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پیشگﻔﺘار
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين و
33
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت آرامش و بهتبع آن خانواده باید اصل قرار گیرد و با وجود
آنکه تحکیم خانواده مورد تأکید اس�لام و تمامی اسناد باالدستی نظام ،خاصه اصل دهم
قانون اساسی است ولی خانواده دچار آسیب و معضالت فراوانی شده که بررسی علمی و
همهجانبه پیرامون این موضوع ضروری است.
هدف این نوش��تار ،تحلیل روند وضعیت نهاد خانواده در بیستس��اله گذشته از نگاه آمار
ازدواج و ط�لاق و تبیین موانع و مش��کالت عمده ازدواج به روش تحلیل اس��نادی و فرا
تحلیل است.
در این نوش��تار ابت��دا جایگاه خانواده در الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت و تفاوت آن با
برنامههای توسعه تبیین میشود و در ادامه با بررسی و تحلیل آمارهای ازدواج و طالق در
سالهای اخیر در ایران ،به نمونههایی از آسیبهای وارد بر خانواده پرداختهشده است که
نشانه عدم تطابق برنامههای اجرایی باسیاستهای کالن نظام است .نتایج بررسیها نشان
میدهند که موانع فرهنگی بیشتر از موانع اقتصادی بر وضعیت کنونی ازدواج اثر داشته،
اما کمتر موردتوجه واقعشده است.
اهم موانع فرهنگی عبارتاند از:
افزایش سطح توقعات و انتظارات مادی و غیرمادی فرد و خانواده
آداب و رسوم دست و پاگیر و غلط
تغییر نگرش در جوانان و ایجاد نوعی تغییر در نقشهای جنسیتی
شیوع برخی بیبندوباریها و آزادی در روابط دختران و پسران
تغییر معیارهای گزینش همس��ر و گرفتار شدن بهنوعی آرما 
نزدگی و اید هآل خواهی
7
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خارج شدن شیوه همسرگزینی از شکل سنتی
از طرفی روند وضعیت ازدواج در س��الهای اخیر نگرانکنن��ده بوده؛ بهنحویکه باوجود
افزایش جمعیت ،نرخ رشد ازدواج رو به کاهش و نرخ طالق بهشدت افزایش داشته و طی
 20سال گذشته نسبت ازدواج به طالق با سیر نزولی از  15/8به  5/5رسیده است که این
آمار در ش��هرهای بزرگ همچون شهرستان تهران پایینتر است ( )2/66و در این شرایط
میانگین سن ازدواج هم افزایشیافته است .با این روش در سال  1404یعنی سال پایانی
چشمانداز به ازای هر ازدواج دو طالق خواهیم داشت.
جمعیت مجردین آماده ازدواج  12/4میلیون نفر اس��ت که دختران  1/6میلیون بیش��تر
از پسران هستند .از هر  5نفر دختر در گروه سنی  30-34سال یک نفر مجرد بوده و در
گروه سنی  35 -39سال از هر  7دختر  1نفر مجرد هستند .بالغ بر  1/6میلیون زن مجرد
بین  30تا  50سال هستند که اکثر آنها بالغ بر یکمیلیون هرگز ازدواج نکردند و مابقی
مطلقه یا همسر فوتشده هستند.
اصالح و اجرای قوانین ،توصیه به ازدواج همساالن ،آموزش مهارتهای زندگی در سطوح
مختلف ،توسعه مراکز مش��اوره و همسریابی ،تقویت شبکههای اجتماعی ،رصد دائمی و
توج��ه ویژه مدی��ران در برنامهریزیها و عزم ملی برای حل ای��ن معضل ازجمله راههای
برونرفت از این وضعیت بحرانی است.
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مقدمه
خانواده بهعنوان سلول اصلی سازنده اجتماع یکی از عوامل مهم تحصیل آرامش است که
اصالح جامعه به اصالح آن بس��تگی دارد .تسهیل ازدواج بهنگام ،آگاهانه ،آسان و پایدار،
تنها راهحل س��الم ماندن جوانان و جامعه اس��ت .همچنانکه در قرآن کریم نیز به فراهم
آوردن ش��رایط ازدواج امر شده است« :وانکحوا االیامی منکم ( »...نور( )31،مردان و زنان
بیهمسر خود را همسر دهید ).در تمامی اسناد باالدستی نظام اعم از قانون اساسی ،سند
چش��مانداز و سیاستهای اعالمشده و س��خنان مقام معظم رهبری خانواده بهعنوان یک
اصل بنیادی در نظر گرفتهش��ده اس��ت .در اصل دهم قانون اساسی آمده است« :از آنجا
که خانواده واحد بنیادی جامعه اس�لامی است ،همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای
مربوط باید در جهت آس��ان کردن تش��کیل خانواده ،پاس��داری از قداست آن و استواری
روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالم است».
در سند چشمانداز  20ساله نیز آمده است« :ایران کشوری است توسعهیافته  ...برخوردار
از  ...نهاد مس��تحکم خانواده  .»...عالوه بر اس��ناد باالدستی تأکیدات زیادی از طرف مقام
معظم رهبری در مناس��بتهای مختلف در مورد خانواده صورت گرفته که برای نمونه به
بعضی عناوین آن اشاره میشود:
خانواده سلول حقیقی پیکره جامعه ،نه فرد
اصالح خانواده ،عامل سالمت روحی و رشد فکری افراد جامعه
حل مشکالت اخالقی و معنوی با تحکیم بنیان خانواده
خانواده ،آرامش در مقابل تالطم نه در مقابل حرکت
خانواده بهترین منتقلکننده فراوردههای فکری به نسلهای بعد
9
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تسخیر فرهنگ جامعه با متزلزل کردن بنیان خانواده
فروریختن پایههای مدنیت با ضایع شدن خانواده
تحولی که منجر به تضعیف خانواده شود پسرفت است
ام��ا در برنامههای کالن نظام درگذش��ته نهتنها خانواده و تحکی��م آن کانون توجه قرار
نگرفته ،بلکه برعکس حاصل عملیاتی شدن چهار برنامه توسعه در کشور تضعیف خانواده
بوده است؛ بهنحویکه شاهد افزایش بیرویه طالق و نزدیک سه برابر شدن نسبت طالق
به ازدواج هستیم و در مناطقی که بیشتر توسعهیافتهاند ،این وضعیت بدتر بوده است .از
طرفی با روند رش��د جمعیت ،ازدواج رشد الزم را نداشته است .این در حالی است که در
جامعه جوان ایران یکی از معضالت جدی مربوط به مس��ائل جنسی است که با توجه به
ش��رایط فرهنگی جامعه راهحل سالم آن تسهیل ازدواج به هنگام ،آگاهانه ،آسان و پایدار
جوانان اس��ت ،حل مس��ئله بحران جمعیت نیز منوط به پایین آمدن س��ن ازدواج است.
الزمه این امر نیز ،تسهیل ازدواج است .ولی با مروری بر وضعیت ازدواج و طالق مشاهده
میش��ود وضعیت ازدواج هش��داردهنده و حتی بحرانی است و علت آن بیشتر به مسائل
فرهنگی ،اجتماعی برمیگردد تا مس��ائل اقتصادی؛ بهگونهای که شرایط ازدواج سختتر،
روند رش��د ازدواج رو به کاهش ،رش��د طالق بهشدت رو به افزایش ،میانگین سن ازدواج
روبه باال و آمار جمعیت جوانان نیازمند ازدواج که مجرد هستند و بعضاً مأیوس از ازدواج،
رو به افزایش است.
بررس��ی بهموقع ،علم��ی و همهجانبه ازدواج ،اولین گام در جهت آس��یب زدایی و بهبود
وضعیت موجود اس��ت .تبدیل خانوادههای گس��ترده به خانوادههای هستهای و تأکید بر
فردمحوری بهجای خانواده محوری ،در کنار افزایش عالقهمندی جوانان به داشتن انتخاب
آزاد و گزینش همسر از طریق غیر سنتی ،باعث تغییر در سبک همسرگزینی شده است.
با اینکه ارزشهای حاکم بر جامعه ایرانی برخاس��ته از اعتقادات اسالمی است ،اما با گذر
از سنت به مدرنیته ،متأسفانه برخی از بیبندوباریها در کنار عامل سستتر شدن بنیاد
خانوادهه��ا و ت��رس از ازدواج ،منجر به کاهش رغبت جوانان ب��ه ازدواج و فرار از پذیرش
مسئولیت زندگی مشترک ،در عین داشتن روابط آزاد با جنس مخالف شده است.
همچنین با گرایش جامعه به تجملگرایی و باال رفتن سطح توقعات ،تغییر نگرش جوانان
 10نسبت به ازدواج ،تغییر و تحول در زمان ازدواج و سبک همسرگزینی ،میزان رضایتمندی
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و پایداری زندگی مشترک کم شده است .حال اگر میزان رشد جمعیت در دهه  1360را
به عوامل پیشگفته اضافه کنیم ،معلوم میشود در برهه کنونی ،نیازمند تدبیری شایسته،
مدیریتی دقیق و کارآمد نسبت به مسئله ازدواج و پایداری خانوادهها هستیم که غفلت از
آن درگذر زمان ،آثار زیانبار زیادی را بر اجتماع ،اقتصاد ،ارزشها ،اعتقادات و سایر شئون
زندگی تحمیل خواهد کرد.
در این نوش��تار بامطالعه اسناد و مدارک س��ازمان ثبتاحوال و مرکز آمار ایران و با روش
تحقیق مبتنی بر روشهای مطالعه اسنادی ،توصیفی -تحلیلی ،سعی شده آسیبشناسی
وضعیت خانواده در ایران از نگاه آمار ازدواج و طالق و راههای برونرفت از آن به دستآید.
تفاوت الگوی اسالمیایرانی پیشرفت با توسعه غربی از لحاظ خانواده
بش��ر در سراسر زندگی خود همواره برای دسترسی به دو دغدغه اصلی یعنی پیشرفت و
آرامش در تالش بوده است و این دو به همراه هم به زندگی نشاط میدهد .آرامش منهای
