
 
 د دختران جوان ی علل تجرّبررس

  *فراهانی مقام قائمناهیدالسادات دکتر 

 **فاطمه علی میرزایی

 ه اشار

مدرن در ایران، کاهش نرخ ازدواج دختـران و ظهـور  دوران گذار از نظام سنتی به
همـراه داشـته اسـت. ایـ  پدیـده هماننـد تمـام  را با خـود« تجّرد قطعی»پدیده 

بیشـتر دختـران مجـرد،  د کـه بـه نظـر متخصصـان ورخدادها مزایا و معایبی دار
معای  آن نسبت به مزایای آن بیشـتر بـوده اسـت. بررسـی علـ  کـاهش ازدواج 

علـ   کوشد، دختران، کانون توجه متخصصان علوم مختلف است. ای  مقاله می
 های مختلف بیان نماید. پژوهش ای  پدیده را از منظر

 ضرورت تشکیل خانواده

نهاد اجتمـاعی هـر جامعـه اسـت. مبنـای هـر  تری  ری  و بنیادیت خانواده، مهم 
گیرد. ازدواج و زناشویی ازجمله مسـائ  مهـم  خانواده بر اساس ازدواج شک  می

بوده است. برای آشکار شدن اهمیـت مسـهله، همـی   حیات بشر در طول تاریخ
                                                                                       

 مدرس دانشگاه. *
 .کارشناس ارشد اقتصاد **
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ــی،  ــد روانشناس ــی مانن ــوم مختلف ــذاه ، عل ــان و م ــر ادی ــالوه ب ــه ع ــس ک ب
 9اسی، حقوق، اقتصاد نیز به آن پرداخته است.شن جامعه

 . ازدواج از دیدگاه اسالم1

صـورت صـحیح ازدواج  را بـا یکـدیگر، 2اسالم، ازدواج جنس مـذکر و مؤنـث
بـرای  اسـت قـراردادی رسـمیو مقـدس  پیمـان از نظر اسـالم، ازدواجداند.  می

در سـایه  طـرفی  تـا ،تشکی  زندگی خانوادگی منظور بهپذیرش یک تعهد متقاب  
از زنـدگی قـرار گیرنـد. ایـ  قـرارداد بـا  ای شـده شناخته  و آن، در خط سیر معیّ 

وسیله الفـا   و بهرضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی کام  دو طر  
و در پرتو آن، روابطـی  گردد می منعقدشود  نامیده می 3«عقد»که  و عباراتی معّی 

                                                                                       
نشـریه زن در « علل افـزایش سـن ازدواج دختـران»پور گتابی، غالمرضا غفاری، . کرم حبی 9

 .۴۳-7 ، صص۱5، بهار ۹توسعه و سیاست، ش 
دهنده ازدواج، یک مرد و زن )همجنس خودتان( اسـت  ن کریم، افراد تشکی . از منظر آیات قرآ2

که یا مستقیما به کلمات مذکر و مونث و یا با ضمایر مربوطه به ای  موضـوع، اشـاره شـده اسـت. 
کید نویسنده به ای  دلی  است که برخی جوامع بیگانه تشکی  خانواده را به سـه شـک  تعریـف  تم

زن با زن، مرد با زن که قرآن تنها حالـت سـوم را امـر کـرده و مـی پـذیرد و  اند: مرد با مرد، نموده
َتْسُکُنوا الیها »دوحالت قبلی را به شدت نفی می کند:   ل 

ُکْم َاْزواجاه ْ  َاْنُفس  ه  َاْن َخَلَق َلُکْم م  ْ  آیات  َو م 
قْوم َک اَلیات ل  نَّ فی ذل   ا 

ةه َو َرْحَمةه ُروَن  َو َجَعَ  َبْیَنُکْم َمَودَّ و از نشانه های او اینکه همسرانی از  َیَتَفکَّ
جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان موّدت و رحمـت قـرار داد. 

