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 چکیده
 یها فرصت ران،یجامعه ا یو فرهنگ یاجتماع یدختران در فضا ر،یدر سه تا چهار دهه اخ

مطالعه فهم  نیاند. هدف ا تجربه نموده یشروع زندگ یرا برا یمتفاوت یها تیانتخاب و محدود

 هیروش نظر قیهاست تا بتوان از طر آن ییها و چالش ها نهیدختران، زم یستیتجربه تجرد ز

سال و باالتر  07پژوهش دختران  نیکنندگان ا کرد. مشارکت یپرداز هینظر باره نیدرا ییمبنا

نفر  22با  یهدفمند و نظر یرگی بوده که بر اساس منطق نمونه 9080شهر تهران در سال 

 یندهایآمده است. طبق فرا عمل ز بهو با دو دسته از افراد مصاحبه متمرک یمصاحبه فرد

استخراج  یمرکز دهیعنوان پد به« ازدواج ستاریم دختران در ایپانتوم» یمقوله اصل ،یکدگذار

 ستاریازدواج، در چهار صحنه، ا یها دختران در معرض فرصت یریگ میتصم ندیفرا زیو ن دیگرد

بازماندن از  ستاریازدواج، ا یبرا نکردن دختران یندادن، باز یباز ستاریبازگو نکردن ازدواج، ا

 یو ساختار یا نهیزم ،یعل طیشرا یا تجربه نیو فهم چن ندیفرااند. در  شده یازدواج سنخ بند

توسط « و انفکاک ییتجربه جدا»با مضمون  ییبود که به نوبه خود به راهبردها لیدخ یمختلف

با  یقالب تداوم نفس اجتماعرا در  ییها چالش ،یا دهیپد نی. چنزند یدختران بدان دامن م

 یوحشت سالمند ،یرها کردن کاکتوس زندگ ،یزگاریپره شیستا ،یا حرفه شرفتیپ یریگیپ

 به همراه دارد.

 یستارهایا ،یازدواج انتخاب ،یدختران، نفس اجتماع میپانتوم ،یستیتجرد ز: واژگان کلیدی

 .ازدواج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسئول( سندهی) نو رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ شناسی جامعه اریدانش        . Ah.ghyasvand@gmail.com 

 رانیتهران، ا، دانشگاه تهران یجامعه شناس یدکتر یدانشجو                                         . zhajilu@yahoo.com 



 

 

 

 

 

 
 

 9911، بهار 88، شماره 72سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 981
 

 مسألهطرح 

شود که در  ترین نهادهای اجتماعی، محسوب می لیدر جامعه ایران، نهاد خانواده یکی از اص

چند دهه اخیر تحت تأثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تحوالت بسیاری را 

ازدواج دختران و پسران اتفاق   به خود دیده است. ازجمله تغییرات مهمی که در حوزه

توان اشاره  ا برای ازدواج، میه افتاده، افزایش سن ازدواج و نیز در مواردی به کم رغبتی آن

رو، به خاطر اینکه ازدواج، شأن و موقعیتی اکتسابی است و نیز تغییر در گرایش  کرد. ازاین

دهد، مطالعه پیرامون آن از  به ازدواج در طول زمان نشان از دگرگونی در فرهنگ جوانان می

 2متوسط به ازای هر  طور ها بیانگر آن است که به بررسی»اهمیت بسزایی برخوردار است. 

میانگین سن ازدواج در نکرده در سن ازدواج قرار دارد. و نیز  خانوار، یک جوان ازدواج

شهرهایی چون تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و کرج از کالن ها باال رفته است.  شهر کالن

ن، برای مردا 9084های متفاوتی نسبت به سایر مناطق کشور برخوردارند. در سال  آمار

سال، کرج با  9/07سال، شیراز با  9/09ترین میانگین سن ازدواج به ترتیب در تهران با   باال

سال به ثبت رسیده و برای زنان نیز  4/29و مشهد با  6/29، تبریز با 4/28، اصفهان با 30

سال،  8/25سال، کرج با  8/25سال، شیراز با  2/20این شاخص به ترتیب در تهران با 

 (Mahzoon, 2016) سال بوده است 2015، تبریز با 0/20سال، مشهد با  0/25اصفهان 

ای عمومی است که در بیشتر نقاط جهان ازجمله کشورهای  افزایش سن ازدواج پدیده

میانگین سن ازدواج زنان در  9807که در دهه  آسیایی و ایران اتفاق افتاده است؛ درحالی

درصد از  07، در حدود 2777رسید، در دهه  یسال نم 25یک از کشورهای آسیایی به  هیچ

 . (Torabi, et al., 2017) سال و بیشتر رسید 25این کشورها، میانگین سن ازدواج زنان به 

سال به  95دهد که میانگین سن تمایل به ازدواج در بین دختران  ها نشان می دیگر بررسی

ران مجرد تمایل به ازدواج دارند سال و بیشترین سنی که دخت 20باالی شهر تهران، برابر با 

سالگی بیان  20سال است. همچنین دختران مجرد میانگین سن مطلوب ازدواج را  25

های ایرانیان، سن مناسب  ها و نگرش البته در پیمایش ارزش .(Ghiasvand, 2017) اند کرده

جالب اینکه  آمده است. دست سال به 2/29و برای دختران  6/25ازدواج برای پسران برابر با 

تری را برای ازدواج مناسب  مردان در مقایسه با زنان، هم برای پسران و دختران سنین پایین

درمجموع  .(Ministry of Culture and Islamic Guidance of Iran, 2015) اند دانسته

 باشد نکرده بیش از سه برابر پسران می دهند که میزان دختران ازدواج ارقام مختلف نشان می

ها بیش از پسران بوده؛ گرچه هر دو وضعیت، ارتباط وثیقی  و نسبت تجرد قطعی در بین آن

مضیقه ازدواج در دختران ایرانی متفاوت با »شناختی  با همدیگر دارند. البته به لحاظ جامعه
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« تجردهای ناخواسته»گردد، امری که در بین دختران  مضیقه ازدواج در پسران تلقی می

دهد که علل،  ها تلویحاً نشان می این یافته .(Pour Etemad, 2004) «گرفته است نام

پیامدها و راهبردهای مواجه با این پدیده در بین دختران و پسران اساساً متفاوت است. 

های فردی،  ها، تمایالت و دیدگاه اگرچه ازدواج عملی است ارادی و تابع خواسته»همچنین 

پیچیدۀ او به پیرامونش، ازدواج را تحت روابط دوسویه با  اما زندگی اجتماعی انسان و روابط

 :Kazemipour;2004)دهد متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و حتی سیاسی قرار می

(103 . 

9باره ویلیام گود دراین
تغییرات ملموسی در نظام خانواده در جهان در : کند عنوان می 

اند  کنند که عبارت شترکی با هم تالقی میحال وقوع است که همه این تغییرات در نقطه م

های ترتیب یافته و افزایش آزادی در انتخاب همسر. به  افزایش سن ازدواج، کاهش ازدواج: از

 ,Good) شوند عقیده او پارامترهای ازدواج در جوامع مختلف به همگرایی نزدیک می

ن هستیم که بیش از تدریج شاهد آ یافته به در بسیاری از کشورهای توسعه  57 :1989)

سالگی اتفاق بیفتد. در محافل علوم اجتماعی، این الگوی  07ها بعد از سن  نیمی از ازدواج

 شود شود و در مورد آن گفتگو می عنوان پیشرفت تلقی می تأخیر در ازدواج معموالً به

Carroll, et al., 2006)  .)جهه رسد یکی از الگوهای جدید موا با این توصیف، به نظر می

شود. درواقع  محسوب می« تأخیری»یا « ازدواج انتخابی»جوانان در جامعه ایران با ازدواج، 

شود که فرد در هر جنبه زندگی )به لحاظ روحی،  ازدواج انتخابی به کنشی اطالق می

ها و شرایط ازدواج  معنوی، مالی و جسمی( به وضعیت بلوغ رسیده باشد و بیشتر زمینه

  .ازدواج نکند و آن را در مراتب بعدی اهمیت در زندگی قرار دهد باشد ولی فراهم می

ها  های اخیر در شهر تهران ادامه تحصیل دختران در مقاطع باالتر، گرایش آن در سال

به اشتغال، دگرگون شدن معیارهای انتخاب همسر و نیز نگرش منفی و تأخیر سنی ازدواج 

و حتی مضیقه بسیاری از دختران برای ازدواج در بین پسران و ... سبب افزایش سن ازدواج 

های ایرانی روند  شده است. در همین راستا با عنایت به اینکه آمار تجرد در بین خانواده

طور خاص در بین دختران شهر تهران بیشتر شده است؛  گرفته و به صعودی را در پیش

باشد. درواقع آنچه  ها و تجارب زیسته دختران مجرد می پژوهش حاضر در پی بررسی چالش

موقع  کلی این پژوهش قابل طرح است اینکه دختران مجردی که از ازدواج به مسألهعنوان  به

دلیل افزایش تعداد  ای از فرایند ازدواج نکردن دارند؟ همچنین به اند چه تجربه فاصله گرفته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نند چگونه با آن ما کند یا افرادی که برای همیشه تنها می هایی که فرد تنها زندگی می سال 

توان درباره فرایند تجرد زیستی دختران  آیند؟ و در آخر مهم اینکه، چگونه می کنار می

 شناختی ارائه نمود؟ پردازی و نیز تحلیل جامعه نظریه

 پیشینه پژوهش

بر مبنای مرور اجمالی برخی از مطالعات در حوزه زنان و خانواده، برخی از تغییرات و مسائل 

ای شدن خانواده و کاهش تعداد افراد تحت  هسته: توان به شرح زیر بیان کرد یخانواده را م

تکفل، تغییر در بعد خانوار، کاهش نرخ باروری، کاهش میزان موالید، افزایش میانگین سن 

ساله،  98ـ  95ازدواج، کاهش میزان ازدواج، کاهش عمومیت ازدواج در گروه سنی 

های اولیه زندگی، افزایش میزان تجرد جوانان، رخداد  سال ویژه در ناپایداری نسبی ازدواج به

مضیقه ازدواج یا کاهش تعداد پسران آماده ازدواج نسبت به تعداد دختران آماده ازدواج، 

های تک والدی، افزایش فرزند آوری خارج از حریم خانواده،  افزایش طالق، افزایش خانواده

در این میان نیز  .(Ghanirad & Ezzalti Moghadam,2010: 164) .موارد تعدد زوجات

مرور مطالعاتی تجربی مختلف در حوزه وضعیت خانواده در طول حداقل چهار دهه گذشته، 

کاهش نرخ »و « افزایش طالق»، «افزایش سن ازدواج»: داللت بر سه واقعه بارز دارند

 .«باروری

های  ن به پدیدههای کیفی درباره مطالعه تجرد دخترا باره برخی از پژوهش دراین

مورد،  های بی )سنگینی نگاه دیگران، ترحم« حضور پررنگ داغ ننگ»: محوری از قبیل

های خانواده، احساس سرباربودن، نسبت دادن  های مزمن، سرکوفت ها و کنجکاوی پرسش

( رحمانه های بی عیب و ایرادات ناروا و القا ناشایست، نیشخندهای زهرآلود و طعنه

(Ghaneh Azabadi,et al, 2014) های  ها و حرف )نگاه« در معرض طرد اجتماعی»؛

آمیز، تحقیرآمیز و ترحم سایرین، گسترش شایعات، تبعیض، وابستگی، شرمساری،  طعنه

سرزنش، احساس تنهایی، ترس، انتظار، رنج، بیماری جسمی، افسردگی؛ و نگرانی درباره 

)داشتن استقالل و « به تجرداحساسات دوگانه نسبت »؛ ((Farzizadeh, 2014آینده(؛

پیامدهای »؛ (Hosseini & Izadi, 2016) آزادی و از سوی دیگر احساس تنهایی کردن

 (هدفی و پوچی در زندگیانگیزگی، بی)احساس تنهایی و انزوا، احساس بی« منفی تجرد

Habibpour & Ghaffari,2011))گیری  گرایی، سخت ؛ دالیل مجرد ماندن مختلف )کمال

« تجربه تجرد»؛ (Kajbaf, et al., 2008) زحد والدین و پیدا نکردن زوج مناسبا بیش

تجربۀ تجرد برای دختران، خشونت روانی، انزوای مضاعف، آیندۀ مبهم و احساس سرباری و )
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که طبیعتاً  (Qaderzadeh, at all, 2017) (،اند های حقارت در پی داشته اشاره کرده ابژه

های  های اجتماعی القاکننده ازدواج قرار دارد و عمدتاً تجربهدختران تحت تأثیر ساختار

دخترانی که زنند.  ناخوشایند و نیز پیامدهای منفی را برای این دسته از دختران رقم می

کنند از تحصیالت باالتری برخوردارند، نگرش فرامادی به ازدواج دارند و  دیرتر ازدواج می

رفته بیش از فرصت ازدواج  های ازدست هزینه فرصت تری دارند که با ازدواج، اعتقاد بیش

پیمایش »همچنین در پژوهشی تحت عنوان  (Habibpour k. & Ghaffari, 2011) است

ها نشان داد  سال به باالی شهر تهران، یافته 95در بین دختران « های زنان ها و نگرش ارزش

درصد در سطح کم بدان  95درصد دختران اصالً تمایلی به ازدواج ندارند و نیز  96که 

درصد جمع زیاد و خیلی  00سوم دختران در شهر تهران ) اند. البته بیش از یک اذعان کرده

درصد ازدواج  24زیاد( تمایل بسیاری به ازدواج و تشکیل خانواده دارند. همچنین حدود 

 درصد هیچ الزام یا فشاری را از سوی خانواده 95نمودن برایشان چندان مهم نیست. 

