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زنان مجرد باالی  35سال شهر تهران

سیدحسن حسینی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زینب ایزدی

*

1

کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق شناخت دیدگاهها و احساسات زنان مجرد نسبت به تجررد و تجرارآ انران از
زندگی مجردی است .بدین منظور  15زن مجرد به روش نمونهگیری هدفمنرد در شرهر تهرران

انتخاآ شدند و جمعاوری اطالعات با استفاده از پرسر نامره و ماراحبههرای عمیرق فرردی
صورت گرفت .پس از ضبط مااحبهها دادهها مکتوآ شدند و به صورت کلمه بره کلمره مرورد
تحلیل قرار گرفتند.
تحلیل دادهها بیانگر ان است که علی رغم تفراوت در علرل تجررد رتجررد خودخواسرتهد تجررد
ناخواسته)د بیشتر سوژهها احساسات دوگانهای نسبت به تجرد دارنددانها از یک سو از استقالل
و ازادی ناشی از تجرد راضی و خشنود هستند و از سوی دیگر احساس تنهایی کرده و دیگرران
را به ازدواج توصیه میکنند .استقالل نیز به دو شرکل ههنری و عینری از گفترههرای ماراحبه
شوندگان استنباط شد .هویت ناقص  -با زیر مقوالت هویرت تکامرل نیافتره و هویرت جنسریتی

تحقق نیافته -مقولهدیگری بود که از مااحبههای صورت گرفته استخراج شد.

واژگان کلیدی

احساسات دوگانهد تجرد قطعید هویت ناقص 

* نویسنده مسئول

1

تاریخ دریافت1394/3/25 :

تاریخ تاویب1394/10/5 :
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 .1مقدمه و طرح مسئله
مهمترین وبنیادیتریننهاداجتماعیدرهرجامعهخانوادهاست.مبنایهرخانوادهبرر
.درسالهایاخیرنوساناتوتغییرراتزیرادیدرنشرر 

اساسازدواجشکلمیگیرد
خانوادههاوجواناننسبتبهازدواجایجادشدهاسرت.تغییررنشرر دررنرارعوامرل
اجتماعیواقتصادیدیشر،مهمترینعاملراهشنرخازدواجودرنتیجهافزایشتجرد
قطعیدرجامعهاست.
ازدواجخواستونیازطبیعیانساناسترههمهمکاتببهویرههمکاتربمسرمانی
پیروانخودرابهانجاممنتشویقوترغیبمیرنند(امینی.)1371،درجوامر ابتردایی
وسنتیفردبهمحضاحساسنیاز،اقدامبهتشکیلخانوادهمینمود.ولیبهتردری برا

افزایشمزادیواستقاللفردی،سنازدواجافزایشیافرت(احمردی)1382،وازدواج
بهمنزلهییکنهاددچارتغییروتحولشد.عواملمتعددیدرایجاداینتغییرردخیرل
بودند.درسالیانگذشتهازدواجراهیبررایرسریدنبرهب،رور،ورودبرهبزرگسرالیو
استقاللازخانوادهپدریبودوبههمیندلیلافرادازسنینپاییناشرتیا برهازدواجو
تشکیلخانوادهداشتند.ارنونتحصیالتواشتغال،راههایجای-گزینیبهویههبررای
اندوبههمیندلیلافراددیرترتمایلبهازدواجنشانمیدهند.باوجود

زنانفراهمررده
اینکهتشکیلخانوادهاهمیتزیادیازنظرعرفودینداردگاهیاینامربرایبرخری
افراددرسنازدواجتحققنمییابدوبههمیندلیلتعدادیاززنرانومررداندرسرن

ازدواج،برایهمیشهمجردباقیمیمانند(1مبرررامبی.)1388،

افزایشسنازدواجپیامدهایفراوانیبرایجامعهوفردبههمرراهخواهردداشرت.
نشاهیبهتحقیقاتگذشتهبرخیازمشکالتومسیبهاییرهمجردهابرامنروبرهرو
میشوندرانشانمیدهد.بهنظرمیرسددوررریماولرینجامعرهشناسریاسرتررهبره
همبستشیبینوضعیتتاهلویکمتغیراجتماعی-روانشناختیپیبرردهاسرت.وی
درسررال،1897یعنرریدرحرردود119سررالپرریشنشرراندادب شرریازافررزایشنرررخ
1البتهدراینجامنظورازمجردان،افرادیاسترههرگزازدواجنکردهاندرهدرقسمتتعریفمفاهیمبرهتشرری 
منمیپردازیم.
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خودرشیمربوطبهوضعیتزناشوییاست.بهعبرارتی"،ازدواج،خطررخودرشریرا
تقریبابهنصفراهشمیدهد؛خودرشیدرمجردهانسربتبرهمترنهالنبیشرتراسرت

بنابراینافرادازدواجرررده،خرودرارمتررمریرشرند"(دوررریم.)1378،البترهضرریب

مصونیت(ازخودرشی)ازدواجرردههادرمقایسهبامجردهرابررحسربجرنیتغییرر
ی رندوجنسیرهازضریبمصونیتباالتریدروضعیتازدواجبرخورداراسرت،از
م
یکجامعهبهجامعهیدیشرتغییرمیرندواختالفمیزانخودرشیدرایرندوجرنی
نیزخودمطابقطبیعتجنسیرهوضرعیتمسراعدتریداردتغییررمریرنرد(دوررریم،
.)1378مصونیتیرهاش اصازدواجرردهازمنبرخوردارندناشیازمحیطخرانوادگی
استدرواق خانوادهبانفوذخودگرایشبهخودرشیراخنثیمیرندیاازبرروز(یرا
وقوع)منج،وگیریمیرند.خانوادهمثلاجتماعمرذهبییرکنیررویمصرونیتب رش
استرههرقدراینخانوادهمنسجمترباشد،بههمرانانردازهایرنمصرونیتب شریو
حمایتازاعضابهترصورتمیگیرد(دورریم.)1378،
باتوجهبهاینرهشانیازدواجدرسنینپنجاهسالشیبهحداقلمیرسد،جمعیرت

شناسانشاخصیبهنام"عمومیتازدواج"تعریفرردهاندرهبهمعناینسبتافررادی
استرهتاسن50سالشیدسترمیکبارازدواجرردهاندرهبرایایجادقاب،یتقیراس،

ازنسبتحداقلیکبارازدواجرردههادرگروهسنی45-49سالهبرایدوجنیاستفاده
شدهاستوازتفاوتمن"تجردقطعی"1بهدستممردهاسرت".تجرردقطعرییعنری
رسانیرهامیدبهازدواجندارنردواحتمرالزوجیرتدربرینمنرانبسریارررماسرت"

(ساروخانی.)1375،
گزار  هایاخیرحاریازمناسترهدخترانسهبرابربیشازپسرراندرمعرر



تجردقطعیقراردارند.گرچهبادرنظرگررفتننسربتجنسریمریتروانتراحردودی

افزایشنرختجردقطعیدرمیاندخترانراتبیینررد؛بااینحالدرکتجربرهزیسرته2

زنانمجردموضوعیاسترهاهمیتواراویبیشتریدارد.
celibacy
Lived experience

1
2
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بادرنظرگرفتناهمیتازدواجازنشاهجامعه،دینوخرانوادههرا،براالرفرتنسرن
ازدواجواحتمالتجردتاپایانعمرمسئ،هایاجتماعیمحسوبمریشرود؛وازمنجرا
رهتح،یل هایمماریخبرازمجردماندنیکمی،یوندخترطیدهسالمیندهمیدهنرد،
ضرورتبررسیزندگیمجردیاینافررادمشرکارمریگرردد.همننرینممارهرانشران
میدهندشهرتهراندرسالهایاخیرپایینتریننرخازدواجرادررشورداشرتهاسرت،
رهاینامرنیزاهمیتپهوهشدرشهرتهرانرادوچندانمیرند.

دراینپهوهشفهمتجربهزیستهزنانمجردبهصورتیکرلودرکمعنراییرره
منهاازرفتارخودداشتهوارائهمیدهند،هردفاصر،یمریباشرد.بررایرناسراسبره
منظوربررسیتجارب،دیدگاهها،نشر هاواحساساتمنهادررابطهبامسائلفردیو
اجتماعی،بهرشفوشناختتجربیاتمنفردهریکازاینزنانسارنشرهرتهرراناز
طریقمصاحبهعمیقپرداختیم.