نَّ »(. 12روم، آیه ) .«هایی است برای گروهی که تفکر می کنند در ای  نشانه َجـاَل کَأئ  ْم َلَتْمُتوَن الرِّ
َساء َبْ  َأنُتْم َقـْوم  َتْجَهُلـوَن  آیـا شـما از رو َشْهَوةه مِّ  زنـان بـا مـردان  یشـهوت بـه جـا یُدون  النِّ

 (.44نمل، آیه ) .«ای هستید پیشه د؟ آری، شما بسیار مردم جهالتیزیآم یم
کید بر کلمه 3 به ای  دلی  است که متمسفانه نوعی از ازدواج در کشور به طور مخفیانـه « عقد». تم

یاد می شود. اتفاقی که نه از نظر سنت و نه از نظر شرع، برای « ازدواج سفید»که ازآن به باب شده 
ای  خـانگی بـدون ازدواج یـا ازدواج سـفید، پدیـده های اصی  ایرانی پذیرفتنی نیست. هم خانواده

ی ها پیوند رسـم آنکه میان آن کنند، بی خانه با یکدیگر زندگی می است که دختر و پسر به عنوان هم
ازدواج و رابطه زن و شوهری باشد. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند یکی از دالیـ  ایـ  نـوع 

 پذیری حداق  یکی از زوجی  است. ازدواج، عدم مسهولیت
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ازدواج یکـی از بهتـری  نیازهـای آدمـی  .آیـد میپدیـد  زن و مردبس نزدیک بی  
. تشویق اسالم به ازدواج خصوصاه در س  است 9شماری بیاست که مایه برکات 

 3آمده است. در سخنان معصومی  2جوانی و کراهت  اسالم از تجّرد

 . هدف از ازدواج2

زن، پاسخ مثبت دادن بـه سـنت الهـی و تولیـد نسـ   برای مرد واز ازدواج  هد 
 فرمایـد: می پیـامبر اکـرم. انـد عقیدهلذا هر دو در ای  زمینـه بـر یـک   است

ســنت مــ  روی  از برگردانــد،هــر کــس از آن روی  ،ازدواج ســنت مــ  اســت»
ازدواج کنید، همانا م  در قیامت بـه فراوانـی »فرماید:  نیز می 0.«برگردانیده است
 5.«کنم امتم افتخار می

 . مالک انتخاب همسر3

 اند: های انتخاب همسر از دیدگاه اسالم عبارت کتری  مال مهم
  بـر بشر زندگی در دی  نقش است. همسر انتخاب اصلی مالک 6ایمان و تقوا 

                                                                                       

نْ »: . قال رسول الله9 ْنَد ُنُزول  اْلَمَطر  َو ع  َع ع  ي َأْرَبع  َمَواض  ْحَمة  ف  الرَّ َماء  ب  ُح َأْبَواُب السَّ َد َنَظـر  ُیَفتَّ
َکاح ْنَد النِّ ْنَد َفْتح  َباب  اْلَکْعَبة  َو ع  َدْی   َو ع  ي َوْجه  اْلَوال  در چهـار  یرحمـت آسـمان ی  درهـا اْلَوَلد  ف 

نگـرد، هنگـام  یکه فرزند به چهره پدر و مادرش مـ یشود: موقع بارش باران، زمان یوقت گشوده م
، ج بحـاراننوار مجلسـی،عالمـه . )«یو عروس مراسم عقد ییگشوده شدن در کعبه، هنگام برپا

 (.11۹، ص ۹5۴
. ای مردم! جبرئی  از سوی خداوند لطیف و خبیر بر م  نازل شد و گفت: همانـا دختـران بـاکره 2

که میوه رسید، باید آن را چیـد وگرنـه خورشـید آن را   های روی درخت هستند. هنگامی مانند میوه
سازد. هنگامی که دختران باکره بـه بلـو) )و سـ  ازدواج( برسـند،  کند و باد آن را تباه می فاسد می