اند که امکان و فرصت  درصد از دختران موردمطالعه بیان کرده 27کنند. حدود  احساس نمی

چهارم  توان چنین قضاوت نمود که حدود یک ها مسیر نیست. درواقع می ازدواج برای آن

ها بر  سوم آن دختران در شهر تهران، نگرش مثبتی نسبت به ازواج ندارند و حتی بالغ بر یک

 .(Ghiasvand, 2017) اند درصد( اذعان داشته 00ن و متأهل نشده )مستقل زندگی کرد

 چارچوب مفهومی

توان از لنزهای  می« های تأخیری ازدواج»در سطح تحلیل و تبیین خرد مسأله در قالب 

به « سازی برای ازدواج پارادکس آماده»و « تئوری انتخاب»، «گیری تئوری تصمیم»نظری 

 .وضعیت کنونی جامعه ایرانی توجه نمود افزایش سن جوانان با توجه به

گیری برای ازدواج در بین دختران و پسران و تمایل برای تشکیل  امروزه تصمیم

باشد؛ و از سوی  سو، تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران می خانواده از یک

هایی که جوامع  تدر کنار سایر موقعی« کنش انتخابی»عنوان یک  دیگر، عاملیت جوانان را به

مدرن در فاصله بین بلوغ جسمی تا بلوغ اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده، در نظر گرفت. 

های بزرگانه برای تشویق جوانان به  دهد که امروزه بازخواست های حاصل نشان می یافته»

های جداگانه در زمینه ازدواج تبدیل گردیده است. این وضعیت موجب  ازدواج به درخواست

ترین اقدام در تعیین سرنوشتشان  عنوان بزرگ گردد که بر اساس آن زوجین در آنچه به می

شود و نقش والدین را تا  گیری و انتخاب به خودشان واگذار می شود؛ حق تصمیم تلقی می

 (Ghiasvand, 2005). «دهند حد تأیید نهایی تقلیل می
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های  زیرا حداقل در حوزه گردد؛ های مهم مدرنیته محسوب می انتخاب یکی از نشانه

تنها در بردارنده آزادی است بلکه با عنوان دو واقعیت دیگر  اقتصادی و سیاسی انتخاب نه

تواند آزادی فرد را توجیه کرد؛ بدین ترتیب انتخاب یکی از حامالن  عقالنیت و استقالل می

حق و بخشد؛ انتخاب هم یک  نهادی و مسیر مهم فرهنگی است که به خویشتن شکل می

عنوان یک ویژگی طبیعی اعمال عقالنیت  هم نوعی شایستگی است؛ به تعبیری انتخاب را به

گردد که دارای ظرفیت تشخیص  محسوب نمایند، یعنی نوعی ویژگی ثابت ذهنی تلقی می

ها و ابزارهای کافی است. در نظریه  ها و انتخاب نمودن با استفاده از شیوه اولویت

داند که در قالب دو  ای می تخاب یک عمل را موقعیت قطبی شده، ان«گیری مارچ تصمیم»

های  انداز عقالنیت است که در آن کنش نخست، چشم: انداز بیشتر مورد تفسیر است چشم

گیرد. دوم،  هایش برای آن نتایج ریشه می فرد از انتظاراتش از نتایج آن کنش و ترجیح

ها  های هویت ق آن اقدام از انطباق خواستانداز پیروی از اصول و قواعد است که بر طب چشم

درواقع در بنیاد عمل  (March, 2017: 261) گیرد یا تعریفی از موقعیت ریشه می

گیری وقتی تصمیم گیر دغدغه پیامدهای تصمیمش را دارد از منطق پیامد پیروی  تصمیم

تناسب را  کند؛ و نیز وقتی در پی آن است که هویت یا نقش خود را تحقق بخشد، منطق می

کند؛ بر این اساس با تأسی از این رویکرد فرصت ازدواج برای دختران مجرد،  دنبال می

ها چه نوع  گیرد که موقعیت ازدواج نکردن آن ها جا می بیشتر در سازوکار این پرسش

طرف افراد  موقعیتی است؟ فرد در چنین موقعیتی، چه واکنشی بایستی داشته باشد؟ ازیک

ج اعمال خود توجه دارند و از طرف دیگر؛ با تکیه بر مبناهای شخصی اینکه چه به آثار و نتای

  .باشد ها مهم می کارهایی کنند؟ انتظارات افراد و ترجیحات آن

ها در بیشتر  البته محققان مختلف معتقدند که تجربه، انتظارات، ترجیحات و هویت

اوت قائل نمود؛ زیرا در حرف یا مواقع ابهام دارد؛ بدین خاطر باید بین تصمیم و اجرا تف

کند و در عمل بسیاری از اصول برای  تمایل برای عمل در یک زمان یک اصل را رعایت می

« ای گیری سطل زباله تصمیم»باره نیز مارچ در نظریه روند  تأمین شرایط وجود دارد. دراین

ران وابسته به ها و تصمیم گی حل های انتخاب، مسائل و راه فرارسیدن فرصت: معتقد است

شوند و از امکانات و شرایط  وجور می ها چگونه با هم جفت که فعالیت اند؛ به عبارتی این زمان

گیرند؟ در چنین چارچوبی انتخاب به سه شیوه مختلف صورت  موجود چگونه بهره می

حل مسأله؛ یعنی تصمیم گیران با انتخاب یک مسأله و در نظر گرفتن انرژی کافی : گیرد می

گیری تعدادی مسأله وجود دارد که از  در این روند تصمیم: کنند. گریز حل آن کمک می به
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آید ولی هیچ  گاه فرصت انتخاب پیش می: شود. غفلت توان تصمیم گیران خارج می

 .شود ای حل نمی دهد و مسأله ای خود را نشان نمی مسأله

های مربوط با  نگرانی: گرفت ها انجام می درگذشته، شرایطی که در درون آن انتخاب

ای که در آن زوجین در جهت خاصی دست به انتخاب  اکولوژی انتخاب یا محیط اجتماعی

ها  دهند چگونه انتخاب همسری نمونه خوبی هستند که نشان می زنند. مثالً قواعد درون می

 باید در درون یک محیط اجتماعی محدود شوند. اما انتخاب جنبه دیگری نیز دارد که ما آن

هایی سروکار دارد که نسبت به  نامیم. معماری انتخاب با مکانیسم می« معماری انتخاب»را 

گیرد. معماری انتخاب عبارت است تعدادی  سوژه درونی هستند و توسط فرهنگ شکل می

هایی که اشکال عاطفی و عقالنی  طور مشخص، با شیوه از فرایندهای شناختی و عاطفی به

رود و سروکار دارد. یک انتخاب  گیری بکار می ش و در تصمیمتفکر ارزیابی موردپذیر

تواند نتیجه فرایندهای گسترده مشورت با خود و بررسی مسیرهای متنوع کنش یا  می

محصول یک تصمیم ناگهانی باشد. ولی درهرصورت دارای مسیرهای فرهنگی مشخص است 

معماری انتخاب که بایستی تشریح و روشن گردد. در این میان، شش جزء فرهنگ 

ها توجه داشته است و اگر  اوالً آیا فرد در هنگام انتخاب به نتایج دور انتخاب: اند از عبارت

باشد؟ مثالً آیا با این تصمیم به ازدواج  تصور می پاسخ مثبت است چه پیامدهایی قابل

رواقع بینی پشیمانی د یابد یا خیر؟ اجتناب از ریسک و پیش احتمال وقوع طالق افزایش می

موجب آن  های برجسته چنین تصمیماتی باشد و به تواند به لحاظ فرهنگی از ویژگی می

گیری استفاده  فرایند انتخاب را متحول سازد. ثانیاً، چگونه از فرایند مشورت برای تصمیم

اند؟ فرد یا بر شهود،  گیری کدم های مشورت با خود در هنگام تصمیم گردد؟ ثالثاً، شیوه می

مند هر یک از مسیرهای  طور قاعده تواند به کند یا می امیانه و عادتی تکیه میشناخت ع

  .دسترس را موردبررسی قرار دهد های ذهنی قابل مختلف کنش و انتخاب

های مطلوب یا  رابعاً، آیا هنجارهای فرهنگی و فنونی برای بررسی امیال و خواسته

زیاد بر روند و  احتمال در یک فرهنگ بهنامطلوب فرد وجود دارد؟ وجود یا فقدان بدگمانی 

گذارد. در یک فرهنگ مصرفی طرفدار تحقق خویشتن، امیال و  گیری اثرات می نتایج تصمیم

کند.  های شخصی را زمینه مناسبی برای انتخاب تلقی نموده و آن را تشویق می خواسته

آیا مشروع بودن یک اند؟  گیری کدم های پذیرفته شده برای تصمیم خامساً، مبانی و زمینه

های انتخاب عقل و  انتخاب بر اساس امور عقالنی است یا احساسی و عاطفی و در کدام حوزه

نفسه ارزشمند است؟ فرهنگ مبتنی بر  احساس بیشتر مؤثرند؟ سادساً، آیا چنین انتخابی فی

های ماقبل مدرن در این زمینه تفاوت معناداری دارند.  حقوق و مصرف نوین با فرهنگ
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عالوه پای بندی و تعهد به شخص دیگر در فرایند انتخاب همسر بر اموری )هنجارهای  به

 ,March)  .های اجتماعی یا شرایط( استوارند که ربطی به زوجین ندارد اجتماعی، شبکه

2017: 265) 

 روندها و پیامدهای آن: تأخیر در ازدواج»شان تحت عنوان  جیسون کارول در مطالعه

آورد. این  سخن به میان می« پارادوکس آماده شدن جوانان برای ازدواج»از ایده نظری »

هایی در پیش  تعبیر از آماده شدن به معنای آن است که جوانان امروز برای ازدواج راه

گیرند تا شانس بیشتری برای موفقیت در ازدواج داشته باشند؛ اما در مقابل، چنین  می

یابد. نکته مهم اینجاست که این  زدواج کاهش میاقداماتی در عمل شانس فرد را برای ا

شود، بلکه اقداماتی  عنوان دوری گزینی از ازدواج یا کنار گذاشتن ازدواج انجام نمی رفتارها به

گیرند و به نوبه خود به تأخیر در ازدواج دامن  است که توسط این نسل موردپذیرش قرار می

باره  دراین: باشد می« جربه زندگی مشترکداشتن ت»زند. اولین پارادوکس آماده شدن  می

بسیاری از جوانان معتقدند برای کاهش خطر و احتمال طالق بهتر است مدتی زندگی 

گونه زندگی مشترکی را  ای تا به امروز هیچ مشترک را با دیگران تجربه کنند؛ هیچ مطالعه

گی مشترک قبل برای داشتن یک عامل محافظت در برابر طالق نشان نداده است، حتی زند

از ازدواج از لحاظ تاریخی با شانس بیشتری برای طالق همراه بوده است. دومین، پارادوکس 

ها دوره جوانی  نام دارد؛ بسیاری از جوانان و والدین آن« کاشت جوی وحشی»استعاره 

عنوان زمانی برای تجربیات جنسی مختلف مد نظر دارند. البته  ساالن را به زندگی بزرگ

دهد که هر چه یک زوج در انتظار برقراری رابطه جنسی باشند، رابطه  ها نشان نمی یافته

مطالعه دوم، توسط شارون ساسلر  .(Carroll, et al, 2006) شود ها بعد از ازدواج بهتر می آن

نشان داد که ارتباط منفی بین  (Sassler, et al,2012) و همکارانش در دانشگاه کرنل، 

رابطه تا حد زیادی ناشی از پیوند بین رابطه جنسی زودهنگام و  زمان جنسی و کیفیت

کند که درگیری جنسی  را تأیید می« نوروال گلن»زندگی مشترک است. این یافته فرضیه 

ممکن است منجر به درگیری عاطفی ناسالم شود که پایان دادن به یک رابطه بد را دشوار 

برای توسعه روابط عاشقانه به : جه گرفتندطور که ساسلر و همکارانش نتی سازد. همان می

کنند، بدون  روشی سالم زمان کافی الزم است؛ در مقابل، روابطی که خیلی سریع حرکت می

مدت هر یک از شرکا، ممکن  های طوالنی بحث و گفتگو کافی در مورد اهداف و خواسته

شوند. سومین  اندازه کافی متعهد نباشند و درنتیجه منجر به پریشانی رابطه است به

امروز بسیاری از جوانان، در اقدامی : باشد می« ازدواج در سن باال بهتره»پارادوکس اصطالح 

کنند؛ بنابراین  مبادله آمیز، با سبک و سنگین کردن سود و زیان حاصل، به ازدواج نگاه می



 

 

 

 

 
 

 

 982 لویحاجو اثوندیغ..؛ .دختران مجرد در  میجوانان: پانتوم يستیتجرد ز
 

ه چیزی را ای دارد و با ازدواج کردن چ ها چه آورده توجه به این دیدگاه که ازدواج برای آن

عنوان زمانی  سالی را به های بزرگ دهند، مهم است. بر این اساس بخشی از سال از دست می

کنند. نکته  نگرند و اوضاع را قبل از ازدواج بهتر تصور می برای تمرکز و توجه به خود می

طور مداوم  ها به مصاحبه کردیم و آن 29های متأهل  جالب این است که ما همچنین با زوج

کردند.  مورد همه فوایدی که به دلیل ازدواج در زندگیشان به وجود آمده بود صحبت می در

همچنین مطالعات بسیاری مزایای عاطفی، جسمی، اقتصادی و جنسی که ازدواج پایدار 

 . (Carroll, et al, 2006) اند برای افراد و جامعه همراه دارد را بیان کرده

گیری، انتخاب و  شده، از منظر تئوری تصمیمهای نظری مطرح  با عنایت به ایده

عنوان کنشی  توان ازدواج در بین دختران مجرد را به پارادکس آماده شدنی برای ازدواج می

تجربه، انتظارات، ترجیحات و در نظر گرفتن پیامدهایی انتخابی در نظر گرفت که همراه با 