 .2تعریف مفاهیم
باتوجهبهاینکهرویکردبهراررفتهدراینتحقیق،پدیدارشناسریمریباشردومحقرق
بدونهیچنظریهیاتئوریازپیشتعیینشدهبهمصاحبهشروندهاجرازهمریدهرددنیرای
ذهنیخودرابازگورند؛چارچوبنظریبهشیوهیرمّیراهششرانیسرت.بنرابرایناز
مفاهیمتحقیقرهتعدادیقبرلازمصراحبهوتعردادیپریازانجراممصراحبهرشرف
شدهاند،برایترسیمتجربۀرنششراناستفادهخواهیمررد .



تجرد
مفهوماص،یور،یدیدراینتحقیقمفهومتجردیامجردبرودناسرت.تجرردددرایرن
تحقیقباتعریفجمعیتشناختیمنمطابقتداردمطابقباتعریفمیرزایری"ازدواجو
زناشوییبهتغییروض فردازحالتهرگزازدواجنکردهبهحالتازدواجرردهاطرال 
می شودوافرادیرهپیازازدواجوضعیتبردونهمسررپیردامریرننردنیرزازنظرر
ممارهایجمعیتیازدواجرردهمحسوبمیشوند.بدینترتیربافررادازنظرروضرعیت
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زناشویییاازدواجرردههستندیامجررد"(میرزایری..)1385،بنرابراین،تنریرددرایرن
پهوهشبررویزنانمجرداست،زنانیرههرگزازدواجنکردهاند1نهزنانمط،قه2یرا

زنانیرههمسرانشانفوترردهاند.3برایفهمتجربهزیستهمجردانبراالی35سرالاز

مفهومجمعیتشناخت یتجردقطعریبهررهگررفتیم.البترهسرنتجرردقطعریدرمترون
جمعیتشناختی50سالمیباشدولیازمنجارههرجامعهایتعریرفمتفراوتیازایرن
سنداردونشارندهدرپیدستیابیبهپهنایگستردهتریازتجربرهزیسرتهایرنافرراد
استحداقلسنرا35سالدرنظرگرفترهاسرت.سرشرماریسرال1390نیرزمسرتانه
سالشیدرنظرگرفتهاست.

ورودبهتجردقطعیرابرایزنان40

همننینمطابقبانظرساروخانی"ازدواجعم،ریاسرتررهپیونردبریندوجرنی

م الفرابرپایهیروابطپایرایجنسریموجربمریشرودومسرت،زمانعقرادقررارداد
اجتماعیاستتامشروعیتروابطجسمانیراموجبگرردد"(سراروخانی.)1375،از
منجارهدراینتعریف،ازدواجتنهادرصورتعقدقرراردادرسرمیشرکلمریگیررد،
رسانیرارهدوراننامزدیروتاهمدتیادوستیبرافرردیداشرتهانردوبرهعقردوی
درنیامدند،مجردپنداشتهوجزءنمونهخودمحسوبرردهایم.بهعبارتیدراینتحقیرق
باشدورسانیرهازدواجموقترردهانرد

مالک،ثبترسمیازدواجوع،نیبودنمنمی
پهوهشگنجاندهشدهانرد.

هرچندبهصورتپنهانیوبدوناطالعدیشران،-درنمونهچراره"ازدواجموقتمی توانددررابطرهمتقابرلونهرانازچشرمجامعرهجرایگیررد

(هموارهنیازیبهثبتدردفترنیست)"(ساروخانی.)1375،

هویت

شیءیاشر
یعنیحقیقت 


هویت
درفرهنگعمید،هویتچنینتعریفشدهاست":
رهمشتملبررصرفاتجروهریاوباشردیرامننرهموجربتشر ی



فرردمریشرود.
1

Never-married
divorced
3
widowed
2
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شناساناجتماعیبراینواقعیتتنریدمیرردندررهاحسراسهویرت(فرردی)بره

روان
میانفردوجامعهشکلمیگیرد.بدینمعنیرهبینشوبصریرتفررد

واسطۀدیالکتیک
ازخود ،ناشیازتصوراتیبودرهازجامعهدرذهنخودمیپرورانرد.جورجهربررت
میدپرچمدارنظریۀهویتاجتماعیاسرت.اوفراینرددسرتیرابیفرردبرهاحسراسو
برداشتیراملازخویشتنرابررسیمیرند.ازدیدگاهمیدهرفردهویتیا«خویشرتن»

خررودراازطریررقسررازماندهررینشررر هررایفررردیدیشررراندرقالرربنشررر هررای
سازمانیافتۀاجتماعیویاگروهیشکلمیدهد.بهبیانیدیشرر،تصرویریررهفررداز

خودمیسازدواحساسیرهنسبتبهخودپیردامریرنرد،بازترابنشرشریاسرترره
دیشرانازاودارند.افرادبشرسعیدارندرهخودرامطابقعرفوهنجارهایجامعرهای
رهدرمنزندگیمیرنند،تعریفرنند.رنشمتقابلازایرنحیرببررجایشراهفررددر
جامعهتنریددارد.بهعبارتیدیشرمنهرابرهنروعیهویرتش صریاعتقراددارنردرره
برخاستهازجامعهمیباشد.منتونیگیدنزهمهویتش صیراچیزیدرنتیجرۀترداوم
داندب،کهمنراچیزیمریدانرد


هایاجتماعیفرد،رهبهاوتفویضشدهباشد،نمی

رنش
رهبهطورمداوموروزمرهایجادمیشودودرفعالیتهایبازتابیخویشموردحفاظرت
وپشتیبانیقرارمیگیرد"(مموسی.)1387،

دراینراستایکیازمشکالتومعضالتیرهجامعهرنونیمابرامنمواجرهاسرت
اختاللدرهویتجنسیتیوازمهمترینمشرکالتجامعرهزنران،بحرراندرهویرتو
نقشهایجنستیمنهااست(ساروخانی،1383،بهنقلازایمان.)1391،بنابراینمرادر
اینپهوهشبهدنبالپاسخبهاینسواالتنیزهستیم:
هویتیرهزنانمجرددرصددهستندتابهطورروشنبامنمواجهشوندایناسرت
رهمنهاریستند؟نقشیرهبایددرجامعهایفارنندچیست؟میامنهاتواناییهمسررییرا
مادریرانداشتهاند؟اینسؤاالتازطریقتعامالتمیانزنانوجامعهبرایمنهامطرر 
میگردد.
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جنسیت

استفادهازواژهجنسیت1درع،وماجتماعی،ازدهه1970برهبعردازطررفمناور،ری
()1972جامعهشناسانش،یسیمغازشد.اوبرمنشاءاجتمراعیجنسریتور،یشرههرای
جنسیتیرهزنانشیومردانشیوعالیق،رفتارها،احساساتونشر هایزنانومردان
راشکلمیدهند،تنریدررد.جنیدارایمنشاءزیستیوجنسیتدارایمنشاءاجتمراعی
استوبهمعنیانتظاراتاجتماعیدرموردرفتاریرهبرایاعضایهرجرنیمناسرب
دانستهشود،است(اعزازی.)1385،
ازمنجارهجنسیتدرجریانزندگیفرددراجتماعشکلگرفتهودرفررددرونری
میگردد،رهیافترنشمتقاب،یبهجنسیت،مارادرفهمزندگیزنانبیشتررمکخواهد
ررد".چرارهتوجهبیشتریبهنیروهایادارهرنندهبیررونازفرردمریرننرد"(سرفیری،

.)1388
طبقرویکردرنشمتقابلنمادین،جنسیتازطریقتعاملبینافرادمموختهواجررا
میشود.مطالعاتگارفینکلدرطولدهه1950تا1960ازن ستینمطالعراتیبرودرره
دراینزمینهانجامشد.اوازرو شناسیمردمنشارانهاستفادهرردومعتقردبرودمننره
تعیینرنندهرفتارافراداستایناسترهمنهاازچرهطریقریدنیرایپیرامرونخرودرا
درکمیرنند(هولمز.)1387،بهعبارتیزنانمجردازچهطریقیدنیایپیرامرونخرود
رادرکرردهوتاثیراجتماعبرباورهایجنسیتیمنهابهچهصورتبودهاست.
جامعهشناسانتحتتنثیرسنترو شناسیمردمنشار،دیدگاهیرابراسراسررنش
متقابلرهمعروفبهجنسیتسازیاستارائهمیدهند(سفیری.)1388،ازدیردگاهمنهرا
درعملجنسیتدرتمامیموقعیتهایاجتماعی"ساختهمیشود"(سفیری.)1388،




