فرزندان بزرگ تر (مصاحبۀ  15بند  )126تش��دید می ش��ود .پسر مجرد  22سالۀ کارگر که در تهران به همراه برادر
خ��ود زندگ��ی می کند ،توانایی خان��واده را در حمایت از ازدواج خود رد می کن��د (مصاحبۀ  3بند  )108و اظهار
می دارد:
ً
«  ...اآلن م��ن داداش از خودم بزرگ تر دارم .مثال س��ه چهار تا دارم سن ش��ون ام باالی��ه ( ِا ِا) ازدواج ام نکردن.
خانواده کاری باهاشون نداره .می گن می خوای ازدواج کن می خوای ازدواج نکن ( »...مصاحبۀ  3بند )107
حمایت خانواده از ازدواج ایشان است ،همین مسئله وجود دارد .دختر  24ساله
در مورد زنان نیز که فرض بر
ِ
دانشجوی فوق لیسانس و نیز کارمند شرکت حسابرسی در این باره اشاره دارد:
ً
«حمایت خانواده هامون رو نداریم .خانواده هامون در شرایطی نیستن كه اصال بتونن واسه ما عروسی بگیرن
( »...مصاحبۀ  21بند )151
دختر سی ساله دارای لیسانس و کارمند در شرکت خصوصی نیز بیان می دارد:
« ...برای ازدواج حاال اگه بخوام به فكر تهیه جهیزیه باشم باید روی پول خودم حساب كنم ،چون روی كمك
خونواده نمی تونم حساب كنم  ...چون به اون صورت پس اندازی ندارند» (مصاحبۀ  1بند )82-80
البته در مواردی برآورد از قابلیت خانواده در حمایت از ازدواج علیرغم ناامیدانه بودن همدالنه اس��ت .دختر
سی ساله مجرد و دارای لیسانس ارتباطات اذعان می دارد:
« ...پ��در و مادرا خودش��ون كاراش��ون را كردند بن��دگان خدا .دیگه چقدر زیر بار قرض و قس��ط و هزینه های
ً
عجیب غریب برند .به نظرم اصال منطقی نیست( ».مصاحبۀ  10بند )168
و یا زن  30ساله کارآفرین که دارای تحصیالت فوق لیسانس مدیریت صنعتی است ،می گوید:
«خانواده ها خودش��ون هزینه دارن .بعضی اوقات نمی تونن بچه هاش��ون رو ساپورت كنن» (مصاحبۀ  18بند
)307
صادقی فس��ایی و بنی جمال��ی ( )192-167 :1398مطرح می کنند که در برآیند ش �رایط نامطمئن و ناتوانی
خان��واده در حمایت از ازدواج جوانان ،جوانان و خانوادۀ آنها در مدیریت ازدواج کرخت و بی حرکت ش��ده  اند؛
ِ
نوعی مات شدگی که فضای ازدواج را از خود متأثر ساخته است.
اهمی��ت نق��ش خان��واده در وقایع مربوط به گ��ذار و ازدواج در مطالعات مختلف در س��طح جه��ان نیز تأیید
می ش��ود .جونز و همکاران ( )2006مط��رح می کنند كه خانواده و والدین فعاالنه در تش��كیل زوجیت فرزندان
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دخال��ت دارن��د .جونز ( )97 :2009بی��ان می دارد جوانانی که خانواده هایش��ان قادر به تأمی��ن هزینه های گذار
ّ
ایش��ان نیستند ،با مشكل رو به رو خواهند بود .از نگاه لکاردی و روسپینی ( )2006جوانان برای ساختن دوباره
نظ��م و رو دررویی با ش �رایط نامتعین به خانواده متكی هس��تند .وین و وودمن ( )2006ب��ر ضرورت برگرداندن
ً
خان��واده به كانون مطالعات جوانان تأكید می كنند .هاینتز ( )2009تأكید دارد كه اثر مخاطره (مثال در ازدواج)
ّ
به وس��یله ساختارهای خانوادگی پاالیش می ش��ود .لکاردی ( 33 :2006و  )34از آن بحث می كند كه خانواده
در تقابل با عدم قطعیت موجود در زندگی جوانان میدان دار و در فضای بی ارجاع حاصل از تغییرات توس��عه ای
ِ
ّ
و جهانی شدن ،لنگری مطمئن و پناه جوانان است (لکاردی.)2006 ،
•تلۀ گذار به بزرگسالی
در جهان جدید ،تحصیل مقدمۀ اصلی هر کاری شده است .بنابراین فرد ناچار به تحصیل و کسب مهارت های
ش��غلی در س��طحی اس��ت که بتواند مزیت های الزم برای حضور در بازار کار را به دست آورد .هیلمرت مطرح
می کند که موقعیت افراد در زندگی تابعی از منابع در دس��ترس ،فرصت ها و محدودیت هایی اس��ت كه خود تابع
شرایط رقابت است (هیلمرت .)62 :2010 ،شرایط رقابت نیز با گسترش قابل توجه آموزش همبسته است ،زیرا
كسانی كه مدارج تحصیلی كمتری دارند از سطوح مختلف بازار كار حذف می شوند (هیلمرت.)73 :2010 ،
ب��ه ای��ن ترتیب گرفتن گواهی نامه علمی یا حرفه ای برای ورود ب��ه كار هم برای زنان و هم برای مردان در همه جا
امری ضروری و معمول ش��ده است .مرد جوان متأهل  27س��اله که دارای لیسانس و کارمند قراردادی در بخش
دولتی است ،درباره اهمیت تحصیل می گوید:
«از هر لحاظی حساب بشه ،ادامه تحصیل مفید واقع می شه .شما از لحاظ كاری بخواید حساب كنید خوب
هر چقدر مدركتون باالتر باشه به نحوی بهتره ( »...مصاحبۀ  7بند )12
کار همراه با تحصیل زمینه ای است که به واسطۀ آن امکان استقالل
براساس شرایط فوق ،تحصیل و حتی گاه ِ
اقتصادی فراهم می آید و براس��اس آن مقدمات زندگی مس��تقل بنا می گردد .این امر همراه است با انجام خدمت
سربازی برای مردان و البته زمانی که طی آن فرد کار مناسب خود را بیابد .تمامی اینها در شرایطی اتفاق می افتد
که با گس��ترش آم��وزش همگانی و عالی از درجات تحصیلی ارزش زدایی می ش��ود (ن.ک .به ش��وول:2010 ،
 .)29نتیجه گرفتار ش��دن ده س��اله در ساختن زمینه های استقالل و ازدواج اس��ت که در این تحقیق «تلۀ گذار»
نامیده می شود .مرد چهل ساله مجرد کارمند در بخش دولتی به خوبی چنین فرآیندی را شرح می دهد:
ً
ُ
«مش��كالت اصلی ای كه حاال من خودم داش��تم تو بحث ازدواج یك :كار بوده اوال تحصیل خب خود بحث
تحصیل حداقل االن دیگه افراد سعی می كنند كه لیسانس رو داشته باشن و بعد وارد به اصطالح بازار كار بشند
من تا لیسانس گرفتم سنم رسیده مثال به بیست و دو سه سال .خدمت رفتم شده بیست و چهار و پنج سال .اومدم
تهران تا كار پیدا كردم رس��یدم در آس��تانه بیست و هفت و هشت س��ال .از بیست و هفت هشت سال تازه شروع