ریزی  ای ازدواج موفق، برنامهرسد دختران بر سو به نظر می است که در عین اینکه از یک

های تأخیر سنی ازدواج و نیز تجرد زیستی خود را فراهم  کنند؛ از سوی دیگر زمینه می

 .آورند می

اند اشتروس و کوربین در استفاده از نظریه داده  بر این اساس، متأثر از رویکرد نظام

ای از دوره  درک و تجربه دختران مجرد، چه: اند از بنیاد، سؤاالت پژوهشی این مطالعه عبارت

گیری پدیده تجرد در دختران شده است؟ چه  تجرد دارند؟ چه شرایط علی منجر به شکل

ای  ای به تجرد زیستی دختران منجر شده است؟ چه شرایط مداخله شرایط زمینه

)ساختاری( به پدیده تجرد دختران دامن زده است؟ دختران در طول دوران تجرد زیستی از 

ها در بین دختران، چه  کارگیری استراتژی اند؟ به هایی )راهبردها( بهره گرفته ژیچه استرات

 آثار و پیامدهایی به همراه داشته است؟

 روش تحقیق

 Grounded) پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد

Theory) های کیفی و ان تحلیل دادهصورت گرفته است. این روش با قابلیت دوگانه در امک

کند. های کیفی ارائه میتری نسبت به دیگر روشسازی رویکرد جامعنظریه

سال و باالتر شهر تهران در سال  07کلیه دختران مجرد »کنندگان این پژوهش  مشارکت

ای از گیری هدفمند، ابتدا مصاحبه با نمونهدهند. بر اساس منطق نمونه تشکیل می« 9080

ها  ها و تحلیل تدریجی آن مجرد، شروع گردید و پس از گردآوری اولیه دادهدختران 

ها ادامه داده  گیری نظری به گردآوری داده زمان، با کمک گرفتن از روش نمونه صورت هم به



 

 

 

 

 

 
 

 9911، بهار 88، شماره 72سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 988
 

نفر از  22ها، در مرحله اول، ابتدا با  آوری داده شد تا به اشباع نظری رسیدیم. برای جمع

یافته به عمل آمد. در این میان پژوهشگر  مصاحبه نیمه ساخت دختران مجرد شهر تهران

دقیقه( و نیز  67تا  45برای ثبت مطالب به ضبط مصاحبه پرداخته )متوسط زمان 

های فردی، دو مصاحبه  هایی را تهیه کردند. در مرحله دوم، بعد از انجام مصاحبه یادداشت

اول پنج نفره و گروه متمرکز دوم ترتیب داده شد. گروه متمرکز  (Focus group) گروهی

 .چهار نفره بودند

 های فردی کنندگان در مصاحبه وضعیت سن، سواد و اشتغال مشارکت: 9جدول 
Table 1: Status of age, education and employment of participants in 

individual interviews 
 شغل سواد سن نام کد شغل سواد سن نام کد

 معلم زبان لیسانس فوق 38 مهسا 12 تحقیقیکارهای لیسانس فوق 37 آذر 1

 دیپلم 37 رؤیا 2
فروشنده 

 خانگی لوازم
 لیسانس فوق  ریحانه 13

کارمند 

 اداره برق

 پژوهشگر لیسانس فوق 35 شیوا 14 دارخانه لیسانس فوق 38 زهره 3

 آزاد لیسانس فوق 42 سمیرا 15 آرایشگر لیسانس 35 نسترن 4

 لیسانس فوق 40 آرزو 5

کارمند 

مجموعه 

 ورزشی
 پرسشگر لیسانس فوق 36 زهره 16

 کارمند لیسانس فوق 32 سمیه 17 معلم لیسانس فوق 34 مینا 6

 لیسانس فوق 34 سارا 7
منشی مطب و 

 بیمارستان
18 

محبو

 به
 دکتری 33

مدرس 

 دانشگاه

 کارمند لیسانس فوق 31 حمیده 19 بیکار لیسانس فوق 35 مونا 8

 لیسانس فوق 38 ازشهن 9
کارمند 

 پژوهشکده برق
 پژوهشگر لیسانس فوق 35 نجمه 20

 کارمند لیسانس فوق 41 بهار 21 کارمند لیسانس فوق 35 پریسا 10

 34 ستایش 22 پژوهشگر لیسانس فوق 38 شیرین 11
دانشجوی 

 دکتری
 معلم
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 مرکزهای مت کنندگان در مصاحبه وضعیت سن، سواد و اشتغال مشارکت: 7جدول 
Table 2: Status of age, education and employment of participants in 

focus interviews 
 مکان تاریخ ویژگی افراد تعداد جلسه

 نفر 5  اول

ساله )معلم  09ساله )کارمند(، الهام  04سمانه 

ساله  06)پرستار(، شهناز  09کنکور(، ملیکا 

 (ساله )دانشجو 00)کارمند(، نجمه 

 80اد مرد
فرهنگسرای 

 اندیشه

 نفر 4  دوم
ساله )آزاد(، فروغ  00ساله )دانشجو(، ندا  05محدثه 

 ()مترجم 00ساله )کارمند(، فریبا  08
 80شهریور 

فرهنگسرای 

 اندیشه

 های پژوهش یافته 

های  در سه تا چهار دهه اخیر، دختران در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، فرصت

باره، فرصت ازدواج کردن یا  اند؛ دراین را برای شروع زندگی تجربه نموده انتخاب متفاوتی

هایی است  نکردن و از سویی دیگر؛ تمایل یا عدم تمایل به ازدواج متأثر از شرایط و زمینه

برند؛ یا در  ای از آن نام می که دختران در مسیر تشکیل زندگی و پیشرفت اجتماعی حرفه

گر )تحصیل، اشتغال، نگهداری از اعضای خانواده و ...(، دچار غفلت زمانی با سایر امور دی هم

اند؛ در این بخش از مطالعه نتایج مربوط به کدگذاری محوری ارائه  یا گریز از ازدواج شده

 .گردیده تا در ادامه بتوان محورها، مقوالت اصلی و فرعی حاصل را تحلیل نمود
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 ل پارادایمی پژوهش: مد9شکل 

Figure 1: Research paradigm model 
 

 شرایط علی:

 نفس اجتماعیـ 

 سونای دختر ستایشگرـ نقاب پر

 ـ خطاهای محاسبات آماری

 ـ برساخت دختر نجیب دوران

 عشق شور انگیزـ در سودای 

 ـ عبور از سن ازدواج به سن طالق

 شرایط ساختاری: 

 یدوست یبرا یدوستـ  

 یدست به دست شدن جنسـ  

 ـ محاکمه تابوهای اجتماعی 

 ـ دومینوی قحطی شوهر 

 

 

 
 

 ای: شرایط زمینه

ی برای دهه س یریلگغافـ 

 دختران

 ـ پدر مهربان ـ دختر شوهرنده

 ـ بازوهای مشورتی خرد کننده

 ـ مقابله خوانی آینده خود با مادر

 

 
 

 پدیده مرکزی:

 ازدواج ستاریدختران مجرد در ا میپانتوم 

 ازدواج ستارایبازگو نکردن دختران در ـ 

 ازدواج ستارایندادن دختران در  یبازـ 

 ازدواج ایستاردختران در  نکردن یبازـ 

 ازدواج ایستاردختران در  بازماندنـ 
 

 ها: استراتژی

 ـ الگوی صورت خاموش

 رمابانهیتقد یزگاریپرهـ 

 ـ پیدا کردن مسیر غریزه

 ـ وحشت از سالمندی

 

 

 

 آثار و پیامدها:
 ـ کینه توزی از تازیانه مردم شهر

 های بر جا مانده ـ نشخوار حسرت

 تنهایی از رنجش ـ احساس

 ـ رها کردن کاکتوس ازدواج
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 پانتومیم دختران مجرد در ایستار ازدواج: پدیده مرکزی

در پاسخ به سؤال اساسی پژوهش مبنی بر تفسیر تجربیات و ادراک دختران مجرد از 

ی، عنوان پدیده مرکز به« نمایش پانتومیم دختران در ایستار ازدواج»ازدواج، مضمون اصلی 

دانیم در نمایش پانتومیم، مفاهیم به یاری حرکات و  طور که می شده است. همان استخراج

کنند؛ در چنین وضعیتی ایماگر احساسات و  های چهره و بدن به بینندگان منتقل می حالت

مطالبات خود را باید در سه قالب؛ کاراکتر، موقعیت، احساسات و عواطف به تماشاگر انتقال 

ای پیرامون نحوه مواجه دختران با دوران تجرد زیستی واجد معنا و  ستعارهدهد. چنین ا

احساسات ناگفته و ضمنی است که مبتنی بر انتظار کشیدن، مردد و معلق بودن در روابط با 

دیگران هست؛ محتاط بودن در روابط با دیگران، خودداری از ابراز تمایل به فرد موردعالقه 

های مختلف ازدواج با تماشاچیانی از جنس  ماگری در موقعیتماندن در چنین شرایطی، ای

: کنند. این از آن روی است که به تعبیر کارنو )حضار صحنه( برخورد می« دیگری ضمنی»

کنند، اما اغلب در ایجاد ارتباط روشن و  راحتی در دریای احساسات شنا می گرچه زنان به»

کلی دگرگون  گیرد؛ وضعیت به قرار میدارند، اما وقتی در مقابل یک مرد  شفاف مشکل

شود. بنابراین تا وقتی این نگرش به چالش کشیده نشود احتماالً بار توقعات ابراز نشده بر  می

 .(Carno, 2017: 263) رابطه سنگین خواهد کرد و مرد را از میدان فراری خواهد داد

ژست یا حالت بدنی باشد؛  می «Attitude» در اصل ترجمه کلمه« ایستار»در این میان 

که در تحقیقات آزمایشی، آزمودنی در حالت ایستادن برای زدن دکمه و پاسخ دادن در نظر 

و در موقعیت  (Stand by) زنگ بودن به شد؛ نوعی آمادگی برای عمل، گوش گرفته می

کند. بر این اساس ایستار ازدواج، موقعیت و حالتی ژست گونه بین  ایستادن را تداعی می

های  سازد؛ از ویژگی دن و آماده بودن برای عمل، حدفاصل تصمیم و اجرا را مبین میایستا

زمانی تصمیم، تردید و تأخیر داشتن برای ازدواج باشد. بر این  تواند هم ایستار ازدواج می

های ازدواج،  گیری دختران در معرض فرصت اساس بررسی دقیق و موشکافانه فرایند تصمیم

 : باشد حلیل میت در چهار سنخ قابل
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ای از زندگی اجتماعی، برخی  در چنین صحنه: الف( ایستار بازگو نکردن ازدواج

یا همان پسر موردعالقه تمایل خود را « دیگری ضمنی»کنند نسبت به  دختران سعی می

عنوان تماشاگر یا به چنین نمایشی واقف نیست  ابراز نماید؛ البته در چنین ایستاری، پسر به

دهند؛ در این میان انتظار کشیدن و ماندن درصحنه  ای از خود نشان نمی عالقه و یا چندان

ای است که به تأخیر  ازدواج، حکایت از بازنگو نکردن تمایل به ازدواج با دیگری خودخواسته

 :داشتند ای از زندگی خود، مداوم بیان می زند. دختران در چنین صحنه در ازدواج دامن می

یی بودیم که سراغ ما نیامدند و همیشه در معرض ها در تمنای نگاه» 

تو فامیل مون و بعضی از «. ها گریزان هستیم هایی بودیم که از آن نگاه
ها  کردم آن دوستان پسرایی بودن، ولی خوب من دوست داشتم، احساس می

 (.ساله 05تمایلی ندارند )پریسا، 

کردم  میاین شخص اولین نفری بود که ازش خوشم آمده بود و سعی »
دادم که بقیه  کسی چیزی نفهمد. مثالً چایی آوردن را برای همه انجام می

متوجه این عالقه نشوند. بعد که از آن شرکت بیرون آمدم هر مطلبی که آن 
کردم. اما چون شک داشتم  گذاشت را دنبال می شخص در فیس بوک می

وارد کردن وقت پیام دوستی یا فر اون شخص به من عالقه داشته باشد هیچ
 (.ساله 09)زهره، « گذاشتم برای اون شخص نمی

در چنین موقعیتی از ازدواج، حضار : ب( ایستار بازی ندادن دختران برای ازدواج

ها، اقوام، دوستان و...( کسانی  دختران، )خانواده« دیگری ضمنیِ»صحنه و یا به عبارتی 

ازدواج قرار نگیرد که به نوبه  گیری برای کنند دختر در شرایط تصمیم هستند که سعی می

باشند؛ بیشتر دختران درگیر این صحنه از ازدواج، ابراز  خود مانع یا موجب ازدواج دختر می

ها در این  کنند که پدر، مادر، دایی، سایر اعضای خانواده، دوستان و ... اجازه بازی به آن می

غیب دختر به ازدواج صادر دادند؛ به تعبیری اجازه آوردن تصمیم یا تر ایستار را نمی

شود؛ در وجه قطبی آن حتی اگر دختری خواستگاری داشت چندان بدان اطالع داده  نمی

شود و یا دختر باوجود داشتن خواستگارهای متعدد، همراهی اعضای خانواده را ندارد.  نمی

گر دی»تر نوعی  نکرده بزرگ هایی پدر و نیز مادر و نیز خواهر ازدواج در چنین موقعیت

 .زند ها دامن می بودند که به تجرد زیستی آن« ضمنی
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لیسانس دارم و مدتی است که شاغل هستم و به  من آالن که فوق
زنم، بعدازاین و اون  ام؛ وقتی که بعد از مدتی سر می شهرستان نرفته

ها به هر علتی  اند و آن شنوم که فالنی من را از خانواده خواستگاری کرده می
 (.ساله 09؛ اصالً من خبر نداشتیم )حمیده، جواب رد دادند

در چنین : )جواب رد شنیدن از سوی دختر یا پسر(: ج( ایستار بازی نکردن ازدواج

)پسر مطلوب دختر یا « دیگری ضمنی»ای از زندگی اجتماعی، دختران در مقابل  صحنه

وادار کنند که کنند یکدیگر را به انجام نوعی از بازی در صحنه زندگی  خانواده( تالش می