 برای آنان دوایی جز شوهر نیست وگرنه از فسادشان ایم  نباشید  زیرا آنان نیز بشرند.
 .1و  ۹ج  ،بهشت خانواده. ر.ک: سید جواد مصطفوی، 3
 .۹5۴، ص ۹۳ ، ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلحسی  نوری، . 0
 .1، ص ۱ج  ،الکافی ،لینیشیخ ک. 5
با زنان مشرک ازدواج نکنید، مگر آنکه ایمان بیاورند و همانا کنیـز باایمـان از زن آزاد  مشـرک ». 6

بهتر است، هرچند )زیبایی او( شما را به شگفت آورد و به مشرکان زن ندهید، مگـر اینکـه ایمـان 
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 انسان اسـت. اعتقادات خانواده، نظام حفظ ارکان از یکی و نیست پوشیده کسی
 حقـوق برای پایبندی وی بـه رعایـت ضمانتی هیچ نباشد، پایبند دی  به که کسی

 ازدواج هنگـام در بایـد افـراد ،اسـاس ی برا. وجود ندارد مشترک زندگی و همسر
 باشد. عقیده هم زمینه ای  در هم و باشد دار دی  هم که کنند انتخاب را کسی

  اموری اسـت کـه در انتخـاب  تری  ضروریو  تری  مهماز  یکی 9اخالق نیکو
 .قرار گیرد موردتوجههمسر باید 

  عنای شهرت، ثروت یـا موقعیـت اجتمـاعی نیسـتبه م 2اصالت خانوادگی، 
 وبـودن آنـان اسـت  نـام خوشبلکه به معنای سالمت نفس خـانواده و صـالح و 

اسـالم  بیشتر باشد، بهتـر اسـت. پیاپی( های نس )در  گسترۀ ای  اصالت هرقدر
تمکید دارد کـه دربـاره سـابقه خـانوادگی همسـر، تحقیـق الزم صـورت گیـرد و 

 .ها در نظر گرفته شود مانی و اخالقی آنخصوص، مرات  ای به
  ّباعـث توافـق بیشـتر در زنـدگی  شـمن همبا افـراد  ازدواج 3ت )همتایی( کفوی

 .، بیشتر بر مسهله ایمان و اعتقاد استهمتایی. تکیه اسالم در شود می

 یجادکننده ازدواجای ها ضرورت. 4

نماینـد  ج ذکـر میای را برای ازدوا های فردی و اجتماعی ضرورت نظران، صاح 
                                                                                                                  

. )بقره، آیـه «د شما را به شگفت آورد(بیاورند  همانا غالم باایمان بهتر از مرد مشرک است )هرچن
11۹.) 

عر  کرد: یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کـرده، ولـی اخـالق  . مردی به امام رضا9
 حـّر شـیخ ) .«اگر بدخلق اسـت، دختـرت را بـه ازدواج او در نیـاور»بدی دارد. حضرت فرمود: 

 (.5۳، ص ۹۳، ج وسائل الشیعهعاملی، 
انواده خوب و شایسته وصلت کنید  زیرا بر عـرق )نطفـه و  ن هـا( اثـر با خ: ». امام صادق2

 (.۹5۴، صمکارم انخالق)طبرسی،  .«گذارد می
مـرد مـؤم ، همتـای زن مـؤم  اسـت و مـرد مسـلمان، همتـای زن »فرمود:  . رسول خدا3

 (.۳۳، ص۹۳ج ،وسائل الشیعه)شیخ حّر عاملی،  .«مسلمان
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 شود. ها پرداخته می اختصار به آن که به

 های فردی الف. ضرورت

  فطـرت، دارای غریـزه جنسـی اسـت حکم بـهپاسخ مثبت به فطـرت: انسـان. 
به کمال برود و وقتی  سوی به و رشد نمایدانسان  کند میطبیعت ایجاب فطرت و 