ك��ردم ك��ه حاال بیام یه وضعیت اس��تیبلی برای خودم تعری��ف بكنم .حاال از نظر مالی خون��ه بخرم ،پس اندازی
داشته باشم .اینها را تا آمدم سر هم بكنم سنم رفته روی  30سال؛ یعنی االن سن فردی كه بخواد مستقل زندگی
بكنه و به حس��اب نیازهای اولیه اقتصادی تو زندگیش را بر طرف بكنه و كمكی از خانواده اش نگیره می ش��ه 30
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س��ال .از س��ی سال شما آماده می شی برای ازدواج توی كش��ور ما توی شهر تهران .به نظر من اگر بخواد زندگیت
از ابتدا درس��ت پایه گذاری بش��ه و مش��كل خاصی تو بحث اقتصادی و چیزی نداشته باشید كاری نداشته باشید
فكر می كنم س��ن می رس��ه به حول و حوش  30س��ال .از س��ی س��ال ش��ما ش��روع می كنی .بعد  30سال هم یه
س��نی هس��ت كه حاال اون مسائل احساسی كمتر شده ،یه ذره انسان به س��مت مسائل عقالنی  -حاال نمی دونم
درس��ت می گم یا نه  -یا منطقی بیش��تر پیش می ره و همین خودش یه ذره تو بحث ازدواج مش��كالتی رو -حاال
مش��كالت نمی خوام بگم -س��ختی هایی را بوجود می آره و تو تصمیم یه ذره تأثیرگذار هس��ت .من فكر می كنم
كه قس��مت اعظم اش همین نگاه منطقی كردن یا نگاه عقالنی كردن به ازدواج هس��ت كه یه ذره به تأخیر انداخته و
سخت گیری هایی رو توی بحث انتخاب به وجود می آره( ».مصاحبۀ  4بند )86
در نتیجه:
«من تا  30سالگی به صورت جدی به ازدواج فكر نمی كردم .چون هنوز فكر می كردم كه پایه های اقتصادیم
برای ازدواج هنوز محكم نشده ( »...مصاحبۀ  4بند )226
مرد جوان بیس��ت و پنج س��اله مجرد دارای مدرک لیسانس برق نیز در شرح علت ترجیح خدمت سربازی بر
تحصیل می گوید:
ً
«دیگه س��ن مون طوری داشت می رفت باال -مثال من اگه می خواستم فوق لیسانس بخونم بیست وپنج سالم
می ش��د بیست وهفت سال .دیگه از اونور می خواستم برم خدمت بیست و نه سالگی می شد .حاال رو بیست و نه
س��الگی ما باید از صفر ش��روع كنیم .هیچی هم كه نداش��تیم .دیگه ش �رایط كار و زندگی باز سخت تر می شه».
(مصاحبۀ  8بند )16
زنان نیز با چنین تله  ای رو به رو هستند .دالیلی که دختر سی ساله دارای لیسانس و کارمند شرکت خصوصی
در شرح مشکالت ازدواج زنان بیان می کند ،شرحی از چگونگی گرفتاری ایشان در تلۀ گذار است:
«با توجه به س��نم  ...باید ازدواج می كردم  ...یه مدتی گرفتار درس بودم .بعد دیگه دانش��گاه كه تموم ش��د به
دنبال كار بودم كه وقتم و یه جوری پر كنم .بعد خب از ازدواج فاصله گرفتم از ش �رایط اش .یا درگیری ها باعث
ش��د كه هم فرصت اش نباش��ه هم اینك��ه خب -آدم وقتی تو محی��ط كار قرار می گی��ره از محیط هایی كه ممكنه
واسش ارتباطی پیش بیاد حاال یا خونواده واسطه بشن و معرفی كنند ،فاصله می گیره .بعد باعث می شه كه نتونه
تو اون موقعیت قرار بگیره .حاال موردی براش پیدا بشه بتونه ازدواج كنه» (مصاحبۀ  1بند )62
گذار طوالنی مربوط اس��ت.
دلیل اطالق این فرآیند طوالنی به «تله» ،به «عادی ش��دن» و «چس�
�بندگی» این ِ
ِ
با طوالنی ش��دن دورۀ گذار ،گذار به «وضعیت عادی» و «خارج ش��دن از آن» نگران کننده می شود .در پرهیز از
اضطراب ناش��ی از تغییر ،فرد تمایل می یابد تا وضعیت موجود را حفظ کند .حفظ وضع موجود در ش �رایط گذار
به نوعی فرو افتادن بیش��تر در تلۀ گذار اس��ت .نیز فرد در فرآیند گذار دچار نوعی ذهنیت پیش��رفت می ش��ود که
ً
خالص ش��دن از آن بس��یار سخت می نماید ،زیرا همیش��ه دالیل و مقاصدی برای پیشرفت هست .معموال وقتی
که فرد کار می کند تا ش �رایط خود را بهبود بخش��د ،همواره این نگرانی را با خود خواهد داشت که هنوز به شرایط
مناس��ب رفاهی و باثبات نرس��یده است و بنابراین هنوز جا برای پیش��رفت دارد .مرد چهل ساله مجرد کارمند در
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بخش دولتی در این باره می گوید:
«من تا  30س��الگی به صورت جدی به ازدواج فك��ر نمی كردم ،چون فكر می كردم كه  ...پایه های اقتصادیم
برای ازدواج هنوز محكم نشده» (مصاحبۀ  4بند )226
چنین وضعیتی در برنامه ازدواج و آینده زندگی حرفه ای مرد بیس��ت و هش��ت س��اله مجرد و دانشجوی سینما
نیز منعکس است:
«هنوز زوده .من درسم یه سال دیگه یعنی پایان نامه ام طوالنیه متأسفانه .امسال تموم بشه ،بعد دكترا می خوام
ادامه بدم .شرایطش ام دارم برای ادامه تحصیل اون ور( ».مصاحبۀ  2بند )169
برای خانم ها نیز مسئله پیشرفت و تله متناظر با آن در گذار به بزرگسالی دارای موضوعیت است .دختر مجرد
 20ساله دانشجوی دکتری داروسازی در باره آینده تحصیلی خود می گوید:
«در حال حاضر فكر می كنم كه بعد از دوره دكترای عمومی اگر بشه ایشااله برای پی اچ دی شركت كنم ،ولی
هنوز شاخه اش رو انتخاب نكردم( ».مصاحبۀ  16بند )10
به همین ترتیب دختر  27س��اله مجرد با کار تمام وقت و دانش��جوی فوق لیسانس در وصف برنامه های خود
برای آینده و نیز ازدواج اظهار می دارد:
«یه ِسری برنامه ریزی ها تو زندگی ام دارم و االن همش فكرم این برنامه ریزی هاست .االن نمی تونم فكرم رو
متمركز ازدواج كنم» (مصاحبۀ  19بند )140
ً
تله گذار ضرورتا در طبقات متوسط و باال اتفاق نمی افتد ،بلکه در طبقات پایین هم مشاهده می شود هر چند
ماهیتی متفاوت دارد .تله گذار در طبقات پایین وابس��ته به تحصیل نیس��ت ،بلکه بیشتر وابسته به شرایط نامتعین
کار است .مرد جوان  22ساله در گذاری سریع به استقالل رسیده است .وی قبل از دریافت دیپلم ترک تحصیل
کرده و در مهاجرت به تهران با برادرش زندگی مس��تقلی تش��کیل داده است .کار وی نابسامان و بی ثبات است و