حداقل یکی حاضر بدان نیستند؛ در چنین ایستاری، صحنه ازدواج دختران محل اختالف 

باشد؛ در این ایستاری  ها با خواستگار و ... می نظر اعضای خانواده خود و عدم تفاهم آن

موضع ذهنی دختران، ازدواج با فردی است که خود تمایل دارد و در مقابل خانواده موافق 

 .دنیستن

با پسری توی دانشگاه آشنا شدم که قصد ازدواج داشتیم و خیلی هم 
رو دوست داشتیم. آمدن خواستگاری اما خانواده مخالفت کردن و نشد. ما تا 

ها رو راضی کنیم اما نشد. البته من  چند سال ادامه دادیم تا خانواده
با هم ها رو تو این قضیه مقصر می دونم. راستش خانواده هامون  خانواده

 (ساله 09نساختن )مهسا، 

این سنخ از مواجه دختران بیانگر آن است، افراد : د( ایستار بازماندن از ازدواج

دانند. در این دسته از دختران ازدواج کردن،  خودشان را چندان مقید به ازدواج به موقع نمی

ها در  کمتر از آنای و تحصیلی و حتی  عنوان یک انتخابی در کنار سایر امور شغلی، حرفه به

شان بارها مستقل شدن به لحاظ مالی، موفقیت در  گیرند. چنین افرادی در مصاحبه نظر می

کنند؛ درواقع پرداختن به  حرفه و شغل و نیز تصمیم نداشتن برای ازدواج پافشاری می

 .شد ازدواج در مراتب دوم برای نمایش در صحنه زندگی در نظر گرفته می

دیدم اما  خواست ازدواج کنم. خواستگارها را می میسالگی دلم ن 07تا 
سال به بعد میل به ازدواج کم کم در  07کردم و از  از باال به همه نگاه می

 57سالگی  09درصد میل داشتم در  9سالگی اگر  07من شکل گرفت. در 
 (ساله 09درصد شده است )ریحانه، 
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ات دختران مجرد در این های موقعیت و احساس گردد نشانه درواقع مشاهده می 

ایستارها، حکایت از محتاط بودن در روابط با پسران خواستگار یا خواستگار ضمنی، 

طرفه از سوی دختر،  گیری عالقه یک خودداری از ابراز عالقه به پسر موردعالقه، شکل

ب سلیقه با اعضای خانواده، سرکو گویی و عدم همدلی با خانواده پیرامون ازدواج، اختالف کم

احساسات عاطفی نسبت به دیگری، فهم کور جنسیتی ازدواج )تقلیل ازدواج به لذت مردانه( 

تواند بیانگر این امر باشد که بیشتر دختران مجرد در معرض و شرایط رخداد ازدواج  و... می

ای است که  قرار دارند؛ اما رویداد و انجام ازدواج بیشتر مبتنی بر رفتار پانتومیم گونه

)پسر، خواستگار، پدر، مادر، اعضای خانواده و « دیگری ضمنی»در مقابل دختران 

رسد  خویشاوند(، گویا گوی بیان و قدرت ابراز احساسات برای ازدواج را ندارند؛ به نظر می

این دختران در انتظار یک ابداع، خلق و تحول اساسی در ارتباط و تعامل با دیگری 

حالت غیرکالمی و بدنی )پانتومیم( باید به سمت ارتباط  ای که بایستی از گونه اند؛ به ضمنی

کالمی )گفتگوی همدالنه( هدایت شوند. اضطراب ابراز احساسات، مهارت نداشتن در ارتباط 

با پسران، غلبه رفتارهای پسرانه بر جذابیت دخترانه، طرد خودخواسته، مردد و معلق بودن 

اند که دختران در  ترین مواضع ذهنی . عمدهدر روابط با پسران، فوبیای مواجه با پسر و..

اند. به نظر این دختران، آماده برای ازدواج  گیری برای ازدواج بیان کرده فرایند تصمیم

خوبی کنار  توانند باکسانی که دوست دارند به تفاهم برسند؛ به نمی: مشکل واحدی دارند

مقایسه سرانگشتی چنین سنخی از  شوند. اتفاقاً بیایند؛ به نظر با اضطراب ازدواج روبرو می

های خود خواستگار داشته و نیز  نسل مراتب بیش از سایر هم دهد که به دختران نشان می

ایستار »اند؛ اما آنچه سرانجام  دارند؛ و حتی بیش از دیگران دغدغه ازدواج را به بار کشیده

باشد؛ یعنی  می« دواجسرریزی تصمیم به از»کند  نزدیک می« اتفاق ازدواج»را به « ازدواج

مندی و  زمان رسیدن به موقعیت تصمیم، میزان انرژی که برای حل آن الزم است و بهره

 .طورجدی پیگیری کنند های انتخاب را به شان به فرصت دسترسی

 

 شرایط علی پدیده

تواند  ها می با توجه به گونه شناسی چهار ایستار دختران مجرد، فرایند تجرد زیستی آن

ها را در این مسیر بیشتر برجسته خواهد  ها و شرایط علی باشد که عاملیت آن از انگیزهمتأثر 

 : ترین مقوالت اصلی و فرعی شرایط علی پدیده پژوهش بدین شرح است نمود. بنابراین عمده
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 نفس اجتماعی

ی و ای بین بلوغ زیستی تا بلوغ اقتصاد با توجه به اینکه در جوامع مدرن دوره جوانی، فاصله 

انجامد؛ دختران  سال به طول می 95تا  97اجتماعی افراد است؛ که به نوبه خود حدود 

توان  کنند که می ای و شغلی را پیگیری می هایی حوزه مناسبات حرفه مندی مجرد عالقه

 .اطالق نمود« نفس اجتماعی»بدان درگیری در 

شتغال ازجمله های فردی، تحصیلی و ا احساس مفید بودن و نیز پیگیری پیشرفت

ها همراه  های جامعه برای زنان است تا بازدم استقالل، آزادی، انتخاب گری را برای آن دم

داشته باشند. دغدغه چنین دخترانی تحصیل و شاغل شدن است. بنابراین تشکیل زندگی 

رسد در جامعه ایران، حضور در  گیرد؛ البته گر چه به نظر می های بعدی قرار می در اولویت

تماع و درگیری شدن در نفس اجتماعی برای دختران، مقدمات مناسبی برای متأهل اج

های تجرد  شدن و تشکیل زندگی باشد؛ اما از سوی دیگر، تداوم نفس اجتماعی، زمینه

آورد؛ چراکه دستاورد عینی نفس اجتماعی دخترانه، دو قطب  ها را فراهم می زیستی آن

سو نیاز به استقالل فردی و از سوی دیگر نیاز  از یک :حال مکمل خواهد بود متضاد و درعین

سازد؛ به عبارتی بازدم فردگرایی و شکوفایی  به انتخاب مطلوب برای ازدواج را فراهم می

موقع تا آماده شدن، برای خوب ازدواج کردن باشد. چنین  تواند مانع ازدواج به بیشتر می

تواند افق ازدواج را تا سر حد  می برساختی از اهمیت و تخصیص توجه به کار و تحصیل

در این میان، عمدتاً تأکید «. ازدواجی بکن که کردنی باشد»ای به دام بکشاند که  ایده

دختران بر استقالل و آزادی در بین دختران مجرد بر ضد انتظاراتی است که جامعه و 

تقل و مدرن را بر ها دارند؛ اما این دختران مجرد بارسنگین رؤیای یک زن مس خانواده از آن

های  کشند؛ تا سرحد مقاومتی که رسیدن به شوهر را مانع پرداختن به دغدغه دوش می

 .دانند ای می شخصی و حرفه

گیری ایستارهایی از قبیل  در قالب شرایط علی به شکل« نفس اجتماعی»درواقع مقوله 

نوبه خود بر تصمیم،  انجامد که به ایستارهای ازدواج بیشتر می« بازی نکردن، بازی ندادن»

 .افزاید تأخیر و تردید دختران در قبال ازدواج می
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این مقوله، دربرگیرنده مقوالت فرعی و واحدهای معانی از قبیل؛ دومینوی موفقیت 

فردی، پررنگ شدن مناسبات شغلی، احساس پیشرفت و خودشکوفایی، کشف مسیر آزادی 

ن تحصیل، نیاز به شنیده شدن در جامعه، و استقالل، رضایتمندی از محیط کار، ادامه داد

باشد؛ به عبارتی رسیدن به  سرکوب بلوغ دخترانه و تربیت متمایل با دنیای پسرانه و ... می

گیرد. چنین  تدریج جای پذیرفتن مسئولیت اجتماعی خانوادگی را می مقبولیت اجتماعی به

زار و یا در مراتب بعدی در افرادی برحسب میزان نفس اجتماعی، ازدواج را نه هدف بلکه اب

نظر دارند. چنین دخترانی حاضرند برای دیده شدنشان فرار از خانواده، مراجعت نکردن به 

نشینی با دوستان و گرفتن  خانه بعد از تحصیل، مهاجرت به خارج برای ادامه تحصیل، هم

دخترانه درگیر ها و هنجارهای  های مجردی و ... را تجربه کنند تا از فضای عرفی ارزش خانه

فاصله بگیرند و تا سرحد اوج ترجمه داشتن نگاه فمینیستی از نوع جامعه ایرانی تأییدیه 

چاپ بگیرند. بنابراین تحصیل کردن در مقاطع عالی و نیز به دنبال آن حضور در عرصه 

گذاری اقتصادی و استقالل مالی تأثیر بسزایی در فهم و درک دختران از ازدواج  سرمایه

که دختران بین ازدواج، تحصیل و اشتغال و درنهایت استقالل، چه موقع و چگونه  این دارد؛

سازد؛ پیامد چنین وضعیتی، افزایش  ها را عیان می همسازی ایجاد کنند؛ چنته و ادراک آن

باشد؛ معنادار بودن تحصیالت بیشتر  استانداردهای زندگی دختران در مقایسه با پسران می

با پسران در موقع ازدواج، داشتن شغل و کسب درآمد مشخص در بین دختران در مقایسه 

دختران، حضور دختران در بسیاری از مشاغل کارمندی و شرکتی در مقایسه با پسران 

 .باشد می

کنم اگر ازدواج کرده بودم نمی تونستم توی آزمون  نه اتفاقاً من فکر می
نستم دانشجوی سختی که برای آموزش و پرورش بود قبول بشم! نمی تو

برق ارشد دانشگاه تهران باشم. هرکدومش باعث خوشحالی منه و 
ها و توی  دستاوردهام که براشون زحمت کشیدم برام قشنگن. اما رد کردن

 (.ساله 05ها خطا بوده. اما امیدوارم به خدا )مونا،  بله گفتن توکل نکردن
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 نقاب پرسونای دختر ستایشگر

شان مورد  جهشان از بلوغ متأثر از فضا و ساختار خانوادهدختران مجرد در اولین موا

گیرند. برخی از دختران در بحث از ماندن در  دریغ توسط خانواده قرار می های بی حمایت

اند؛ دخترانی وابسته به  ها نموده ای ضمنی به رؤیاپردازی خانواده وضعیت کنونی تجرد، اشاره

اغواکنندگی دوست »دیگران که تداعی بخش  داشتنی برای خانواده و یا دخترانی دوست

هاست. چنین موضع ذهنی در بین دختران خود بیانگر نوعی جذابیت  برای آن« داشتن

فردی و شیفتگی در دختر ایجاد نموده که تا مرز نداشتن درگیری و دغدغه برای خواستگار 

صادفی درک انجامد. در چنین وضعیتی دختران مسیر اتفاقی ازدواج را ت و ازدواج می

گیرد. البته چنین وضعیتی  کنند؛ بدین معنا که هر موقع اراده به ازدواج نمایند، سر می می

های  تواند تا زمان حال برای این دختران تداوم داشته باشد، تبادل پیام از هواداری می

تواند این اغواکنندگی دوست داشتن را تا اتفاق  آمیز و دوستانه به شیوه دیگری می محبت

 .کند ازدواج تضمین می

بر جذابیت جسمی، دوست داشتن  ها از دخترانشان، تکیه اساس این رؤیاپردازی خانواده

اغواکننده، انتظار عشق شورانگیز، نداشتن درگیری ذهنی نسبت به ازدواج و... موجب شده 

اهده که نقاب پرسونای دخترانه بر ذهن زده تا تجرد را بیشتر تجربه کنند. بر این اساس مش

کشته مرده بودن/ شدن »گردد که چنین ستایشی از سوی دختران؛ با عبارتی از قبیل  می

از پر بسامدترین رخدادهاست. آثار و تجربه پرستش دخترانه بر پدیده « ها پسران برای آن

مبنی بر نداشتن مهارت برای ارتباط با « پانتومیم عاطفی»سو نوعی  مرکزی پژوهش از یک

گیر بودن دختر و خانواده را  سازد و از سوی دیگر؛ سخت واج را عیان میپسران برای ازد

 .بخشد ها به رد خواستگار را فراوانی می دهد که به نوبه خود واکنش آن نشان می

گفت نه تو خیلی از این خواستگارها  می دونی مثالً مامانم بهم می
آدم ازدواج  سرتری! این برای تو خوب نیست! فامیل چی می گن، آگه با این

ساله(. / ببین من دختر خوشگلی بودم. همین خوشگلی  04کنی )ستایش، 
گذاشت  سالگی نمی 29خیلی مشکالت رو ایجاد می کنه. خدابیامرد پدرم تا 

 (.ساله 05گفت تو مشکل ازدواج نداری )نسترن،  من کار کنم؛ می
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 خطاهای محاسبات آماری

نقص  بینی دختران از مجرد ماندن، بی تواند پیش در بحث از ازدواج نکردن دختران، نمی

توان  چینی می ها با سوگیری همراه است. با کمی مقدمه بینی آن نباشد؛ و عمدتاً پیش

کنند و آن را با  گونه مطرح کرد که در بیشتر مواقع دختران با یک لنگرگاه شروع می این

