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خرداد ۹۳ بود که در راســتای تحقق افزایش جمعیت، طرح ها و برنامه های 
متفاوتی ارائه شــد و در آنها توجهی به مجردها نشده بود. در آن زمان گفته شد 
کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اســالمی طرحی تهیه کرده که در صورت 
تصویب نهایی آن در صحن مجلس، ســازوکارهایی برای تأمین مسکن متأهالن 
اندیشیده شده و دولت، مکلف به تأمین حداقل ۵۰ درصد هزینه ازدواج جوانان 
می شود؛ همچنین استخدام افراد مجرد در هیئت  علمی دانشگاه ها و در آموزش 
و پرورش به عنوان معلم ممنوع می شــود. شاید زمزمه های ابالغ شرط تأهل در 
امور اســتخدامی و ســایر فعالیت های دولتی، در آن زمان به  طور جدی شنیده 

شده؛ اما پیش از آن نیز برخی فعالیت ها به  شرط تأهل امکان پذیر بود.
«حدود سال ۸۱ بود؛ بیست ســال پیش. تازه فارغ التحصیل شده بودم. رفتم 
دنبال مجوز برای مؤسسه فرهنگی. تمام مدارکم کامل بود غیر از یه مسئله: اونم 
این بود که متأهل نبودم. اون موقع هم طبق دستور دفتر ریاست جمهوری مجوز 
مؤسسات فرهنگی-هنری فقط به افراد متأهل داده می شد. حداقل در اون زمان 
این طــوری بود. یادمه اون موقع اعتراض کــرده بودم که خب یه فرد مجرد باید 
بتونه برای خودش یه کســب وکاری داشته باشــه که بعدش متأهل باشه؛ ولی 

خب به نتیجه ای نرسیدم چون متأهل نبودم!».
این قوانین و امتیازهایی که بیشــتر به اهرمی بــرای ایجاد نابرابری اجتماعی 
شبیه هستند، در حالی تدوین می شود که نقش و اهمیت نیروی انسانی متخصص 
در فرایند تولید و ارائه خدمات در تمام جهان ثابت  شــده است. این موضوع هم 
پوشیده نیست که ایران، کشــوری با جمعیت غالب جوان است؛ جوان هایی که 
امروز، بیشتر از سایر اقشــار جامعه با بحران های اقتصادی و مشکالت معیشتی 
دست و پنجه نرم می کنند. آن طور که در بســیاری از گزارش ها دیده شده، حدود 
پنج میلیون مجرد در کشــور وجود دارد و دهه شصتی ها رکورددار تجرد قطعی 
هســتند. در دانش جمعیت شناســی، واژه تجرد قطعی بــرای جمعیتی به کار 
گرفته می شــود که بدون حتی یک  بار ازدواج، وارد ســن ۴۰ سالگی شده اند و از 
آنجا که احتمال مجرد ماندن این افراد بســیار بیشتر از ازدواج است، در محاسبه 
شــاخص تجرد قطعی از آمار این بخش از جامعه بهره می برند و ورود به ســن 
۵۰ ســالگی احتمال ازدواج را تقریبا به صفر نزدیــک می کند. همان گروهی که 
امروز ۴۰ ســالگی را تجربه می کنند، همان نســلی هســتند که کودکی و دوران 
تحصیل ابتدایی شان، با هشت سال دفاع مقدس و فشارها و تنش های آن دوران 
همراه بود. بعد از آن، در بحران های پس از جنگ رشد کردند و به دانشگاه ها که 
وارد شــدند، روزبه روز زیر سایه فشارهای اقتصادی و تحریم ها، با افزایش قیمت 
و دورشدن از رؤیاهای شان مواجه بودند. همان قشری که به هر سختی و تالشی 
که بود، شــغلی پیدا کردند و اماو اگرها برای استخدام و امنیت شغلی شان آغاز 
شد. دقیقا همان نسل که رکورددار تجرد قطعی هستند، امروز با امتیازدهی هایی 
برای افراد متأهل و فرزندآوری روبه رو شــده اند؛ یعنی انگار که خود مسبب این 
شرایط بودند و ناچارند تاوان آن را بدهند یا اینکه به اجبار و با دست خالی، بدون 