Gender

1
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 .3پیشینه تجربی
مروری بر تحقیقات پیرامون تجرد در ایران

رجباف()1387درپهوهشخودباعنوان"تحقیقریفیتجردهایناخواستهدردختران
وپسران"بهبررسیدیدگاهها،نشر ها،احساسات،وارنشهاونیازمندیهای10پسرر
و20دخترمجرد(سنین32تا42سال)بارویکردپدیدارشرناختیپرداخترهاسرت.او
تح،یلتفسیرییافتههایحاصلازمصاحبهرادر125ردو8دستهاص،یطبقرهبنردی
رردهاست.
:1احساسافرادنسربتبرهتجرردخرویش:ازوضرعیتخرودرضرایتنداشرتهو
احساسشکستروانیوافتجسرمانیمریرننردوحراالتافسرردگیوغمشینریرا
تجربهمیرنند:2.نشر جامعهنسبتبهمجردین:افررادمجررداسرتنباطمریرننرددر
جامعهجایشاهیکفردمتنهلراندارندواحسراسطرردوعردمپرذیر مریرننرد:3.
چشونشیوارنشافرادمجردنسبتبهموقعیتخرود:مقروالتاسرتنباطشرده،پرذیر 
منفعالنه،وارنشسازیوسازگاریهستند:4.نشرانیهایعمدهافررادمجررددرشررایط
رنونیعدمامنیتاجتماعیوعدمپذیر مسئ،هتجرردازطررفجامعرهمریباشرد:5.
مهمتریننشرانیافرادمجردنسبتبهمیندهدرمورداستقاللفردیومالیمیباشرد:6.
نیازهایافرادمجردنیازبهاستقاللوامنیتاجتماعیمیباشد:7.مزیرتتجرردامکران
رشدش صیاست:8.معایبتجرداحساسنارضایتیبهدلیلتنهایی،احسراسدوری
اجتماعیو...میباشد.
بهنظرمی رسدازمنجارهدراینپهوهشتمررزرویزناننبروده،وهرردوگرروه

سنیدرنمونهتحقیرقبررسریشردهانردنشراهعمیقریبرهمسرائلویرههزنرانوجرود
نداشتهاست.همینطورمسائ،ینظیرمادری،نشر خانوادهاینافررادنسربتبرهتجررد،
میلجنسی،اوقاتفراغت،پیشرفتدرمحیطرار،پیشرفتتحصی،یو...نادیدهگرفتره
شدهاست.اینتحقیقبیشتربیانشرپیامدهایروانشرناختیتجردهرایناخواسرتهبررای
پسرانودختراناستورمتربهپیامدهایاجتماعیمنپرداختهاست.
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خدیجههمرنگیوسفی()1386درپهوهشخودباعنوان"بررسیتجربهیزنردگی
مجردیدختران35-45سالهیشهرتهران"بارو پدیدارشناسیتفسریریونمراننو
بابهرهگیریازپن مقولهر،یبهنامهایفرصتها،محدودیتهرا،ت ریالتومرزوهرا،
عکیالعملاطرافیانومکانیسمرفتراریبرهمطالعرهیتجربرهتجرردپرداخترهاسرت.
مقولههای فرعیاینپن مقولۀر،یعبارتنداز:

 فرصتها:مزادی،نداشتنمسئولیت،رسبمهارتها.
 محدودیتها:محدودیتدرجامعه،محردودیتدرخرانواده،تنهرابرودن،
محدودیتاعمالشدهتوسطفرددرقبالخود،ازدستدادنسالمتی.
 ت یالتومرزوها:درموردهمسرمینده،فرزندارشردن،زنردگیمشرترک
بعدازازدواج.
 عکیالعملاطرافیان:درواق اطرافیاندخترمجردممکناستنسربتبره
موقعیتووضعیتاووارنشهاییرانشاندهند.نشرانیاطرافیان،گفتارو
رفتاراطرافیان.
 مکانیسمرفتاری:بازتابهایذهنیورفتراری(ایرنزیررمضرمونبیرانشر
وارنشوبرخورددخترمجردنسبتبهاعمال،رفتاروگفتارهاییاستره
بهطورمستقیموغیرمستقیمبهاونسبتدادهمریشرودوفرردمجرردبره
شانمیدهد.

صورتذهنیوفکرییارفتاریدربرابرایناعمالوارنشن
عکیالعملدرمقابلغریزهجنسی،تصمیمبرایمینده).

دراینتحقیقنویسندهبهبیانمواردفو بسندهرردهوتح،یلعمیرقترریازمنران
ارائهنکردهاست.


پوراعتماد()1383درپهوهشخودباعنوان"بررسیپیامردهایروانری-اجتمراعی

تجردهایناخواستهدردختران"بهبررسیخواستههاونشرانیهایبانوانمجرردیرره
ع،یرغمتمایلبهازدواج،ازدواجنکردهاندپرداختهوهرمچنرینپیامردهایتجردهرای
ناخواستهبرفردواجتماعرابررسینمودهاست.رو راردراینمقالهپدیدارشناسری
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است.تح،یلریفیدادههانشانداداختالالتخ،قی،رای ترینمشکلدرگرروهبرالینی
بودوجزنیازبهدرمان،تع،قداشتنبهرسی،استقالل،داشتنفرزنرد،محردودیتهرای
اجتماعییاخ،قی،نیازجنسی،ترسازتنهامانردندردورانرهولرت،نیرازبرهداشرتن
همسر،احساسعدمرفایتومشکالتریفریازجم،هنیازهراونشرانریهرایهرردو
گروهبالینیوغیربالینیبود.نترای نشرانمریدهرددررنرارعوامرلاجتمراعی،عوامرل
روانشناختینقشبسیارموثریدرتجردهایناخواستهایفامیرند.

نکتهیمهمدرارثررارهاوازجم،هاینرارتنریدبرناخواستهبودنتجرداسرتو
بهنظرمیرسددیدگاهگروهیرهخودخواستهاینزندگیراانت رابررردهانردنادیرده
گرفتهشدهاست.همینطوراینپهوهشهاعواملاجتماعیرابهعنوانعاملتجردقطعی
نادیدهانشاشتهاند.درتحقیقپیشرومحققیننشاهتکبعدینداشتهوهمبهتجردهرای

ناخواستهوهمبهمنانیرهخودخواستهاینسبکزنردگیراانت رابررردهانردتوجره
نمودهاندوعالوهبراین،تقشعواملاجتماعیدرشکلگیریتجربهزیستهاینافرادرا
گرفتهاند.
نیزدرنظر 


مطالعات در کشورهای دیگر
مطالعاتمربوطبهتجربهزنانازدواجنکردهدررشورهایدیشرنشانمریدهردتصرور
قدیمیدرموردزنانمسِنازدواجنکردهررهمنهراراافررادیغمشرین،تنهراوناراضری


میداند،تغییررردهوتحقیقاتجدیدنشانمیدهدرهاینزنانبهخوبیرارمریرننرد1
ودوستاننزدیکیدارند(مکدیل).درگذشتهیکزنسال وردهیمجردبهعنوانیرک
ش

تنها،2ناامید3ومنحرف4نشریستهمیشد(گوردون.)1994،

درپهوهشیرهدربارهزنانازدواجنکردهبراالی40سرالانجرامشردهاسرتزنران،
پرسشنامه ساختیافتهایدربارهسرالخروردگیوعرزتنفریراتکمیرلررردهانرد.
1

functioning well
isolated
3
frustrated
4
deviant
2
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شررترنندگان،زنانیازسرتاسرایالتمتحدهبودنرد.تح،یرلهرایتوصریفیاطالعرات
موریشدهبرمبنایتئوریسیستمهایبومشناختیردهبندیشدویافتههانشانداد

جم
رهاینزنانازنظراجتماعیمولدبودهوازوضعیتخودرضایتدارند؛بهخوبیخود
راباوضعیتتنهاییانطبا دادهوبهتنهاییرارهایخودرادرخانوادهانجاممیدهنرد.
اینزنانمش

رردهاندرهخانوادهبرایمنهاوقتیرهپیرمیشوندچرهمعنراییدارد:

خانوادهاص،یودوستاننزدیک.اینتوصیفمیتوانرددردرکایرنگرروهبرهعنروان
نیرویاجتماعیومدلواق شدناینگروهبرایجواناندرمسیرسالخوردگیمفیرد
باشد(مکدیل).