نسبت به آینده آن اطمینانی نیست ضمن آنکه بیمه نیز ندارد .مجموعه این شرایط باعث شده است تا او در حال
مهاجرت دائمی از کاری به کار دیگر باشد:
« ...ترک تحصیل کردم ( ...برنامه ای هم)  ...واسه تحصیل  ...ندارم  ...مشغولم .االن دارم دنبال یه کار دیگه
می گردم ،ولی یه جایی استخدامم اآلن مرخصی گرفتم که بتونم دنبال کار بهتر بگردم( ».مصاحبۀ  3بند )15
شرایط ناشی از طبقه ،آنها را در شکلی از گذار وارد می کند که هر چند از حیث تحصیلی کوتاه می نماید اما
از حیث مدیریت زندگی بسیار طوالنی است .آنها به سرعت وارد فضای کسب و کار می شوند ،اما پس از آن به
علت فقدان مزیت هایی که موقعیت های باالتری در فضای کسب و کار برای آنها ایجاد کند ناچار به شرایطی از
کار تن می دهند که ایش��ان را بیش��تر در تلۀ گذار به زندگی مستقل به خصوص ازدواج نگه می دارد .جوان سرباز
زیردیپلم تجربۀ خود را در این باره اینگونه شرح می دهند:
« ...كار ما كار ساختمونیه  ...درآمدش خوب نیست .بستگی به موقعیت اش داره .جایی هست كار هستش
جایی هس��ت كار نیس��ت  ...بیشتر جاها بیمه نداشت بعضی جاهاش بیمه داشت  ...ده روز كار می كردی یه دو
ً
ً
س��ه روز مجبور بودی تعطیل كنی كار نبود  ...اصال مش��خص نیست چه جوریه .مثال وضع مون فردا چه جوری
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بشه و چند سال دیگه چه جوری بشه ( »...مصاحبۀ  12بند )105-45
•ساعت شلوغ زندگی
«ش �رایط شلوغ» یا «ساعت ش��لوغ» 1زندگی نتیجۀ موقعیتی اس��ت که طی آن فرد مجبور به مدیریت انبوهی
از مس��ائل در زمان کوتاه با منابع محدود اس��ت .لوتالر و سوبوتكا نیز در شرح مشکالت جوانان ،مفهوم ساعت
ش��لوغ زندگ��ی را ب��ه کار می گیرند (همان ،ص .)122 .در س��اعت ش��لوغ زندگی فرد مجبور اس��ت همزمان به
ً
مدیری��ت مجموع��ه ای از جنبه های مختلف بپ��ردازد؛ مثال كار پیدا كن��د ،كار خود را بهتر كن��د ،تحصیل كند،
مسكنی برای خود بیابد ،ازدواج كند و هزینه های زندگی مستقل را تأمین نماید .از نگاه سوبوتكا ،مجموعه ای از
اتفاقات مثل طوالنی شدن آموزش ،افول بارداری ،پیشرفت ها در وضعیت كار زنان ،تغییر در هنجارهای زوجیت
و فرزند آوری و كاهش فشار هنجاری برای ازدواج و فرزندآوری سبب شده است تا بسیاری از تصمیم گیری های
زندگی از جمله ازدواج و فرزندآوری به تأخیر بیفتد و به واس��طۀ آن بس��یاری از وقایع کلیدی زندگی در دوره ای
كوتاه تراکم یابد (سوبوتکا ،2010 ،ص .)129 .در نتیجه در دورۀ کوتاه و شلوغ زندگی فشار بسیاری بر فرد وارد
می شود .زن سی ساله لیسانسه و مجرد در شرح مشکالتی که در این زمینه مردان با آن رو به رو هستند می گوید:
« ...برای پس��رها این قضیه خیلی س��خته؛ ازش می خوان عروسی رو بگیره ،ازش می خوان خونه بگیره ،ازش
می خوان ماشین و بگیره ،ازش می خوان درآمد خانواده رو تأمین كنه ( »...مصاحبۀ  18بند )185
برای جوان کارگر  22س��اله ای که در جستجوی کار بهتر است مهاجرت ،یافتن کار ،تهیه مسکن ،تغییر کار،
ترفی��ع در کار ،کاره��ای خان��ه ،مراقبت از برادر و مثل آن همه به یکباره رخ می دهد (مصاحبۀ  3بند  .)56بس��ته
به موقعیت ممکن اس��ت موارد دیگری مثل پرس��تاری از بچه های کوچک ،مراقبت از سالخوردگان ،انجام دادن
کارهای خانواده و مثل آن نیز اضافه شود.
تعدیل در سیاس��ت های رفاهی دولت نیز ش �رایط ش��لوغ خاص خود را آفریده و اثر س��اعت شلوغ زندگی را
ً
مضاعف س��اخته اس��ت .در این مورد مثال محدود ش��دن آموزش رایگان عمومی و عال��ی باعث کار و تحصیل
همزمان و تحمل شرایط سخت در زندگی شده است .نتیجه آن ،بر دوش داشتن تکالیفی فراتر از توان 2است که
از آن تعبیر به شرایط شلوغ می شود .مرد چهل ساله مجرد کارمند در بخش دولتی در این باره می گوید:
«دوران دبیرستان  ...بیشتر از اینكه بخوام دنبال تحصیلم باشم ،دنبال كار بودم و دنبال اینكه حاال هزینه های
خودمو خودم تأمین بكنم .دوران دانش��جویی ام هم متأس��فانه همینجوری گذشت و اونجوری كه خودم دوست
داش��تم نتونس��تم درس بخونم .بیشتر هم كار بود هم تحصیل و رو پای خودم وایستادم تا اینجا» (مصاحبۀ  4بند
)208
تجربه کار همراه با تحصیل برای خانم ها نیز تجربه آش��نایی اس��ت .زن س��ی و یک ساله مطلقه و دانشجوی
رشته پرستاری در شرح شرایط برآمده از کار و تحصیل همزمان اظهار می دارد:
ً
« ...درسم خیلی سنگین می شه و كار با اون واقعا منو از پا در می آره( ».مصاحبۀ  17بند )86
1. Rush hour
2. Overburden

21

جاودزا عناوم و ناناوج

22

دختر  24س��اله دانش��جوی فوق لیس��انس و نیز کارمند ش��رکت حسابرس��ی ک��ه همزمان ب��ه کار تدریس نیز
ُ
می پردازد ضمن آنکه شرح می دهد که چگونه نه ساعت در شبانه روز درگیر کار است (مصاحبۀ  19بند  )90در
طرح مشکالت ازدواج در شرایط شلوغ زندگی اظهار می دارد:
« ...واس��ه ازدواج  ...تو این پروس��ه ای كه من مش��غول كار و تحصیل ام خیلی اتفاق افتاده كه تماس گرفتن
كه تش��ریف بیارن و خواس��تگاری های متعدد .منتها همین ج��ور االن كه دارم جریان زندگ��ی ام را می گم انقدر
ً
مش��غله دارم ك��ه اصال دیگه فرص��ت فكر كردن به این قضیه را ندارم  ...چهار س��ال خواب��گاه را تحمل كردیم-
درس های سخت -بعد پیدا كردن شغل -دانشگاه ارشد قبول شدن -منزل اینجا چكار كنم  ...من تو این شرایط
ً
اصال نمی تونم تصمیم بگیرم واسه ازدواج ( »...مصاحبۀ  21بند )115
ً
جدایی از خانواده و استقالل که به علل مختلف ممکن است پیش آید (مثال تحصیل ،کار یا مهاجرت) دلیل