حفـظ جـان و  برای، دواجاز اساس برای   شود ، اقناعدرجه کمال رسید و به رشد
  زیـرا از نظـر اسـالم، ازدواج تنهـا راه روانـی، ضـروری اسـت هـای تعادل نظام

 دهی به نیاز جنسی است. پاسخ
  بروز استعدادها: استعدادها برای بروز و تکام  خـود نیازمنـد محیطـی امـ  و

ا بـه اسـتعدادهای او ر کنـد، میند. ازدواج برای جوان آرامش و آسایش ایجاد ا آرام
 ند.ک برداری بهرهکه از آن به نیکی  دهد میو به او امکان  آورد درمیحرکت 

  :بـابرای پسر و دختر که  یعنی شکوفایی غریزه ،«بلو)» اصواله امنیت و آسایش 
بـرای جـوان  دهـد و میاست. ازدواج ای  بحران را تسـکی  خاصی همراه بحران 
انوادگی، روح سـرکش او مهـار سایه عواطف خـدر  نماید. میام  ایجاد  یمحیط

 شود. میو موجبات برخورداری او از نیروی فکری فراهم  شود می
  محتـاج رو ازایـ   موجـودی اجتمـاعی اسـتفطرتـاه نجات از تنهایی: انسان ،
 انـزوادلدار است. ازدواج ای  فایده را دارد کـه آدمـی را از تنهـایی و  ریا وشتیبان پ

 رادر بستر و آغوش او قـرار دهـد تـا وجـودش  و نجات دهد و همدلی در کنار او
 .دردش شریک باشد غم و در و بداند خود وجود عی 

 اجتماعی های ب. ضرورت

 نگاهی از ولی است، خصوصی و شخصی ای مسهله نظر، یک از هرچند ازدواج
 مـدنّیت ارکان از ازدواج اساس برای  است  اجتماعی اهمیتی و جنبه دارای دیگر،
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 زیـان و سـود. اسـت بشـریت رفـاه و جامعـه آسایش تممی  برای  مطمه راهی و
 برخوردار آن از ای گونه به نیز افراد اجتماع بلکه نیست، زوجی  متوجه تنها ازدواج

آرامش جامعه یکی از دستاوردهای ازدواج صحیح  سالمت اخالقی و 9شوند. می
 و اصولی است.

 پیشینه تجربی

عی و تغییـرات سـریع فرهنگـی کـه دسـتاورد با توجه به تحوالت پرشتاب اجتما 
هـای نگرشـی  تفاوت از نظام سنتی به نظام مـدرن در ایـران اسـت، 2دوران  گذار

ها گردیده است. ای  فاصله سب  شده  نسلی، منجر به ایجاد شکا  بی  نس  بی 
تفاوت معناداری در نحوه انتخاب همسر و مجرد مانـدن بـی  دو نسـ  مـادران و 

تری در ایـ   هـای مـدرن ها و نگرش اشته باشد و دختران را از ایدهدختران وجود د
ابعاد برخوردار کـرده اسـت. صـنعتی شـدن و گسـترش شـهرها، کـاهش نفـوذ 

ها به دنبال داشت. فردگرایی و استقالل  های خویشاوندی را بر زندگی انسان گروه
ندی بـرای ها به نظام خانواده و خویشاو اقتصادی و اجتماعی، جایگزی  وابستگی

رفـع نیازهـای انسـان گردیـد. در همــی  راسـتا روابـط میـان زن و مـرد و روابــط 
هایی اسـت کـه  جنسیتی نیز تغییراتی اساسی یافت. تجّرد زنان یکی از پدیده میان

 3در پی تغییرات اساسی در نظام خانواده ایجاد شد.
                                                                                       

ش،  ۹۴78، فـروردی  و اردیبهشـت ۹5ش ه دیـدار آشـنا، ، مجلـ«فلسفه ازدواج در اسالم. »9
 .1۹ص

.  نظریات اقتصادی، مرحله بعد از نظام سنتی و قب  از نظام مدرن )یـا اصـطالحا مرحلـه بلـو) 2
 نامند. اقتصادی( را دوران گذار می