گیجی،1زنانمجردومتنهلراازدیدخودشانبررسریرررد.ایرنمطالعره،برخری

تصوراتغ،طدرموردزنانمجرددرایاالتمتحدهممریکارابرطرفنمود.ایرنزنران
مجردشادتریاغمشینتراززنانمتنهلنبودند.ایرنزنرانپیشررفتورشردش صریتی
بیشترینسبتبهزنانمتنهلداشتند.زنانمجردخودرامؤثرتر،مصممترومستقلتراز
زنانمتنهلمیدانستند.گیجیدریافترهرابطهایمیانتحصریالت،شرغلووضرعیت
تجرداینافرادبهعنوانعوام،یرهدرترقریش صریتمنهرامرؤثربروده،وجروددارد
(مکدیل).

بامطالعهیتحقیقاتانجام شردهدررشرورهایدیشررمتوجرهشردیمافرزایشسرن
ازدواجوافزایشتعدادزنانیرهتاپایانعمرمجردمریماننرد،درمنرشرورهانیرزبره
چشممیخورد.ولینکتهموردتوجه،مواجههمتفاوتزنانمنرشورهاوزنانایرانیبا
مسائلخاصتجرداستبهطوریررهتعردادیاززنرانمروردبررسریدررشرورهای
دیشر،مشکالتخودراباهمخانشیتاحدودیراهشدادهاند.بنابراینمنهاازروحیهو
احساساتبهمراتببهترینسبتبهزناننمونهتحقیقمارهدرقسمتیافتههرابرهمن
میپردازیم،برخورداربودهاند.بهعبارتیشبکهارتباطاتزنانمجرددررشورهایدیشر
بادوستانوخویشاوندانشانبسیارزیاداستواینارتباطاتمشکالتزندگیمجردی
رادرمیاناینافرادراهشدادهاست.یافتههانشاندادهاندزنانمجرد،رنترلبرهمراترب

Gigy

1
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بیشتریبراسترسهایزندگیباعنایتبهشبکههایاجتماعیداشتهانرد.منهراتنهرایی
بودهاند.اهمیتشرغل،
خودرابهخوبیمدیریترردهاندوازنظراجتماعیرامالمولدد 
در زندگیزنانمجردرشورهایدیشراثباتشدهاست.داشتنشغلواستقالل،اعتمراد
شدادهاست.

بهنفیزنانمجردراافزای


 .4روش تحقیق
پهوهشحاضربااستفادهازرویکردپدیدارشناسیانجامشدهاست.اینرویکردباتوجه
بهاصولهستیشناختیخودتاحدامکانبرتجربههرایدسرتاولیراتجربرهزیسرته
متمررزشدهوازپرداختنبهموضوعاتثانویهخودداریمینماید،چرارهامکرانورود
بهالیههایمعناییتجربه هرایدسرتدومرانداشرتهودرصرورتاسرتفادهبرهتولیرد
معرفتیم دو وتحریفشدهمریانجامرد(محمردپور.)1390،دریافرتِتجربرههرای
دستاولیاتجربهزیستهتنهاازطریقمصاحبهباافرادیصورتمیگیردرهخرودایرن
تجربهراداشتهاند.
دراینتحقیقمحققینپیازطراحیسؤاالت،چهارمصاحبۀارتشافیانجرامدادهو
ازاینطریقبهمشناییاجمالیواولیهبامیدانموردمطالعهوزوایایم ت،فموضروع
دستپیدارردند.درادامهامکانتصحی سواالتتحقیقفراهمشدوسرواالتپرسرش
نامهبهدقتموردبررسیقرارگرفت.درواق دراینمرح،هنشارندهباداشتنسؤاالت
اص،یتحقیقبهسرارچهارزنمجردباالی35سالرفتهوبامنهامصاحبۀعمیقانجرام
دادهاست.اینزنانبارو نمونهگیریهدفمندرهدرقسمترو شناسیبهمنمری-
پردازیمانت ابشدند.پیازانجاممصاحبههاوهنشرامتح،یرلنترای برهایرننتیجره
رسیدیمرهتعدادیازسؤاالتدرپیشبرداهردافتحقیرق،رارممردیالزمرانداشرتهو
صرفاًبرایارضایحیرنجکاویمحققطراحیشدهاستدرایننوعپرهوهش،فررد
یکهستیر،یاسترهباتجربههرا،رویکردهرا،اعتقراداتوارز هرایقب،ریرامرل
میگردد.افراددرجهانتجربهایزنردگیمریرننردررهمم،روازتراثیراتونفوذهرای
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اجتماعیوفرهنشیاست.پدیدارشناسیبهدنبالمشکاررردنمعنرایپدیردهازطریرق
زدودنالیههایم ت،ففرهنشی،اجتماعی،اخالقیومعنویاسترهدربرخوردهرای
افراددرجهانزندگیشانتاثیرگذاراست(موسترت،2004،بهنقلازونمانن،وی،یو
رالی).

ابزارهای پژوهش
ابزارگردموریاطالعات،پرسشنامهمحققساختهومصاحبهعمیقفرردیبرارویکررد
پدیدارشناسیبودرهطیمنشررترنندگانتجربهزنردهخرودراازپدیردهتجررد،بره
تفصیلبیانمیرردند.درواق سؤالاص،یاینتحقیقبررسینظریااحساسشرررت-
رنندگاندرموردمجردبودنشانبودهاست.جریانمصاحبهدربارهاینتجربهتامرح،ره
اشباع،یعنیتاجاییرهاطالعاتجدیدگزار نشودادامهیافت.بارضرایتشرررت-
رنندگان،مصاحبههاضبطوسپیمکتوبشدترادرمرح،رهبعردمروردتح،یرلقررار
بشیرد.زمانومحلمصاحبهمتغیربودهوبارعایتمسایششررترنندگانتنظیمشرده
است.

جمعیت مورد مطالعه
گیریدراینتحقیقازنوعنمونهگیریمعیار-محوریاهدفمنداست.چراررهدر


نمونه
تحقیقپدیدارشناسیازراهبردنمونهگیریهدفمندیرامعیرار-محرورجهرتگرزینش
نمونههاوواحدهایموردنظر(تجربههایزیسته)استفادهمیشرود.ررهالبترهبرهطرور
همزمانشیوهگ،ولهبرفینیزمورداستفادهقرارگرفتهاستوازافررادخواسرتهشردترا
افراددیشریرارهمجردبودهوشرطسنیتحقیقراداراهستندبهپهوهششرانمعرفری
نمایند.
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جدول  .4-1توصیف ویژگیهای مصاحبهشوندگان
شماره