نظریه تایلر تحت عنوان کنند؛ لنگرگاه متأثر از  کنند، تنظیم می جهتی که فکر می

توان بخشی از فهم  مظفر شریف می« قضاوت اجتماعی»و نیز نظریه « لنگراندازی و تنظیم»

انگیزه عدم تمایل به ازدواج در بین دختران باشد. بر این اساس، در محاسبات دختران برای 

از هم را « خطای نوع دوم»و « خطای نوع اول»توان دو نوع  ازدواج، به لحاظ آماری می

منفک نمود؛ واسازی تجربیات این دختران به لحاظ و به زبان بالغت علم آمار، درگیر شدن 

در خطای نوع اول )جواب بله دادن به خواستگار بد( و خطای نوع دوم )جواب رد دادن به 

 .باشد خواستگار خوب( می

یعنی در بیشتر ایستارهای ازدواج، خطای آماری دختران، خطای شروع نکردن است؛ 

صورت  در واقع دختران با رد خواستگارها به«. دهد خواستگار خوبه، دختر جواب رد می»

دهند؛ البته این امر  تدریج محدود و زمان را از دست می های خود را به انباشتی، انتخاب

اندیشند که  باشد؛ و کمتر بدین می ها از زندگی مشترک نیز می بازتاب ابعاد و معنای فهم آن

ای تکرارشونده برای تصمیم به ازدواج، تصادفی نیست بلکه مواجهه ما رد انبوه رخداده

سازد، ابعادی که انگار نباید پیدا و کشف کنیم بلکه  خواستگار، ابعاد درونی ما را آشکار می

ها را بایستی عبور کرد و منتظر خواستگار بهتر و بیشتری برای جواب رد  پشت سرهم آن

که چنانچه تشکیل خانواده و تن دادن به زندگی مشترک ضرورت دادن بود؛ بدین معنا 

وچرای معنای زندگی برای یک دختر باشد؛ با رد خواستگار امکان ظهور نخواهد شد؛  چون بی

گیرند که اتفاقاً  گیری دختران در شرایطی قرار می های تصمیم تدریج در موقعیت و به

کنند و مرتکب خطای  دهد، آن را تأیید میب« بله»که نبایستی به خواستگار جواب  هنگامی

رود چنین خطاهای محاسباتی در بین برخی از  شوند؛ بنابراین انتظار می نوع دوم آماری می

ها را به مرحله نامزدی یا حتی عقد برساند که بعد از مدتی ختم به  دختران مجرد، آن

بنابراین بخشی از ایستار  زنند. گردد؛ و به تجرد زیستی به شیوه دیگری دامن می جدایی می

 .عدم تمایل دختران به ازدواج، تحت تأثیر خطاهای دیر شروع کردن )خطای دوم( است
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یه آقایی بود که موقعیت کاری ایشون خوب بود. و چهره ایشون خیلی 
آمد. این آقا خانواده و مادرشون خیلی خوب همه  خوب بود. یعنی به من نمی

ه من اشتباه کردم. فقط بصرف این که من فهمم ک چیز خوب. من امروز می
کردم این آقا خیلی مطیع منه، خیلی به دل من داره راه میاد. فکر  فکر می

کنید. فکر کنید یه موردی که همه چیز خوب بوده یه آدم خوب درست 
 .)ساله 04پاک و من ... حاال ... نادانی کردم در اون مقطع... )مینا، 

 برساخت دختر نجیب

ویژه در حوزه داشتن ارتباطات محدود با پسران،  وردمطالعه در پانتومیم ازدواج؛ بهدختران م

ای جنسیتی تحت عنوان  واره گویی، اشارات ضمنی به فرد موردعالقه و ... عمدتاً طرح کم

پذیری جنسیتی دخترانگی،  زنند. چنین برساختی از جامعه را دامن می« دختران نجیب»

گیری رابطه،  خواستگاری سنتی، احساس غیرت و غرور در شکل بیانگر نوعی پای بندی به

جنسی، معاشرت با جنس مخالف فقط برای سوء استفاده احساس گناه در روابط، ترس از 

ازدواج، رعایت مرزهای محرم و نامحرم، مطلع نمودن خانواده از روابط با دیگری و ... 

ی ازدواج و تشکیل خانواده به تعبیری؛ باشد. این فهم از رفتارها و گرایشات دختران برا می

جویی مردان و  هرگونه معاشرتی به لذت« پسر غریبه»تحت عنوان « غیریت سازی دیگری»

دهند که بازتاب نوعی نابرابری در فهم و داشتن  شدن، تقلیل میسوء استفاده ترس از مورد 

های روایی  تر مصاحبهباشد. درواقع با تفسیر بیش ارتباط مفید و سازنده با جنس مخالف می

آمده با دختران مجرد چنین استنباط گردید که بیشتر دختران مجرد موردمطالعه،  عمل به

ها بیشتر نوعی  های جنسیتی آن ای نداشتند؛ کلیشه نسبت به پسران نگرش مثبت و سازنده

لذت قرار گرفتن، تن دادن به ازدواج برای سوء استفاده ترجیح فرار بر قرار داشتن، مورد 

کردند که قرار نیست و شاید نتوان به  بردن توسط پسر را در زبان مواجه با پسران ابراز می

نیت ازدواج با پسری از جنس خواستگار دمخور شد و وقت بیشتری برای آشنایی و 

 .شناسایی شخصیت همدیگر گذاشت
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کنم باید سرم رو باال بگیرم و بگم  کردم من وقتی ازدواج می می فکر می
هیچ وقت با هیچ کس دوست نبودم. و یک خواستگار خوب باید فردی من 

عاشق باشد که حتی با رفتار نامناسب من هم دوباره پیگیر موضوع باشد 
وقتی به واسطه یک از دوستان خواست که من جایی برم  ساله(./ 09)آرزو، 

و ببینمش، من بهم برخورد و گفتم چرا باید برم! من نمی رم! فکر می ردم 
اید فقط آدرس بگیره و مثل یه خواستگار سنتی بیاد خونمون. اما واقعاً ب

 .)ساله 05قصد ازدواج داشت چون چند وقت بعدش ازدواج کرد )نسترن، 

 در سودای عشق شورانگیز

دختران در انتخاب ازدواج در موقعیتی تعارض گونه حول دو محور شروع زندگی با عشق و 

ای پژوهش  شی خانواده قرار دارند؛ چنانچه به پدیده هستهعالقه یا مصلحت و عقالنیت ارز

های  نگاهی مجدد داشته باشیم؛ در جریان موفقیت یعنی اجرای پانتومیم دختران مجدد نیم

آید. داشتن تمایل  های مختلف، ردپای داستان عشق به میان می اجتماعی در فضاها و مکان

نسی را برای تشکیل زندگی ممکن زیستی و طبیعی به رابطه، اهمیت شور و غریزه ج

سازد؛ گر چه در این میان اولین و مؤثرترین مواجه دختران و پسران با جنس مخالف،  می

باشد. تجربه رابطه عاطفی و نیز رابطه جنسی چنانچه  ها می ای برای آن کننده اتفاق تعیین

ر بسزایی دارد. در منجر به شکست گردد برای دختران در تأخیر ازدواج یا رابطه دوستی تأثی

های ازدواج محور، دوستی برای دوستی،  این مواقع ناکامی در عشق و یا دوام نیافتن دوستی

تجربه روابط عاطفی و زیستی، کشف غریزه جنسی، ابراز تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده 

در اند. چنین سودایی از عشق ناب، اجازه تمرین و اجرای نقش را  ازجمله مضامین فرعی

گیرد و به تعبیری اجازه گفتگو با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی را  صحنه زندگی می

 Leonaer Cohen شاید درست نباشد که هنرمندی همچون لئونارد کوهن»کند.  سلب می

 .«عشق به سراغ هر قلبی خواهد رفت و ... اما مثل یک پناهنده»: این آواز را بخواند

(Carno,2017: 278). بستگی به جنس مخالف در قالب مفهومی تحت عنوان  دل اوج

های زنانه به دنبال  سازد. چنین دخترانی با نمایش خود را نمایان می« پانتومیم جنسی»

اند که چنین تصور و تناسبی را پاسخ  تمایالت جنسی و نیز در تمنای ازدواج با کسانی

که زنان با انگیزه  آورند، درحالی میمردها با انگیزه جنسی به عشق و عاشقی روی »دهند.  می

های عظیمی را در  کنند و این امر تفاوت عشق و عاشقی به رابطه جنسی گرایش پیدا می

 .(Carno, 2017: 249) آورد های مردانه و زنانه پدید می بین فرهنگ
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کردم کسی که من رو می خواد، باید خیلی عاشق باشه و  من فکر می
ساله(. / بیشتر دلم  47زم بیاد دنبالم )آرزو، هر چی من نه بگم باید با

خواست که یه نفر دوستم داشته باشد حاال شاید چون ادبیات خوندم این  می
برام خیلی مهم بود و برام ارزش دوست داشتن برام خیلی مهم بود که کسی 
بدون اینکه قیافه من یا تحصیالت من یا کارمندی من یا موقعیت من داشته 

نوان شخصیتی که دارم دوست داشته باشه نگاه جنسی به من باشه من به ع
 (.ساله 42نداشته باشه و مجرد و متأهل بودنش مهم نبود )سمیرا، 

 عبور از سن ازدواج به سن طالق

ها را در حال افزایش  گرچه آمار و ارقام مختلف در جامعه ایرانی نرخ جدایی در بین خانواده

یابد، نرخ  مر توجه کرد که هرگاه آمار جدایی افزایش میدهد؛ اما بایستی بدین ا نشان می

اند. دختران مورد مصاحبه در  کند؛ بنابراین نسبت این دو به هم وابسته ازدواج سقوط می

بحث از تأخیر و یا تردید در ازدواج با شنیدن تجارب زندگی ناموفق اطرافیان، عمدتاً نشانی 

خالی  توان منکر چنین فهمی از نیمه البته نمی دهند. ناسازگاری و جدایی اطرافیان را می

لیوان پیرامون وضعیت طالق در جامعه ایرانی را بود؛ اما چنانچه درصدد تبیین علی و 

سو منجر به جدایی ازدواج  هایی که از یک کارکردی طالق باشیم؛ یعنی عوامل و زمینه

دختران( و مثبت )بهبود زای طالق برای  اطرافیان شده و نیز پیامدهای منفی )وجه آسیب

تواند بیانگر فروپاشی خانواده در ایران  زندگی در مسیر زندگی زناشویی( طالق، هرگز نمی

کرده یا زندگی  باشد؛ پس درک این وضعیت توسط دختران که اطرافیان و دوستان ازدواج

باشد  دنشان میمجرد مان ای برای به اند؛ پاسخ آماده باثباتی ندارد و یا به تعبیری طالق گرفته

کنند پس ازدواج کرده بودم، آالن زمان طالقمان فرا رسیده بود؛ پس  و در ادامه عنوان می

یک قدم جلو هستیم. درواقع دختران مجرد نه از ازدواج کردن بلکه از طالق گرفتن هراس 

گیرد که اگر در این سن و موقعیت فردی و اجتماعی  دارند؛ این ترس از این ایده نشات می

ازدواج کنند و ازدواجشان موفق نباشد؛ مصیبت بیشتری را خواهند کشد. مصداق آنچه در 

 سری که درد نمی کنه؛ »: گردد شوندگان تحقیق به تکرار بیان می گفته مصاحبه

من خیلی طالق دور ساله(. /  04)ستایش، « چرا دستمال ببندیم
د باهم زندگی هایی که دارن اطرافیانم دیدم. خیلی موارد رو دیدم آدم

 (.ساله 00های خوبی ندارند )آرزو،  کنند، اما زندگی می
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 : ای پدیده شرایط زمینه

ای در مدل پارادایمی نظریه مبنایی، متکی به بسترهای مرتبط به زمان و  شرایط زمینه

شده،  باشد که در ادامه به تحلیل مقوالت و مضامین استخراج ای می مکان پدیده هسته

 : ودش پرداخته می

 غافلگیری دهه سی

آید؛ به تعبیری  حساب می ها به سالگی برای دختران جوان نقطه عطفی درگذر عمر آن سی

سالگی برای دختران اوج جوانی و آمادگی بدنی است؛ و عبور دختران از این وضعیت  سی

ج شده است؛ این احساس غافلگیری نه از حیث جاماندن از ازدوا معموالً با غافلگیری گزارش

ترین حسی که به لحاظ  و نیز تعویق و تأمین نیاز جنسی است، بلکه به خاطر پیروی از قوی

سازد. هشدار  و احساس هویت مادری را در دختران برجسته می« مادرشدن»زیستی، نیاز به 

دهد. بنابراین  سالگی را نشان می 05تا  25دهه سی، اوج جوانی و زایش دختران حد فاصل 

گیری از  گی برای دختران، تعویق نقش مادری است که جلوه زیستی فاصلهسال عبور از سی

آید. احساس خأل در مسیر زندگی، مقایسه وضعیت تجرد خود  حساب می طراوت دخترانه به

با زنان متأهل دارای فرزند، مقاومت در برابر دوستی برای دوستی، امیدواری برای ازدواج و 

رفته، جدا شدن از بدن مادرانه، تقال  های مادری ازدست دار شدن، تقال برای فرصت زود بچه

اتفاق ازدواج و روی آوردن به رخداد، پایان انتظار اتفاقی ازدواج،  برای جبران، گذر از توجه به

های  در تکاپوی ازدواج، بازماندن از نقش مادری، غافلگیری مادرانگی و ... ازجمله مقوله

 .فرعی این مقوله اصلی هستند

های مختلف چون  ن مرحله از زندگی، دختران با تقال برای جبران از استراتژیدر ای

ها برای  پرزنت اجتماعی ازدواج، فراخوان ازدواج از سوی دیگران، اعالم عمومی از سوی آن