هــا و  ای ادراک بررســی مقایســه»نامــه کارشناســی ارشــد،  . شــکوفه ســالمتی هرمــزی، پایان3
، دانشـگاه «ددختران مجرد شهر بندرعباس نسـبت بـه ازدواج و پیامـدهای تجـرّ های  نگرش

 ، ترجمه غالمعلی فرجادی.توسعه اقتصادی در جهان سومر.ک: مایک  تودارو،   هرمزگان
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فـرد و  پیامـدهای فراوانـی بـرای« تجـّرد قطعـی»شک، بروز و حضور پدیده  بی 
جنسـیتی اسـت، امـا  ای فرا جامعه به همراه خواهد داشت. تجّرد طوالنی، مسهله

تـر اسـت و صـدالبته کـه بـا  تر و بحرانی ای جـدی برای دختران مسهله و دغدغـه
های روحی و اجتماعی بیشتری همراه است. بعضـی رخـدادهای زنـدگی  آسی 

یشتری  کمک را به پیشـرفت انسان باید در یک دوره زمانی خاصی اتفاق بیفتد تا ب
زمان ازدواج برای  شدۀ اجتماعی، بندی انسان بکند  یکی از ای  رویدادهای  زمان

 خصوص برای دختران است. جوانان و به

 های تجرّد دختران ینهزمعلل و 

 سـال در کشـور، 30میلیون دختـر بـاالی  دهد که با وجود یـک آمارها نشان می 
سـاز  توانـد زمینه ای کـه می رایش اسـت  پدیـدهتجّرد قطعی دختران در حـال افـ

اما با راهکارهای دینی و علمی و نیز تـروی  اخالقیـات،  های زیادی شود، آسی 
 هایش را به حداق  رساند. توان از افزایش آن جلوگیری کرد و آسی  می

هـا و عالقـب بـه  ها و ارزش ای از زمان به دلی  دگرگونی ذائقه ممک  است در برهه
دن، برخی دختران تجّرد را انتخاب و در مقابـ  ازدواج مقاومـت کننـد، مدرن ش

ولی در مرحله بعد، همی  دختران تمای  زیادی به ازدواج دارند و باألخره زنـدگی 
عنوان یـک اسـتراتژی  کنند. دختران ایرانی به تجّرد به متمهلی را با تمخیر شروع می

ز بـه دختـران ایرانـی تحمیـ  شـده نیـ« ناخواسته تجّرد» کنند. متمسفانه فکر نمی
تغییـر  9، الگوی فاصله سنی دختـران و پسـران،60است. نوسانات جمعیتی دهه 

ها، بلو) دیررس اجتماعی دختـران و پسـران، آشـفتگی اقتصـادی  نگرش خانواده
 . و...

اشـاره  هـا ان مطرح شـده اسـت کـه در ذیـ  بـه آندالی  زیادی برای تجّرد دختر
                                                                                       

 ساله بی  پسر و دختر. 5. فاصله سنی 9
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 گردد: می
 دهــد  نشــان می 0و3و خــارجی 2هــای میــدانی داخلــی پژوهش 9:تحصــیالت

هـا  تری  دلیـ  تجـّرد آن عنوان اولی  و اصـلی تحصی  دختران در سطوح عالی به
اندازه دی  اسالم برای تحصی ، اهمیت و احتـرام  معرفی شده است. هیچ دینی به

 5قائ  نیست.
وع نگاه به تحصـیالت شده و ای  ن« علم تجاری»متمسفانه امروزه علم، تبدی  به 

سب  شده است دختران در حی  تحصی ، مقوله مهم ازدواج را به بهـای داشـت  
تر از دسـت  شغ  مناس  و استقالل اقتصـادی و نهایتـاه ازدواج بـا فـرد مناسـ 