مسکن و هیچ امکاناتی ازدواج کنند.
باید خودمون تاوان نبود شرایط ازدواج رو هم بدیم

«بابــام کارمند بود. مســتأجر بودیــم. یادمه که با کلــی وام و قرض و بدهی 
تونستیم خونه بخریم. منم سربازیم تموم شده بود، تازه رفته بودم دانشگاه. کلی 
خوشحال بودم که بعدش می رم کار پیدا می کنم و یکم به بابام حال می دم. مثال 
فازم این بود که دیگه من نون بیار خونه بشــم. دانشگاه که تموم شد، رفتم دنبال 
کار. کار پیدا کردم اما نهایتش کفاف خرج خودم رو می داد. اون موقع با ماشــین 
بابام توی آژانــس هم کار می کردم. دیگه آروم آروم تــوی کار خودم جا افتادم. 
عاشــق بچه و زندگی مشــترک بودم. تصمیم گرفتم پس انداز کنم خونه بخرم و 
ازدواج کنم. پس انداز هم کردم اما انگار خونه خریدن مثل سایه شده بود. هرچی 
می دویــدم اون هم دورتر می شــد. از واحد صدمتری تــوی محله خودمون (ما 
خیابون کارگر می شینیم. نزدیک میدون انقالب) همین طوری سال به سال، محله 
به محله رفتم پایین تر. نشــد که نشــد. تا میومد معامله جور شــه، یه داستانی 
می شد یا یه خرجی میومد روی دســتمون که واجب بود. اینا توی حرف راحته، 
شما فک کن دارم از ۲۰ سال زندگی حرف می زنم. من ورودی ۸۰ بودم دانشگاه. 
اگه همون ۲۲، ۲۳ ســالگی می تونســتم زن بگیرم، االن بچه  ام ۱۶، ۱۷ ساله بود. 
االن اما بدون بچه، بدون زن و زندگی خودم ۳۹ســاله شدم. هنوز هم استخدام 
رسمی نیســتم، قراردادی ام. نه اینکه ناراحت باشم که رفیق متأهل امتیاز برای 
رسمی شــدن داره ها اما خب زور داره دیگه. اینجا هم باز باید تاوان اینکه شرایط 

نداشتم ازدواج کنم رو خودم بدم».
اینها صحبت های مجتبی ا ســت. ۳۹ ســال دارد و کارمند منابع انسانی یک 
اداره دولتی اســت. او عاشــق تشکیل خانواده اســت و هنوز در این سن شرایط 
ازدواج برایش فراهم نشده و امروز شاهد نابرابری  ای است که امتیاز تأهل بین او 

و همکارش ایجاد کرده است.
«امیرمحمود حریرچی»، جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه، پیش از این در 
گفت وگویی درباره چرایی مجردماندن می گوید: «طبیعتا همه انســان ها به دلیل 
ویژگی های طبیعی، اجتماعی و غریزی دلشان می خواهد تشکیل خانواده بدهند 
و از زندگی کنار همسرشــان لذت ببرند؛ این طور نیســت کــه بگوییم جوانان ما 
تمایلی به ازدواج ندارند، اما وقتی به شــرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نگاه 

کنیم، متوجه می شویم چرا آنها از ازدواج گریزان هستند».
امــروزه در جهــان، جوانی جمعیــت به عنوان یکی از شــاخص های مهم و 
اساسی توسعه به  شــمار می رود و کاهش رشد جمعیت و روند پیری، تهدیدی 
بــرای جوامع قلمداد می شــود. این نــگاه در ایران با دو معضــل جدی روبه رو 
اســت؛ یکی جمعیت جوانان مجرد که با توجه به اوضاع نابســامان اقتصادی 
ازدواج نکرده اند و در حال عبور از ســنین جوانی و فرزندآوری هستند و دیگری، 
خانواده هایی که باز هم به  دلیل مسائل اقتصادی، یا فرزندی ندارند یا تک فرزندی 
را انتخاب کرده اند. این دو مورد در آینده ای نه چندان دور رشد جمعیت را منفی 