سن

تحصیالت

شغل

شیوهزندگی

1

69

فو دیپ،م

دبیربازنشسته

باخواهر

2

57

فو لیسانی

دبیرو2سالراردرارگان

3

50

لیسانیریاضی

دبیر

بامادر

4

48

دبیر

باپدروبرادر

5

61

لیسانیزبان

دبیربازنشسته

تنها

6

41

دانشجوی
درتری

دبیروراردرموزه

تنها

7

50

لیسانی

راردرشررت

بامادر

8

53

لیسانی
روانشناسی

دبیربازنشسته

بامادر

9

40

لیسانیمدارک
پزشکی

رارمندبیمارستانپارسو
تنمیناجتماعی

بامادروخواهرو2برادر

10

44

فو دیپ،مادبیات

دفتردارمدرسه

بامادر

باستانشناسی

فو لیسانی
شیمی

دولتی

دبیرزبانمؤسسات

تنها

11

44

لیسانیزبان

خصوصیوتدریی

بامادر

12

40

دندانپزشکی

دندانپزشک

باپدرزمینگیرومادر

13

38

لیسانیزبان

14

47

سیکل

50

دیپ،م

15

خصوصی

مدیرداخ،یشررت
خصوصی

رارتجربیدرداروخانهو
راردرشورایتنلیف
رتاب
برگزاریشولباس،خرید
وفرو لباس

دررنارپدرومادرولی
درسوئیتیمجزا
بامادرو1خواهرو
2برادر
بابرادروزنبرادر
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 .5یافتههای تحقیق
رو پهوهشپدیدارشناسانهبهدنبالتوصیفپدیدهایاستررهدرمگراهیمراظراهر
میشودیعنیتوصیفینرهبرراسراسذهنیرتعقرلگرایانرهیصررفونرهبرراسراس
محسوساتع،ومتجربی.ب،کرهتوصریفیررهازطریرقمعناب شریارادیپدیردارهادر
مگاهیوفهمماارتسابخواهدشد.اینمگاهیوفهمبهصورتبالفصرلوازطریرق
تق،یلپدیدارشناسیونیزازطریقدریافتجوهرهوماهیتپدیدارهاانجامپرذیراسرت.
بهاینترتیبپدیدارشناسیدرتوصیف،نهبرعینیتمحسوسپدیدهونرهبررذهنیرت
صرفمحققرهبرعینیتمگاهیدریافتشدهازطریقماهیتپدیدهتوسطمحققاتکا
میرندوبهاینطریقراهح،یعم،ریدرجردالمسرتمرعینیرتوذهنیرتمریگشراید
(ابراهیمی. )1368،بدینترتیربمرادرتوصریفپدیردهتجرردبرراسراسگفترههرای
پاس شویان،عینیتمحسوسپدیدهرارنارگذاشرتهوازپاسر شوخواسرته،خرودبرر
اساستجربیاتفردیش،اززندگیوتجربهیزندگیمجرردیگفترهوذهنیراتفرردی
خودرارنارگذاشته،سراپاگو شدیموبهمقوالتزیررسیدیم.


جدول  .5-1مقوالت اصلی و فرعی استخراج شده از تجربهزیسته
بازگوشده توسط مصاحبهشوندگان 

مقوالت اصلی

مقوالت فرعی

اهمیت استقالل

استقالل عینی .استقالل ذهنی

هویت ناقص

هویت تکامل نیافته .هویت جنسیتی تحقق نیافته

دوگانگی احساسات

احساسات مثبت ناشی از تجرد .احساسات منفی ناشی از تجرد

اهمیت استقالل

مفهوماستقاللرابطهیتنشاتنشیباتجرددارد.مطابقبانظرگوردون"اهمیّتاسرتقالل
درزندگیزنانمجردبدیهیاست"(گوردون.)1994،درواق یکیازعناصرر،یدیو

مهمدرتحقیقما،تجربهاستقاللتوسطافراداست.معنایاسرتقاللدرفرهنرگعمیرد
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"بدونمداخ،هرسیرارخودراادارهرردن"است.استقاللدربینزنرانمجرردطیرف
وسیعیرادربرمیشیرد،ازاستقاللعینیوزندگیبهشکلتنهاییمغرازشردهوترابره
زندگیدررنارخانوادهوعدموجوداستقاللذهنیوفکریادامهدارد.

استقالل عینی
استقاللعینیبهزندگیتنهاوبدونحضورخانوادهیاهم انهاطال میگردد.درایرن
تحقیقتنهاسهنفربهاینشیوهزندگیمیرردند.باوجرودجسرتوجوهراینشارنرده
برایپیدارردنافرادبیشتر،اینامکانمیسرنشد.درقسمتزیربهپارهایازایندالیل
اشارهمیرنیم.

 علل عدم استقالل عینیازمنجارهسهنفرمصاحبهشوندهایرهتنهازندگیمیرردند،پیازفوتپردرومرادر
ودرسنینباالترمستقلشدند،براینشارندهاینسؤالپیشممدررهدالیرلایرنافرراد
برایزندگیباخانوادهوعدمعالقهبهاستقاللعینریچرهبرودهاسرت.مرواردزیرررا
میتواندرپاسخبهاینسوالمطر ررد:


 .1شرایط خانوادگی
بهجزسهنفریرهتنهازندگیمیرردند،بیشازنیمیازمصاحبهشروندگاندرتحقیرق
حاضربامادرشانزندگیرردهوبقیهباخواهر،بررادریرابراپردرومادرشرانزنردگی
میرردند.هنشامیرهازاینافرادازدالیلعدماستقاللعینیشرانسرؤالشردبیشرترین
تاریدمنهابرشرایطخاصخانوادگیووضعیتجسمی،روحیومالیپدرومادرشان
بود.بهعبارتیوابستشیبهخرانوادهووابسرتشیخرانوادهبرهمنهرا،مران تنهرازنردگی
رردنشانمیشد.درواق نوعیسبکزندگیخانوادگییارالسیکدربینزنانمجررد
دیدهمیشود.

پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد
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م44:10.سالهبهصورتخودخواستهاینسبکزندگیوتجرردراانت رابرررده
میگوید:

"نمیتوانمزندگیمستق،یداشتهباشمبهخاطرشرایطپدرومرادرمررهتنهرا
نمیتوانستممنهارابهامانخدابشذارمبهخصوصپدرمررهخی،ریاز
هستند .



تنهاییمیترسید".


 .2عدم استطاعت مالی
اق،یتیاززنانمشکالتاقتصادیوعدماستطاعتمالیرادلی،یبرایزندگیباخانواده
میدانستند.
م40:9.سالهرههمراهبامادروخواهروبرادرانشزندگیمیرند،میگوید:

"قدممحکمبرمیدارم.دوستدارمخونهمالخودمباشهررههررتصرمیمی
واسههرگوششمیگیرماتالفهزینهنباشهحداقلاینهرهپردهبهایندرمی

دوزمجایدیشهمیرمممکنهپردهاینبهدردمن وره".


بنابراینبایددرنظرداشتعدماستقاللعینیلزوماٌبهمعنایعدمتمایرلافررادبره
داشتنایناستقاللنیست.

استقالل ذهنی
دراینپهوهش،منظرورازاسرتقاللذهنریتوانراییومزادیفررددرات راذواجررای
تصمیمات،سالیقوعقالنیتخودفاررازمداخ،هگریهرایاعضرایخرانوادهاسرت.
درواق استقاللذهنیبرایفرداینامکانرامهیامیرندتاخودابعادسبکزنردگیا 
راتعیینرند.استقاللذهنیلزومانتیجهاستقاللعینینیست.همرانطورررهبسریاریاز
افرادیرهباخانوادهشانزندگیمیرردنداحساساستقاللذهنیداشتند،بنابراینعردم
وجوداستقاللعینیبهمعنایعدموجودیارمبوداستقاللذهنین واهدبود.ب،کهاین
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افرادهستندرهدرنتیحهاستقاللذهنیشان،خودترجی دادهانددررنرارخرانوادهشران
زندگیرنند.

م53:8.سالهرهبامادر زندگیمیرردمیگوید:

"میتونستممستقلباشمولیایناجازهروبهخودمندادمچونمیدیدممامان
روناراحتمیکنه،خودمخبنکردماینرارواالنهماصالدرسرتنیسرت

چونشرایطشونبدتره.اونموق باالخرهسنشونرمتربودبیماریشونشردید



نبوددیشهاالننه".

 نبود استقالل ذهنیاق،یتیازمصاحبهشوندگانرهبهنسبتبقیهسنرمتریداشتند،ازنبوداسرتقاللذهنری
رن بردهوبهفکراستقاللدربیرونازخانهبودند.درواق رنترلخانوادهبراینافرراد
زیادبودهواحساساستقاللنمیرردند.
م40:9.سالهمیگوید:

"وقتیچندنفرتوخونهساالرباشندحرفهاروهرممریشرینهورانتکرتبره
وجودمیادبرایحفظمرامشهمهترجی میدمبهاسرتقاللمبیررونازخونره



بیشترفکررنم".