مهم دیگری برای رودرویی با شرایط شلوغ زندگی است .موقعیت زندگی مستقل آنقدر فرد را درگیر امور روزمره
ً
می سازد که عمال مانع برنامه ای برای آیندۀ زندگی و ازدواج می شود:
«در داس��تان ازدواج نكردنم فكر می كنم كه جابجا ش��دن از شهر محل زندگیم خیلی تأثیرگذار بوده توی این
قضیه  ...حاال مس��ائل اقتصادی هم تا حدودی بهش مربوط می ش��ه  ...اگر بخوام س��ه تا مشخصه به شما بدم،
یك دوری از خانواده ام ،اومدن به تهران و مشكالتش و توی تهران زندگی برا خودم دست و پا كنم كارام و انجام
بدم ( »...مصاحبۀ  4بند )268
شکل دیگر موقعیت شلوغ به طور ویژه ای در بدو ازدواج و آغاز زندگی مشترک رخ می نماید .در دوره ای کوتاه
فرد مجبور است به مدیریت ازدواج بپردازد و در عین حال توانایی مدیریت زندگی مشترک را نیز بیابد (مصاحبۀ
 7بند  .)236دختر جوان سی ساله دارای لیسانس ارتباطات و کارمند در شرح نگرانی هایش از آیندۀ می گوید:
« ...از این می ترسم كه نكنه كه مجبور بشم كه چند جا كار كنم .اینش خیلی نگرانم می كنه (مصاحبۀ  10بند
 ... )176بخاطر اجاره خونه ،بخاطر هزینه هایی كه هست اگه بچه ای در میون باشه شما این بچه رو چه جوری
می خواین مدیریت اش كنید» (مصاحبۀ  10بند )164
•مسئلۀ اعتماد
شرایط نامطمئن به همراه تلۀ گذار و تلۀ شرایط شلوغ ،موقعیتی را شکل داده است که در آن جوانان در روابط
بین دو جنس به دوس��تی های خارج از ازدواج گرایش یافته اند .در مصاحبه ای زن  31س��الۀ دانشجوی پرستاری
شرح می دهد که چگونه جوانان چون نمی توانند ازدواج کنند خود را سرگرم یک رابطۀ کافی شاپی کرده اند ،اینکه
در رابطه با جنس مخالف فقط وقت بگذرانند و در عین عالقه ای که به یکدیگر دارند پایان مش��خص و تعریف
شده ای نیز برای رابطۀ خود نداشته باشند و حتی با گذشت زمان به بی سرانجامی آن عادت کنند:
« ...دیگ��ه جوون��ا با این وضعیت مالی چ��ه ازدواجی بكنن ،دیگه چه جوری جایی برای عش��ق بذارن ،همه
عش��ق و حالش��ون می تونه با هم این باش��ه كه بعد از ظهرها برن كافی شاپ همدیگه رو ببینن ،دو تا با هم حرف
عاشقانه بزنن و تموم بشه بره» (مصاحبۀ  17بند )168
چون در دوس��تی ها امکان ازدواج نیس��ت ،وابستگی های عاطفی در آن به سرانجام نمی رسد و تبدیل به تعهد
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نمی ش��ود .همچنین از آنجا که بر مبنای تعهدی رس��می نیست ،بسیار آسیب پذیر و شکننده می شود .به عالوه با
درپی
پایان یافتن رابطه ای ،رابطۀ دیگری ش��کل می گیرد و موضوع تعهد نیز عوض می ش��ود و با عوض شدن پی ِ
خود تعهد نیز به محاق می رود .دختر  30ساله کارآفرین دارای تحصیالت فوق لیسانس در شرح
موضوع تعهدِ ،
ِ
این مسئله می گوید:
« ...احساس می كنم كه یه كمی قضیه تعهد و وفاداری رو بهمون كم یاد دادن  ...زندگی تعهد می خواد .باید
قبول كنی كه دیگه بعد از اون فقط همینه -می خواد خوشت بیاد می خواد نیاد .اگه خوشت نیامد از زندگی ش برو
بیرون ولی هیچی ،عدم تعهدی توش نباش��ه چون انقدر روح آدم آس��یب می بینه از این قضیه تا آخر عمر باهاش
می مونه( ».مصاحبۀ  18بند )311
انع��کاس ای��ن موضوع در فضای ازدواج مس��ئلۀ اعتماد و بی اعتمادی به جنس مخالف را آفریده اس��ت .مرد
جوان بیست و پنج ساله مجرد لیسانسه که در حال خدمت سربازی است در این باره اظهار می دارد:
«تو جوونا می بینی ش��بكه های مجازی هس��ت دوستی ها هست .دیگه به قول معروف دلت به ازدواج نمی ره.
ً
ً
بعد مثال دو روز دیگه می گی آقا این مثال با كس��ی بوده با كس��ی نبوده چكار می كرده چكار نمی كرده .حاال من
ً
خودم مثال ش��بكه مجازی بودم .می گفتم آیا این هم تو ش��بكه مجازی بوده همچین كاری میكرده همچین كاری
نمی كرده» (مصاحبۀ  8بند )90
دختر سی ساله مجرد و دارای لیسانس ارتباطات نیز می گوید:
«اعتماد االن كم شده .من خیلی از پسرهایی كه همكارمون هستن می بینیم حاال به عنوان دوست با همدیگه
ً
صبحت می كنیم .خیلی هاش��ون می گن ما دیگه به دخترها اعتماد نداریم .دیگه ما دختری را كه مثال خیلی... -
وقت��ی ك��ه تو با یك نفر دوس��تی یعنی به همون آدم تعهد داری نه با هزار نفر دیگه  ...من پس��ر رو دیدم می گه كه
ً
ً
من اصال مطمئن نیس��تم دختره مثال االن با منه بعدازظهر با یكی دیگه اس��ت پس فردا با یكی دیگه است .دختره
ً
ه��م فكر می كنه این قضیه زرنگی یه و فكر می كنه كام�لا آدم زرنگی یه كه اینكار رو داره می كنه( ».مصاحبۀ 10
بند )204
وی در تحلیل مسئله اعتماد موضوع را به مسائل مالی نیز منتسب می کند:
« ...اعتماد كم ش��ده  ...وقتی اقتصاد یك مملكت خدش��ه دار باش��ه و مش��كل مالی داش��ته باشن جوون ها،
ً
ً
مطمئن��ا ازدواج س��فید بوجود می آد .مطمئنا دخترهایی هس��تند كه صیغه می ش��ن .پس��رهایی هس��تن كه صیغه
ً
می كن��ن و هم��ه این اتفاقات -طرف خیل��ی عادی بر می گرده می گه كه مثال ما با هم ازدواج س��فید داریم خیلی
معمولی -خوبه دیگه تعهدی به هم نداریم هر موقع از دس��ت هم خس��ته بش��یم می ریم یعنی به هم تعهد مالی
نداریم ( »...مصاحبۀ  10بند )202
•هراس از انتخاب و ازدواج نامناسب
نگرانی از انتخاب نامناس��ب و هراس از ازدواج ناموفق از دیگر مواردی اس��ت که از س��وی پاس��خگویان در
بازداشتن آنها از ازدواج مطرح می شود .دختر مجرد  20ساله دانشجوی داروسازی در این باره می گوید:
ً
«م��ن خ��ودم  ...یه مقدار ترس از ازدواج دارم .نمی دون��م  ...فكر نمی كنم مثال بتونم  ...توی یه مدت كم ...