خواهد کرد. در این میان، طرح های بســیاری ارائه شده که به ظاهر برای تسهیل 
ازدواج جوانان اســت، اما عمال شــرایط جوان ها برای اســتفاده از آن تسهیالت 

نادیده گرفته شده است.
بدون حمایت چگونه ازدواج کنم؟

«واقعــا چرا وام ازدواج داریم وام تجرد نداریم؟ یعنی می خوام بگم من اول 
باید بتونم وام بگیرم یک ســری امکانات اولیه داشته باشم که بتونم ازدواج کنم 
دیگه. خب حاال شــما فکر کن یکی اومده خواستگاری من و خیلی خوشبختم و 
اون طرف مشــکل خونه نداره، من که نمی تونم بهش بگم اول بیا ازدواج کنیم، 
با کلی دردســر وام بگیریم بعدش من برم جهیزیه بگیــرم. تازه اگر از لحظه ای 
کــه برای وام ازدواج اقدام کردم تا وقتی که می خوام برم خرید قیمت ها جوری 
نباشه که هیچی نتونم بخرم. حاال من دخترم، هیچی. برادرم با اینکه پسر عالف 
و بی کاری نیســت اما حتی اگه بخواد یه دســته  گل بگیره بره خواســتگاری باید 
برنامه ریزی کنه که حقوقش برســه برای خرید دســته گل. واقعا این پســر نباید 

شرایطی براش فراهم شه که بتونه مثال وام پیش از ازدواج بگیره؟».
مینا، دانشجو است و یک برادر دارد که تحصیلش تمام شده و شاغل است و 
در سن ازدواج. به باور او، تمام تسهیالتی که برای ازدواج فراهم کرده اند، به درد 
قبل از ازدواج نمی خورد و باز هم نیاز اســت یک جوان پشــتوانه مالی محکمی 

داشته باشد تا بتواند ازدواج کند.
مســکن مهر و در ادامه آن طرح مســکن ملی، از دیگــر اقداماتی بود که در 
راستای تسهیل خانه دارشــدن افراد شکل گرفت؛ اما افرادی که ازدواج کرده اند 
و باز هم هیچ نشــانه ای از حمایت جوانان مجرد نبود. نه اینکه نباشــد، بود، اما 
به شرط تعهد برای متأهل شدن؛ «بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی مردان 
مجرد باالی ۲۳ ســال که در سامانه نهضت ملی مســکن ثبت نام می کنند، باید 

تعهد محضری برای متأهل شدن بدهند».
منیره، ۳۴ســاله و مجرد اســت. در واقع به نوعی سرپرســت خانوار است؛ با 
مــادرش و برادر کوچک ترش زندگی می کند که تأمین هزینه ها و معاش خانواده 
بر عهده او است. «االن دوستام مسکن مهر ثبت نام کردن. کلی با بدبختی پولش 
رو هم جور کردن. اما تعهد دادن متأهل بشن تا خونه به نامشون بشه. خب اومد 
و نتونستن متأهل بشن. اصال مِن دختر مگه می تونم برم کسی رو مجبور کنم بیاد 
با من ازدواج کنه؟ واقعا به نظر من این توهینه که مِن مجرد رو کسی آدم حساب 
نمی کنه. یعنی چی تعهد بدم که تا فالن تاریخ ازدواج می کنم؟ بعدش مگه من 
آدم نیستم که دارم کرایه خونه و خرج زندگی مادرم و برادر کوچیکم رو می دم؟ 
یعنی نباید به عنوان سرپرســت خانواده حق اســتفاده از تســهیالت رو داشــته 
باشــم؟ حتما باید ازدواج کنم تا حساب بشــم؟ باورت نمی شه که مدام نگرانم 
نکنه دوســتم به خاطر تعهدش یه ازدواج اشتباه بکنه. خب آدمیزاده دیگه. یهو 
می بینــه کلی پولش مونده رو هوا، می گه بذار ســریع یه تصمیمی بگیرم. واقعا 
باورم نمی شه این مدل شرط ها رو برای آدم ها گذاشتن! انگار شخصیت نداریم».