دست برای ازدواج، دامن زدن به فرایند جذابیت در قالب انواع  به ازدواج و معرفی دست

)رفتارهای « جنسیت دخترانه»رتراشی به دنبال گذر از سازی و پیک های چهره جراحی

)پاسخ به غریزه مادری و « جنس دخترانه»ها( به  منتسب به دختران و پیروی از آن

هایی از این مهر مادری را در صمیمت و رفتار  آیند. گر چه نشانه یابی مادرانه( برمی هویت

توان  ها( و اطرافیان می یا برادرزادههای فامیل، اعضای خانواده )خواهر  آمیز با بچه محبت

 .گر بود نظاره
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سالگی بود که این دغدغه برای من شکل گرفت که  00یا  02از سن 
 .)ساله 08وای انگار داره دیر می شه )فروغ، 

دیدم که بیشتر هم  خواست ازدواج کنم. ولی می سالگی دلم نمی 07تا 
بچه داشته باشم  سن و سال هام، بچه هاشون بزرگ شده، دوست داشتم

 .)ساله 09)ریحانه، 

 پدر مهربان ـ دختر شوهرنده

ای برای فرزندان  ها، شروع زندگی زناشویی نسخه از قبل پیچیده در بین برخی از خانواده

شود که هرکسی دیر یا زود بایستی بدین بزم از زندگی بپیوندد. در چنین  تلقی می

موقع غریزه جنسی فرزندان  ن برای رسیدگی بههایی فهم دینی و گاهی سنتی از جوا خانواده

گردد از مزایای پذیرش اجتماعی  نبودن )از رحمت خدا دور نماندن(؛ موجب می« معذب»و 

های صورت گرفته، دختران از  بهره گیرند؛ در مقابل شرایط فوق، در برخی از مصاحبه

کنند  راض میدهد؛ حتی اعت ها خبر می ویژه پدر با ازدواج آن مخالف خانواده به

اند. در  خبری از سوی خانواده جواب رد شنیده خواستگارهایی داشتیم؛ ولی در عین بی

افکند تا راه قدرت  چنین شرایطی خانه پدری، مأوایی است که دختران را در آغوش می

زنی دختر با مادر و نیز پدر بسته شود و پدر با مهربانی جلوی بازی دختران  مذاکره و چانه

اند که خوب کنار  گیرند. در این ایستار، دختران یاد گرفته ها می ازدواج را از آن در صحنه

های مجرد ماندنشان بیفزاید. معموالً در بلندمدت، محصول چنین ترک  بیایند؛ و بر سال

انجامد؛ و حتی  می« طغیان دختر علیه پدر»های آتی به  ای از ازدواج در سال صحنه

از سوی پدر، با انتقام از پدر با دست رد به سینه آن از سوی  خواستگار موردتوجه و معرف

گردد. درنهایت چنین تعبیری از غریبه سازی پدر و فرافکنی پدر مقصر،  دختر منجر می

شود چنین دخترانی در مقابل با پدر با برداشتی فمینیستی دچار طرد یا تسلیم  موجب می

تدریج از زندگی  یند تصمیم برای ازدواج بهشده، در فرا شوند. بر این اساس دختران سرکوب

گریزند؛ درواقع کنترل و نظارت پدرانه باعث پدید آمدن دختری  کردن و تشکیل خانواده می

شود که نیاز به استقالل و انتخاب بیشتری دارد؛؛ البته واقعیت حاصل از نظام  می

اوت است؛ پسرها بیشتر مردساالری در برخورد با واقعیت ازدواج برای دختران و پسران متف

دهند ولی  با صبر و تأخیر در ازدواج و با رسیدن به سطح مطلوب از زندگی، تن به ازدواج می

شود. تبعات چنین  ها کاسته می روز از سطح مطلوبیت فرصت ازدواج آن برای دختران روزبه
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اده را به دختر و پسرهای اعضای خانو« واگیری تجرد زیستی»ها  امری در بعضی از خانواده

که شاهد نوعی انباشتگی فرزندان مجرد در سن ازدواج در بین  نحوی همراه دارد، به

 .باشیم ها می خانواده

ما سه بچه هستیم و من دو برادر دارم که اون ها هم مجرد هستن. ما 
گفتن االن  هر سه تنبل هستیم. خیلی تابع نظر خانواده بودم/ همش می

 (.ساله 09شهناز، خیلی زوده )

 بازوهای مشورتی خردکننده

باشد؛ البته  ازنظر برخی از دختران منشأ ازدواج نکردنشان، کنترل و دخالت خانواده می

ای از این دختران خود بر این امر معترف بودند که خود نیز با رد خواستگاران مختلف بر  عده

دهد که  نشان میهای حاصل  اند. همچنین یافته اوضاع و کنترل امور ازدواج سهمی داشته

گذارد؛ همچنین تفاوت در  های خانواده چگونه بر ازدواج فرزندان تأثیر می ها و ارزش الزام

شود که عمدتاً رنگ و بوی  هایی می فهم ازدواج از سوی فرزندان و خانواده موجب مشورت

نواده و ممانعت از ازدواج دختر را به همراه دارد. معموالً بازوهای مشورتی دختران اعضای خا

 .دهند اقوام نزدیک هستند که هر یک بر اساس منافع قدرت و نفوذ به این مبادله تن می

ساله پزشک داشتم که بابا  42دو سال پیش یک خواستگار پزشک 
کرد اونها منو پسندیدن و من چقدر  سال رو قبول نمی 47وجه باالی  هیچ به

ساله(. / من متاسفانه  04ا، راغب بودم به اون آقا، اما پدرم موافق نبود )مین
تحت تأثیر داییم هم بودم و تحت تأثیر برادرم هم بودم. به داییم گفتم دایی 

کنی این انگار خیلی با دست و پا نیست. دایی گفت منم این  فکر نمی
احساس رو دارم و من رد کردم. در حالی که یه مردی خوش اخالق باشه 

 (.ساله 02میه، وپا )س سالم باشه حاال یه کم بی دست
 

 مقابله خوانی آینده خود با مادر

پذیری خانوادگی به ساختار و تعامالت پدر و مادر در خانواده بنگریم؛  چنانچه از منظر جامعه

ای جدید از این روابط را با همسرانشان در زندگی زناشویی پیاده خواهند  فرزندان نسخه

گیری در امور منزل، شأن و  نزل، تصمیمکار م های والدین، تقسیم نمود؛ به عبارتی نقش

باشد. در نگاه  منزلت پدر و مادر در خانه و ... الگویی برای زندگی مشترک فرزندان می
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باشد که سلطه در خانه  دهند؛ تداعی این امر می دخترانی که تمایلی به ازدواج نشان نمی

در ایستارهای بازی ویژه  پدری، به سلطه شوهر در زندگی آینده تسری خواهد یافت؛ به

ای از پدر کنونی  شان نسخه اند که شوهر آینده ندادن، همیشه دختران با این هراس موجه

باشد؛ به عبارتی تصویر برخوردهای پدر با مادرشان، به آنچه در آیینه زندگی مشترک تصور 

 حقیقت همان چیزی است که در واقعیت خود یک فرد تأثیرگذار»تر است.  کند؛ نزدیک می

 (Carno,2017: 15) .« گیرد تر قرار می است و همواره در چارچوبی عظیم

دیدم مثالً کسی مثل پدر خودم آدم بسیار خوبی توی  از طرفی هم می
هایی هم توی خونه داشت که بعضی  شده اما خود به اذیت فامیل معرفی

 (.ساله 47کننده بود )آرزو،  ها خیلی ناراحت وقت

 : شرایط ساختاری پدیده

 دوستی برای دوستی

جدید در قالب مفهوم فضای همسرگزینی   تفاوت اساسی میان وضعیت ازدواج در جامعه

نمود.  باشد؛ در گذشته در جامعه سنتی فضاهای سنتی کارکرد ازدواج را تسهیل می نوین می

هنجاری این فضاها  در جامعه جدید به سبب فقر فضاهای اختصاصی همسرگزینی و بی

نشدن امکان ازدواج و درنتیجه با تأخیر در ازدواج مواجهه هستیم )انتظاری، شاهد فراهم 

(. درواقع در چنین موقعیتی، فضاهای آشنایی دختران و پسران 9085غیاثوند و عباسی، 

سازد؛ چرا که  را میسر می« دوستی به قصد ازدواج»جای  به« دوستی برای دوستی»موجبات 

رود؛ که به نوبه خود  یت و پوشش خانواده پیش میارتباط دختر و پسر کمتر تحت حما

های عاطفی و جسمی  اعتمادی دختران در برخورد با پسران و یا درگیری منجر به بی

قصد ازدواج  گویی دوستی دختران به تواند تک گردد. درواقع سهمی از پانتومیم ازدواج می می

نشانی فضاهای و  از بیو چندصدایی دوستی پسران برای دوستی باشد؛ این امر نشان 

 .های همسرگزینی مدرن و هنجارهای آشنایی دختران و پسران دارد شیوه

آمد، پیشنهاد رابطه داشت. اتفاقاً با یه نفر دیگه  هرکس سمت من می
آشنا شدم که و این قصد را داشت. و تا چند وقت حالم خیلی بد بود 

زدواج شود ولی نشد ساله(. / رفتم برای دوستی که منجر به ا 05)نسترن، 
 .درگیر رابطه شدم
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شود ولی روانم آرام نیست. روان نیاز به کسی دارد که از  جسمم آرام می
 09تو حمایت کند و به تو توجه کند و مراقبت باشد و مدام باشد )ریحانه، 

 (.ساله

 دست شدن جنسی به دست

تدریج شاهد  د، بهساز ای که پانتومیم ازدواج دختران را می در بحث از شرایط زمینه

های صورت گرفته،  ایم؛ در برخی از مصاحبه تأثیرگذاری پسران غریبه در خارج از منزل بوده

که در  نحوی اند؛ به کرده ها اشاره دختران به نگاه جنسی داشتن اطرافیان و اذیت و آزار آن

راه با دوری کردند، نوعی خشم هم نوعی تنفر از مرد و جنس مذکر اعتراف می پایان گفتگو به

 .ها را داشتند ای اجازه لمس تن دخترانه آن از پسران و مردان اطراف که به هر بهانه

ها مورد اذیت قرار  آزار جنسی خیلی من از بچگی داشتم. من از خیلی
 (ساله 05گرفتم )نسترن، 

 

 محاکمه تابوهای اجتماعی

شود  ختران شناخته میدر شرایط ساختاری، تعیین متهمان بیرونی که مسئول گرفتاری د

ها نیز باشد(، نوعی محاکمه تابوهای  توان آن را بازتاب وضعیت زندگی درونی آن )گرچه می

های ازدواج را از  دهد. در چنین شرایطی دختران، فرصت جنسیتی اجتماعی را بازتاب می

اهد خو گر می کنند و با پرسش از مصاحبه های عرفی و رسمی جدا می بستر هنجارها و ارزش

پذیری زن در  ها شود، بتازند. احساس آسیب تا به محاکمه هر آنچه توانسته مانع ازدواج آن

های  هایی مناسب برای ازدواج مدرن، مرد ایرانی نامرغوب، محدودیت جامعه، نبود محیط

ساخت که از  ها متبادر می ارتباطی دختران و ... نوعی ترس از زندگی اجباری را در ذهن آن

 .کردند ای را مقصر تلقی می ع و از سوی دیگر زیستن در چنین جامعهیک اجتما

چرا ازدواج نکردیم! چطور میشه به کسی اعتماد کرد، آدما کجا ما 
 .)ساله 05همدیگر را ببیند؛ اصالً میشه به کی اعتماد )نسترن، 
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 دومینوی قحطی شوهر

سالگی( برای  07تا  27ین ویژه سن تجربه کاهش خواستگار در مقایسه با دوران گذشته )به

کنند؛ در چنین مواردی دختران با  برخی از دختران، دومینوی قحطی شوهر را تداعی می

های قبلی برای  پاگذاشتن در دنیای واقعی بازار ازدواج هر چه به کوتاه آمدن از خواسته

فت شوند. جبران چنین ا اندیشند با خواستگاران پروپاقرص کمتری مواجه می ازدواج می

شناختی شروع به  ای از خواستگاران در بین دختران مجرد، در پناه تخیل روان باره یک

 .کنند های ارتباطی و ... می های بازآفرینی زندگی، مهارت شرکت در کالس

بار  دفعه خیلی کم شد. من که هر سه ماه یک خواستگارهای من یک
ساله(./  05ه )مونا، چهارماه یکبار داشتم االن دیگه زیاد کسی پیدایش نمیش

رسم که بیشتر تو چشم باشم و بگن ببین فالنی  اتفاقاً بیشتر به خودم می

نکرده و چقدر به خودش می رسه و چقدر خوب مونده و بهم می گن  ازدواج

اصالً سن و سالت بهت نمی خوره؛ چند تا خواستگار داشتم که سن شون از 

 (.ساله 04من کمتر بوده )ستایش، 

 های پدیده استراتژی

اند نظریه  های )واکنش/ راهبردها( مدل پارادایمی در الگوی نظام در بحث از استراتژی

گیری  دانند که در ارتباط با فرایند شکل مبنایی، بیشتر محققان، آن را راهبردهایی می

ای راهبردهای مدل پارادامی نظریه  گیرد؛ گرچه عده تجربه و پدیده مرکزی صورت می

 دانند؛ ای و ساختاری می کنش متقابل با شرایط علی، زمینه مبنایی را در

های مدل در پاسخ بدین پرسش  در این پژوهش با تکیه بر برداشت اول، استراتژی

زند؟ یا  چه چیزی به اجرای پانتومیم دختران در ایستارهای ازدواج دامن می: برآمده که

 شوند؟ چه اقداماتی متوسل میتر اینکه دختران برای مجرد ماندن یا نماندن به  دقیق
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توان از مقوله اصلی  ها، می مندی از این فرصت های مختلف در بهره با تفسیر استراتژی