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خیلی شناسایی داشته باشم ازشون -از این می ترسم» (مصاحبۀ  16بند )198
همان.طور که تصریح شده است چنین ترسی بیش از هر چیز به مسئلۀ شناخت از دیگری مربوط می شود:
ً
« ..اون شخص مقابل رو  ...خیلی برام مهمه كه  ...واقعا قبول اش داشته باشم .چون چند نفر رو شناختم تو
ً
ای��ن م��دت بعد از یه مدتی  ...اولش آدم فكر می كنه كه آدم بدی نیس��ت بعدش یك هو مثال یه رفتارهایی ببینی،
ً
دلزده بش��ی و اینجور چیزها  ...اون ش��ناختی كه پیدا كردم امیدوارم كافی باش��ه .بعدها مثال چیزهای مشكالتی
دیگه ای پیش نیاد سر همین كه شناخت كم بوده یا خیلی فرق داشتن در یه زمینه هایی» (مصاحبۀ  16بند -160
)162
هراس از ازدواج ناموفق گاهی نیز به مسئلۀ بلوغ اخالقی منتسب می شود .دختر سی ساله لیسانسیه و کارمند
در شرکت خصوصی در تشریح آنچه باعث نگرانی وی در آینده زندگی زناشویی اش خواهد شد اظهار می دارد:
« ...شخصیت طرف مقابلم هست كه تا چه حد می شه بهش اعتماد كرد و اینكه تا چه حد رشد كرده كه بقیه
عمرش هم همون جوری كه روز اول بوده بتونه همونجوری باش��ه و بمونه  ...مش��كل اصلی آدم ها اینه كه تغییر
اصلی آدم ها تو ازدواج مسائل مالی
می كنند ،بعد از ازدواج و به مرور زمان تغییر می كنند  ...فكر می كنم مشكل
ِ
نیست یه همچنین چیزی هست كه هنوز رشد نكردن از نظر شخصیتی( ».مصاحبۀ  1بند )176
ً
گاهی نیز نگرانی از ازدواج ناموفق به تجربیات ناخوش��ایندی ارجاع داده می ش��ود که افراد احتماال در محیط
اردادی بخش دولتی در مس��ئله هراس از
با آن رو به رو بوده اند .مرد جوان متأهل  27س��الۀ لیسانس��ه و کارمند قر
ِ
عدم موفقیت میگوید:
ً ً
« ...ما دیدیم حاال توی جامعه هم هس��ت  ...افرادی می بینید بعد از ده س��ال ازدواج یه دفعه اصال كال خونه
ً
و زندگی رو ول می كنند می رن .اصال خبری هم ازشون نیست» (مصاحبۀ  7بند )274
احساس نگرانی از انتخاب نامناسب و هراس از ازدواج متأثر از جنسیت تفسیر می شود .مرد جوان متأهل 27
سالۀ لیسانسه و کارمند قراردادی بخش دولتی در شرح تفاوت نگرانی های پسران و دختران در ازدواج می گوید:
« ...دخت��ر ش��اید  ...ح��اال اگر ترس از ازدواج باش��ه خوب ترس از ای��ن دارند كه باالخ��ره  ...می خواد با یه
ً
ش��خصی ارتباط جدیدی رو برقرار كنن .این ارتباط اصال می تونه موفق باش��ه نمی تونه موفق باش��ه .ترس از این
ً
دارند كه ازدواج ش��ون ناموفق باش��ه و پسر هم از  ...اینكه  ...احساس می كنه كه شاید مثال نتونه یه خونواده را به
سرانجام برسونه ( »...مصاحبۀ  7بند )272
•مسئلۀ در معرض انتخاب قرار گرفتن
عامل��ی که به طور ویژه برای زنان س��بب نگرانی اس��ت و ب��ه عنوان مانع ازدواج خ��ود را می نماید ،نگرانی از
انتخاب نش��دن اس��ت .دختر سی ساله لیس��انس و کارمند شرکت خصوصی در ش��رح زمینه های ازدواج خود و
ارتباط آن با مسئله مورد انتخاب قرار گرفتن می گوید:
« ...كس��ی  ...كه تو س��ن من هس��ت باید  ...صبر بكنم كه یك ارتباطی تش��كیل بش��ه یه كس��ی بیاد یا كسی
بهم معرفی بش��ه كه بتونم .بعد هم حاال ش��ناختی پیش بیاد و خب اینا بش��ه نش��ه ،چه جوری بشه( .مصاحبۀ 1
بندهای  ... )66-60خب موردش هم واسم وجود نداره حاال اگر خواستگار داشتم یا كسی رو مدام به ام معرفی
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ً
ً
فعال چون توی ّ
جو اش نیستم.
می كردند خب می نشس��تم نهایتا بش فكر می كردم یه كس��ی و انتخاب می كردم.
موردی ندارم كه بخوام بش فكر كنم .ترجیح می دم یه كمی س��نم باالتر بش��ه این��كار رو بكنم( »... .مصاحبۀ 1
بند )136
زن  30ساله مجرد کارآفرین فوق لیسانس نیز در این باره می گوید:
ً
« ...واقعا دوس��ت دارم ازدواج بكنم و فكر می كنم االن تا یه حدی به اون آمادگی ذهنی رس��یدم برای ازدواج
ول��ی خ��وب من اون طرفم رو از كجا پیدا بكنم .چه جور باهاش ارتباط برقرار كنم .چطور رابطه مو مدیریت كنم
كه نتیجه خوبی داشته باشه ( »...مصاحبۀ  18بند )333
ً
هر چند در مواردی زنان به وجود چنین مشکلی در ازدواج اشاره می کنند ،اما در مواردی نیز وجود آن را کامال
تکذیب می کنند .به نظر می رسد از بین رفتن ساختارهای سنتی انتخاب و ازدواج و نیز فقدان ساختارهای مدرنی
که به مدیریت این امر بپردازد همراه با نبود محیط هایی که در آن دو جنس در معرض آشنایی و انتخاب یکدیگر
قرار گیرند باعث شکل گیری چنین مشکلی در فرآیند ازدواج جوانان به خصوص زنان شده است.
مس��ئلۀ قرار نگرفتن خانم ها در معرض انتخاب تحت تأثیر س��ن ،تحصیالت و وضع طبقاتی است ،هر چند
ویژگی های فردی نیز بر آن تأثیر می گذارد .موارد با س��ن باالتر اش��ارۀ صریح تری به این مسئله دارند .نیز موارد با
سطح طبقاتی و تحصیالت باالتر نگرانی کمتری در این باره اظهار می کنند .به نظر می رسد با سطح تحصیلی و
طبقاتی باالتر افراد قدرت چانه زنی بیشتر و در نتیجه شانس بیشتری برای انتخاب شدن داشته باشند.