 بران ای  فرصت تقریباه محال است.دهند  البته ج
دختـران خواسـته ها( از  گویی به پرسشنامه پاسخ) در ای  مطالعات پس از گفتگو

ها از اینکه در سـ   شده نظرات خود را راجع به تجّردشان بیان نمایند، اکثریت آن
اند، ناراضی  بعدی رفتار نموده و فقط به مسهله ادامه تحصی  پرداخته ازدواج، تک

 و احساس خوبی نسبت به تجّردشان نداشتند. بوده
  بـا شـمن خـانوادگی،  عوام  اجتماعی و فرهنگی: نداشت  خواستگار متناسـ

                                                                                       
 ایرانیـان نمونـهپیونـد سـنت و نوسـازی در افـزایش سـن ازدواج: ». محمدامی  کنعـانی،  9

 .۹1۱ -۹5۳ش، صص  ۹۴85، ۹ش شناسی ایران،  ، نامه انجم  جمعیت«ترکمن
بررسی عوامل موثر بر تـأخیر سـن ازدواج در ایـران: نمونـه مـورد ». آذر اسکندری چراتی،  2

 ش. ۹۴۱5، سومش شناسی، سال چهارم ، ، فصلنامه تخصصی جامعه«مطالعه استان گلستان
وامل اجتماعی و اقتصادی مـرتبط بـا افـزایش سـن ع». گلمراد مرادی و محس  صفاریان،  3

شـناختی جوانـان،  ، فصلنامه مطالعات جامعه«ازدواج جوانان )مطالعه موردی شهر کرمانشاه(
 .8۹، ص ۱۹هفتم ، پاییزش سال سوم، 

، مجلـه «عوامل اجتماعی بان رفتن سن ازدواج جوانان»الله تقوی،  پور، نعمت علی محمد .0
 .5۴-۴۱، صص ۱1بیستم، پاییزش تی، سال پنجم، شناخ مطالعات جامعه

ْلَم : ». قال رسول الله 5 َ    اْطُلُبوا اْلع  ْحد  از  م  َلی اللَّ  .«گهواره تا گور دانش بجویید اْلَمْهد  إ 
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هـا  ، افزایش توقعات زوجیچشم وهم چشمتر،  داشت  خواهر یا برادر مجرد بزرگ
ها و اختال  فاحش فرهنگی طبقات، تجـّرد دختـران را سـب  گردیـده  و خانواده

 9،2است.
   شغ : بیکاری یا نداشت  شغ   با حقوق مکفی برای پسران، یکی دیگر از علـ

اقتصــادی کشــور و نــاتوانی  نابســامانفانه اوضــاع تجــّرد دختــران اســت. متمســ
های اجتمــاعی  دولتمـردان در مهــار و کنتـرل معضــ  بیکــاری، یکـی از آســی 

 جبران کشور را رقم زده است. غیرقاب 
 های اقتصــادی در جامعــب در حــال گــذاری کــه  مســائ  اقتصــادی: آشــفتگی

منفـی در ازدواج آشیانه گزیـده اسـت، تـمثیری  یتههمچنان در برزخ سنت و مدرن
شرایط نامساعد اقتصادی، دختران و پسران را تحت تمثیر قـرار داده و  دختران دارد.

باعث تجّرد گردیده است. امروزه دختران خواهان زندگی مستق  با رفاه نسبتاه باال 
و ازآنجاکه اوضاع بازار کار و مسک  بسیار نامناس  است، اغل  پسـران  هستند

 کنند. می نظر صر دارند  لذا از ازدواج توان تهیه مسک  را ن
وسـیلب جوانـان  دیگر، ترس از شرایط اقتصادی منجر به انتخاب تجّرد به عبارت به

رسـان  عنوان روزی گردد. ای  در حالی است که جوانان، اعتماد بـه خـدا را بـه می
هر کس از ترس فقـر ازدواج »فرماید:  می اند. امام صادق مطلق فراموش نموده

: اگر فرماید میخداوند  چراکه  نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است ،دنکن
 3.«کند می نیازشان بیآنان فقیر باشند خداوند از فض  و کرم خود 