رؤیا نیز شــهروندی ۲۵ساله و مجرد اســت که پس از تحصیلش در دانشگاه 
تهران، در همین شــهر شاغل و ساکن شــده است. به گفته خودش، بیش از پنج 
ســال اســت که خودش به تنهایی مخارج زندگی اش را تأمین می کند. او پارسال 
برای کمک به حل مشــکل خانواده اش، به  دنبال دریافت وام بانکی بود. «رفتم 
بانک می گم وام می خوام. ضامن، معرفی نامه، کســر از حقوق، همه چی داشتم. 
همــه مدارکــم آماده بود. به من گفت سرپرســت خانــواده ای؟ گفتم نه. گفت 
متأهلی؟ گفتم نه. می گه پس برای چی وام می خوام. نمی تونســتم باور کنم که 
به عنوان یه آدم مجرد هیچ حقی ندارم. اصال به چشــم نمیام. واقعا احســاس 
می کــردم یه بار ناقصم توی جامعه که بایــد ازدواج کنم و خودم رو کامل کنم. 
نمی گم ازدواج بده ها، اما خب واقعا چرا مِن مجرد نباید داخل آدم حساب شم؟ 

حتما باید ازدواج کنم تا منو به عنوان یه آدم بالغ به شمار بیارن؟».
حتما ایرادی داره که تا االن ازدواج نکرده!

گرچه مجردماندن دختران مانند مجردماندن پسران به  دالیل بسیاری ازجمله 
دالیــل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بســتگی دارد و زنان مانند مردان ممکن 
اســت فردی هم سطح خود پیدا نکنند اما جامعه بیشتر به زنان انگ می زند. این 
زنان مجرد هســتند که از سنی به  بعد با عنوان های ناخوشایندی مواجه هستند 
و حتی بســیاری از خانواده ها برای فرار از همین انگ، دخترانشــان را به هر نوع 
ازدواجــی مجبور می کننــد. معموال زنان هرگز ازدواج نکــرده با این انگ مواجه 

هستند که «اگر ایرادی نداشت حتما باید ازدواج می کرد».
«بــه نظرم بیشــتر از فضاهــای اداری، مجردبــودن از نظــر فرهنگی و توی 
فضاهای خانوادگی مشکل ســازه. یا بهتره این طوری بگم، چیزی که االن اومدن 
دست گذاشــتن روش، پیش از این توی بحث فرهنگی مورد آسیب بود. معموال 
افراد مجرد به رســمیت شناخته نمی شــن. یعنی یه دختر یا پسر مجرد ۴۰ساله 
هنوز مستقل و بالغ حساب نمی شه. انگار که هنوز اطرافیانش اونو بچه می بینن. 
ولی یه خانم یا آقای ۲۸ساله متأهل، کامال یه شخصیت مستقل حساب می شه. 
نمی گــم مجردبودن خوبه یا بده ها، اما انــگار اصال مجردها توی خانواده ها فرد 
بالغ حساب نمی شن، چه برسه به اینکه بخوان درمورد شهروندبودنشون حرفی 
بزنــن. االن وقتی میان می گن مســکن ملی رو به مجردهــا نمی دیم، انگار اون 
پســر یا دختر مجرد آدم نیست یا مثال جرم کرده که مجرد مونده و باید تا زمانی 

که ازدواج نکرده تاوان مجردبودنش رو برای استفاده از تسهیالت دولتی بده».
این صحبت های اســتاد دانشــگاهی اســت که بــه  گفته خــودش، در میان 
دانشجویانش افراد بسیاری هســتند که قابلیت های باالی علمی و عملی دارند 