•سخت شدن ازدواج
مواردی وجود دارد که در آن «پیچیده و س��خت ش��دن ازدواج» بازدارندۀ ازدواج معرفی می ش��ود .در ش��رح
پاسخگویان این امر پدیدۀ جدیدی است که در گذشته نبوده و یا حداقل به چشم نمی خورده است .زن  30ساله
فوق لیسانس و کارآفرین در این باره می گوید:
«بعضی اوقات به خودم می گم اونقدر هم كه فكر می كنیم س��خت نیس��ت .ش��اید زیادی داریم س��خت اش
ً
می كنیم .مثال قبل نا خیلی راحت تر ازدواج می كردن .می رفتن توی زندگی ش��ون و خیلی چیزها را می پذیرفتند.
ً
من دقیقا حاال هی به پدربزرگ مادربزرگم مراجعه می كنم .دو نفر بودند پانزده س��اله ش��انزده س��اله حاال مربوط
به س��ن و س��ال خودش��ون مربوط به دوره خودش��ون .اومدن هیچ كدوم هم خیلی همدیگه رو دوس��ت نداشتن.
رفتن وارد زندگی ش��دن خیلی تالش كردن خیلی زحمت كش��یدن بچه آوردن بعد انقدم س��خت نگرفتن خیلی
ه��م زندگی خوبی داش��تن و به هم تعهد داش��تن و من در تمام مدت ندیدم حاال من ی��ه مدتی رو با اینها زندگی
ً
كردم خوب دیگه اینا هش��تاد و پنج سالش��ونه حاال مثال شصت سال با هم زندگی كردن هفتاد سال با هم زندگی
ً
ً
ً
كردن ولی من واقعا ندیدم اصال اینا به هم دروغ بگن یا یه چیزی از هم پنهان بكنن یا یكی مثال درآمدی داش��ته
ً
باش��ه به اون یكی نگه .یكی می تونس��ت یه قدمی برداره بر می داش��ت  ...مثال تا اون زمانی كه من یادمه مامان
ً
بزرگم چشم اش كار می كرد مثال فرش می بافت كمك می كرد به درآمد زندگی و هیچوقت هم منتی نمی ذاشت.
می گف��ت م��ا دو نفر آدمیم داریم زندگی ی��و می بریم جلو .بعد از یه جایی هم دیگه كه نتونس��تن كار كنن چند تا
س��فری كه با هم رفتن س��فر زیارتی چنان با لذت می رفتن انگار داش��تن می رفتن از تمام ثمره زندگی شون لذت
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ببرن و تا آخرین لحظات هم از هم تعریف می كردن  ...خیلی زندگی قشنگ تری بود .حاال اینكه ما انقدر سخت
ً
بگیریم .واقعا بعضی وقت ها می گم مگه من قراره چند س��ال زندگی كنم .این س��ختی ها نمی دونم بخاطر چیه.
شاید هم خودم هم خیلی آدم سخت گیری ام .شاید دارم شعار می دم .نمی دونم ولی حداقل این كه دوست دارم
اینطوری باشه» (مصاحبۀ  18بند )333
وی در شرح چگونگی ساده دیدن ازدواج در تعامل با فردی که قصد ازدواج با وی را داشته است می گوید:
« ...خودمون دو تا در یه سطح بودیم .دوتامون كار می كردیم .بعد گفتم من تنها چیزی رو كه می خوام  ...یه
حلقه می خوام اونم به خاطر اینكه به نظرم یه خاطره خیلی قشنگ می مونه .نه عروسی می خوام نه كادو می خوام
ً
ً
نه هیچ چیزی حتی من مثال خونه داش��تم تهران و یه س��ری وسایل اولیه گفتم من جهیزیه هم فعال نمی تونم جور
ً
بكن��م چون خرجم با خودمه من فعال از این ها دارم كم كم با همدیگه پیش می بریم  -...بعد بهش ام گفتم چون
ً ً
ً
ً
موقعیت كاری اش خیلی در حال جابجایی بود به اش گفتم مثال واقعا نگران كار نباش فعال من كار دارم من فعال
ً
درآم��د دارم حتی یه جاهایی مثال به قرض می خورد به مش��كل می خورد س��عی می ك��ردم كمك بكنم [ ...حتی
مهریه را] گفتم یه سكه ( »...مصاحبۀ  18بند )185
•عدم آشنایی با ازدواج و زندگی متأهلی
گاهی ناآش��نایی با ازدواج و زندگی متأهلی و فقدان دان��ش درباره آن به عنوان مانعی مهم برای ازدواج مطرح
می شود .دختر بیست و دو ساله مجرد و دانشجوی روانشناسی در این باره تصریح می کند:
ً
ً
« ...چون خیلی ها اصال از زندگی متأهلی آش��نائیت یی ندارن به خاطر همین س��مت اش هم نمی رن كال».
(مصاحبۀ  9بند )142
•ترس از محدود شدن آزادی
ترس از محدود شدن آزادی مورد دیگری است که از سوی پاسخگویان به عنوان مانع ازدواج مطرح می شود.
مرد بیست و هشت ساله مجرد و دانشجوی سینما در شرح کمرنگ شدن ازدواج جوانان اظهار می دارد:
ً
ً
« ...نمی خوام خیلی بدبینانه بش فكر   كنم ولی  ...اصال  كس��ی دغدغه ازدواج و نداره .اصال ازدواج یه چیز
گمی ی��ه یه چیز غریبی یه واس��ه ماها .نه من واس��ه خیلی ها .می گه خوب چه كاریه آره چ �را اینكار و كنم ازدواج
كن��م خودم��و ( ).......چی می گن ( )........غل و زنجیر می دونن چرا خودمو حصار كنم متأس��فانه -می گم به
خاطر اینكه اون قدرتی كه داش��تیم و دیگه نداریم -از دل خونواده میایم بیرون پدر و مادر رو بچه هاش��ون دیگه
ً
اون قدرت و تس��لطی كه داش��تن و ندارن اون احترام و ندارن  ...در كل دیگه مس��ئله اصال ازدواج نیست كه شما
ً
بگی آقا ازدواج خوبه بده اینجوریه ،اونجوریه ش��ما اگه بخوای ازدواج كنی چی .اصال كس��ی بهش فكر نمی كنه
ً
ً
ك��ه بخ��واد مثال راجع به قبل یا بع��دش مثال بخواد یا حالش تصمیم بگیره چون دغدغه اش چیز دیگری اس��ت»
(مصاحبۀ  2بند )167
دختر دانش��جوی بیس��ت و دو س��اله مجرد نیز در شرح مقایسه خود با دوس��تانی که ازدواج کرده اند به همین
مسئله اشاره می کند:
«مقایس��ه كه می كنم می  بینم اون آزادی ای كه تو زمان دختری ش��ون دارن ،دیگه ندارن .اون آزادی های فكری
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كه دارن ،دیگه ندارن .بخاطر همین نمی دونم ش��اید دوران مجردی خودم و بیش��تر دوس��ت داش��ته باش��م یعنی
متأهلی اون ها رو زیاد عالقه نداشته باشم( ».مصاحبۀ  9بند )114
اش��اره به ترس از محدود ش��دن آزادی هم از جنبه ایجابی و هم سلبی مطرح است .مرد در شرف ازدواج 28
ساله کارمند و دارای مدرک لیسانس به وجه سلبی این مسئله توجه دارد .وی در شرح علت ازدواج نکردن جوانان