پیشرفت ،ایستایی و رکورد میآورد و پیشرفت منهای آرامش استرسهای بشر را زیادتر
میکند .با مراجعه به فطرت انس��ان روش��ن میشود که پیشرفت باید وسیلهای در جهت
کس��ب آرامش باش��د؛ اما در الگوهای توسعه غربی پیشرفت در کانون توجه قرار داشته و
همواره در دورههای اخیر آرامش بشر فدای رسیدن به پیشرفت شده است .عدالت عاملی
اس��ت برای آرامش .وقتی در پیش��رفت چه در حوزههای ف��ردی و چه اجتماعی عدالت
رعایت ش��د ،این پیش��رفت توأم با آرامش خواهد بود .بنابراین در الگوی اس�لامیایرانی
پیشرفت آنچه باید همواره موردتوجه واقع شود ،اصل قرار گرفتن آرامش در مسیر تحقق
پیش��رفت اس��ت .در قرآن کریم خداوند متعال از س��ه عنصر ذکر خداوند ،شب و همسر
بهعنوان عوامل آرامشبخش یاد نموده است .در اینجا بهطور خاص خانواده بهعنوان یکی
از عوامل مهم تحصیل آرامش مورد بررسی قرار میگیرد.
جامعه از نگاه الگوی غربی از افراد تشکیلش��ده اس��ت؛ درحالیکه در نگاه اسالمی سلول
اصلی پیکره اجتماع خانواده است که این همان وجه تمایز میان جوامع انسانی و اجتماعات
حیوانی است .همانگونه که کلمات جمله آفرینند و معنابخش؛ نه حروف واال دایره کلمات
در تعداد محدودی باقی میماند و مولکول سازنده مواد است؛ نه اتمها واال چند ماده بیشتر
تشکیل نمیشد ،خانواده نیز سلول تشکیلدهنده جامعه است؛ نه افراد و به خاطر همین11 ،
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بخش زیادی از اس��تعدادهای بشریت در دل خانواده شکلگرفته و جامعه صورت انسانی
یافته اس��ت .س�لامت و یا نابودی و فساد جامعه انسانی درگرو سالمت و یا فساد خانواده
است .آنگونه که مقام معظم رهبری میفرمایند« :هر خانوادهای یکی از سلولهای پیکره
اجتماع و بدنه اجتماع اس��ت .وقتی اینها سالم بودند ،وقتی اینها رفتار درست داشتند،
بدنه جامعه ،یعنی آن پیکره جامعه سالم خواهد بود» (حاج علیاکبری.)36 :1387،
به خاطر همین اسالم توجه ویژهای به خانواده کرده و نهتنها کارکرد نیمی از جامعه یعنی
زنان جامعه را به تحکیم و س�لامت خانواده اختص��اص داده بلکه مردان جامعه را نیز به
صیانت از خانواده و حفظ آن از آسیبها موظف نموده است.
از طرف دیگر در الگوی توسعه غربی از کارکرد خانواده کاسته میشود و وظایف خانواده
به عهده دولت گذاش��ته میش��ود و عناصر و پتانس��یلهایی که باید برای خانواده صرف
شود ،به اجتماع کشانده شده و در اجتماع خرج میشوند .نتایج و پیامدهای این نوع نگاه
و الگوی توس��عه را میتوان در اصل قرار گرفتن اش��تغال زنان ،افزایش سرای سالمندان،
مهدکودکها و پرس��تارهای خصوصی کودکان و بزرگس��االن مشاهده نمود« .ویلیام ج.
گود »1این وضعیت را اینگونه تش��ریح میکند« :تغییرات ملموس��ی در نظام خانواده در
جهان در حال وقوع اس��ت که همه این تغییرات در نقطه مشترکی باهم تالقی میکنند
که عبارتاند از :افزایش س��ن ازدواج ،کاهش ازدواجهای ترتیب یافته و افزایش آزادی در
انتخاب همسر» (امیدی شهرکی.)24 :1387 ،
سیاستهای جمعیتی در الگوی توسعه غربی به سمت کوچکتر شدن خانوادهها و کاهش
کارکرد آن پیش میرود .چنانچه جامعه ما نیز از آن بیتأثیر نبوده است و نشانه بارز آن
کاهش تشکیل و تداوم ازدواجها بهخصوص در چند سال اخیر است.
پیشینه تحقیق
در حوزه آسیبشناس��ی نهاد خانواده و موانع ازدواج تحقیق��ات زیادی در داخل و خارج
انجامگرفته اس��ت .در این بین تحقیقاتی که بیش��تر موردتوجه و استفاده قرار گرفت به
شرح ذیل است.
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تحقیقات داخلی
نتایج مطالعات ملی ( )1380که در س��ازمان ملی جوانان انجام شد ،اولویت موانع ازدواج
را بهترتیب بهصورت زیر بیان کرده اس��ت :برای پس��ران ،بیکاری ،نداش��تن ثبات شغلی،
نداش��تن توان مالی کافی و در حد انتظارات دختران ،نیافتن فرد مناسب ،سنگین بودن
مهریه درخواس��تی از س��وی خانواده دختران؛ و برای دختران بیکاری خواستگاران ،پیدا
نکردن فرد مناسب ،آزاد نبودن در انتخاب همسر و نبود حس مسئولیتپذیری در پسران.
صادق��ی و قدس��ی ( ،)1386در مطالع��ه خ��ود تحت عن��وان واکاوی مس��ئله ازدواج و
اعتبارس��نجی یک راهحل به بررس��ی نگرش و دیدگاه جوانان مجرد (با استفاده از نتایج
طرح ملی بررس��ی ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی خانوار که توس��ط مرکز آمار ایران در
س��ال  1380جمعآوری ش��د) پیرامون ازدواج ،ابعاد و جهات آسیبزای آن پرداختهاند.
یافتههای پژوهش نش��ان میدهد که حدود  90درصد جوانان معتقدند موقعیت ایدهآل
ازدواج برای پسران بعد از اشتغال به کار و دارا بودن شرایط مالی مناسب به وجود میآید.
همچنین حدود نیمی از جوانان پاس��خگو مناس��بترین موقعیت ازدواج برای دختران را
بعد از اتمام تحصیالت دانش��گاهی و کسب استقالل اقتصادی بیان نمودهاند که در واقع
بیانگ��ر نوعی تغییر ارزش در جامعه و ظهور نقشهای اجتماعی جدید برای زنان اس��ت.
همچنین نتایج نش��ان داد که مدرنیزاس��یون و ابعاد آنهمراه با اعتق��ادات و ارزشهای
قومی و فرهنگی از عوامل تعیینکننده نگرشها و ایده آلهای ازدواج جوانان میباش��ند.
در خصوص تبدیلش��دن ازدواج به یک مس��ئله اجتماعی ،بر این عقیده بودند که عوامل
مختلفی مانند مشکل دستیابی جوانان پسر به فرصتهای اقتصادی و نداشتن شغل دائم،
پیدا نکردن فرد مناسب ،نابرابری جنسیتی در فرایند ازدواج (نداشتن حق انتخاب همسر
توسط دختران) زمینهساز مسئله ازدواج شده است.
هزارجریبی و آس��تین فش��ان ( )1388در تحقیقی با عنوان «بررس��ی عوامل اجتماعی،
اقتصادی مؤثر بر میانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته  »55-85به بررسی روند
تحوالت میانگین سن ازدواج زنان و عوامل اجتماعی ـ جمعیتی مؤثر بر آن طی سالهای
 55-85در س��طح استانها به تفکیک مناطق شهری و روس��تایی پرداختند پژوهش از
طریق بررسی دادههای سرشماری مرکز آمار ایران طی سالهای مذکور انجام شد .نتایج
حاصل از بررس��ی ،حاکی از آن بود که میانگین س��ن ازدواج زنان در مناطق ش��هری و 13
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روس��تایی طی چهار سرش��ماری بیش از یک س��ال افزایشیافته است؛ همچنین تفاوت
قابلتوجهی بین میانگین س��ن ازدواج زنان روس��تایی و ش��هری دیده نشد .از مهمترین
عوام��ل مؤثر بر این افزایش طی چه��ار دوره ،میتوان به میزان بیکاری ،نرخ مش��ارکت
اقتصادی زنان ،میزان تحصیالت عالی و میزان باسوادی اشاره کرد.
تحقیقات خارجی
 اس��تنلی 1و همکاران ( ،)2006در ش��ماره  20مجله «بررسی روانشناسی» که به شیوههمبستگی انجام پذیرفت ،اعالم داشتند که شرکت در برنامههای آموزشی پیش از ازدواج
با سه مؤلفه سطوح باالتر رضایتمندی ،تعهد ازدواج و سطوح پایینتر تعارض و نیز کاهش
نرخ طالق در ارتباط بوده اس��ت و یکی از اساس��یترین علل تقلیل گرایش به ازدواج را
میتوان در رسوخ باورهای نادرست به فرهنگ ازدواج جستجو کرد.
 آلس��تون )2007( 2در تحقی��ق خ��ود با عنوان «رضایت زناش��ویی و ثب��ات در جامعهآمریکاییهای آفریقاییتبار» ب��ه دنبال این بود که ببیند دینداری و روحیه مذهبی چه
تأثیری بر ثبات و رضایت زناش��ویی دارد .در این پژوهش کیفی به ش��یوة همبس��تگی با
حجم نمونة  71زوج ازدواجکردة آمریکایی آفریقایی این فرضیه آزموده شد که دینداری
و روحی��ه مذهبی بر رضایت زناش��ویی تأثیر میگذارند و احتم��ال رخ دادن طالق را کم
میکنند .یافتهها نشان داد که دینداری و روحیه مذهبی رابطه مثبتی با رضایت زناشویی
داش��ته و همچنین دینداری و روحیه مذهبی رابطهای منفی با بیثباتی زناشویی داشته
است.
3
 آرندز ( )2007تفاوتهای فرهنگی در خانواده ،ازدواج ،جنسیت و نقش ارزشهای بینمهاجران و اعضای اصلی در هلند را در دانشگاه تیلبورگ بررسی کرد که این چهار گروه
ش��امل 6338 :نفر هلندی 422،نفر مهاجر ترکیهای 369،مهاجر مراکشی و  322مهاجر
سورینامی میشد .در این تحقیق اینگونه یافت شده است که سه ارزش خانواده ،ازدواج
و جنسیت بهطور کامل از هم مستقل نبوده ولی بهگونهای هم نبوده که بتوان از ترکیب
این س��ه ارزش ،یک ارزش واحد ساخت .بررس��یها در این پژوهش نشان داده است که