                                                                                       
بررسی روند تحونت سن ازدواج و عوامل »نامه کارشناسی ارشد،  فشان، پایان . پروانه آستی  9

 ، دانشگاه تهران.«2344-74های  آن طی سالجمعیتی مؤثر بر  اجتماعی
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بـان رفـتن سـن ». مقدس جعفری و علی یعقوبی چوبری،  2

 .5ش پژوهشی علوم اجتماعی، واحد شوشتر،  ، فصلنامه علمی«ازدواج جوانان در رشت
 .۴85 ص ،۴  ، جمن ن یحضره الفقیه، شیخ صدوق. 3
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 گرایی: ورود فرهنـ  غـرب بـه کشـور، سـب  تغییـر  ها و تجمـ  تغییر نگرش
زدگی  گرایی و رفـاه نگرش دختـران امـروزی دربـارۀ ازدواج شـده اسـت. تجمـ 

های کمرشـک  و  های سنگی  جهیزیه، مهریه ظهور هزینه جوانان امروز، منجر به
مخارج هنگفـت مراسـم ازدواج و در نتیجـه، کـاهش تمایـ  جوانـان بـه ازدواج 

و حضـرت  اگر جوانان الگـوی ازدواج حضـرت امیـر آنکه حالگردیده است. 
ند خواهنـد را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، در دنیا و آخـرت سـعادتم زهرا
های اجتمـاعی و فرهنگـی  شود مگر آنکه والدی  و برنامه و ای  امر میسر نمی شد

 سوی الگوسازی مناس  هدایت گردد. کشور به

 معایب تجرّد از نگاه دختران مجرد

در پژوهشی میدانی، احساسات دختران مجرد نسبت به پدیـده تجّردشـان چنـی  
 بیان شده است:

 جـّرد خـویش: از وضـعیت خـود رضـایت نداشـته و احساس افراد نسبت به ت
و حاالت افسردگی و غمگینـی  کنند میاحساس شکست روانی و افت جسمانی 

 .کنند میرا تجربه 
  در جامعـه کـه  کننـد می: افراد مجرد استنباط هانگرش جامعه نسبت به مجرد

 فتـه نشـدناحسـاس طـرد و عـدم پذیرنیـز جایگاه یک فـرد متمهـ  را ندارنـد و 
 .کنند می
 شـده،  چگونگی واکنش افراد مجرد نسبت به موقعیت خـود: مقـوالت استنباط

 و سازگاری هستند. سازی واکنشپذیرش منفعالنه، 
 امنیـت اجتمـاعی و  نداشـت  ،عمده افراد مجرد در شـرایط کنـونی های نگرانی

 .استمسهله تجّرد از طر  جامعه  فته نبودنپذیر
از معای  تجّرد از دیگر حساس دوری اجتماعی و... نارضایتی به دلی  تنهایی، ا 
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 9است. نظر مجردان
 پژوهشی دیگر دختران به دالی  ذی  از تجّرد ناراضی هستند: در
 افراد به نقص در هویت یا بحران هویت در وجـود خـود  اغل  :ناقص هویت

 آن فـرد  اشاره کردند و در مقاب  اقلیتی تجّرد را نوع خاصی از زندگی دانسته که در 
تجـّرد بـه معنـی  لزومـاه امکان پیشـرفت دارد و  ،افراد جامعه همهمجرد نیز مانند 

 .نیستماندن   عقیم
افراد با ازدواج و تشکی  خانواده به هویت زن و مرد بودن دسـت  ،ایران  جامعهدر 

و احسـاس  نیافتـه دسـتکنند به هویت زن بودن  احساس می ها آن. کنند میپیدا 
قرار است چه نقشی را در جامعـه ایفـا کننـد.  دانند نمیاشته و سکون و رخوت د