به آزادی گرایی برآمده از لذت طلبی اشاره می کند:
« ...به نظر ش��خصی من نه تنها مس��ائل اقتصادی بلكه یه سری مس��ائل اجتماعی فرهنگی هم دخیل هست
خ��وب [در ازدواج نک��ردن جوانان] جامعه ما االن تو یه مس��یری داره میره كه به قول معروف گفتنی نه این وری یه
نه اون وری (باخنده) ما یه جامعه اسالمی هستیم یه مملكت اسالمی هستیم اما در عین اسالمی بودن خیلی ها
 ...تجدد گرایند  ...یه آقا پس��ر جوونی كه داره تو این مملكت زندگی می كنه ش��اید به لحاظ فرهنگی این ذهنیت
رو داره كه ازدواج شاید محدودش می كنه من االن آزادی عمل خیلی بیشتری دارم االن آخر معذرت می خوام با
هر كس كه بخوام می تونم رابطه داش��ته باشم دوستی برقرار بكنم و حاال مسائل دیگه .اما وقتی وارد عرصه تأهل
ً
و ازدواج بش��م این آزادی عمل از من گرفته می ش��ه .البته این ذهنیت ها واقعا ذهنیت های غلطی هست ها ،ولی
متأسفانه اپیدمی شده تو جامعه ما( ».مصاحبۀ  11بندهای )162-16
در مواردی نیز بر جنبۀ ایجابی آزادی گرایی اش��اره می ش��ود .دختر  27س��اله متأهل با مدرک فوق لیسانس در
شرح دالیل ازدواج نکردن جوانان می گوید:
«[ازدواج نکردن جوانان] دالیل مختلفی می تونه داش��ته باشه .یكی از دالیل اش آزادی طلبی یه -اینكه خوب
من دوست ندارم خودمو در قید و بند یه آدم بذارم [ ...ازدواج] آزادیه یه نفر و می گیره [ ...بعد] ازدواج دیگه آدم
ً
به اون آزادی و مثال فراغ بالی كه توی  ...مجردی داره [نیس��ت] دیگه دوران متأهلی این چیزا رو نداره» (مصاحبۀ
 20بند )375
اهمی��ت وج��ه ایجابی آزادی گرایی در امکان کس��ب تجربه های مفیدی اس��ت که در پی��ش از ازدواج فراهم
می آید .دختر  27س��اله متأهل با مدرک فوق لیس��انس در ش��رح زمان مناس��ب برای ازدواج دختر خانم ها به این
مسئله اشاره دارد:
«ب��ه نظ��ر من خوبه كه تحصیالتش رو دختر تا یه حدی در واقع ارتقا بده .تو جامعه باش��ه .به نظر من ازدواج
توی بدو لیس��انس و وسط لیس��انس حتی انتهای لیسانس خیلی كار درستی نیست .آدم به نظر من دوره لیسانس
ً
و خوبه كه تو جامعه باش��ه با آدم های مختلف آش��نا بش��ه رفت و آمدهای مختلف پیدا كنه و بعدا ازدواج كنه»
(مصاحبۀ  20بند )217

نتیجهگیری

در جس��تجوی تجربه ها و ذهنیت های جوانان از مش��کالت و موانع ازدواج و معنایی که از هر یک مس��تفاد
می کنند و نیز تفاس��یری که در آن باره بیان نمایند ،مطالعۀ حاضر با روش مصاحبه ای ،و از خالل مصاحبه های
عمیق نیمه س��اختاریافته ،با س��ود بردن از تحلیل تماتیک و با شیوه استداللی ابداکتیو ،مجموعه ای از مقوالتی را
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شکل داده که کم و بیش در مطالعات پیشین نیز به بسیاری از آنها اشاره شده است .آنچه بعضی از مقوالت فوق را
از دریافت های مطالعات پیشین متمایز می کند ،صورت بندی متفاوت از آنهاست .در مطالعات پیشین متغیرها
به عنوان عوامل بازدارنده از ازدواج مطرح می ش��وند ،اما در مطالعۀ حاضر مفاهیمی مثل ش �رایط نامطمئن ،تلۀ
گذار به بزرگس��الی ،ناتوانی خانواده ،ش �رایط ش��لوغ یا س��اعت ش��لوغ زندگی ،ترس از ناکامی در پیشرفت (که
در تلۀ گذار به بزرگس��الی مورد اش��اره قرار می گیرد) ،نگرانی از محدود ش��دن آزادی ،هراس از انتخاب نش��دن،
ً
بی اعتمادی در کنش��گری ازدواج ،ترس از ازدواج و س��خت ش��دن ازدواج عمدتا مفاهیمی فرآیندی و تفس��یری
هستند و شامل تنها یک متغیر مجرد نمی شوند.
مفهومی مطالعۀ حاضر مس��ئلۀ اصلی در بازداری از ازدواج حداقل برای بخش زیادی
مطابق برس��اخت های
ِ
از جوانان نداش��تن ش��غل اس��ت که باعث می ش��ود اطمینان به ادارۀ زندگی در پس از ازدواج کاستی پذیرد .این
مس��ئله به خصوص برای مردان و افرادی از طبقات پایین اهمیت بس��یاری دارد .ش �رایط نامطمئن مفهوم دیگری
در بازداری از ازدواج اس��ت که ترجمانی از بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری زندگی اس��ت .هر چند بخش مهمی از
ش �رایط نامطمئن وابس��ته به نداشتن شغل اس��ت ،اما پیش بینی ناپذیری زندگی عام تر از آن و وابسته به متغیرهای
مختلف اس��ت .ناتوانی خانواده در حمایت از ازدواج فرزندان ،عامل بازدارندۀ دیگری اس��ت که ش��دت مسئلۀ
ِ
ازدواج را برای جوانان در شرایط نامطمئن مضاعف می سازد .از آنجا که پایۀ مهم ازدواج جوانان در ایران خانواده
اس��ت ،ناتوان��ی خانواده در حمایت از ازدواج جوانان ،در ش �رایطی که خانواده حت��ی گاه یگانه تکیه گاه ثبات در
ش �رایط بی ثبات و نامطمئن به شمار می رود ،بس��یار تعیین کننده ظاهر می شود و نقشی مهم در بازداری جوانان
از ازدواج می یابد .تلۀ گذار به بزرگس��الی که در نتیجۀ طوالنی ش��دن دورۀ گذار پیش آمده ،علت مهم دیگری در
بازداری جوانان از ازدواج ش��ده اس��ت که اثر آن در شرایط نامطمئن و نیز موقعیت خانواده در ناتوانی حمایت از
گ��ذار ش��دت و وجهی مضاعف می یابد .تلۀ گذار در زندگی مردان و زن��ان وجود دارد هر چند تظاهر آن ممکن
ً
است متفاوت باشد .در عین حال علیرغم آنکه تلۀ گذار تا حدود زیادی وابسته به گذار کندرو است ،اما ضرورتا
منحص��ر به طبقات متوس��ط و باال نیس��ت و در طبقات پایین نیز ب��ه علت فقدان مزیت ه��ای کاری و نیز نبودن
دسترس��ی به امکاناتی که فرد را در ش �رایط نامطمئن در جایگاه رقابتی بهتری قرار دهد مش��اهده می شود .نتیجۀ
تلۀ گذار در طبقات پایین می تواند به بازتولید وضعیت طبقاتی ایش��ان بینجامد تا ضمن تثبیت ش �رایط نامطمئن