14

1-1-Stanly et al 2006
2-2- Alston2006
3-3-Arends2007

آسیب شناسی نهاد خانواده در ایران با تأکید بر وضعیت ازدواج و طالق

تفاوتهای فرهنگی نس��بت به ارزشهای خانوادگی و ازدواج در این  4گروه نس��بت به
تفاوتهای فرهنگی جنس��یتی بسیار بوده است .تمام بررسیها بر اساس سه بعد (فاصله
قدرت ،زنانگی و مردانگی ،فردگرایی و جمع گریی) از ابعاد مدل هافس��تد صورت گرفته
است.
 هریس ،)2012( 1در مقالهای با عنوان «بازتاب عوامل فرهنگی :نیازمند بازنگری فوری»که در هماندیش��ی «تحکیم خانواده» در ویرجینیا ارائه نموده به بررسی عوامل فرهنگی
ب��ا توجه به ویژگیهای فرهنگی -جمعیتی ایاالتمتحده پرداخته اس��ت .در این تحقیق
تفاوته��ای فرهنگی در جامعه امریکا مفروض گرفتهش��ده و تالش ش��ده تا با توجه به
اهمی��ت آن ،تأثیر عوامل فرهنگی بر تعامالت خانوادگی م��ورد مطالعه قرار گیرد .نتایج
حاصل از تحقیق مبنی بر این بوده است که عوامل فرهنگی ،شایستگی فرهنگی و اهمیت
یکپارچهسازی هویتهای قومی و نژادی باید توسط نهادها مورد توجه قرار گیرد .نهادهای
دارای صالحی��ت باید برنامههای متنوعی برای ایجاد تعام�لات درون خانواده با تأکید و
رویکرد فرهنگی به مرحله اجرا بگذارند.
وضعیت خانواده در ایران از نگاه آمار ازدواج و طالق
همانطور که در مقدمه اش��اره شد بر اس��اس اعتقادات و سفارشهای بزرگان و رهبران
جامعه و اس��ناد باالدستی نظام و سیاستهای ابالغشده همه برنامهها ،قوانین و اقدامات
باید در جهت تحکیم خانواده باش��د .حال این امر توصیهای را با روش توصیفی بررس��ی
میکنیم که آیا آنچه در س��الهای گذشته اتفاق افتاده ،مطابق با مسیر تعریفشده بوده
است و بهطور خاص آیا در چهار برنامه توسعه قبلی وضعیت خانواده در مسیر سیاستها
و اس��ناد باالدستی پیشرفته اس��ت یا متأثر از الگوی توسعه غربی شاهد تضعیف خانواده
بودهایم؟
پاس��خ به این سؤال بر اساس تحلیل روند بیستساله گذشته در زمینه ازدواج و طالق با
استفاده از اسناد رسمی کشور صورت میگیرد.
برای آسیبشناس��ی خانواده شاخصهای زیادی وجود دارد اما دقیقترین آنها آمارهای
ازدواج و طالق است که در این بخش به آن اشاره میگردد .قبل از آن ابتدا تعریف خود
1-2012 Harris-
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را از ازدواج و طالق ارائه میدهیم:
تعریف ازدواج
واژه «ازدواج» در لغت به معنی واحدی قانونی و ش��رعی اس��ت که از پیوند اشخاص با دو
جنس مخالف و در قالب سنت ،مذهب و قانون هر کشور صورت میگیرد.
در تعری��ف ازدواج گفتهان��د :رابطه قانونی ،عرفی و یا مذهبی اس��ت که زن و مرد را برای
شرکت دائم یا موقت در زندگی به هم پیوند میدهد .برونیسالو مالینوفسکی مردمشناس
انگلیس��ی نیز در تعریف ازدواج گفته است« :قراردادی است برای به وجود آمدن فرزندان
و حفظ و نگهداری آنان».
تعریف طالق
در اصطالح ،عبارت است از انحالل قانونی پیوندهای زناشویی که با تصمیم یکجانبه یکی
از زوجین و یا با مراجعه به مراجع شرعی و قانونی صورت میگیرد .بهعبارتدیگر ،طالق
عبارت اس��ت از شکس��تن واحد خانواده و تجزیه نقشهای اجتماعی به علت آنکه یک یا
تنی چند از اعضای خانواده بهصورت ارادی یا غیرارادی تکالیف ناشی از نقشهای خود را
آن طوری که باید و شاید انجام ندادهاند .بنابراین ،طالق یک راهحل اجتماعی پذیرفتهشده
برای ازدواجهایی است که با موفقیت همراه نیست.
آمار ازدواج و طالق
آخرین وضعیت ازدواج و طالق در کش��ور در سرشماریها منعکسشده است .همچنین
همهساله سازمان ثبتاحوال گزارش ازدواج و طالق سال قبل را منتشر مینماید .آخرین
گزارش از تعداد ازدواج و طالق در سال گذشته ذی ً
ال بیان میشود:
 در سال  1391نسبت ازدواج به طالق در کل کشور رقم  5/52بوده است. در س��ال  91تعداد  829968واقعه ازدواج با نرخ رش��د  -5/1درصد و تعداد 150324واقعه طالق با نرخ رشد  5/2درصد نسبت به سال قبل ثبتشده است.
 در سال  1391بیشترین ازدواج ثبتشده در مردان در گروه سنی  20-24ساله با رقم 311422 16نفر ( 37/5درصد از کل ازدواجها) بوده است که بیشترین آنها ( 148667نفر)

آسیب شناسی نهاد خانواده در ایران با تأکید بر وضعیت ازدواج و طالق

با زنان  15-19ساله ازدواجکردهاند.
 در س��ال  1391بیشترین ازدواج ثبتش��ده زنان در گروه س��نی  20-24ساله با رقم 274807نفر ( 33درصد از کل ازدواجها) بوده است (.)www.sabteahval.ir
وضعیت ازدواج و طالق در سالهای قبل در جداول و نمودارهای زیر ارائه میشود:
جدول -1-میانگین سن ازدواج زنان و مردان در اولین ازدواج در سالهای 1345 -1391

سال

زن

مرد

متوسط اختالف
سنی زوجین

1345

18/4

25

6/6

1355

19/7

24/1

4/4

1365

19/8

23/6

3/8

1375

22/4

25/6

3/2

1385

23/2

26/2

4

1387

22

26

4

1388

22/2

26/5

4/3

1389

22

26

4

1390

23/4

26/7

3/3

1391

22/1

27/4

5/3
منبعwww.sabteahval.ir :

با توجه به جدول (جدول ،)1-معلوم میش��ود ،میانگین سن ازدواج مردان نسبت به 20
س��ال گذشته حدود  2س��ال افزایش داشته؛ ولی در خانمها با نوساناتی در حد یک سال
تغییر آنچنانی نداشته است.
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جدول -2-آمار ،رشد و نسبت ازدواج به طالق در سالهای  1391تا 1372
نرخ رشد
طالق
نرخ رشد
ازدواج
سال
نسبت
ازدواج
طالق نسبت
ازدواج به
نسبت به
به سال قبل
طالق
سال قبل

1372

1373
1374

1375
1376

1377

1378
1379
1380
1381

1382

1383
1384

1385
1386

1387

1388
1389
1390
1391

مجموع

متوسط

18

463487

--

29312

--

15/81

453671

-2/1

32706

11/6

13/87

462855

2

34738

6/2

13/32

479263

3/5

37817

8/9

12/67

511401

6/7

41816

10/6

12/23

531490

3/9

42391

1/3

12/54

611519

15/0

50179

20/4

12/18

646498

5/7

53797

5/4

12/01

641940

-0/7

60500

12/6

10/61

650960

1/4

67256

11/1

9/67

681034

4/6

72359

7/6

9/41

723796

6/3

73882

2/1

9/79

787818

8/8

84241

14

9/35

778291

-1/2

94039

11/6

8/27

841107

8/1

99852

6/2

8/42

881592

4/8

110510

10/7

7/97

890208

1

125747

13/8

7/1

891627

0/2

137200

9/1

6/5

874792

-1/8

142841

4/1

6/12

829968

-5/1

150324

5/2

5/52

61/1

172/5

3/2

9
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نمودار(ش (1:نسبت اﺯدواﺝ و ﻃالﻕ

16
15
14
13
12
11
10
9
8

6

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻳﺏ ﺗﺎ ﺍﻓﻕ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴

نسبت اﺯدواﺝ به ﻃالﻕ

7

5
4
3
2
1

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1043
1404

0
-1
-2
-3

شکل -1-نسبت ازدواج و طالق

از جدول 2-و شکل 1-چند مطلب به دست میآید:
 س��ال  91با کاهش  62هزار موردی نس��بت به سال  ،89بیرونقترین سال ازدواج طی 6سال اخیر بوده است .و این شدت کاهش در بیستساله گذشته سابقه نداشته است19 .
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 طی  20سال گذشته ازدواج  1/8برابر شده که متوسط نرخ رشد سالیانه آن  3/2درصدبوده است.
 طالق در  20سال گذشته  5/1برابر شده که بهطور متوسط سالیانه  9درصد رشد داشتهاست .یعنی طی این  20سال رشد طالق  2/8برابر رشد ازدواج بوده است.
 طی این  20س��ال همواره نس��بت ازدواج به طالق س��یر نزولی داشته است .در سال 1372نس��بت ازدواج به طالق  15/8درصد بوده؛ اما در س��ال  91این نس��بت به 5/5
درصد رس��یده است .این آمار مطابق آنچه در سایت سازمان ثبتاحوال کشور آمده ،در
ش��هرهای بزرگ همچون تهران پایینتر اس��ت ( 2/66درصد) .بنابراین با احتساب این
نکته که به ازای هر طالقی که بهطور رس��می ص��ورت میگیرد ،چند پرونده طالق در
نوبت دادگاه وجود دارد و همچنین چند طالق عاطفی که به دالیل مختلف مانند حفظ
آبرو و فرزندان اقدام رسمی نکردهاند ،در بین خانوادههاست (که نیاز به تحقیق مجزایی
دارد) ،این موارد وضعیت نگرانکنندهای را در مورد خانوادههای متزلزل و متالش��ی در
جامعه گوشزد میکند.
 با اتصال نقطه اول ( )72و آخر ( )91در نمودار (ش )1:خطچینی درست میشود که بامقایسه آن با اصل نمودار ،در غالب موارد نمودار پایینتر از خطچین یعنی وضعیتی بدتر
را نشان میدهد .یعنی خطچین وضعیت خوشبینانهتری نسبت به اصل واقعه را تخمین
میزند .بااینحال با همین شیب اگر به سال  1404یعنی سال چشمانداز برسیم در برابر
هر ازدواج  2طالق خواهیم داش��ت .یعنی بجای نهاد مس��تحکم خانواده با نهاد متالشی
خانواده روبرو خواهیم ش��د لذا باید نظام اس�لامی بیدار شود و با عزم ملی و برنامهریزی
همهجانبه جلوی این فاجعه گرفته شود.
 طی دو دهه اخیر نرخ رش��د ازدواج و طالق همواره متالطم بوده اس��ت ،این وضعیتناشی از تأثیر عوامل مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قانونی و نوع تصمیمگیری و
میزان توجه مس��ئولین و جامعه به امر ازدواج است که اثر سریع خود را بر روند ازدواج
و طالق میگذارد؛ بهطور خاص در سال  1386 -1387نرخ ازدواج نسبت به سالهای
قبل و بعد افزایش چش��مگیر و قابلتوجهی داش��ته است .البته در این سالها نرخ رشد
طالق نیز نس��بت به س��الهای قبل و بعد کم شده و میانگین سن ازدواج برخالف روند
 20افزایش��ی خود در س��الهای قبل از این دو س��ال سیر نزولی داشته اس��ت .این نتایج

آسیب شناسی نهاد خانواده در ایران با تأکید بر وضعیت ازدواج و طالق

حاکی است که چون در سال  86 - 87اولویت سازمان ملی جوانان بر فرهنگسازی و
س��اماندهی امر ازدواج بوده و بهتبع آن توجه رسانههای عمومی بهخصوص رسانه ملی
به این امر تقویت ش��د و در پی آن حرکتهای وسیع مردمی در کل کشور قوت یافت؛
ازدواج با رشد مواجه شد.
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جدول -3-تعداد ازدواج و طالق ثبتشده ،بر اساس اختالف سن زوج و زوجه در سال 1391

22

اختالف سن
زوج به زوجه

تعداد ازدواج

درصد از کل
ازدواج

تعداد طالق

درصد از کل
طالق

نسبت ازدواج
به طالق

جمع
بیش از  20سال
16-20
11-15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
(-)11-15
(-)16-20
بیش از  -20سال

829968
9862
9584
44685
23594
31904
41742
52926
61852
68933
74400
76707
74475
68860
101385
30302
17985
13230
8022
5509
3963
3053
1921
1362
946
1978
472
316

100
1.19
1.15
5.38
2.84
3.84
5.03
6.38
7.45
8.31
8.96
9.24
8.97
8.30
12.22
3.65
2.17
1.59
0.97
0.66
0.48
0.37
0.23
0.16
0.11
0.24
0.06
0.04

150324
2543
2424
9627
4748
6258
8022
9827
11398
12688
13319
13369
12624
11287
15818
4891
3118
2361
1561
1074
803
717
420
316
239
581
162
129

100
1.69
1.61
6.40
3.16
4.16
5.34
6.54
7.58
8.44
8.86
8.89
8.40
7.51
10.52
3.25
2.07
1.57
1.04
0.71
0.53
0.48
0.28
0.21
0.16
0.39
0.11
0.09

3.9
3.9
4
4.6
5
5.1
5.2
5.40
5.4
5.4
5.6
5.7
5.9
6.1
6.4
6.2
5.8
5.6
5.1
5.1
4.9
4.3
4.6
4.3
4
3.4
3
2.4
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ﻧﻣﻭﺩﺍﺭ )ﺵ (3:ﺩﺭﺻﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺳﻥ ﺯﻭﺝ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391
14