 نتیجـبو در سـنتی  ،دینـی ،اکثریت زنان مجرد در نتیجب باورهای فرهنگی درواقع
ارتباط با دیگران، ازدواج را شک  مطلوب و مشروع زندگی دانسته، تکام  و رشد 

راهم نشده اسـت، خود را در ازدواج دیده و معتقدند حال که شرایط ازدواجشان ف
 اند. زدگی شده در مسیر رسیدن به هد  از آفرینش خود، دچار سردرگمی و بهت

 :احساس زنـان مجـرد سنجش تحقیق ای   اهدا از یکی  دوگانگی احساسات
رضایت  ها آناست. هرچند تعداد معدودی از  بوده زندگیاز نسبت به ای  سبک 

زنــان در ایــ  تحقیــق  طورکلی بــه ولــی اعــالم نمودنــد، رایــا نارضــایتی مطلــق 
راضـی و خشـنود  از زنـدگی مجـردی سـو یکاز   داشـتند ای دوگانـهاحساسات 

دیگـران را بـه ازدواج سـفارش  وهستند و از سوی دیگر احسـاس تنهـایی کـرده 
 .کنند می
 ناشـی منفی   احساسات ایجاد عل  از یکی :ناشی از نداشت  فرزند محرومیت 

                                                                                       
، فصـلنامه «تحقیق کیفی تجردهـای ناخواسـته در دختـران و پسـران». محمدباقر کجبا ،  9

 .۹1۴، ص ۹۴87 ، سال۹۳پژوهی، سال چهارم، شماره خانواده
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 تعـاریف اسـاس بـر. اسـت فرزنـد داشـت  از حرومیـتم زنان، میان در تجّرد از
 و پـدر. اسـت بچـه آوردن دنیـا به صر  از فراتر چیزی شدن مادر و پدر جدید،

 جدیـدی هویـت سال بزرگ فرد یک آن در که کند می اشاره فرایندی به بودن مادر
 شـدن، والـد درواقـع. کند می پیدا کودکان یا کودک با خاص ای رابطه و کرده پیدا
 هویـت و زنـدگی در مهـم تغییری که است جدید اجتماعی نقش یک کردن اپید
 9.شود می محسوب فرد

 گیری یجهنت

 گفته، عل  تجّرد به ترتیـ  تحصـیلی، اجتمـاعی، شـغلی، های پیش در پژوهش
ها  گرایی ذکر شده است، اما نتای  اغل  پژوهش اقتصادی، تغییر نگرش و تجم 
تحصیالت »ن شدن کشورها که نمود خود را در به ای  موضوع اشاره دارد که مدر

تری  دلی  کاهش نـرخ ازدواج دختـران معرفـی  دهد، اصلی زنان نشان می« عالی
ظاهر معکوسی  آموزی، نتیجب به شده است. حال که امر  کاماله مهم و مقدس علم

جوانان کشور مشغول تحصـی   اکثر کودکان و را رقم زده است و با توجه به اینکه
سـازی و آمـوزش  تـوان از ایـ  فرصـت اسـتفاده کـرد و بـا آگاه   لـذا میهسـتند

هـای دینـی در سـنی   ها، اهتمام به نهادینه کردن آموزه جانبب جوانان، خانواده همه
 تشویق بـه ازدواج بهنگـام(،) های دی  در سطح جامعه کودکی و احترام به ارزش

یزی دولتمـردان بـرای ر را در قال  متون درسـی گنجانـد. از سـوی دیگـر برنامـه
توانـد ایـ   های ازدواج و ساماندهی اوضاع اقتصادی و اشـتغال می کاهش هزینه

 معض  را به حداق  برساند.

                                                                                       
یسـته زنـان مجـرد جمعیـت »سید حس  حسـینی، و  . زین  ایزدی9 پدیدارشناسـی تجربـه ز

، ۹ش  ،۹۳دوره  ، نشـریه مطالعـات زنـان،«سال شهر تهران 34موردمطالعه: زنان مجرد بانی 
 .۳۹ص 