س��بب بازداش��تن ایشان از ازدواج نیز بش��ود« .شرایط شلوغ» یا «ساعت ش��لوغ زندگی» در سال هایی از زندگی
عامل بازدارندۀ دیگری از ازدواج است که در آن فرد همزمان درگیر مدیریت انواع موضوعات مختلف از جمله:
زندگی
تحصیل ،کار ،پس انداز ،ارتقای ش��غلی ،تهیۀ مس��کن ،بنا کردن زندگی مستقل ،ازدواج و سامان دادن به
ِ
پس از ازدواج در زمانی فش��رده و کوتاه می ش��ود .ساعت شلوغ در ادامۀ اثر شرایط نامطمئن ،گرفتار شدن در تلۀ
گذار و ناتوانی خانواده در حمایت از جوانان ،ش �رایطی را می س��ازد که می توان از آن به وضعیت سرگش��تگی یا
س��رگردانی جوانان در ازدواج تعبیر کرد .در کنار تمامی اینها عاملی که به طور ویژه برای زنان مانع ازدواج تلقی
می شود ،نگرانی از انتخاب نشدن است .نگرانی از انتخاب نشدن که در بین زنان مطرح است ترجمانی جنسیتی
از همان وضعیتی اس��ت که ار آن تعبیر به سرگش��تگی و سرگردانی در ازدواج می شود .وقتی ازدواج درگیر شرایط
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نامطمئن ،سرگردانی در گذار ،شرایط شلوغ و فقدان حمایت خانوادگی می شود ،نگرانی از انتخاب نشدن (برای
زنان) امری عادی می گردد .نگرانی از انتخاب نشدن برای زنان هر چند از ویژگی های فردی نیز تأثیر می پذیرد،
ً
اما کامال تحت تأثیر س��ن ،تحصیالت و وضع طبقاتی است .با افزایش سن ،نگرانی خانم ها از اینکه در معرض
انتخاب قرار نگیرند افزایش می یابد و با افزایش س��طح طبقاتی و تحصیالت از این نگرانی کاسته می شود .ترس
از محدود شدن آزادی به عنوان عامل بازدارندۀ دیگری از ازدواج رابطه ای عمیق با مسئلۀ تلۀ گذار و شرایط شلوغ
می یابد ،زیرا میل به پیش��رفت که خود س��بب گرفتار شدن در تلۀ گذار و شرایط شلوغ است محرک و برانگیزانندۀ
ترس از محدود ش��دن آزادی نیز می ش��ود .شرایط نامطمئن و شلوغ و نیز تلۀ گذار آنقدر طبیعی جلوه می کند که
ترس از محدود ش��دن آزادی ،به واس��طۀ رابطه ای که پیش��رفت مییابد ،تردیدناپذی��ر و غیرقابل صرف نظرکردن
ادی متناظر
می نماید .از این لحاظ افراد در شرایط متعارضی قرار می گیرند .درست است که میل به پیشرفت و آز ِ
با آن ،برای غلبه بر ش �رایط نامطمئن و گرفتن ش��غل ضروری و با اهمیت اس��ت ،اما درگیر ش��دن در آزادی برای
پیش��رفت خود به معنای درگیرش��دن بیشتر و گسترده تر با تلۀ گذار و شرایط ش��لوغ و از آن طریق بازتولید شرایط
نامطمئن اس��ت .ترس از محدود ش��دن آزادی تحت تأثیر جنس��یت است .مقایس��ه مردان و زنان بیان می کند که
تأکید مردان بر جنبه س��لبی این موضوع و زنان بر جنبه ایجابی آن اس��ت .برای زنان این مس��ئله به معنای افزایش
ظرفیت کسب تجربه است ،در حالی برای مردان این موضوع همبسته آزادی از مسئولیت و فراغت خاطر در پیش
بردن اهداف ش��خصی اس��ت .فقدان اعتماد ،مسئلۀ مهم دیگری است که به عنوان عامل بازدارندۀ ازدواج مطرح
می ش��ود .ش �رایط نامطمئن ،تلۀ گذار و شرایط شلوغ همراه با ترس از انتخاب نشدن و تأکید بر آزادی موقعیتی را
می آفریند که در آن جوانان در روابط بین دو جنس ضمن دور ش��دن از ازدواج به روابط دوس��تانه گرایش بیابند.
انعکاس این موضوع در فضای ازدواج ،مسئلۀ اعتماد را می آفریند و اینکه افراد در کنش ازدواج به جنس مخالف
خود اعتماد نکنند .بی اعتمادی می تواند خود به عاملی تبدیل ش��ود که به واس��طۀ آن جوانان دچار نوعی ترس از
ازدواج ش��وند و از آن دوری گزینند .این مس��ئله به نگرانی از انتخاب نامناس��ب و هراس از ازدواج ناموفق تعبیر
می ش��ود .در مواردی مانع مهم ازدواج جوانان ،ناآش��نایی با ازدواج و زندگی متأهلی مطرح می شود و اینکه آنها
در این باره دانش��ی ندارند و نمی  دانند با چه مس��ائلی رو به رو خواهند ش��د .گاهی نیز «پیچیده و سخت  ش��دن
ازدواج» به عنوان پدیده ای که در گذش��ته نبوده ،بازدارندۀ مهم از ازدواج اس��ت .سخت ش��دن ازدواج تا حدود
زی��ادی می تواند برآیند تمام عوامل پیش گفته از جمله :ش �رایط نامطمئن ،نداش��تن ش��غل ،گرفت��ار آمدن در تلۀ
گذار و شرایط شلوغ به همراه ناتوانی خانواده در حمایت از فرد باشد؛ امری که با بی اعتمادی به جنس مخالف،
نداشتن آگاهی از ازدواج و زندگی متأهلی و ترس از محدود شدن آزادی تقویت می شود.
در تالش برای ترکیب مفاهیم مطروحه در مطالعۀ حاضر می توان گفت شرایط نامطمئن ،تلۀ گذار به بزرگسالی
و ش �رایط شلوغ س��بب نوعی سرگشتگی در ازدواج شده اس��ت که با ناتوانی خانواده در حمایت سنتی از ازدواج
اختالل حاصل از این سرگشتگی و سرگردانی که در آن دوستی های خارج از
جوانان تقویت می شود .در شرایط
ِ
ازدواج امری رایج می گردد ،فضای اعتماد بین دو جنس نقصان می پذیرد و نوعی هراس از ازدواج شکل می گیرد
که به پیچیده تر ش��دن و ابهام آمیزتر ش��دن فضای ازدواج می انجامد .مجموع این تحوالت پدیده ای است که در
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فضای مفهومی پاسخگویان از آن به سخت شدن ازدواج تعبیر می شود.
ً
در پای��ان ،الزم به یادآوری اس��ت که تحریم ها بر علیه مردم ایران تقریبا تم��ام این تحوالت را تحت تأثیر قرار
داده و شرایط نامطمئن را نامطمئن تر و پیش بینی ناپذیر را پیش بینیناپذیرتر ساخته است .تحلیل دامنۀ اثر تحریم
و مش��کالت حاصل از آن که بس��یار نیز دارای اهمیت اس��ت ،به طور خاص می تواند موضوع مطالعات آتی در
این زمینه باشد.
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