12

10

8

6

4

2

0
-9

-10

-7

-8

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

شکل -2-درصد ازدواج در اختالف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1391
ﻧﻣﻭﺩﺍﺭ )ﺵ (2:ﻧﺳﺑﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﻁﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺳﻥ ﺯﻭﺝ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391
7

6.5

6

5.5

5

4.5

4
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

شکل -3-نسبت ازدواج به طالق در اختالف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1391

نتایج حاصل از جدول 3-و شکل 2-و 3به شرح ذیل است:
 -نسبت ازدواج به طالق  5/5است .مطابق جدول این نسبت برای هرکدام از اختالف سنیها 23
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بهطور مجزا حسابش��ده اس��ت .اعداد بزرگتر از  5/5نش��انه موفقیت بیشتر و اعداد کمتر
نشاندهنده احتمال طالق بیشتر است .با بررسی نمودار (ش )2:معلوم میشود هرچه فاصله
سنی کمتر باشد ،ازدواج موفقتر است و هرچه بیشتر میشود ،طالق هم بیشتر میشود.
 بیش از  25درصد ازدواجهای س��ال  1391اختالف س��نی زوج نس��بت به زوجه ،از 7س��ال بیشتر بوده ،در ضمن نس��بت ازدواج به طالق در این ازدواجها بهشدت پایین (بین
 3/9تا  )5/4است .بنابراین هم احتمال طالق در آنها باالست و از طرفی احتمال انتخاب
دختران در س��نین باالتر را بهش��دت کاهش میدهد .لذا توصیه میشود بافرهنگسازی
گسترده نسبت به تأثیر منفی این نوع ازدواجها هشدار داده شود و حتی به مشاوره قبل
از ازدواج منوط شده و قوانینی در این زمینه وضع گردد.
 بیشترین ازدواج ( 12/2درصد) در بین همس��االن اتفاق افتاده که بر اس��اس نس��بتازدواج به طالق ( )6/4موفقترین ازدواجها هم بوده اس��ت .از طرفی با توجه به میانگین
نسبت ازدواج به طالق ( )5/5فاصله سنیهایی که نسبت ازدواج به طالق آنها بیشتر از
عدد میانگین باشد از آسیبپذیری کمتری برخوردارند .بنابراین ازدواجهای با تفاوت سنی
 3س��ال زوج کوچکتر تا  4سال زوج بزرگتر از ثبات بیشتری برخوردارند .البته بهترین
نتایج در تفاوت سنی  -1تا  1سال بهدستآمده است .بنابراین تأکید بر ازدواج با همساالن
یا تفاوتهای سنی کم حتی معکوس (با توجه بهسالمت این نوع ازدواجها) توصیه میشود
و این برای دختران در سنین باال راهحل گریز از تأخیر در ازدواج یا تجرد قطعی آنان نیز
است؛ در غیر این صورت بحرآنهمچنان ادامه مییابد.

سن

24

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34

جدول  -4-وضعیت تأهل زنان و مردان  10-34در سال 1390
مردان دارای همسر
جمع
زنان دارای همسر
جمع

زنان

تعداد

درصد

مردان

تعداد

درصد

2783047
3259607
4212922
4318020
3456096

48580
697713
2226519
3185735
2921739

2
21
53
74
85

2888388
3347436
4201575
4354634
3515828

14085
73069
934325
2585872
2945464

0/5
2
22
59
84
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جدول -5-وضعیت تجرد زنان  10-49سال در سال 1390
سن

جمع کل
زنان

بیهمسر

هرگز ازدواجنکرده

بر اثر فوت

تعداد

درصد

تعداد

جمع زنان مجرد

بر اثر طالق
درصد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

10-14

2783047

2732657

98

1275

0/04

1042

0/04

2734974

98

15-19

3259607

2559263

79

2622

0/08

7756

0/24

2569641

79

20-24

4212922

1982954

47

9959

0/24

32855

0/78

2025768

48

25-29

4318020

1130627

26

22310

0/52

64765

1/5

1217702

28

30-34

3456096

533910

15

38101

1/1

75685

2/2

647696

19

35-39

2720785

248709

9

2348868

2/2

60433

2/3

371641

14

40-44

2420370

132020

5

2128749

4/1

99312

2/5

291362

12

45-49

2003143

68621

3

1751262

6/8

137177

2/3

251659
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جدول  -6-وضعیت تجرد مردان  10-49ساله در سال 1390
بیهمسر
هرگز
سن

جمع

ازدواجنکرده

بر اثر فوت

جمع

بر اثر طالق

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

10-14

2888388

2871269

99

544

0/02

701

0/02

2872514

99

15-19

3347436

3268223

98

887

0/03

1453

0/04

3270563

98

20-24

4201575

3255938

77

4005

0/1

9589

0/23

3269532

78

25-29

4354634

1753607

40

9785

0/2

2929

0/07

1766321

41

30-34

3515828

558699

16

8304

0/24

39735

1/1

606738

17

35-39

2850233

185795

6/5

13786

0/5

32947

1/2

232528

8

40-44

2486379

88096

3/5

10179

0/4

28871

1/2

127146

5

45-49

2027338

44667

2/2

10264

0/5

21666

1/1

76597

3/8
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نتایج جداول فوق عبارتاند از:
 -سن ازدواج دختران در ایران غالباً از  15 - 35سالگی و پسران  20 - 40سالگی است25 .

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

در این سالها جمعیت دختران مجرد  6/5میلیون نفر و پسران  5/9میلیون نفر است .در
نتیجه جمعیت مجردین آماده ازدواج حدود  12/4میلیون نفر است.
 جمعیت دختران و پسران با سنین باال نیز حائز اهمیت است .مطابق جدول شماره  5ازهر  5نفر زنان بین  30 - 34سال یک نفر آنها مجرد است که این آمار بدون احتساب زنان
مطلقه و همس��ر فوتشده به عدد  6به  1میرس��د .و برای زنان بین  39-35سال  7به 1
است .همچنین در حال حاضر بالغ بر یکمیلیون دختر مجرد هرگز ازدواجنکرده بین -50
 30سال داریم که با اضافه شدن حدود  600هزار نفر زنان مطلقه یا همسر فوتشده جمعاً
 1/6میلیون میشوند .در پسران نیز این رقم حدود  1میلیون نفر است که تنها  166هزار
نفر آنها مردآنهمسر فوتشده یا طالق داده میباشند .پسران در سنین باال بیشتر تمایل
به ازدواج با دختران سنین پایینتر دارند و این منجر به تجرد قطعی برخی دختران باالی
 34سال میشود؛ درصورتیکه در پسران باالی  34سال بیرغبتی و وسواس بیشتر است.
 میانگین اختالف س��نی زوجین طبق جدول ش��ماره یک 5/3 ،سال است بنابراین نوعاًدختران مجرد هر پنجه جمعیتی با پسران پنجه جمعیتی بعدی ازدواج میکنند .با تلفیق
جداول  5و  6به نتایج نگرانکننده زیر میرسیم:
جدول  -7-مقایسه تعداد دختران مجرد  34 -25سال با پسران مجرد در سال 1390
سن دختران