صحبت به میان آورد؛ در اینجا مراد از تجربه جدایی نوعی، « تجربه جدایی»تحت عنوان 

کشند؛  یداد و نیز انتظار م ها معنا می منفک شدن دختران از هر آنچه به دختر بودن آن

شود که بدون آن هیچ خواهند بود؛ این  افتد. البته جدایی از هر آنچه فکر می اتفاق می

های ازدواج به لحاظ هنجارهای اجتماعی حاکم، نوعی  استراتژی دختران در مواجه به فرصت

تر، داستان تجرد دختران از جدا  طور صریح آید؛ به حساب می به« تجربه جدایی ویرانگر»

شود؛ تجربه رهایی در بین دختران حاصل جدایی و دل کندن از هر آنچه به  می شدن شروع

ای که مبنای آن  داد؛ تجربه شان از زمان گذشته تا حال معنا می های دخترانگی کلیشه

مهار دخترانه،  جدایی از دیگران، ستایش غریزه، محاکمه تابوهای زیستی جامعه، تن بی

های  دهد. در شرایط این اتفاق، پناه بردن به گروه میخشنودی تلخ تجرد زیستی را نشان 

دوستی، سفرهای مختلط، زیستن در فضاهای رومانیک دختری ـ پسری، نوعی دعوت به 

 .کند بودن و در کنار کسی بودن را تداعی می

 الگوی صورت خاموش

یری تعب« جدا شدن از دیگران»توان  ای از مجرد ماندن دختران می در واکاوی چنین تجربه

پردازی کرد. چهره خاموش بیانگر چهره  مفهوم« صورت خاموش»از دیده نشدن را در قالب 

دوراز بازخواست اجتماعی است که چنین  زده، طرد خودخواسته و انزوا گزین و به یخ

دخترانی به مواردی از قبیل؛ قضاوت شدن در نگاه مردم و دوری از اقوام بدان اذعان 

ز این چهره خاموش به لحاظ زیست پزشکی بدن، متأثر از فلوکسن اند. البته بخشی ا کرده

تواند باشد که برای برخی از دختران تجویز شده  درمانی تاول حاصل بر جسم و روح می

 .است

به قول یکی از دختر خاله هام شوهر نکردن ما نقل مجالس شده و 
؟ )سارا، دیگه دوست نداریم هرجا که می ریم مدام بپرسن چرا ازدواج نکردی

 (.ساله 04

جبران ارتباط دختران با الگوی صورت خاموش، مهم شدن دوستان مجرد است؛ تا به 

هایی از همدلی و همدردی دست یابند؛ برای این دختران، جذاب بودن محیط کار و  سرنخ

فشرده کار کردن در جهت معنا سازی زندگی و پر کردن خألهای عاطفی و پشتوانه عاطفی 

 .های مختلط و مجردی اهمیت بسیاری دارند تان و همکاران، مسافرتاز محیط دوس
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 ستایش پرهیزگاری

هاست با  در این نوع استراتژی، دختران با تحمل رنج جنسی که نشان از غلبه و اراده آن

اعتنایی به غریزه با  گیرند؛ این بی سرکوب و صبر از پاسخ طبیعی به بدن فاصله می

ی، غرور، حیا، عصمت و از سوی دیگر سکوت، دوری از هایی از پرهیزگار مایه بن

شود. چنین ترس درونی  شدگی، برآورده کردن توقعات حداقلی پشتیبانی می تحریک

تواند همراه با تحقیر متعالی جسم، فاتالیستی دیدن تجرد، بسته شدن بخت ازدواج،  می

ای مقدس از تداوم و رعایت قیدوبند دینی و شرعی روبرو گردد تا جایی که همچون راهبه 

تکثیر پیوندهای عاطفی با دیگران بهراسند. این دختران در مصاحبه، محکم و با تأکید اعالم 

کنند. نوعی باکرگی تدافعی را در دستور کار  کردند که در هر شرایطی از خود مراقبت می می

ان زخمی شود؛ نفسش دهند تا کرامت دینی و عزت وجه اجازه نمی هیچ اند و به خود قرار داده

داشتن توکل بر خدا، ترک فضاهای ناامن، کنترل روابط با جنس مخالف، رعایت هنجارهای 

دینی محرم ـ نامحرم، همه راهبردهایی برای حفظ غرایز و تمنایت زیستی محسوب 

 .شوند می

من بیشتر با معنویت و توکل به خدا و سپردن به خدا و از اون کمک  
و هرچه صالح است خدا پیش بیاره )ستایش،  خواستم، هرچه که خیر است

ام، پوشش  ها نیستیم، من دختر مجرد و مذهبی ساله(./ ما که مثل بعضی 04
ام به این پوشش دینی هم ایراد  من درسته مدرن هست، حتی خانواده

 (.ساله 04گیرند )ستایش،  می

 پیدا کردن مسیر غریزه

زند یک رفتار است؛ هدف  آنچه از ما سر می هر: کند گالسر در کتاب تئوری انتخاب بیان می

. تفریح 0. قدرت 2. عشق و احساس تعلق 9: هر رفتار ارضای یکی از پنج نیاز اساسی ماست

(. با توجه به طبیعت زیستی ازدواج 9080: 90. بقاء و زنده ماندن )گالسر، 5. آزادی 4

نفی درباره میل جنسی و های م عنوان انگیزه و محرک درونی آن و از سوی دیگر قضاوت به

تدریج  ای از دختران با افول پرهیزگاری بدنی به گردد که عده رفع زمانمند آن موجب می

خود را به سمت انواع روابط خارج از ازدواج کشاند. در مقابل استراتژی ستایش پرهیزگاری 

یا  هایی از دختران مجرد خواسته که نوعی خودداری از پاسخ زیستی به بدن بود، سنخ

 .کنند ناخواسته مسیر تأمین غریزه جنسی را جستجو می
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پس راهبرد پیدا کردن مسیر غریزه در بین دختران مجرد با جدا شدن از مسیر ازدواج  

نماید؛ واحدهای  های گوناگون رخ می موقع ازدواج با شیوه رسمی و فراهم نبودن شرایط به

ی بدنی و... همه ندای انتقام جبرانی از معنایی از قبیل، خلوت جویی جنسی، افول پرهیزگار

پروایی در ذائقه جنسی  دهد. در تداوم زیستی مسیر غریزه، بی میل زیستی بدن را سر می

های  تواند به معنای فرصت و نیز پذیرش ریسک ای لذت جویانه است که هم می تازیانه

ه جنسی سیال را جنسی برای تأمین نیاز جنسی و نیز فرصتی برای خلق نوع جدید از رابط

پذیرند که حیات  تدریج می میسر سازد؛ دختران درگیر با احساس درماندگی جنسی به

زیستی خود را در سیالی روابط یا در برابر مانایی پارتنری سپری کنند. البته گر چه دختران 

که اند؛ اما در بلندمدت تمایل دارند  مجرد لذت طلب خود را از خیلی چیزها آزاد و رها کرده

 .بخش و سالم مقید باشند حداقل به یک رابطه رضایت

کنم، وقتی روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج  من احساس می
کنیم و جامعه دنبال تنبیه کردن  باشه، فقط با قضاوت منفی به اون نگاه می

بینیم که یک  فرد هست، ولی وقتی به دلیل زیربنایی رفتار توجه کنیم می
ه دارد ... جامعه باید حدس بزند که چنین نیازی هست انسان است و غریز

 (.ساله 09)شهناز، 

 وحشت از سالمندی

ریزی رخ  نگری و برنامه اتفاق استقبال برای پذیرش تجرد در بین دختران همراه با آینده

یابد که دختران امکانات زیست مجردی  ای زمانی تثبیت بیشتری می دهد. چنین تجربه می

ریزی برای آینده و ترس از آینده تداعی نوعی وحشت  هیا کرده باشند؛ برنامهازپیش م را بیش

انداز کردن، خرید منزل و تهیه  از سالمندی است. داشتن استقالل و تمکن مالی، پس

ها بخشی از برنامه اقتصادی است؛ همچنین زندگی در  اتومبیل در ادامه نفس اجتماعی آن

های  ن، مهاجرت به دیگر نقاط دنیا، استخدام در شغلکنار خانواده یا جدایی و مستقل شد

های مردانه و...  مجردی با دوری گزینی از خانواده، تمایل به همکاری با مردان و محیط

ای از پذیرش تجرد زیستی به پذیرش مشاغل  حکایت از چنین امری دارد. چنین سایه

گری،  ، مربی رانندگی، منشیها، مهدکودک کند؛ کار با بچه مجردی و نیز مردانه سرایت می

 .هاست سفرها مجردی و ... ازجمله این
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کنم که  گذاری دارم می راستش االن تازه شروع کردم یه جایی سرمایه
بتونم چند سال دیگه یه وام گنده بگیرم آینده وقتی کار داری استقالل 

 کنی به ازدواج؟ )سمیه، داری. حقوق داری و درآمد داری دیگه زیاد فکر نمی
 (.ساله 05

 آثار و پیامدهای پدیده

و نیز « پانتومیم دختران در صحنه ازدواج»با عنایت به پدیده مرکزی پژوهش پیرامون 

شده،  های مطرح دهنده این تجربه در بین دختران و نیز استراتژی شرایط و بسترهای شکل

 .توان متصور شد چه آثار و پیامدهایی می

 توزی از تازیانه مردم شهر کینه

با طوالنی شدن تجرد زیستی دختران و نیز پذیرش آن، در طول مسیر احساساتشان 

کردند و نیز اذعان داشته  قرار گرفتن را بر مأل میسوء استفاده همیشه تجربه ترس از مورد 

کردند  که عمده مردم شهر درصدد آسیب زدن به یک دختر مجرد هستند و روایت می

توزی و خشم  شوند که استراتژی مواجهشان کینه واجه میاوقاتی هم با مردان هوس بازی م

های مختلف نوعی آمادگی مواجه با چنین دردسرهایی در قالب کد مصداقی  بود. مزاحمت

هایی زندگی برای یک دختر مجرد در فضای  نتیجه دام« ها گرگ شدن در برابر گرگ»

کنند و  از مردان یاد می اجتماعی بیرون هست. در این میان نیز دختران بیشتر با بدبینی

 .کند نسبت به جنس مخالف گله می

البته یه چیزی بگم آدم درست دیگه وجود نداره! این نظر منه! نسل  
 (.ساله 04پسر خوب منقرض شده! )سارا، 

 های بر جامانده نشخوار حسرت

د در بین دختران موردمطالعه نشخوارهای برجامانده، تداعی گفتگوی درونی ذهن با خودمی

(Glasser, 2017: 13می ) های مختلف  باشد؛ کارهای ناتمام یا ناقص که به تعبیری فرصت

ها  سازد که هر از چندگاهی به سراغ آن های نوستالوژیک را عیان می پردازی از جمله خیال

کنند؛ به  از آن یاد می« عقل ازدواج»هایی را دختران تحت عنوان  آید؛ چنین حسرت می

توانست حداقل به ازدواج  هایی که می رت، دوراندیشی، سبک و سنگینتعبیری نوعی بصی

 ختم به خیر گردد؛
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ام عقل االن رو داشتم و یا عقل دو سال  سالگی 25یا  24آگه توی سن 
پیش ام رو داشتم وضعم خیلی بهتر بود و من خیلی موردهای خوب داشتم؛ 

ر ندونم کاری بود چرا باید بخاطر بی عقلی به همه چیز پشت پا بزنم! بخاط
 (.ساله 47)آروز، 

 احساس رنجش از تنهایی

هایشان، احساس تنهایی و  با طوالنی شدن تجرد زیستی دختران و کاستن از بعد خانواده

ها را از  نداشتن تجربه فراغت و رویدادهای مشترک با دیگری ممکن است بیشتر اوقات آن

یل شنیدن صدای پای مرد در زندگی، پای درآورد؛ در این میان شوهر با کدهایی از قب

 .شود احساس داشتن حامی، احساس امنیت و... معنا می

به قول استاد ما، یه موقع هایی دوست داری بری پیتزا بخوری؛  .» ...
 (.ساله 42فقط با یه نفر خاص، بری پیتزا بخوری )آرزو، 

 رها کردن کاکتوس ازدواج

اند و شانس کمتری  ب پیشین را از سر گذراندهتدریج دخترانی که تجار در این مرحله به

کنند، می پذیریند مجرد بمانند و از دست کاکتوس ازدواج رها  برای تشکیل خانواده پیدا می

تواند  شوند. دریافت دختران در این مرحله این است که زندگی مجردی بدون ازدواج نیز می

دانند در  شان می برای زندگیدوام داشته باشد و سعادت را کمتر منوط به وجود شریک 

توان از تشکیل زندگی مشاهده نمود؛ اما  مسیر چنین پذیرشی، گرچه نوعی انصراف را می

ای با برقراری طیفی از گفتگوها و روابط  دهد عده باره تحلیل صورت گرفته نشان می دراین

ی دهند. رمانتیک سازی فضا عاطفی، عاشقانه، جسمی، بدون قصد ازدواج رضایت می

شدگی در روابط عاطفی، اندیشدن به  زندگی، اوج رهایی در عین وابستگی به دیگری، مسخ

ازدواج در وقت اضافه، معجزه گفتگوی با دیگری و ... همه جزئیات این الگوی زیست 

 .مجردی هستند

قدر ذهنم منفی شده که دیگه نمی تونم با کسی زیر  خب من دیگه این
سال دارم یعنی جوانیم  05کسی رو ندارم  یه سقف زندگی کنم، دیگه تحمل

 (.ساله 05تموم شده دیگه چه ازدواجی )نرگس، 
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 گیری بحث و نتیجه

گذاران روش مبنایی )اشترس و گلیزر( مرور ادبیات تجربی مطالعات  به تبعیت از نگاه بنیان

نظر در صورت گرفته در زمینه تجرد دختران قبل، حین و نیز بعد از میدان مطالعه، از دو م

از یک منظر در بیشتر مطالعات کیفی : کند پژوهش به ما کمک می« خط داستان»تشریح 

همچنین، وجه دهد؛  شده، تفسیر مطلوبی از وضعیت و تجربه دختران مجرد نشان نمی انجام

ساختاری و هنجاری ازدواج بیشتر موردتوجه قرارگرفته بدین خاطر از مضامین طرد، انزوا، 

های فردی و گروهی پژوهش حاضر با  آورند؛ البته نتایج مصاحبه ه میان میداغ و... سخن ب