دراینجامیتواننتیجهگرفتارثریتزناننمونهتحقیقما،دررنارخانوادهزنردگی
رردهوخودرادرانجامرارهامستقلمیدانند.درواقر ایرنگرروهاززنرانبرهدلیرل
شرایطخاصخانوادگیاصالبهزندگیبهشیوهیرامالمسرتقلوتنهرافکررنکرردهو
وابستشیوالدینبهخودووابستشیخودبهخانوادهرادلیلاص،یزنردگیبراخرانواده
اعالممیرردند.تنهااق،یتیپیازفوتوالدینتنهازندگیرردهویادرسرنینبراالتر
مستقلشدند.دراینمیانتعدادیاززنانرهنسبتبهبقیهسرنرمترریداشرتهانرداز
فقداناستقاللذهنیگ،هداشتندواحساساستقاللنمیرردندودرتال بررایتغییرر
وضعیتخودبودند.
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هویت ناقص
هویتناق

ناشیازهویتتکاملنیافتهوجنسیتتحققنیافتهیزنرانمجررداسرت.

دراینجابایداشارهرردارثریتافرادبهنق

درهویتیابحرانهویتدروجودخود

اشارهرردند؛ودرمقابلاق،یتیتجردرانوعخاصیاززنردگیدانسرتهررهدرمنفررد
مجردنیزماننردهمرهیافررادجامعرهامکرانپیشررفتداردولزومراتجرردبرهمعنری
عقیمماندننمیباشد.



هویت تکاملنیافته
بهزعممشاررترنندگاندرتحقیق،درجامعهیایرانافرادباازدواجوتشکیلخرانواده

بههویتزنومردبودندستپیدامیرنند.بنابراینمنهااحساسمیرنندبههویتزن
بودندستنیافتهواحساسسکونورخوتداشتهونمیدانندقراراستچهنقشریرا
درجامعهایفارنند.درواق ارثریتزنانمجرددرنتیجۀباورهرایفرهنشریودینریو
سنتیودرنتیجهیارتباطبادیشران،ازدواجراشکلمط،وبومشروعزندگیدانسرته،
تکاملورشدخودرادرازدواجدیدهومعتقدندحرالررهشررایطازدواجشرانفرراهم
نشدهاست،هدفازمفرینشخودرانمیدانند.
م40:9.سالهمیگوید:

"مشکالتمنازمدممتنهلرمترهولیمدمیهستمررههمیشرهتروتعطیالتره.
شمااگههمیشهتوتعطیالتباشیخستهنمیشی.حرددارهپینوریروگرولش

میزنندرهانقدربازیمیکنهمخرخرمیشه.چقدرمدممیتونهبنرخهواسره

خود مندارمبراخودممیچرخمتاری؟اینتعطیالتبایدجاییتمامشه
.خستهرنندهشدهاینتعطیالت.مثلرشده.بنشیخوبهولینمیتونیتامخر

تو بمونی!مدرسهخوبهولیتاری؟دانششاهخوبرهولریترارری؟یرهامرر

طبیعی.

مجردبرودنخرو نمریگرذرههررچیرزییرهحردیدارهفرشرته(دوسرت

مشتررمان)همبهمگفتتومشکلنداری؟زندگیتخوبهدیشهگفرتمنرههرر
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چیزییهحدیداره،شمامیتونییهبنهروچولوبشیررههمرهیمرامرزو
داریمرا دوبارهروچولوبشیم،خبامااگرخدانکرردهیرهبنرهایداشرته

باشمرهرشدرافیندارهمثالًداره4دستوپاراهمیرهبزرگممیشره4دسرت
وپابرهخانوادهنشراننمیشند؟2سالششدهر،مهیادنمیشیرره.روالبایرد

طیبشه.رشده.حاالمناحساسمریررنممراتروزنردگیمونداریرمدرجرا

میزنیم.همکارمگفتدیشبن وابیدمازبنشگ،هررد.مشقاشونمینویسه.


گفتمعیبیندارهمیارزد.نیینىباغبانچونگلبکارد،چهمایهغرمخروردترا

گلبرمرد،بهروزوشببودبىصبروبىخواب،گهىپیرایداوراگرهدهرد

مب،گهىازبهراوخوابشرمیده،گهىخار بهدستاندرخ،یده،بهامیردمن

همهتیماربیند،رهتاروزىبروگلباربیند.شماباغبانیردداریردازدیردنگرل

لذتمیبرید.گلپروروندنشببیخوابیدارهخرارترودسرترفرتنداره.

زحمتبیلزدنداره.همهیاینراروباغبانبرایهلب ندمیکنه.

س تیایاینزندگیبهایمزادینیست؟مزادیرومنانت ابنکردم.بهنظرر

منهرچیزیحدیدارد.وقتیمیبینیرهشما15سالازمنروچرکترری.

15سال20سالازمرنرروچکترمدمبرالمممراد زنردگیوتروداریدرجرا

میزنی.چق درمی وایدیشررانرونبینریاگرردانشرشاهنمریرفتریحسررت

زدواجنمیرردیحسرتازدواجرردهها

دانششاهرفتههارومیخوردی،اگها

رومیخوردی.چرامنانت ابنمیشم.چرهعیربوایررادیدارم.ازدواجامرر

طبیعیه.واقعیتزندگی".

هویت جنسیتی تحقق نیافته
هویتجنسیتی،بهپنداشتافرادازخرودبرهعنروانیرکمرردیرازن،اشرارهدارد.در
اصطال روانشناختی،اینمعنایکمعنایبنیادیهستیشناسی(وجودی)ازمرردبرودن
یازنبودن،پذیر جنسیتفردبهعنوانبرساختهیاجتماعی-روانشناختیاسترره
باپذیر جنیزیستشناختیا همراستاست(سفیری)1388،رهیافرتهرایررنش
متقابلبهجنسیت،رمتربرافرادوبیشتربربافتاجتماعیررهدرمنافررادبرایکردیشر
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رنشمتقابلدارندمتمررزاست.بررخالففردگرایرانررهمریپندارنرد،خصر،تهراو
توانمندیهانسبتاثابتهستند،رنشمتقاب،یهامعتقدندرهوارنشهاورفتارهرایمرردم
درپاسخبهبافتاجتماعیتغییرمیرند.بافتاجتماعیشاملسایرشررترننردگاندر
یکمحیطومش صههایمحیطیمیشودرهرنشمتقابلدرمنرویمیدهد(سفیری،
.)1388دربافتاجتماعیایرهویهگریهرایجنسریتیزنران،تنهرادرصرورتازدواج
محققمیشود،تجردمیتواندامکاندستیابیمنانبههویتجنسیتیراس،بنماید.
م40:9.سالهدارایلیسانیمدارکپزشکیمیگوید:

"وقتیدارممیبینمهمسنمنسرشورنارشوهر شبمریذارهوهمرهی
جامعهمیشنداهاننو جانتولیبامنمثلبنۀزنبابارفتارمیرننرد.مرن

نیازندارم!چراقضیهبرامنتمامنمیشه.رِیمناونهمهاسبابیررهخریردم

توهزارتاسوراختوخونهچپندمرمی واماستفادهرنم.مثالًمنسالاولیرره

رفتمسرراریهدستشاه5ررارهایمرولینکیخریردم.رِیاسرتفادهررنمجعبره

هاشونمهمهدارهمیپوسهبرارِی،براری،برارجرا؟مرنهمروندوسرتمرره

دندانپزشکتمامجهازشوهدیهرردبهیکی.منوقتیمیرممیبینموایچره

ظرفخوشش،یدلمنمیخواداینوبراخونهیخودمب رم.چقدرچشرممرو



اینچیزاببندممندلمنمیخوادازخودمخونهزندگیداشتهباشم".

 .1فقدان سرمایه جنسی
ازمنجارههویتجنسیتیزنانتنهادرصورتوجودمرددررنارزنانتحققمییابدو
درصورتجفتبودنبامردی،زنانشیشانتحققمییابد،منهاازنبودسرمایهیجنسی
رن بردهوهویتجنسیتیخودراناق

وتحققنیافتهمیپنداشتند.