تعداد دختران
مجرد

تفاضل با پسران
مجرد گروه
سنی باالتر

درصد دختران
مازاد

تفاضل با پسران
مجرد هم سن

25-29

1217702

610964

%50

-548619

30-34

647696

415168

%36

40958

25-34

1865398

1026132

%45

-507661

 همانطور که در جدول  7دیده میش��ود در میانگین اختالف س��نی  5سال برفرض که 26تمام پس��رآنهم ازدواج کنن��د ،برای حدود نیمی از دختران بین  25تا  34س��ال معادل
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هش��تصد و چهل هزار نفر هیچ پس��ری نخواهد بود .این در حالی است که این دختران
پانصد هزار نفر بیشتر از پسرآنهمسال خود میباشند ،بنابراین اگر میانگین اختالف سنی
بین  2تا  3سال قرار گیرد تعادل جمعیتی برقرار میشود .از آنجا که میانگین فعلی اختالف
سنی  5سال است برای تعدیل آن ،فرهنگسازی مناسب و توصیه کارشناسان و مشاورین
باید به ازدواجهای همساالن و یا فاصله سنی کم از دو طرف باشد .خصوص آنکه بر اساس
جدول شماره  3رغبت جوانان نیز به این ازدواجها بیشتر و موفقیت آنهم بیشتر است.
موانع و مشکالت ازدواج
ازدواج امری س��اده ،بیتکلف و بدون تش��ریفات است که طی آن ،زن و مرد ضمن خطبه
عق��د ،پیمان زندگی مش��ترک را میبندند و مرد به مق��دار امکاناتش چیزی یا مبلغی را
بهعنوان صداق و نش��انه صداقت ،تقدیم به همسر میکند .سیره عملی و گفتاری پیامبر
(ص) و اولیای دینَ ،آسانگیری در ازدواج است؛ پیامبر (ص) میفرمایند :بهترین ازدواجها
آن است که آسان انجام شود( .نهج الفصاحه.)43 :1385،
متأس��فانه این حقیقت ساده ،در بعضی موارد ،از مسیر سهل و بیآالیش خود خارجشده
و ب��ه دالی��ل گوناگون ،به آداب و رس��وم و توقع��ات مادی و غیرمادی زائد مبتال ش��ده؛
بهطوریکه موانع و مشکالت ازدواج را بیشتر کرده است.
موانع اقتصادی
عوامل اقتصادی مثل بیکاری ،شغل پارهوقت و غیر دائم ،شغلهای با درآمد کم و افزایش
قیمته��ا ،همچنین ناتوانی در برگزاری مراس��م ازدواج ،خرید جهیزیه ،پرداخت مهریه،
خرید مسکن ،پرداخت هزینههای زندگی و  ،...از موانع اقتصادی ازدواج به شمار میروند.
«گیبسون و دیویس»( )2005نیز بهعنوان یکی از سه عامل مانع ازدواج ،به مسائل مالی
اشارهکردهاند.)strong,2008:323( .
به نظر بعضی ،عمدهترین مانع ازدواج جوانان ،مش��کل اقتصادی اس��ت .البته این عقیده
مربوط به دوران فعلی نیست ،در صدر اسالم نیز خیلیها به این مشکل استناد میکردند،
ولی پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آله) و اهلبیت (علیهمالسالم) این مسئله را مانع اساسی
برای ازدواج نمیدانستند .پیامبر اسالم (ص) فرمودند« :هرکس از ترس فقر ازدواج نکند27 ،
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حتماً نسبت به خداوند متعال بدگمان شده است» (کلینی ،1365 ،ج  .)331 : 5حتی در
جای دیگر به کسی که از فقر شکایت میکرد ،توصیه فرمودند :ازدواج کن؛ بعد از عمل به
توصیه ایشان ،معیشت وی وسیع شد (حر عاملی ،1409،ج  .)25 :14در قرآن کریم هم
بهصراحت بیانشده« :ان یکونوا فقراء یغنهماهلل من فضله» (نور.)32،
بدیهی اس��ت که توس��عه شهرنش��ینی و تمرکز بر رفاه فردی یا فردگرایی ،در رفتارهای
مرب��وط به ازدواج جوانان تغییر ایجاد نموده؛ اما مش��کل مال��ی نمیتواند بهعنوان عامل
بازدارنده باشد؛ زیرا افراد متعلق به پایگاههای اقتصادیاجتماعی باالتر نیز به این مشکل
اش��ارهکردهاند .بنابراین مشکالت مالی یک امر نس��بی بوده و سطح انتظار فرد از زندگی
میتواند تعیینکننده تشخیص فرد از مشکالت مالی باشد( .کاظمی پور)277 :1387،
موانع فرهنگی
غالب��اً نتایج تحقیقات نش��ان میدهد که جوان��ان مجرد مس��ائل و تنگناهای اقتصادی
را بهعن��وان اولین و عمدهترین مان��ع ازدواج مطرح مینمایند ،درصورتیکه بس��یاری از
آنان از نظر س��طح پایگاه اقتصادیاجتماعی وضع بهتری نس��بت به جوانان متأهل دارند
(ر.ک.کاظمی پور .)75-95 ،42 :1388،این ریشه در گرایش به تجملگرایی ،کسب رفاه
و توقع بیش��تر از زندگی دارد که همگی ناش��ی از زیربناهای فرهنگی میباشند؛ بنابراین
بخش زیادی از موانع اقتصادی ریش��ه در موانع فرهنگی دارد .در این زمینه مقام معظم
رهبری میفرمایند:
«موانع فرهنگی ازدواج را دستکم نگیرید .البته موانعی هم وجود دارد ،ولی همه اقتصادی
نیس��ت؛ موانع اقتصادی بخشی از مش��کل اس��ت ،عمده موانع فرهنگی است؛ عادتها،
تفاخرها ،تکاثر ،چشم و همچشمیها ،تجملطلبیها ...اینهاست که یک مقدار نمیگذارد
آن کاری ک��ه باید انجام بگی��رد؛ صورت پذیرد .باید ش��ما و خانوادههایتان این گرهها را
بازکنید» ( 9اسفند .)www.khemenei.ir ،1379
رعایت ترتیب در ازدواج فرزندان ،افزایش سطح توقعات و انتظارات غیرمادی فرد و خانواده
و گرفتار ش��دن بهنوعی آرمانزدگی و ایدهآل خواهی افراطی در انتخاب همسر آینده در
کنار باال رفتن س��طح توقعات مادی ،گرایش به تجملگرایی ،چشم و همچشمی و شیوع
 28آداب و رس��وم دس��ت و پاگیر و غلط متأسفانه باعث نوعی وسواس ،سختی و نهایتاً نوعی
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دلمردگی و دلزدگی برای انتخاب همسر و ازدواج در جوانان میشود.
گرایش پس��ران جوان برای احراز موقعیتهای ب��االی اقتصادیاجتماعی قبل از ازدواج و
برخی دختران برای احراز موقعیتهای همانند مردان و اشتغال در مشاغل خارج از خانه
و ایجاد نوعی تغییر در نقشهای جنسیتی آسیب فرهنگی بزرگی است .همچنین شیوع
برخی بیبندوباریها و آزادی در روابط دختران و پس��ران ،جوانان را بهنوعی بیرغبتی به
ازدواج کشانیده است؛ زیرا فرد بدون پرداخت هزینههای مادی و معنوی مسئولیت زندگی
مش��ترک ،اقدام به برقراری ارتباط با جنس مخالف ،خارج از چارچوب زندگی مش��ترک
میکند .در ادامه به بعضی از موانع فرهنگی و اجتماعی بهطور خاص اشاره میشود:
مشکالت خانوادگی
یکی از موانع مهم ازدواج ،مشکالت خانوادگی است .برخی از مشکالت خانوادگی عبارتاند
از :تفاوت سطح فرهنگی خانوادهها ،افزایش سطح توقع خانوادهها در انتخاب همسر ،دخالت و
سختگیری بیمورد آنها ،کفیل یا سرپرست خانواده بودن پسر ،بیماری والدین ،آسیبهای
اجتماعی خانواده مثل فوت ،طالق ،اختالف والدین ،اعتیاد ،سوءسابقه آنها و ...است.
از آنج��ا ک��ه در جامعه ایران��ی نهاد خان��واده و تعامالت درون آن علیرغم داش��تن تحوالتی
هنوز س��اختار سنتی خود را حفظ نموده اس��ت ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی خانواده
و بهخص��وص رفتار و تعام�لات والدین میتواند نقش عمده و تأثیرگ��ذاری را بهعنوان عامل
تقویتکننده و بازدارنده در امر ازدواج و تداوم آن در زندگی مشترک آینده فرزندان داشته باشد.
سختگیری جاهالنه و انتظارات باال
عدم آگاهی نس��بت به معیارهای الزم برای انتخاب همس��ر مناسب میتواند به تأخیر در
ازدواج ،یأس یا ازدواج ناموفق بیانجامد .در ضمن وجود چشم و همچشمی ،زیادهخواهی
در بی��ن دخت��ران و پس��ران و خانوادههای آنان و توقع و انتظارات زی��اد و بیمورد فرد و
خانواده ،میتواند باعث افزایش سن ازدواج و بروز تجرد قطعی در دختران و پسران شود.
همچنین در ش��رایط فعلی به دلیل تقاضای کافی برای ازدواج از طریق پس��ران؛ ترسی
دختران در ابتدای س��ن ازدواج از عدم دسترس��ی به همس��ر مناسب ،وجود ندارد،
در
ِ
بدینجهت توقع و انتظارات دختران و خانواده آنان افزایشیافته اس��ت؛ این مس��ئله بر 29
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پسران تأثیر گذاشته و آنان را با نوعی بیرغبتی مواجه نموده که این خود زنگ خطری
اس��ت ،برای دختران در آس��تانه انتخاب و خانوادههای آنآنکه به معضل دختران دهه
 50مبتال نگردند.
تغییر نگرش در جوانان
یکی از نتایج فرایند مدرنیزاسیون تغییر نگرشها و ایدههای افراد جامعه است «در دنیای
مدرن امروزی افراد به نگرشهایی در زمینه انتخاب همسر دستیافتهاند که دایره انتخاب
همس��ر را محدودتر میکند .بنابراین با تغییر در نگرشهای حاصل از مدرنیزاسیون ،سن