اما در نگاه خانواده یا اطرافیانش، به  دلیل مجردبودن مورد تأیید نیستند.
وقتی صحبت از تبعیض و نابرابری شــرایط به میــان می آید، مصادیق آن از 
تصورمان فراتر می رود. الناز، فوق لیسانس گرافیک، کارمند یک شرکت خصوصی 
اســت و باور دارد که امتیازدهی برای استخدام متأهالن، تنها بخش کوچکی از 
تبعیضی است که در عرصه اجتماعی علیه مجردها دیده می شود . «بحث امتیاز، 

خیلی گســترده تر از این حرفاست. من و همکارم تقریبا یه کار انجام می دیم. تازه 
توی خیلی موارد من زمان بیشــتری برای تحویل پروژه مــی ذارم. اون همکارم 
آقاســت، ســنش از من کمتره و فوق دیپلم داره و من کارشناســی ارشدم. اون 
فقــط به خاطر اینکه متأهله، حقوقش خیلی از من بیشــتره. تازه به بهانه اینکه 
بچه ش تازه به دنیا اومده، مــدام مرخصی می گیره. وقتی هم که رفتم با اداری 
صحبت کردم، دیدم حق مســکن و حق اوالد و از این چیزا به اون تعلق می گیره 
که برای من اون ها صفر رد می شه. خب واسه چی یه متأهل هم این طوری حق 
مســکن می گیره هم امکان ثبت نام برای مسکن ملی داره؟ واقعا چه فرقی بین 
ما هســت؟ من یعنی توانم چقدر بیشــتره که با حقوق کمتر، باید بیشــتر از اون 
همکارم که تقریبا یه ِســمت داریم کار کنم؟ حاال این وســط یه موقع تســهیالت 
داخلی محل کارمون باشــه، باز هم اون بیشتر می گیره. نوش جونش اما به خدا 

انصاف نیست که این قدر به  خاطر مجردبودن حق ما خورده بشه».
جرمی به  نام مجردبودن

ماجرا به محیط کار ختم نمی شــود. ســعید، فارغ التحصیل ادبیات دانشگاه 
تهــران و معلم یک دبیرســتان غیرانتفاعی اســت. او نشــانه های نادیده گرفتن 
مجردها را فراتر از محیط کار می بیند. «مدرســه که هیچی، انگار منم قاطی اون 
بچه مدرســه ای ها اومدم بازی. یعنی می خوام بگم اصــال جدی نمی گیرن منو. 
چون باقی همکارام مجرد نیســتن و بچه دارن. حتی نمیان بگن آفرین، این پسر 
نصف ســن ما رو داره کنار ما حتی گاهی بهتر از ما داره کار می کنه، بذار هواش 
رو داشــته باشیم. از این ور بعد از سال ها زندگی توی تهران و حضور در اجتماع 
به عنــوان یه آدم موجه، هر ســال برای اجــاره خونه مصیبــت دارم. همین که 
می فهمن مجردم فکر می کنن جــذام دارم. اصال نگاه نمی کنن ببینن چه آدمی 
با چه شــخصیتی داره باهاشون حرف می زنه. کال مجرد براشون یه تعریف داره: 
یه فرد شــرور که مدام خالف می کنه و به ناموس بقیه چشــم داره و هیچ حد و 
مرزی هم نداره. واقعا اغراق نمی کنما. دید خیلی ها توی جامعه به پســر مجرد 
اینــه. درمورد دختر مجرد هــم که هیچی دیگه... بدتر از این حرفاســت. یادمه 
دو ســال پیش یه واحد اجاره کرده بودم که نســبتا محله خوبی بود توی تهران. 
نمی گم خیلی جای گرونی بود اما به   لحاظ فرهنگی جای خوبی بود. یه همسایه 
داشــتیم که سه تا پسر دبیرستانی داشت. یعنی از صبح تا شب انگار خونه اینها 
زلزله میاد. هر هفته هم از چهارشــنبه تا جمعه مهمون بود خونه شون. این قدر 
که کفش های مهمون هاشــون تا توی راه پله ها می رسید. هیچ وقت یادم نمی ره 
یه بار یکی از دوســتام که با همسرش از شهرستان اومده بود تهران، خواست دو 
شــب خونه من بمونه که نرن مســافرخونه یا هتل. منم استقبال کردم ازشون. 
باالخره دوســتام بودن و می دونســتم دارم کی رو به خونــه م راه می دم. دزد و 
قاچاقچی که نیاورده بود. شــب اول اینا اومدن، یکم نشستیم به خاطره تعریف 
کردن و خندیدن، شاید هنوز ساعت ۱۱ شب نشده بود که دیدم در خونه رو زدن.
همین همســایه هه بود، بــا این جمله که اینجا خانــواده زندگی می کنه. اگه 