م40:9.سالهرارمندبیمارستانمیگوید:

"نیازجنسیفقطبهایننیسترهیهرابطۀفولسکیداشتهباشرییرهوقرت
هاییمیبینیوقتیباجنیم الفحرفمریزنریخی،ریفرر مریرنره

روحیتتابایهجنیموافقحرفبزنی.دنیامثالًخرواهرشرما،دوسرتشرما
بهتبشهقربونتبرمفداتشمیکدرصداثریررهشروهرشرمابهرتبشره
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قربونتبرمفداتشمندارهحتیاگریهاساماسبدهبشهبهیادتمشرماترو



مسموناییولیاگهدوستتبشهبهیادتممیگیمرسی"

 .2نبود شریک جنسی دایم
حتیدراق،یتیرهازطریقصیغهشدنبامردانارتباطداشتند،بازهویرتجنسریتیبره
طورراملتحققنیافتهبودومنهاازنبودشریکجنسیدایمگالیهداشتند.
م40:9.سالهدارایلیسانیمدارکپزشکیمیگوید:

"روندخوبینیستاینکهمدمتوزندگیشیهفردثابترونداشتهباشرهخی،ری
بدهخی،یبدهازاونطرفممجبوری.نیازرونمیشهندیدهگرفت".

دوگانگی احساسات
یکیازسواالتتحقیقحاضراحساسزنانمجردنسبتبهاینسربکزنردگیاسرت.
هرچنددرتعدادمعدودیازمنهامیتوانرضایتیانارضایتیمط،رقرادیردولریبره
طورر،یزناندراینتحقیقاحساساتدوگانهایداشتند.منهاازیرکسرواززنردگی
مجردیراضیوخشنودهستندوازسویدیشراحساستنهراییرررده،دیشررانرابره
ازدواجسفار میرنند.
نتای تحقیقحاضرباتحقیقپیتراستینهم روانیدارد.پیتراسرتینبراشصرتفررد
مجرددرمحدودهسنی25تا45سالمصاحبهررد.نتای نشاندادارثررمنهرادرمرورد
مجردبودناحساسدوگانهایداشتد.منهااظهارنمودندرهتجرد،فرصرتهراییبررای
پیشرفتشغ،یشانایجادرردهاست،زیرامیتوانستندتمامعالقهوتوجهخودرابررار
متمررزرنندوبهطرورر،ریازمزادیواسرتقاللبیشرتریبرخرورداربودنرد.ازسروی
دیشرمنهادشواری تجردوتحملرن انزواوتنهایی،دردنیایی ررهبیشرترمردمهمسرن
منهاازدواجرردهاندراتصدیقنمودند.درمجموعبیشترافرادموردبررسیفشراربررای
ازدواجرردنرازیادترازانشیزههایمجردماندنمیدانستند(پیتراستین،بهنقلازگیدنز،
.)454-453:1383

63

پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد

م69:1.سالهدبیربازنشستهمیگوید:

"دلمنمیخواستازدواجرنم،درزندگیراحتم،اصالراج بهشکلزنردگیم

درصورتتنهلفکرنمیرنم،فکرمیرنمزندگیمهمینه،میگماگهازدواج

رردهبودمیارومعتادبودچی!میگمخداروشرکر،خواسرتخردابروده،در
صورتتنهلشکلمشکالتمعو

میشرد.اطرافیرانمترنه،مخی،ریازمرن

راحتترنیستند،ازمقایاندلخوشیندارمرهب واممقاییرنارمباشه.مقایون

خودخواهند،ولیتو(مصاحبهگر)ازدواجرن.اگهموقعیتیپریشمریمیرد
ازدواجرن.هیچوقتبهاطرافیانمنمیگمازدواجنکنیرد،مرنخرودمباعرب

شدم2تاخواهردیشمازدواجرنند!"

احساسات منفی ناشی از تجرد
زنانمجرددردورههاییاززندگیاحساساتیچونافسردگی،غم،تنهایی،بیانشیزگری،
ناامیدی،نشرانیازمینده،پوچی،بیهدفی،ترسراتجربهرردهاند.
تنخیردرازدواجسببمیشودرهافرادتمایالتطبیعیخودرابهتدری ازدسرت
داده،دچارافسردگیوانزواشوند.اگرازدواجبامعیارهرایصرحی وهمرراه براعالقره
انجامشود،درج،وگیریازبروزافسردگیمؤثراست.گفتهمیشرودافررادیررهازدواج
رردهاندباخطربسیاررمتریبرایابتالبهبیماریروانیبهخصوصافسرردگیروبررو
هسررتند.بررهعنرروانمثررالنتررای تحقیررقرویرراروچررکانتظررارومحمرردق،یزادهنشرران
داد"میانشینافسردگیدربینزنانمجررداززنرانمتنهرلبراالتراسرت"[.]13درایرن
تحقیقنیزاحساساتیچونافسردگی،تنهاییوغمدربینزنانمجرددیدهمیشود.

م50:3.سالهمیگوید:

"بزرگترینمشک،متنهایی،خی،یشدید.براخرواهرامهمسرنیم.خی،ریبراهرم
مهربانیمولیزیادروحمروارضانمیرنه.یه8،7سالیتعداددفعاتیرهگریره

میرنمزیادشده.خی،یس ته،دورانبدیه،چونمدمتاجوونهبرههریچرری
نیازینداره.مناصالنیازیاحساسنمیرردم".
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 ترس از تنهایی در آیندهب شیازنشرانیوترسزنان نسبتبهمیندهمربوطبهزندگیبردونهمسرریرامرادر
است.زنان نمونه تحقیقازاینرهدردورانرهولت،رسیرنارشاننباشدابرازنشرانی
یرردند.
م
م38:13.سالهرهدررنارپدرومادرخودزندگیمیررد،میگوید:

"بااینکهعاشقتنهاییماینکهشایدتنهاچیزیرهتوزندگینشرانشباشرمرره
یهروزیاگهتکیهگاهیب وام،زمانیرهبهشنیازداشرتهباشرمرسریدورو



برمنباشه".

 ترس از مشکالت اقتصادی در آیندهنشرانیبابتمشکالتاقتصادیدرمیندهب شدیشریازاحساساتمنفیزناننسربت
بهتجردرابازگومیررد.زناننمونهتحقیقازاینکهدرمیندهنتوانندازعهدهیم رارج
زندگیبرمیندویامجبوربهدرخواستحمایتمالیازدیشررانشروند،ابررازنشرانری
رردند.
م50:15.سالهدارایمدرکدیپ،ممیگوید:

"مهمترینمشکلتوزندگیمجردیبعضیوقتهراررهبررامپریشمیراد،بره
خصوصبعدازفوتپدرمنیازمالیواینکهبعدازاینکهمادرمنباشهمیتونم



زندگیخودمروتامینرنمیانه".

 احساس محرومیت ناشی از تجردمفهوممحرومیتنسبین ستینبارتوسطرانسمنساختهوپرداختهشردوبعردازوی
یتزاری()1979ازاینتعریفاستفادهرردوفرمولیریاضریبررایدرممردطبرقنظریره
محرومیتنسبیارائهداد.بهطورر،یمحرومیتنسربیبرهاخرتالفمرابینانتظرارات
ارزشیوقاب،یتهایارزشیاشارهداشتهومبتنیبرپنداشتهاوتصوراتیاسترهبرر
اساسمقایسهاجتماعیپدیدمیمید(ربانی.)1390،
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مطالعاتاخیرنیزنشاندادهاندره"خواسرتن"و"خرودرامسرتحقدیردن"بیشرتر
شرطهاییروانشناختیاندرهموجداحساسمحرومیتنسبیهستند".خواسرتن"
پیش 

بهمثابهمرزوییبرایداشتنراالویافرصتیخاصو"مستحقدانستنخود"،احساس
شایستشی،برایرسبمنراالویافرصتتعریفشدهاست.دراینصورتافرادموقعی
محرومیتراتجربهخواهندرردرهاحساسرنندبیننتای واقعیونتای مروردانتظرار
ناسازگاریوعدمهماهنشیوجوددارد.بهس ندیشر،احسراسرننردررهبریننترای 
واقعیونتایجیرهاستحقا منرادارند،ناسازگاریوجوددارد(ربانی.)1390،

 .1احساس محرومیت ناشی از نبود همدم
دغدغه یاص،یزنانمجرردنبرودهمردم،همرراهوهمسرریررهدرمواقر تنهرایییرا
گرفتاریبتوانندبااودرددلرنندوازویرمکبشیرنداست.ایرنوضرعیتبیشرتراز
طریقمقایسهیوضعیتزنانمجردبادیشرانپیشمیمید.
م40:12.سالهدندانپزشکمیگوید:

"مهمترینمشکلیکیاینهرهادمتوزندگیشنیازدارهیکیپیشرشباشرهرره
همراهشباشه،سکیتوازدواجالویتچندممهبیشتررابطرهعراطفیواینکره