ش��روع به زناش��ویی افراد باال رفته و افراد در سنین باالتری همس��ر انتخاب میکنند».
(کاظمی پور )82 ،42 :1388،متأسفانه یکی از نتایج این تغییر نگرشها غیررسمی شدن
ازدواج است« .استرانگ )2008( »1مینویسد« :غیررسمی شدن ازدواج به معنی کمرنگ
ش��دن هنجارهای اجتماعی است که رفتار مردم را در رسوم معمول جامعه مانند ازدواج
تعریف میکنند .در تحوالت گس��ترده اجتماعی ،افراد قادر نیس��تند به درک مطلوبی از
ازدواج و چگونگی رویارویی با آن برسند .از دیدگاه «شرلین ،»2با تبدیل زودهنگام ازدواج
از حالت عرف به یک دوستی و همدمی ،ازدواج ،به ازدواج فردی مبدل شده و در ازدواج
فردی ،هدف افراد بیشتر رفاه و کمال فردی است» (.)strong,2008:328
همچنین تغییر معیارهای گزینش همسر ،خارج شدن شیوه همسرگزینی از شکل سنتی
و تغییر نگرش جوانان نس��بت به ازدواج و ترس و نگرانی ناش��ی از سوءس��ابقه ذهنی نیز
ازجمله موانع انتخاب مناسب است.
تحقیقات نش��ان میدهد :تقریباً دو سوم از دختران و پسران مجرد جامعه آماری دوست
دارند ،همسرشان را مستقیماً خود از روی عشق و عالقه انتخاب نمایند .درصورتیکه بیش
از دو سوم از پاسخگویان متأهل و طالق گرفته ،ازدواج به شکل سنتی و با نظارت خانواده
را بهترین نوع انتخاب میدانند (کاظمی پور.)42،89 :1388،
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نداشتن خواستگار مناسب
مش��کل پیدا نش��دن همسر مناسب مربوط به افزایش جمعیت اس��ت ،با توجه به تفاوت
1- Strong
2- Sherlin
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سنی زوجین ،ذکرشده در جداول آماری؛ از آنجا که دختران هر نیم دهه معموالً با پسران
نیم دهه قبلی ازدواج میکنند ،همیشه نسبت دختران از پسران بیشتر میشود؛ البته در
راستای سیاس��تهای کنترل جمعیت این مسئله برای دختران فعلی برطرف شده؛ ولی
هنوز برای دخترانی که از نسل گذشته مجرد ماندهاند ،باقی است .علل دیگر این مسئله
تحول زندگیهای کنونی بهخصوص در شهرهای بزرگ ،مهاجرتها ،گسستگیهای قومی
و فرهنگی ،عدم ارتباطهای محلی باعث ش��ده که فرصتهای شناخت خانوادگی در بین
خانوادهها کم شود؛ بنابراین خواستگارهای مناسب با شرایط خانوادگی دختر ،کم میشود.
سن
کم بودن س��ن و باال بودن آن گاهی مانع اس��ت؛ البته صرف پایین بودن سن نشانه عدم
رشد عقلی نیست؛ بلکه کم سن بودن اغلب باعث انعطافپذیری ،گذشت و نشاط روحی
بیشتر به همراه توقعات پایینتر و آسیبپذیری کمتر و سازگاری بیشتر با همسر و نهایتاً
آرامش بیشتر زندگی خواهد شد.
«در باال رفتن س��ن بهخصوص در دخترانی که از س��ن بچهدار شدن آنها گذشته است
نیز اکراه اطرافیان وجود دارد .در اینجا این نکته را باید در نظر داشت که گاهی باال رفتن
س��ن منجر به کس��ب تجربه بیشتر در رسیدن به پختگی میشود و باید توجه داشت که
«زوجیت» مس��تقل از فرزندآوری اس��ت؛ چهبسا افرادی در س��نین پایین نیز از موهبت
بچهدار ش��دن محروم میباش��ند ،اما بیشترین آرامش را در زندگی مشترک خود تجربه
خواهند کرد» (بانکی پور فرد.)10 :1389 ،
بنابراین حفظ سالمتی ،نشاط روحی و جسمی معطوف به رعایت نکات بهداشتی ،پزشکی،
ورزشی و تغذیهای است ،چه بسیار دخترانی که سن شناسنامهای آنان باال رفته ،اما از نظر
جسمی و روحی سن آنان پایینتر نشان میدهد .همچنین با در نظر گرفتن این نکته که
امروزه معموالً به یک یا دو فرزند بسنده میشود؛ پس لزوماً مشکل چندانی در مدت زمان
باروری دختران با س��ن نسبتاً باال به وجود نمیآید؛ همچنین شکستگی در زنان با توجه
به این موضوع (کم شدن موالید) کمتر میشود.
بنابراین میتوان موانعی که به خاطر کم بودن تفاوت س��نی در جامعه مطرح میش��ود را
نیز در نظر نگرفت؛ خصوص آنکه تمایل جوانان به ازدواج همس��االن بیشتر شده و طبق 31
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آنچه در بخش قبل اشاره شد ،علیرغم ذهنیت عمومی موفقیت این ازدواجها هم بیشتر
بوده است.
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تحصیالت
«شوئن و چونگ »1معتقدند« :انصراف از ازدواج با عواملی چون افزایش سطح تحصیالت
و ...مرتبط است» ).(strong, 2008: 322
همچنین «در میان مهمترین فاکتورهای نظریه مدرنیزاسیون [مبنی بر دالیل افزایش سن
ازدواج] میتوان به گس��ترش فرصتهای تحصیلی...اشاره نمود» (آستین افشان:1380،
 .)15نتایج بررس��ی در ایران نشان میدهد صرفاً گرایش به تحصیالت  2تا  3سال منجر
به افزایش میانگین سن ازدواج میشود (کاظمیپور.)42،93 :1388،
تحصیل و ازدواج هیچکدام مانع دیگری نیس��ت ،اما نوع انتخاب مانع تحصیل است .پس
با انتخاب صحیح فردی که تمایل به کس��ب تحصیالت باال در همس��ر خود دارد و درک
شرایط موجود در زمان تحصیل (از قبیل بیکاری ،شغل پارهوقت ،کم بودن اوقات فراغت
و )...از جانب همس��ر و خانواده او و نهایتاً پایی��ن آوردن توقعات مادی و معنوی طرفین،
میتوان در زمان مناس��ب به ازدواجی پایدار دستیافت .البته باال رفتن سطح تحصیالت
میتواند ،به رش��د فکری و کسب آگاهی بیش��تر خانوادهها کمک نموده و زمینه را برای
انتخاب آگاهانه فراهم نماید.
اما باال رفتن سطح تحصیالت در پسران باعث به تعویق افتادن زمان سربازی ،اشتغال ثابت
و تعویق در آمادگی پسران برای ازدواج میشود .در دختران نیز به علت ایجاد دلمشغولی
و دغدغه تحصیل معموالً ترجیح داده میشود ،ازدواج و کسب آمادگی به بعد از فراغت از
تحصیالت موکول شود که این تعویق ،به سخت شدن شرایط انتخاب میانجامد .همچنین
در دختران با تحصیالت باال احتمال ازدواج با پسران همردیف ،از لحاظ تحصیلی ،پایین
میآید و برعکس در صورت عدم رعایت تناسب تحصیلی در انتخاب ،ممکن است ،تفاوت
فکری و تفاهم کمتر در زندگی بیانجامد .ازدواجهای دانشجویی و ترغیب جوانان به ازدواج
در دوران تحصیل با تأکید بر تعدیل خواستهها و توقعات فرد و خانواده از زندگی مشترک
و اتخاذ تدابیر خاص میتواند ،به حل عمده این مشکل بیانجامد.
1- Schoen & Cheng
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سربازی
س��ربازی یکی از مشکالت ازدواج پسران محسوب میش��ود ،بهخصوص در مورد جوانان
دانشجو که به دلیل اشتغال به تحصیل ،طی نمودن این دوران نیز به تعویق افتاده و نهایتاً
به افزایش سن آنان میانجامد .این مشکل باعث مشکالت اقتصادی از قبیل عدم اشتغال
به کار یا پرداختن به شغل پارهوقت ،کمتر بودن در کنار خانواده و ...میشود که در صورت
اتخاذ تدابیر مناسب از جانب زوجین و خانوادهها مرتفع خواهد شد .البته وضعیت سربازی
نس��بت به گذشته بسیار متفاوت ش��ده؛ بهخصوص برای متأهآلنکه این دوران در شهر
محل سکونت طی میشود و به دلیل اختصاص نیمی از روز به سربازی ،فرد میتواند در
نیمه دیگر روز به شغل پارهوقت بپردازد.
در رس��الهای 1که با راهنمایی نگارنده دفاع ش��د ،بر اساس روش پدیدارشناسی مبتنی بر
الگوی اس��تیویک -کوالیزی – کن 18 2جوان مجرد آم��اده به ازدواج با تمایزات مختلف
ش��غلی ،فرهنگی و سنی و تجربیات متنوع و متفاوت در مصاحبه نیمه سازمانیافته قرار
گرفتند .حاصل نظر آنها در مورد موانع فرهنگی ازدواج در جدول (ش )8:آمده است.
آسیبشناسی ازدواج
سیر تحوالت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و همچنین موانعی که برای ازدواج بیان شد،
باعث پیچیدگی امر ازدواج شده است و نتیجه آن چهار آسیب عمده است که به تفکیک
شرح داده میشود:
تأخیر و باال رفتن سن ازدواج
در دهههای اخیر با توجه به موانع ازدواج ،میانگین س��ن ازدواج باال رفته اس��ت ،این در
حالی اس��ت که س��ن بلوغ جنسی پایین آمده اس��ت .این موضوع هشداری برای جامعه
اس��ت؛ زیرا اگرچه نیاز جس��می و روحی برای ازدواج وجود دارد ام��ا به هر دلیل ازدواج
ص��ورت نمیگیرد که آس��یبهای این دوران نهتنها به صالح نیس��ت؛ بلکه برای جوانان
و خانوادهه��ا خطرناک هم اس��ت« .در کنار عوامل فرهنگ��ی و اجتماعی از قبیل افزایش
سطح توقعات مادی و غیرمادی فرد و خانواده و گرایش آنها به تجملگرایی و ...افزایش