می خــوای رفیق بــازی کنی که نمی تونی اینجا بمونی و بعــد با صدای بلند داد 
می زد من گفته بودم خونه رو به مجرد ندن این طوری دردسر درست می کنه. من 
نمی تونســتم باور کنم که این آدم با این حجم مزاحمت داره به من این حرف ها 
رو می زنه. هفته بعد هم صاحبخونه بهم زنگ زد که همســایه ازت شاکیه، باید 
بلند شــی. بهش گفتم که خود اون همســایه خیلی مزاحمت داره و صداشون 
زیــاده، گفت که باالخره خانواده  داره و رفت و آمدشــون زیاده. و من هنوز باورم 
نمی شــه که یه ازدواج، چقدر می تونه توی درجه شهروندی آدم تأثیر بذاره. یهو 

از قاتل و دزد و قاچاقچی میاد به معتمد ساختمون تبدیلت می کنه!».
این تصمیم ها و نابرابری ها، برای امروز نیســت و ســر بلنــدی دارد. آذر ۹۲، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، طرحی را ارائه دادند که واکنش های بسیاری 
به دنبال داشــت. طرحی که براســاس دو ماده ۹ و ۱۰ طــرح تعالی خانواده و 
جمعیت ارائه شده و براساس ماده ۹ طرح جمعیت و تعالی خانواده، در تمامی 
بخش های دولتی و غیردولتی، اولویت اســتخدام به ترتیب مردان دارای فرزند، 
مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به کارگیری یا استخدام 
افراد مجرد واجد شــرایط در صورت نبود متقاضیان متأهل واجد شرایط بالمانع 
اســت. همچنین در ماده ۱۰ آمده است پنج ســال پس از تاریخ الزم االجراشدن 
ایــن قانون جذب افراد مجرد به عضویت هیئت علمی در تمامی دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی و پژوهشــی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در 
تمــام مقاطع تحصیلی ممنوع اســت و تنها در صورت نبــودن متقاضی متأهل 
واجد شــرایط با تأیید باالترین مقام دســتگاه جذب افراد مجــرد بالمانع خواهد 
بود. از ســویی دیگر، در ادامه این طرح آمده است که در ماده ۹ بر برداشتن حق 
استخدام مجردها ابتدا برای زنان و سپس مردان تأکید شده است که این موضوع 
با هدف اصلی طرح تعالی خانواده در تناقض اســت و باید بررسی های بیشتری 
درباره آن انجام شــود. در آن سال، فعاالن حوزه زن پس از مطالعه طرح تعالی 
خانواده و جمعیت، نســبت به ایــن دو ماده و علت گنجانــدن آن در این طرح 

