
ازدواج تأخير پديده  

 کتر علی اصغر عیسی زادهمجموعه مقاالت دکتاب از  

 2931 نظری تشاراتان

 378-055-183-535-5شابک:

 با آمدیدر وضعع  بودن نامناسعع  زندگی، هایهز نه مسعع، ، شععرا  )  اقتصعادی  آشعتتيی  ، جاميه در تيهدات و باورها تضعيی  

 به اهمیت و عروسی جش  مخارج و سنيی  جهیز ه مهر ه، های زمینه در ازدواج و زندگی هایهز نه تماماً که زندگی هایهز نه

 دیاقتصا وضيیت ميتبر، شعغ   عالی، تحصعیلی  مدرك دارای مانند آ نده همسعر  از انتظارات و توق ( کندمی بیشعتر ... و تجمالت

 بشر ت جاميه ک  در واق  در و ما جاميه در( ازدواج تأخیر) پد ده ا   ظهور عام  همه...  و روحی و عاطتی نیازهای تأمی  خوب،

 و اهتيبیر پد ده ا   خصوص در هسعتی   ظهور نو پد ده ا   شعاهد  صعنيتی  فرا  افته توسعيه  هایکشعور  در حتی اکنون و شعده 

 رد موجود ادبیات و مناب  بررسی. است شعده  اجتماعی و اقتصعادی  صعاحبنظران  جان  از مرتبطی گاهاً البته و متنوع هایتتسعیر 

 اصلی عام  چند   در ر شه حاضر حال در ازدواج تأخیر که دارد آن از نشان مطاليات و تجربیات همچنی  و ازدواج تأخیر زمینه

 اجتماعی مسئله استشناختی جاميه دال   بر حقیر ا   تأکید عمده که دارد شعناختی  جاميه خصعوص  به و اقتصعادی  اجتماعی،

 با تنگتنيا پیوندی که جد دی جا ياه جاميه در آن جد د جا ياه قدمت به تقر باً و اجتماعی علوم ادبیات در ظهور نو متهومی

 رد است جاميه در جميیتی و اجتما ی ، ميرفتی ، بنیاد   تحول نوع سه مرهون آگاهیخود ا   که دارد انسان  افت  آگاهیخود

 نمود  می زندگی گذران خود کشور در خود خاص غرور با البته دغدغه بدون و آرامش با ما که زمان آن دور چندان نه روزگارانی

 صلح در د يران کار به کاری داشت  بدون زمی  مغرب اتتاقات ار غاف  و بود دادن روی حال در عظیمی تحوالت آبها سوی آن در

 به و بيیرند آسمان از را خود نياه و کنند استتاده خود عق  از بودند گرفته تصمی  زمی  مغرب مردمان. کرد  می زندگی صعتا  و

 اب که شدند مصم ( قیاس روش. )برسعند  زمی  مث  جز ی چیزهای به آسعمان  مث  کلی هایچیز از آن،ه جای به و بدوزند زمی 

 به ار عل  جوهره نياه نوع ا  ( استقرا ی روش. )سازدمی را امر آن کلیت که کنند کش  را قوانینی امور جزئیات در شعدن  بار ک

  ا  البته بودند آنها بر حاک  قوانی  دنبال باشععند هاپد ده عل  دنبال ا ن،ه جای به پس آن از سععادگی همی  به و آورد وجود

 و هاشورش اصالحات، ها،انقالب ظهور. بود کار آغاز تازه ا   و گذاشت غرب روز آن جاميه بر ز ادی اثرات و نبود ایساده موضعوع 

 متر  ک و شد اجتماعی و سیاسی صعنيتی،  علمی، د نی، هایانقالب از و تر نی آمدن وجود به باعث که بودند دال لی هانظمیبی

 که ندگیز شرا   بهبود با باشند داشته توانندمی قدرتی چه باشند ه  با اگر که شدند متوجه ا ن،ه و بود مردم باوری خود آن آثار