 -1پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی تحت عنوان تجارب جوانان در آستانه ازدواج از موانع فرهنگی ازدواج ،مهدی کالنتری
2- Stevick-colaizzi-keen
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بیکاری ،توس��عه اقتصادی ،گرایش به تحصیالت باال ،تبدیل خانواده گسترده به خانواده
هستهای ،محدودیت کارکردهای خانواده و خویشاوندی و گرایش به کسب موقعیتهای
اجتماعی -اقتصادی زیاد قبل از ازدواج ،ازجمله دالیل باال رفتن س��ن ازدواج هس��تند»
(ایران محبوب.)57،81-58 :1385،
یأس از ازدواج
با توجه به تأخیر در ازدواج و افزایش میانگین س��ن ازدواج با گذر عمر جوانان خاصه در
دختران ،متأسفانه یأس از ازدواج در دختران باالی  30سال و پسران باالی  35سال رخ
میدهد .تعداد این دختران و پس��ران در سال  ،13890جمعاً به  1/3میلیون نفر رسیده
اس��ت .البته این تعداد غیر از  3میلیون نفری هس��تند که همسرانشان را در اثر طالق یا
فوت ازدستدادهاند و مجرد زندگی میکنند و امید چندانی به ازدواج آنهم موفق و پایدار
ندارن��د .ی��أس از ازدواج زمینه را برای راههای ناهنجار رفع نیاز جنس��ی فراهم میکند و
مصونیتی را که فرد بر اثر داشتن خانواده دارد از وی میگیرد.
افزایش طالق
رسول اکرم (صلیاهلل علیه و آله) میفرمایند« :هیچ حاللی نزد خداوند مغبوضتر از طالق
نیست»(حر عاملی 1409 ،ق :ج  :)20،7امام صادق (علیهالسالم) میفرمایند« :طالق عرش
خدا را میلرزاند»( .همان )8:اما متأس��فانه طبق بررسیهای آماری ارائهشده در دهههای
اخیر طالق در کشور روندی روبه رشد داشته است ،حتی بیشتر از میزان پیشبینیشده در
برنامه پنجساله چهارم که از  5/5درصد رشد پیشبینیشده ،در سال آخر برنامه ()1388
به  13/8درصد رشد در این سال رسیده است (امیدی شهرکی .)113 :1387،یعنی حدود
 2/5برابر میزان پیشبینیشده ،طالق رخ داده است و نسبت به هفده سال گذشته نزدیک
به  5برابر شده است؛ درحالیکه در این مدت ازدواج کمتر از دو برابر افزایش داشته است.
همچنین آس��یبهای پس از اجرای طالق ،جامعه را با مش��کالت متعدد مواجه میسازد
که حل نمودن هر یک از آنها آسانتر از حل معضل طالق نیست .بر اساس بررسی روند
رشد و موالید؛ انجامشده توسط دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
 34اسالمی ،ازجمله عواقب منفی طالق میتوان به موارد اشاره نمود:
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ایجاد تزلزل در نهاد خانواده ،تغییرات س��اختاری خانواده ،کاهش ش��دید اعتمادبهنفس،
احساس پوچی از زندگی ،احتیاج به همکاری و همیاری از طرف دیگران و جامعه ،ایجاد
اختالل در ازدواج بهموقع ،موفق و پایدار فرزندان طالق ،تضعیف سالمت روانی و تقویت
آسیبهای اجتماعی.
کم شدن رضایت از زندگی مشترک
در برخی از موارد زوجین از زندگی زناشویی ناراضی هستند .اما به دلیل ساختار فرهنگی
جامعه ،تأکیدات اس�لام بر قبح طالق و پیامدهای ط�لاق بهخصوص باوجود فرزندان در
خانواده ،در بس��یاری از موارد اگرچه از زندگی مشترک نارضایتی شدید دارند؛ اما حاضر
به جدایی نمیباش��ند و به زندگی سرد و توأم با فرسایش روحی و روانی و حتی جسمی
و چهبسا بسیار متشنج برای سالهای زیادی ادامه میدهند .در این موارد طالق عاطفی
اتفاق میافتد و زن و مرد بدون جاری نمودن صیغه طالق زیر یک س��قف ،اما بهصورت
جدا از یکدیگر زندگی مینمایند .متأس��فانه کم ش��دن رضایت از زندگی آفت بسیاری از
خانوادهها در حال حاضر است .آسیبهای ناشی از آن کمتر از آسیبهای طالق برای فرد،
فرزندان ،خانوادهها و جامعه نیست .شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه ایران امکان به دست
آوردن آمار طالق عاطفی را نمیدهد ،اما با یک برآورد از اینکه در کش��ور تنها بخش��ی
از نارضایتیها به دادگاه کش��یده میش��ود و تناسب بین تعداد طالق با تعداد پروندههای
خانوادگی در دست رسیدگی نشان میدهد ،چندین برابر آمار طالق واقعی طالق عاطفی
وجود دارد.
گسترش فساد و ازدواجهای غیررسمی
گسترش فساد تأثیر متقابل در تضعیف بنیان خانواده دارد .مقام معظم رهبری میفرمایند:
«وقتی فس��اد در جامعه رایج شد ،وقتی بیبندوباری جنسی در جامعه به وجود آمد ،زن
و مرد به محیط خانواده عالقهای نخواهند داشت .جوان به تشکیل خانواده رغبتی ندارد.
دختر و پسر به ازدواج دیگر عالقهای ندارند .همانطور که شما مالحظه میکنید در دنیای
امروز و در فرهنگ غربی امروز مطلب چنین است» (بانکی پور فرد.)108:1381،
یکی از این آس��یبها ،غیررسمی ش��دن ازدواج اس��ت که بهعنوان یک فرهنگ وارداتی 35
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بهخص��وص در ش��هرهای بزرگ پدید آمده اس��ت« .اس��ترانگ )2008( »1مینویس��د:
«غیررسمی شدن ازدواج به معنی کمرنگ شدن هنجارهای اجتماعی است که رفتار مردم
را در رس��وم معمول جامعه مانند ازدواج تعریف میکنند .در تحوالت گسترده اجتماعی،
افراد قادر نیستند به درک مطلوبی از ازدواج و چگونگی رویارویی با آن برسند .از دیدگاه
«شرلین ،»2با تبدیل زودهنگام ازدواج از حالت عرف به یک دوستی و همدمی ،ازدواج ،به
ازدواج فردی مبدل شده و در ازدواج فردی ،هدف افراد بیشتر رفاه و کمال فردی است».
(.)strong,2008:328
تحوالت اجتماعی مؤثر بر ازدواج
در دهههای اخیر ،تحول در ساختارهای فرهنگی -اجتماعی ،آهنگی شتابان داشته است.
آث��ار این تغییرات را میتوان در تمام عرصههای حیات اجتماعی و فردی و بیش از همه
در حیات خانوادگی مش��اهده کرد .ازدواج بهعن��وان یکی از وقایع مهم حیاتی که از نظر
اجتماع��ی بهعنوان پیوندی باثبات و هدفمند بین زن و مرد در بس��تر خانواده ش��ناخته
میش��ود ،در س��الهای اخیر دچار تغییر و تحوالت عمیقی در تمامی ابعاد ش��ده است.
«ویلیام جی .گود» 3مینویسد« :تغییرات ملموسی در نظام خانواده در جهان در حال وقوع
است که همه این تغییرات در نقطه مشترکی باهم تالقی میکنند که عبارتاند از :افزایش
س��ن ازدواج ،کاهش ازدواجهای ترتیب یافته و افزایش آزادی در انتخاب همسر ،در واقع؛
افزایش س��ن ازدواج ،کاهش ازدواجهای ترتیب یافته و افزایش آزادی در انتخاب همسر.
در واقع؛ س��ازندههای ازدواج در جوامع مختلف به همگرایی نزدیک میش��وند» (امیدی
شهرکی .)24 :1387 ،بخش عمده دامنه وسیع تغییر و تحوالت موجود ،ناشی از مرحله
گذار از سنت به مدرنیته است که باعث تغییر در طرز فکر و نگرش جامعه نسبت به امر
ازدواج بهعنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی شده است.
ازجمله مختصات و تمایزات عصر مدرنیته نسبت به عصر سنتی ،ارتقای سطح آگاهیهای
اجتماعی ،افزایش س��طح سواد عمومی و تحصیالت در مردان و زنان جامعه و بهتبع آن،
گرایش به کس��ب موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی باالتر اس��ت .این مسئله در زنان با
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گرای��ش به تحصیالت بیش��تر و احراز موقعیتهای همانند مردان ،بهخصوص با کس��ب
مش��اغل خارج از خانه و پررنگتر ش��دن نقشهای اجتماعی آن��ان ،تغییر در نقشهای
جنسیتی را به همراه دارد.
گرای��ش به افزایش س��طح آگاهی ،تحصیالت و موقعیتهای اجتماع��ی و اقتصادی ،آثار
و پیامدهای مثبت و منفی بس��یاری در مس��یر ازدواج جوانان به همراه دارد که ازجمله
میتوان به دسترسی شیوههای آگاهانهتر شناخت همسر در کنار باال رفتن سن ازدواج و
میزان ناپایداری زندگی مشترک اشاره کرد.
همچنین ،گس��ترش شهرهای بزرگ در توس��عه شهرنشینی و مهاجرت خردهفرهنگها،
موجب بروز تنوع فرهنگی وسیعی بهخصوص در شهرها و بهتبع آن ،منجر به تفاوتهای
فرهنگی ،اجتماعی و کمتر ش��دن نقاط مش��ترک و همانندی در بین گروههای مختلف
اجتماعی شده است .این مسئله ،روند انتخاب و تشخیص فرد مناسب و مطابق با معیارهای
افراد را تحت تأثیر قرار داده؛ همانگونه که در میزان افزایش طالق ،مؤثر واقعشده است.
«امروزه وجود مس��ائل مختلف اجتماعی بهخصوص در ش��هرهای بزرگ ،پدیده ازدواج را
بهصورت امری پیچیده و مبهم درآورده اس��ت .این وضعیت از یکسو منجر به تأخیر در
ازدواج میشود که پیامدهای اجتماعی مختلفی را بهخصوص در ابعاد منفی به دنبال دارد
و از سوی دیگر ،وضعیتهای مشکلزای ازدواج ،موجب تضعیف بنیانهای خانواده شده و
معضل بزرگتری به نام طالق را پیش میآورد» (کاظمی پور.)77 :1388،
توجه ویژه به ازدواج و خانواده در سند مهندسی فرهنگی کشور
خوش��بختانه به دنبال نگرانیها و هش��داریهایی که از ناحی��ه صاحبنظران در مجامع
مختلف رسمی و غیررسمی در مورد بیان وضعیت ازدواج و خانواده در کشور ارائه گردید
بهگونهای که آن را چش��م اس��فندیار نظام مستحکم جمهوری اس�لامی تلقی کرده که
دشمنان هدف قرار دادهاند .در آخرین سند نظام که بهگونهای مهمترین سند نیز محسوب
میشود ،یعنی نقشه مهندسی فرهنگی کشور توجه اساسی به این امر صورت گرفت که
میتواند نقشه راه آینده نظام در این جهت باشد.
این نقش��ه طی  28جلسه در طول س��الهای  90و  91در شورای عالی انقالب فرهنگی
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در فصل چهارم سند مربوط به اهداف کالن فرهنگی کشور آمده است.
هدف  :5برخورداری از نهاد مس��تحکم و انسانس��از خانواده ،نرخ باروری و رشد جمعیت
متناسب و سبک زندگی اسالمی – ایرانی
در فصل پنجم سند مربوط به اولویتهای فرهنگی کشور آمده است:
 -2نهاد خانواده و جمعیت؛ الگوس��ازی خانواده اسالمی – ایرانی ،تسهیل ازدواج ،تحکیم
خانواده و کاهش طالق ،جمعیت مطلوب (کیفی و کمی)
در فصل ششم سند مربوط به راهبردهای کالن فرهنگی آمده است:
 -3تبیین ،تشکیل ،تحکیم ،تعالی و ایمنسازی خانواده
برای تحقق این امر  14راهبرد ملی و  53اقدام ملی در سند پیشنهاد شده است.
جمعبندی
 برنامههای توس��عه در دو دهه اخیر تأثیر منفی در وضعیت ازدواج و طالق به بار آوردهاست که اگر برنامهریزی همهجانبهای برای جبران این مشکالت نشود پیامدهای مخرب
آن روزبهروز زیاد خواهد شد.
 طالق در دو دهه گذش��ته  5/13برابر ش��ده درحالیکه ازدواج  1/8برابر شده و نسبتازدواج به طالق از  15/8به  5/5رسیده است که این نسبت در شهرهای بزرگ بهخصوص
در تهران بسیار بیشتر است ( )2/66و با احتساب آنکه به ازاء هر طالق رسمی چند طالق
عاطفی هم وجود دارد ،وضعیت نگرانکننده طالق و پیامدهای آن را چه از لحاظ فرهنگی
چه از لحاظ اقتصادی هشدار میدهد.
 روند س��قوط نس��بت ازدواج به طالق در  20س��اله گذش��ته در صورت عدممداخله وبرنامهریزی صحیح در خوشبینانهترین حالت در س��ال  1404یعنی سال چشمانداز -2
خواهد شد .یعنی به ازاء هر ازدواج  2طالق در جامعه رخ خواهد داد و این یعنی خانواده
متالشی ،نه خانواده مستحکمی که در چشمانداز منتظر آن بودیم.
 جمعیت  12/4میلیونی جوانان در س��ن ازدواج نش��اندهنده اهمیت برنامهریزی نظامبرای این گروه اس��ت که متأس��فانه هیچ جایی متولی این امر نیس��ت ،درحالیکه برای
یکمیلیون نفر جوان کنکوری دو وزارتخانه و چندین مرکز بزرگ آموزش عالی خصوصی
 38در حال برنامهریزی هستند.
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 موانع فرهنگی ازدواج بیشتر و گستردهتر از موانع اقتصادی است ولی کمتر موردتوجهقرارگرفته است.
 وجود حدود  1/6میلیون دختر مجرد بین  30تا  50سال بر اساس سرشماری  1390وافزایش سریع این جمعیت و پیامدهای مختلف اجتماعی آن در جامعه درحالیکه شانس
ازدواج در بین آنها خیلی کم اس��ت ،نیاز به سیاس��تگذاری و برنامهریزی جدی در این
زمینه را میرساند.
 طبق آمار بر اساس میانگین فاصله سنی  5سال تقریباً نیمی از دختران بین  25تا 34سال حدود  840هزار نفر شانسی برای ازدواج ندارند.
 توصیه به ازدواج همس��االن و دوری از ازدواجهای با اختالف سنی بیش از  7سال؛ همطالق را کاهش میدهد ،هم شانس ازدواج دختران با سنین باالتر را بیشتر مینماید.