ای با عاملیت بخشی به  تر و بروز شده سال، تصویری روشن 07دختران مجرد جوان باالتر از 

 .دهد دختران پیش روی ما قرار می

پانتومیم »شده از تجرد زیستی دختران، مضمون  مرکزی استخراج در این مطالعه هسته

باشد؛ چنانچه تشریح گردید ایستار ازدواج، موقعیتی بین  می« ختران در ایستار ازدواجد

سازد؛ از منظر  ایستادن و آماده بودن برای عمل، حدفاصل تصمیم و اجرا را مبین می

به تعبیری «. انتخاب ازدواج هم یک حق و هم نوعی شایستگی است»عاملیت بخشی، 

شود، اینجاست  اعمال عقالنیت و استقالل محسوب می عنوان یک ویژگی طبیعی انتخاب به

اند؛ درواقع ساخت  ها و انتخاب نمودن را دختران پیداکرده که ظرفیت تشخیص اولویت

بندی بین اندیشه و احساس  اجتماعی واقعیت تجرد زیستی دختران مستلزم نوعی اولویت

بینی ازدواج برای  راین پیشگیری کنند. بناب است تا در موقع مناسب در قبال ازدواج تصمیم

هاست؛ عقالنیت  های عقالنی و احساسات آن بندی اندیشه دختران مجرد تحت تأثیر اولویت

ازدواج در بین دختران مجرد یا متأثر از انتظاراتش از نتایج و مزایای متأهل شدن و یا نظام 

عد است که بر طبق گیرد و یا پیروی از اصول و قوا ترجیحات پیرامون ازدواج موفق ریشه می

ای  گیرد، چراکه عده ها یا تعریفی از موقعیت نشأت می های هویت آن اقدام از انطباق خواست

های مادری، زیستی و همسری  دانند زیرا بخشی از هویت در بلندمدت ازدواج را مناسب می

 .شود مدت مانع پیشرفت و موجب محدودیت می کند و در کوتاه را تأمین می

اند؛  کشف و فهم این پدیده، بیانگر شناخت ظرفیت دختران در نور و تاریکی رو، ازاین 

وسخت کلیشه  به تعبیری تالش دختران برای پیدا کردن مسیری نو و شکستن پوسته سفت

ها به شناسایی  اند؛ این ظرفیت جنسیتی از نوع جامعه ایران که چندان بدان عادت نکرده

اند، چنانچه درگذشته خطرهای ازدواج  آن وابستههای  ها و نیز محدودیت پنجره فرصت

شد، امروزه خطرات ازدواج انتخابی و دیرهنگام نیز درک جدید را طلب  زودهنگام درک می

اند تا امتحان کنند، چقدر  کند؛ البته آنچه مهم است اینکه این دختران به دنیا آمده می
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ین چنین دخترانی هر آنچه اسباب های را به جان بخرند. در ب توانند ظرفیت و شایستگی می

کشند؛  درگیری ازدواج و زندگی مشترک الزم باشد، مهیاست و حتی زحمت ایجاد آن را می

انجامد؛ چنین ظرفیتی بیانگر نوعی بازی پانتومیم، کور جنسیتی، تجربه  ولی به ازدواج نمی

ندگی، خلق کردن برای مجرد ماندن، خبردار شدن و دانستن، افزایش شناخت پیرامون ز

 .باشد دنیا و زنگ آمیزی آن توسط خود و ... می

های  گیری دختران در معرض فرصت رو، بررسی دقیق و موشکافانه فرایند تصمیم ازاین

ایستار بازگو نکردن ازدواج، ایستار بازی ندادن : باشد تحلیل می ازدواج، در چهار سنخ قابل

واج. در این میان آنچه تم اصلی این مطالعه، دختران برای ازدواج، ایستار بازماندن از ازد

انجامد؛ متأثر از  سازد ولی به تعویق می زنگ بودن دختران برای ازدواج را فراهم می به گوش

شان، به  ای و ساختاری مختلفی است. دختران در فرایند تجرد زیستی شرایط علی، زمینه

تحصیلی و اشتغال ازجمله  های فردی، دنبال احساس مفید بودن و نیز پیگیری پیشرفت

ها همراه  های جامعه برای زنان است تا بازدم استقالل، آزادی، انتخاب گری را برای آن دم

داشته باشند. دغدغه چنین دخترانی بیشتر تحصیل و شاغل شدن و در مقابل ازدواج، 

گران، داشتنی برای دی شان است. گرچه دخترانی وابسته به خانواده یا دوست دغدغه ثانویه

هاست، این دختران عمدتاً سهم  برای آن« اغواکنندگی دوست داشته شدن»تداعی بخش 

صورت انباشتی،  کنند؛ ولی با رد خواستگارها به بسیاری از خواستگاران را نصیب خود می

دهند؛ البته صورت این امر نه به  تدریج محدود و زمان را از دست می های خود را به انتخاب

ها از زندگی مشترک است تا بتوان با تمرین  لکه بازتاب ابعاد و معنای فهم آناین سادگی، ب

اندیشند که رخدادهای تکرارشونده  زندگی مشترک آن را به بار نشاند؛ و کمتر بدین می

برای تصمیم به ازدواج، تصادفی نیست بلکه مواجهه ما با رد انبوه خواستگار، ابعاد درونی ما 

ویژه در حوزه  های سنتی و مذهبی، به هایی از دختران با وضعیت سنخ سازد. در را آشکار می

گویی، اشارات ضمنی به فرد موردعالقه و ... عمدتاً به  داشتن ارتباطات محدود با پسران، کم

ای دیگر،  زنند و در دسته را دامن می« دختران نجیب»ای جنسیتی تحت عنوان  واره طرح

ابطه و اهمیت شور و غریزه جنسی عمدتاً خود را درگیر داشتن تمایل زیستی و طبیعی به ر

 .بینند رابطه عاطفی یا رابطه جنسی می

در این فرایند تجرد زیستی تردید در ازدواج با شنیدن تجارب زندگی ناموفق  

دهند تا دختران هم ازدواج کردن و هم از پیامد  اطرافیان، عمدتاً نشان از ناقوس طالق می

ن بهراسند؛ گر چه توسعه چنین هراس اجتماعی، دختران با پاگذاشتن آن یعنی، مطلقه شد

شوند. البته در این  در دنیای واقعی بازار ازدواج با خواستگاران پروپاقرص کمتری مواجه می



 

 

 

 

 
 

 

 795 لویحاجو اثوندیغ..؛ .دختران مجرد در  میجوانان: پانتوم يستیتجرد ز
 

ای دختران برای ازدواج غافل شد؛ پیروی دختران از  توان از بسترهای زمینه اوضاع، نمی

سازد تا  را در دختران روشن می« مادرشدن»نیاز به ترین حسی که به لحاظ زیستی  قوی

گردد؛ نوعی تعویق نقش مادری و احساس هویت مادری  سالگی نمایان می عبور از سن سی

های مدرن شغلی، تحصیلی و مهارتی، انگیزه مجددی برای پیگیری و اقدام  در کنار هویت

ده در فهم ازدواج فرزندان و شود. در این میان تفاوت ابعاد خانوا برای ازدواج محسوب می

شود که عمدتاً رنگ و بوی انصراف دختران از ازدواج را به  هایی می خانواده موجب مشورت

ای بروز  شان ممکن است نسخه همراه دارد؛ حتی در نگاه چنین دخترانی، شوهر آینده

پسران  ای از پدرساالری حاکم بر جامعه باشد؛ در چنین مسیرهایی، آشنایی دختران و شده

سازد؛ چراکه  را ممکن می« قصد ازدواج دوستی به»جای  به« دوستی برای دوستی»موجبات 

رود. بنابراین شرایط  ارتباط دختر و پسر کمتر تحت حمایت و پوشش خانواده پیش می

مختلف علی، زمینه و ساختاری تجرد زیستی دختران، نوعی به رفتار غیرکالمی، کور 

 .زند گی موفق، وابستگی به خانواده را دامن میجنسیتی، وسواس شروع زند

هایی که  با این تعبیر از نمایش پانتومیم بازی دختران، مضمون اصلی استراتژی

است؛ این استراتژی « تجربه انفکاک و جدایی»گیرند نوعی  دختران در این فرایند بکار می

حساب  به« به ویرانیتجر»های ازدواج به لحاظ هنجاری نوعی  دختران در مواجه به فرصت

ای که مبنای آن جدایی از دیگران، ستایش غریزه، محاکمه تابوهای زیستی  آید؛ تجربه می

 .دهد جامعه، تن بی مهار دخترانه، خشنودی تلخ تجرد زیستی را نشان می

ای از ازدواج و نیز راهبردهای صورت گرفته، استقبال برای پذیرش  پیامد چنین تجربه

ریزی برای آینده که به نوبه خود تداعی  سنین باالتر( همراه با برنامهتجرد زیستی )با 

ریزی و وحشت از سالمندی است. گر چه با طوالنی شدن تجرد زیستی دختران  برنامه

توزی و فاصله گرفتن از  قرار گرفتن بیانگر کینهسوء استفاده همیشه تجربه ترس از مورد 

های گذشته هر از چندگاهی به  ارهای ناتمام، فرصتباشد. در این میان نیز ک مردان شهر می

از آن یاد « عقل ازدواج»هایی را دختران تحت عنوان  آید؛ چنین حسرت ها می سراغ آن

پذیرند که مجرد بمانند  ای از دختران می کنند؛ در ادامه طوالنی شدن تجرد زیستی عده می

ز گفتگوها و روابط عاطفی تا و از کاکتوس ازدواج رها شوند؛ گرچه با برقراری طیفی ا

دهند. در مقابل این شیوه تجرد  جسمی، بدون قصد ازدواج رضایت داده و نیز تن می

هایی از پرهیزگاری، عصمت و رعایت قیدوبند شرعی از تداوم و  مایه ای با بن زیستی، عده

 .هراسند تکثیر پیوندهای عاطفی با دیگران می
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اند؛  ای و شغلی شان در حوزه مناسبات حرفه مندی سنخ دیگری از دختران پیگیر عالقه 

های  چنین برساختی از اهمیت و تخصیص توجه به کار، ادامه تحصیل، توسعه مهارت

ای به دام بکشاند که داشتن درآمد، مفید بودن  تواند ازدواج را تا سر حد ایده مختلف می

سیر آزادی و استقالل برای اجتماعی و خانواده، احساس پیشرفت و خودشکوفایی، کشف م

ای گردد که  اهمیت بیشتری پیدا کنند و جایگزین منزلت زندگی زناشویی و تشکیل خانواده

اعتماد نبودن افراد غریبه ازدواج، وابسته بودن پسران به مادر، تحمل  با مفاهیم از قبیل قابل

دان، طرفه دانستن تمایالت زیستی به نفع مر مادر شوهر و خواهرشوهر نداشتن، یک

اند  خوشایندی از مطلقه نشدن تاکنون، ازدواج یعنی اسیر کسی شدن و ... کدگذاری شده

های اجتماعی و در سطح خرد بیانگر  که در سطح کالن بینانه تر نشان از فرسایش سرمایه

رانجام در راستای نتایج و تفاسیر افزایش فردگرایی و انزوا گزینی اجتماعی است. س

هایی وجود دارد که در  های ایستار ازدواج دختران، چالش ن سنخآمده پیرامو عمل به

 : ریزی خواهد بود تعقیب و برنامه های زیر توسط دختران مجرد و نیز برنامه ریزان قابل سویه

گیری زیست مجردی دختران  شکل: «سبک زندگی تجرد زیستی انتخابی»ش پذیر .9 

های  ر ایستار بازی نکردن و پیگیری پیشرفتویژه در بین کسانی که د بهعنوان یک الگو،  به

های مختلف اجتماعی، فرهنگی و خانواده را  تواند ظرفیت اند می ای قرارگرفته فردی و حرفه

 .دهد تحت تأثیر قرار می

حضور و : «های فرودست همسری ازدواج»پایان بخشی به تجرد زیستی در قالب . 2 

ای و تحصیلی به نوبه خود  های حرفه شرفتفعالیت دختران درصحنه اجتماعی و توسعه پی

آورد. بدین معنا که دختران با پسرانی که تحصیالت  نوعی ناهمسانی همسری را پدید می

 .دهند کمتری، سن کمتری، شغل مشخصی ندارند و ... تن به ازدواج می

صورت که دختران و پسران با پذیرفتن  بدین: «بالینی الگوی روابط هم»گسترش . 0

دوراز تمکین وجه عرفی، اجتماعی، قانونی و رسمی آن، الگویی از  با جنس مخالف به رابطه

دهند؛ که پایان و فرجام مشخصی برای آن قابل  همزیستی در زیر یک سقف را شکل می

دهد که حداقل کمتر از ده درصد  های طرح ملی نشان می بینی نیست. البته یافته پیش

 Ministry of Culture and Islamic) نگرش منفی ندارندمردم جامعه ایران به این پدیده 

Guidance of Iran, 2015.) 

دهد که در آینده دختران  ها نشان می بررسی: «هویت مادرانه» پیگیری و توسعه. 4 

مجرد رغبت و تمایل بیشتری به داشتن فرزند یا فرزندخواندگی پیدا کنند؛ امری که 

 .ای بیندیشند رهمسئوالن جامعه بایستی برای آن چا
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 یتشکر و سپاسگزار

قدر که دریکی از جلسات  در انجام این پژوهش جا دارد از دکتر منصور فتحی همکار گران

مصاحبه متمرکز ما را یاری کردند، تشکر کنم. همچنین سرکار خانم زینب خسروی سهم 

ها و نیز  ها، حضور در جلسات مصاحبه، پیاده کردن آن بسزایی در پیگیری امور مصاحبه

 .تحلیل مصاحبه داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد
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