 تجميی نیز خودمان کشور ا   در بل،ه غرب در نه زندگی از عمومی انتظارات سطح رفت  باال با و بود جد د عل  میوه و محصعول 



 با فراوان هایآدم دادن قرار ه  کنار شععد سععراز ر هاشععهر سععمت به متتاوت هایسععنت و هافرهنگ با مختل  اقشععار از هولناکی

 وزگارر اند شمندان از برخی مذکور وقا   پیوست  ه  به با اثنی ا   در و دارد د يری ح،ا ت تنها ی به خود مختل  هایفرهنگ

 یزندگ به نسبت خود عق  و برداشت از آنچههر روزگار دستان به قل  و شعدند  شعناسعی   جاميه نام به جد د علمی تدو   ف،ر به

 و آرامش در که ما. نمودند تدو   خاصی هایآئی  و دادند زندگی نوع به سو ی و سعمت  و آورده در تحر ر به پنداشعتند می مردم

 و هایآئی  ا    تدر ج نداشتی  ه  شناسی جاميه و جاميه بينوان ایمسئله مرات  به نداشتی  را ا نها از هیچ،دام صعتا  و صعلح 

  ا  نه ما د ير حاال و کرد تسخیر را ملت فرهنگ و سن  و عادات جای ک  ک  مدرنیزاسیون هاامروزی قول به  ا نو  پد دهای ا  

  بی که شد ا نيونه و شد   مبتال ساختی متيادل عارضعه  به نها ت در و(  مانده آنجا از رانده ا نجا از)  وری آن نه و شعد    وری

.  و  ش می واق  خود بودن ناپا دار به بیشتر ما که سالهاست ا   در اکنون و زد   ميلق شدن س،والر و شدن د نی و شدن ملی

 هیچيونه عل  ا   دارند اعتقاد و پندارندمی واراداتی عل  را شععناسععی جاميه عل  زمی  ا ران روز به نظران صععاح  از بسععیاری

 رد بزرگوار نظران صاح  ا   آن،ه عج  جای و نیست سعاز  کار ا   و ندارد ما ف،ر طرز با و ما گذشعته  با ما فرهنگ با سعنخیتی 

 آن با ست می مرضی هر درمان برای مرسوم آنچه.نما ندمی ان،ار را آن و ت،می  را خود علمی مدارج زمی  مغرب همان عل  سا ه

 تهگذش اشتباه هزاران متوجه هاآدم و داده جواب بدرستی را مجهوالت از بسیاری عل  امروزه. کرد  ابیر شه و تشخیص بدرستی را

 به و اند کرده بسیار تالش زندگی کیتیت بهبود برای انسانها که شعده  آن نتیجه و اندشعده  خود ابداعات و اختراعات انواع در خود

 ، مش دچار که سالهاست خود مينو ت و ميرفت در انسانها ولی. است شده بشر ت نصی  شماریبی عا دات کار ا   در  درستی

 استکج  ولی  است بسیار حرفها آموخت با د که از را ز ست  چيونه ا ن،ه. است رفته دست از را عصار اندك اندك واق  در و شده

 اگر و بازدمی را خود رنگ ميرفت و ادب متاسععتانه رود، می پیش سععیاسععت و صععنيت و دانش چه هر ادب، و ميرفت جو نده آن

 تحوالت ا   مقاب  در ما همه. انسعانهاست  ارزشعی  نظام تغییر آن دلی  رفته، بی  از انسعانها  پاك هایخصعلت  از بسعیاری  اکنون

 خود هایاستراتژ  در با د جاميه بزرگان میرسد نظر به. ماست از فراتر بسی حاکمیت و جاميه مسئولیت طبیيتا و  هستی  مسئول

 خصععوصععی حر   و رابطه به حاکمیت و دولتها ورود ازدواج پد ده تاخیر دال   عمده از  ،ی ا نجان  منظر از. نما ند نظر تجد د

 .است موجود موان  آش،ارتر   از  ،ی( خانواده تش،ی  و ازدواج) حوزه ا   در سخت سر مقررات و قوانی  تدو  . انسانهاست