 وضعیت نوس��انی نرخ ازدواج و طالق در سالهای اخیر نشاندهنده تأثیرپذیری جدیعوامل مختلف سیاسی ،اجتماعی و تصمیمگیریهای کالن در این امر است .بهطور خاص
در س��الهای  86و  87با در اولویت قرار گرفتن بحث ازدواج در س��ازمان ملی جوانان و
حرکتهای گس��ترده رسانهای و مردمی در این زمینه نسبت به سالهای قبل و بعد نرخ
رشد ازدواج افزایش و نرخ رشد طالق و میانگین سن ازدواج کاهش پیدا کرد که با توجه
به تجربههای بهدس��تآمده در آن سالها در این زمینه راهکارهایی در بخش پیشنهادها
ارائهشده است.
راهکارها و پیشنهادها
برای برونرفت از این آسیبها؛ پیشنهادها ذیل ارائه میگردد:
ایجاد بنیاد ملی ازدواج و خانواده
اولین و مهمترین پیشنهاد اساسی برای رسیدگی همهجانبه به امر ازدواج و حل معضالت
و بحرانهای آن تش��کیل بنیادی مشابه بنیاد ملی نخبگان است .بنیاد ملی ازدواج دارای
شخصیت حقوقی مستقل و بهصورت نهادی انقالبی که با بهرهگیری توأمان از کمکهای
مردمی ،حاکمیتی و دولتی منحصرا ً بر اساس مقررات در زمره دستگاههای مرتبط با مقام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) با دس��تور معظم له تش��کیل و اداره شود و هدف آن عبارت است
از فرهنگس��ازی ،ظرفیتسازی و برنامهریزی جهت ساماندهی و فعالیتهای فراگیر توأم 39
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با حمایتهای مادی و معنوی برای تس��هیل ازدواج بهنگام ،آگاهانه ،آسان و پایدار مبتنی
بر ارزشها و آموزههای اسالمی و سنتهای ملی با رویکرد احیاء و تقویت نقش و کارکرد
نهادهای دولتی و مردمی و خانواده با س��ه راهبرد :تبیین و توانمندسازی (قبل از ازدواج)،
تسهیل ازدواج (حین ازدواج) ،تحکیم ،تعالی و ایمنسازی خانواده (تا  5سال بعد از ازدواج)
سیاستهای حاکم بر این بنیاد عبارتاند از:
استفاده حداکثری از ظرفیتها و مساعدتهای مردمی در اجرای وظایف بنیاد.مواجهه عالمانه و جامعنگرانه به موضوع ازدواجبهرهگیری از رویکرد صفی و عملیاتی در فعالیتهای بنیاداولویتدهی به فعالیتهای فرهنگی در بنیاد در جهت ایجاد شرایط طبیعی ازدواج درکشور
تقدم بخشی به تأمین نیازهای اقشار متوسط به پایین در فعالیتهای بنیادبرخوردار از رویکرد تعامل و همافزایی با دستگاههای گوناگون در نظام در اجرای وظایفبنیاد
برخورداری از تشکیالت چابک و سبکباربهرهمند سازی مسئوالن و کارکنان بنیاد از روحیه کار جهادی در اجرای فعالیتهامنطبق شدن برنامهها با سیاستها
همانطور که تطابق و همخوانی قوانین با متن قانون اساس��ی و شرع مبین اسالم توسط
ش��ورای نگهبان یک امر ضروری و مفید در نظام اس��ت ،باید همواره برای نظارت تطابق
برنامهها با سیاستها و اسناد باالدستی نیز یک محمل قانونی در نظر گرفته شود؛ چراکه
در برنامههای گذش��ته علیرغم آنکه سیاس��تها خیلی خوب مشخصشده ولی بعضی
برنامهه��ا در جهت آن نبوده اس��ت .این امرمی تواند توس��ط ش��ورای نگهبان یا مجمع
تشخیص یا بهطور مستقل با تشکیل ستاد اصل ده قانون اساسی انجام گیرد.
وضع و اجرای قوانین مربوط به خانواده
اجرای کامل قوانین موجود از قبیل قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوبه  12دی، 1384
 40مصوبات بیس��ت و نهمین جلسه شورای عالی جوانان ( 2مرداد  ،)1386الیحه حمایت از
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خانواده« ،سیاستهای تشکیل ،تحکیم و تعالی خانواده» شورای فرهنگی اجتماعی زنان
شورای عالی انقالب فرهنگی میتواند بخش زیادی از مشکالت را برطرف نماید .البته باید
با بازنگری جامع نسبت به بعضی قوانین ازلحاظ تحکیم خانواده ضعفهای قانونی را نیز
برطرف کرد.
عزم ملی برای نهضت خانواده سازی
با الهام از فراخوان الهی «وانکحوا االیامی منکم»(نور )32،نهضت خانهسازی را به نهضت
خانواده سازی برسانیم .توجه به جایگاه خانواده و اولویت در رسیدگی به امر ازدواج یکی
از مصادیق بارز سیاستها ایست که توجه الزم به آن نشده است .در مسئله ازدواج کشور
نیازمند یک عزم ملی و نهضت تشکیل خانواده است تا بهواسطه ایجاد یک موج عظیم از
تمامی امکانات در این زمینه بهره گرفته ش��ود .نامگذاری سال و یا ماه ذیالحجه به این
نام و مهمتر از همه ایجاد و تعیین یک متولی مناسب در امر ازدواج و خانواده در کشور از
مصادیق این حرکت عظیم است ،در راستای این کار تقسیم وظایف دستگاههای دولتی و
غیردولتی و پرهیز از موازی کاری و گنجاندن ردیف مشخص برای تحکیم بنیان خانواده
در اعتبارات دولتی ضروری است.
تأسیس و گسترش رشته مطالعات خانواده
مس��ائل خانواده و اداره آنچنان پیچیده و دقیق اس��ت که الزمه آن تنظیم رش��تههای
مربوط به خانواده در دانش��گاهها اس��ت .فارغالتحصیالن این رشته ضمن آنکه جوابگوی
وظیفه اصلی و خطیر خود بهعنوان یک همسر ،مادر و نهایتاً مدیر خوب برای خانواده خود
میباشند ،میتوانند در جهت آموزش خانوادهها مؤثر باشند.
ارزیابی برنامهها و عملکردها بر اساس رصد سالیانه وضعیت ازدواج و طالق
همانط��ور که آخرین وضعیت بی��کاری و تورم بهعنوان یک ش��اخص اقتصادی مدنظر
مس��ئولین و مردم قرار میگیرد و در برنامهها و ارزیابیها به آن توجه میش��ود ،شاخص
ازدواج و طالق نیز بهعنوان یک شاخص فرهنگی و اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد.
متأسفانه علیرغم اهمیت موضوع خانواده؛ آمارهای بهروز و بانک اطالعات جامعی پیرامون 41
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خانواده و مس��ائل مرتبط با آن بهندرت یافت میش��ود؛ لذا به دلیل اهمیت موضوع ارائه
گزارش ملی سالیانه الزم است.
پژوهشهای کاربردی و تطبیقی
ب��ا توجه به وضعیت نگرانکننده خانواده در کش��ور و جهان؛ انجام پژوهش و تحقیقات
کاربردی و تطبیقی در زمینههای مختلف موضوع خانواده به همراه جمعبندی مطالعات
انجامشده قبلی و فرا تحلیل آنها جهت حل معضالت خانواده و تدوین الگوی اسالمیایرانی
خانواده اجتنابناپذیر است .این الگو میتواند منجر به صدور پیام جهانی اسالم در تحکیم
خانواده که یکی از نقاط تفوق فرهنگ اسالمی بر فرهنگ غرب و پاسخگوی عطش جهان
در این بنبست عاطفی و جامعه رهاشده انسانی است باشد.
آموزشی مهارتهای زندگی خانوادگی
آموزش مهارتهای زندگی خانوادگی و ارتباطی از دبستان تا دانشگاه حتی سربازخانهها
و ادارات ،تربیت مربی جهت آموزش و س��خنرانی ،آموزش ش��یوههای مدیریت خانواده و
مس��ائل جنس��ی و زناش��ویی قبل و بعد از ازدواج و ارائه گواهینامه ازدواج و مهارتهای
زندگی ازجمله فعالیتهای مؤثر برای رش��د آگاهی نسل جوان در امر ازدواج خواهد بود.
در رابطه با دانش��گاهها چنانچه درس تحکی��م خانواده بجای درس تنظیم خانواده که در
مقطع کارشناسی در همه رشتهها ارائه میگردد جایگزین شود ،محمل خوبی برای ارائه
این مطالب خواهد بود.
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تأسیس و تقویت مراکز مشاوره
تأس��یس و تقویت مراکز مش��اوره مطمئن و کارآمد در س��طح ملی مبتنی بر ارزشهای
اس�لامیایرانی و تشویق و هدایت جوانان و خانوادهها به سمت بهرهگیری از آنها ،امکان
اس��تفاده از دفترچه بیمه در این مراکز ،مش��اوره تلفنی و مجازی برای رسیدن به عدالت
مش��اورهای ،کاهش هزینههای مشاوره و تربیت مشاوران متخصص بهخصوص روحانیون
خبره در کنار اختصاص ساعتی جهت مشاوره در مساجد میتواند مشکالت زیادی را در
این زمینه حتی قبل از وقوع حل کند.
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فرهنگسازی ازدواج آسان
رفع معضالت ازدواج نیاز به یک فرهنگسازی گسترده و آموزش همگانی دارد .ترغیب جوانان
و خانوادهها به آسانگیری ازدواج و ساده زیستی در زندگی ،ایجاد فضای گفتمان ازدواج در
جامعه ،ترغیب رس��انههای عمومی از قبیل صداوس��یما ،مطبوعات و سایتها به اختصاص
برنامههای��ی وی��ژه ازدواج و خانواده ،تهیه و تولید فیلمهای آموزن��ده در مورد ازدواج ،ترویج
فرهن��گ مطالعه و کتابخوانی پیرامون موضوع ازدواج و خانواده میتواند فرهنگ جامعه را
در این زمینه اصالح کند .عالوه بر این راهاندازی قفس��ه کتاب و محصوالت فرهنگی ازدواج
و خانواده در ادارات ،دانش��کدهها ،مراکز پرجمعیت ،آپارتمانها و ،...تبلیغ و معرفی کتاب و
محصوالت فرهنگی ازدواج و خانواده در صداوسیما ،راهاندازی فروشگاههای تخصصی ازدواج
و خانواده در کلیه استانها و حمایت از تولیدکنندگان تولیدات فرهنگی در زمینه ازدواج و
خانواده سطح آگاهیهای عمومی را در مورد ازدواج و تحکیم خانواده باال میبرد.
تأسیس و تقویت مراکز همسریابی
تأسیس مراکز همسریابی و مشاوره معتبر ،مطمئن و کارآمد با مجوز رسمی و با استفاده
از ظرفیتهای مردمی به همراه تقویت احس��اس مسئولیت عمومی برای معرفی جوانان،
همچنین آموزش شیوههای صحیح همسرگزینی و معرفی الگوهای مناسب در این زمینه
برای تسهیل در انتخاب ضروری به نظر میرسد.
تسهیالت ازدواج
ارائه تسهیالت ازدواج به زوجین (یارانه ازدواج) ،کمک به دسترسی ارزانتر زوجهای جوان
به کاالهای موردنیاز در زمان ازدواج ،اس��تفاده از ظرفیتها و امکانات رفاهی دستگاههای
دولتی برای کاهش هزینههای تش��ریفات و جش��نهای ازدواج ،ایج��اد فرصت و اولویت
گذاشتن و ارائه تشویق جهت بهکارگیری افراد متأهل جهت اشتغال زوجهای جوان ،کم
کردن زمان س��ربازی افراد متأهل و افزایش حقوق و دادن وام بلندمدت حقوقی ،افزایش
حق عائلهمندی کارکنان ،توسعه خوابگاههای متأهلی دانشجویی ،اعطاء تسهیالت ویژه به
کسانی که ازدواج آسان انجام میدهند ،میتواند تا حدودی مشکالت اقتصادی را برطرف
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تقویت شبکههای اجتماعی و حرکتهای مردمی
تش��کیل مجمع خیری��ن ازدواج جهت انسجامبخش��ی ،تقویت فعالیتها و اس��تفاده از
توانمندیهای خیرین کش��ور ،کم��ک به راهاندازی کانونهای پیوند مهر در اس��تانها و
دانشگاهها توسط بخش خصوصی در جهت برنامهریزی برای تسهیالت ،آموزش ،مشاوره
و فرهنگس��ازی ازدواج ،همسریابی و ،...تنظیم مقرراتی جهت بخشودگی مالیاتی جهت
فعالین حوزه ازدواج و تشویق آنان به در اختیار گذاشتن منابع به زوجین جوان میتواند
حمایتهای مردمی را در این زمینه تقویت کند.
و موارد دیگر ازجمله:
نامگذاری یک سال و یا ماه ذیالحجه در هر سال به نام تشکیل و تحکیم خانواده
آموزش تخصصی مش��اوره به روحانیت جهت مشاوره ازدواج و خانواده و بهرهگیری از
مساجد ،منابر و خطبههای نماز جمعه و فرصتهای تبلیغی دیگر
قرار دادن ش��رط قانونی گواهینامه ازدواج و مهارته��ای زندگی برای ازدواج و حتی
طالق
استفاده از فضای مجازی سامانه ملی ازدواج و خانواده
تعیین و تقسیم وظایف دستگا ههای دولتی و غیردولتی و پرهیز از موازی کاری
گنجاندن ردیف مشخص برای تحکیم بنیان خانواده در اعتبارات دولتی
تسهیل و ترویج فرهنگ استفاده از مشاوره در بین خانوادهها با استفاده از دفترچههای
بیمه و مشاورههای تلفنی و مجازی برای رسیدن به عدالت مشاورهای
تأسیس و تقویت مراکز همسریابی مشاوره معتبر ،مطمئن و کارآمد با مجوز رسمی
اصالح نگرش جوانان به خانواده با تبیین هویت قدس��ی نظام خانواده و نقش آن در
کمال آفرینش
تقویت کارکردهای خانواده با نهادینهسازی نقشهای حیاتی و تکالیف و حقوق متقابل
اعضای خانواده
تقویت اخالق و گسترش و تعمیق مودت ،محبت و رحمت بین اعضای خانواده
بازطراحی و تبیین منش��ور زن مس��لمان و نهادینهس��ازی الگوی آن در ابعاد فردی،
خانوادگی ،اجتماعی و اشتغالی
 44معرفی و ترویج معیارها و ش��یوههای انتخاب همس��ر بر اساس آموزههای دینی و نقد
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مالکها و روشهای ناهنجار
راهاندازی شبکه تخصصی ازدواج و خانواده در سیما
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