یکیهمراهمباشهبراممهمه"

 .2احساس محرومیت ناشی از نداشتن فرزند
محرومیتازداشتنفرزندنیزیکیازع،لایجاداحساسراتمنفریناشریازتجررددر
میانزنانمیباشد.براساستعاریفجدید،پدرومادرشدنچیزیفراترازصرفبره
دنیاموردنبنهاست.پدرومادربودنبهفرایندیاشارهمریرنردررهدرمنیرکفررد
بزرگسالهویتجدیدیپیدارردهورابطهایخاصبارودکیرارودررانپیردامری
رند.درواق والدشدن،پیدارردنیکنقشاجتماعیجدیداستررهتغییرریمهرمدر
زندگیوهویتفردمحسوبمیشود.
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"االناحساسمیرنمچقدراشتباهرردم،خرداقرانونازدواجروگذاشرته،بره
سنیمیرسیمیبینیواقعانیازبوده،بایدبنهداشتهباشی"

احساسات مثبت ناشی از تجرد
تجرد،هموارهبااحساساتمنفیهمرراهن واهردبرود.بسریاریازمصراحبهشروندگان،
تجربهاحساساتمثبتیراگزار نمودهاند،

 احساساتی چون رضایت ،آرامش ،رهایی ،آزادی ،استقالل و خودمختاریم41:6.سالهدانشجویدرتریمیگوید:

"مسئولیتزندگیمتنه،یندارم،تعهدبرهشروهروبنرهنردارم،وقرتمبررای

خودمه،دلواپسیبراخانهرفتنندارم،صب هاترالحظراتمخررمریخروابم،



نمیخوامبنهوشوهرراهبندازم".


 تاثیر تجرد بر باورهای مذهبیزندگیتنهاوبدونازدواج،منجربهرازونیازبیشترافرادباخدامیگردد،درواق این
افرادبهدنبالف،سفۀزندگیخودهستندونشر هایعرفانیخاصیبرهزنردگیخرود
دارند.
م50:3.سالهدبیرریاضیمیگوید:

"میگممدممذهبینیستم،ولیواقعابهخدانزدیکم،باخداحررفمریزنرم،
خودمودلداریمیدم.سعیمیرنمخودموبهخرداوائمرهوصرلررنم،اینرا

خی،یمرومممیرنهوگرنهداغونمیشدم.چونهرچیج،وترمیرهاحسراس





رمبودبیشترمیشه".
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 .6بحث و نتیجهگیری
پهوهشحاضرباهردفدرکتجربرهزیسرتهزنرانمجررد،دربرارهتجرردبرهبررسری
احساسات،نشر هاوتجربه15نفراززنرانمجرردشرهرتهررانمریپرردازد.تح،یرل
تفسیرییافتههایحاصلازمصاحبههادرسهدستهاص،یبهصورت:اسرتقالل،هویرت
ناق

ودوگانشیاحساساتطبقهبندیشد.
باوجودتفاوتهاییرهدرع،لتجردزنانمشاهدهگردید،ارثرزنانبراخرانوادهو

بهخصوصبامادرشانزندگیمیرردندودرمواردیتنهاپیازفوتپردرومرادرو
درسنینباالبهاستقاللعینی(زندگیبدونحضورخانواده)رسیدهبودند.درواق زنان
مجرددراینتحقیق،تازمانحضورپدرومادر،بیشترینارتباطتشانبراخرانوادهبروده
است.البتهالزمبهذرراستبرخیافرادیهمرهباخانوادهارتبراطداشرتند،صرمیمیتی
میانخودوخانوادهحینمیرردندودرددلوحرفهایمحرمانۀخودرانهباخرانواده
ب،کهبادوستانشانمطر می رردند.احسراسدلسروزیوتررحمنسربتبرهپردروبره
خصوصمادر،ترسازتنهاییمنها،ووابستشیخانوادهبهایشان،باعبعدماسرتقالل
عینیارثریتزناننمونهازنظرخودایشانبود.ولیدرمیاناینگروهاززنان،ارثریت
احساساستقاللذهنیمیرردندومعتقدبودندرهاینشرایطبنابهخواسرتش صری
برایشانفراهمشدهودرصورتتمایلمیتوانندتنهازندگیرنند.برخیدیشروالدینی
بهروزداشتهرهمنهارادرانجاماموررامالًم تاردانستهوباداشتناعتمرادبرهایشران،
هاایجادنکردهانرد.تنهرااق،یتریازعردم

واستقاللمنهادرتصمیم 
گیری

خ،،یدرمزادی
استقاللذهنیرن بردهودرتال برایتغییررشرایطشرانبودنرد.درواقر بررخالف
تصورمامبنیبررهمبسرتشیمیرانتجرردومزادی،برخریاززنراناحسراسمزادیو
استقاللنکردهوتجردبرایمنهامحدودیتایجادرردهاست.
احساساتدوگانهمفهومدیشریبودرهازگفتههایمصاحبهشوندگانبرهمندسرت
یافتیم.زنانازیکطرفاحساسمزادیورهاییمریرردنردوازطررفدیشررحری
رمبودداشتندواینسبکزندگیراتوصیهنمیرردند.نکتۀمهممناسترهع،یرغرم
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سبکزندگیهایمتفاوتزنان،ارثریتمنهانوعیاحساسمحرومیتازنداشتنهمردم
وفرزندداشتند،برخیازمنهابامقایسهخودبادیشرزنانجامعه،احساسنارضرایتی
ومحرومیتمیرردند.
هویتناق

وهویتجنسیتکاملنیافتهدرمیانارثریرتزنرانمروردمطالعرهبره

چشممیخوردرهدرمنهاحیدرجازدگیویکنواختینسربتبرهزنردگیراایجراد
رردهاست.زنان،زندگیخودراهمانندزندگیرودریفر

مریرننردررهاگرررشرد

نکندوبزرگنشودهمهنشرانوضعیتاوشدهورسیازررودریاواحسراسخروبی
نداردودراینمیاننیززناناحساسمیرنندبهتکاملنرسریدهوبرزرگنشردهانرد.از
سویدیشراغ،بزنانبهدلیلفقدانسرمایهجنسیازشررایطخرودناراضریبودنردو
اق،یتیرهبهعقدموقتمردیدرممدهیابامردانروابطگرذراداشرتندازنبرودشرریک
جنسیدایمگالیهمیرردند.

ترسازهویتم دو رامیتوانبااستفادهازمفهوم"دارننگ"گافمننیزتبیرین

ررد.براساساینمفهومهرجامعهایدارایارز هاومالکهاییبرایارزیرابیافرراد
وقراردادنمنهادرس،س،همراتباست.هراندازهرهفردیازاینمالکهافاص،هداشته
باشدبایدمتحملبدنامیولکهننشیشودرهجامعهبهاونسربتمریدهرد.درجامعره
ایرانع،یرغمسرعتباالدرمسیرمدرنشدن،رهبهویههدربعدفرهنشیمنبریشاز
ابعاددیشربهچشممیخورد؛تجردبهویههبرایزنان،متحمرلنروعیهزینرهازسروی
جامعهاسترهممکناستباترحموسرزنششروعشودوتابردنامخوانردنولکره
ننگشمردنادامهپیدارند.اینخدشهواردشدهبرهویتفرردازیرکسروصررفابره
خاطرتشکیلخانوادهندادن(فاررازجنسیتفرد)استوازسویدیشربهخاطرعردم
برعهدهگرفتننقشزنبودنومادربودن.تحقیقاتمنتشرشدهنشانمریدهنردحتری
درمواردیرهزوجیبههردلی،ینمیتوانندبنهدارشوندجامعرهزنرامقصرراصر،ی
میداندبههمینخاطرزنبیشترازسویجامعهوخرودمروردسررزنشوفشرارقررار
میگیرد.تحقیقاتبیشتریالزماستتاتبیینشودمیامردانهرگزازدواجنکردهررهدر

مرح،هتجردقطعیبهسرمیبرندنیزبهاندازهزنانهمسانخودمتحملفشاراجتماعی
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میشوندیاخیر.شایدبتوانپیشبینیرردجامعهبهطوربالقوهممادگیبیشرتریبررای
سرزنشرردنومتهمشمردنزناننسبتبهمرداندارد.
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