اعتراض کرده و خواستار حذف کامل آن در صحن علنی مجلس شدند.
«اون ســال من شــاغل بودم. تــوی یه شــرکت داروســازی نیمه دولتی کار 
می کردم. شــرایط کارم هم بد نبود. یادمه وقتــی که زمزمه های این طرح اومده 
بود، اولش فکر می کردیم شــوخیه. اما بعدش دیدیم که نه واقعا مطرح شده و 
حتــی یادمه یه فعال حوزه زنان بود که موافق ایــن طرح بود و گفته بود که به  
خاطر اشتغاله که ازدواج دخترها به تأخیر افتاده. خیلی دلم می خواست پیداش 
کنم بگم شــما یه پســر که بتونه توی این اوضاع از پس مخارج یه زندگی ساده 
بربیاد برای من پیدا کن، نه تنها ازدواج می کنم که حتی دیگه به اشتغال هم فکر 
نمی کنم. درسته مســتقل بودن خیلی لذت بخشه اما چرا بعضی از قانون گذارها 
فکــر می کنن که مــا از روی خوش گذرونی و عالف بودن می آییم ســر کار؟ اصال 
من مجردم، تنهام، سرپرســت خانوار هم نیستم. آیا نباید غذا بخورم؟ آیا نباید یه 
سقف باالی سرم باشــه؟ آیا نباید خریدهای اولیه داشته باشم؟ یادمه اون سال 

واقعا شــب ها از فکر و خیال خوابم نمی برد. نزدیکای عید هم بود. مدام زمزمه  
ایــن بود که قراره مجردها رو بیــرون کنن. همه ش فکر می کردم کی رو پیدا کنم 
که باهاش ازدواج کنم. خب ســنم هم کمتر بود. واقعا عقلم نمی رسید که هیچ 

قدرتی نمی تونه مجبورت کنه که چنین اقدامی کنی».
مژگان، ۳۹ ســاله، حدود ۱۸ ســال ســابقه کار دارد. خانــواده اش در یکی از 
روســتاهای گیالن زندگی می کنند و او برای کار و تحصیــل، به قزوین نقل مکان 
کرده و در همین شهر، ماندگار شده است. این روایت، تجربه او از روزهایی است 

که طرح تعالی خانواده و جمعیت ارائه شده بود.
تبعیضی زیر پوشش امتیاز

همان طور که در ابتدای این گزارش اشــاره شد، پیش از آنکه طرح امتیازدهی 
تأهــل و فرزندآوری در آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش مطرح شــود، این 
موضــوع در پذیرش هیئت  علمی  دانشــگاه ها ارائه شــده بود. براســاس اخبار 

منتشرشده، در این مصوبه گفته شده:
«هیئت عالی جذب هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی 
در دویســت و نودودومین جلســه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ با توجه بــه ابالغیه مورخ  

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ رئیس محترم جمهور به شرح ذیل مصوب شد:
در بررســی صالحیت عمومی متقاضیان عضویت هیئت  علمی دانشــگاه ها 
و مراکــز آموزش عالی در صورت تأهل پنج امتیاز و در صورت داشــتن هر فرزند 
ســه امتیاز به امتیازات صالحیت عمومی متقاضی افزوده می شود و در صورت 
تســاوی امتیازات طبق فرم بررســی صالحیت عمومی، اولویت بــا فرد متأهل 

است».
هرچند در ظاهر این موضوع به عنوان امتیاز و نه شرط، مطرح شده اما مهران، 
فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشــگاه تهران که دو ســال است درصدد است 
عضو هیئت  علمی این دانشــگاه شــود، نظر دیگــری دارد. او می گوید: «ظاهرا 
می گــن کاری نداریم مجردی یا متأهل و فقط این طرح در شــرایط برابر پذیرش 
برای متأهل، امتیاز داره اما در عمل این طور نیست. یعنی هزار و یک بهانه میارن 
که یه فــرد مجرد رو نپذیــرن. واقعا نمی فهمم اگر من یه ســطح علمی خوب 
داشته باشــم و بتونم دانشجوهای خوبی تربیت کنم، متأهل بودن و نبودنم چه 

اهمیتی داره؟ مگه فقط صالحیت علمی نباید مهم باشه توی دانشگاه ها؟».
همان طور که گفته شــد، در یک دهه اخیر بارها طرح ها و مصوبات گوناگونی 
در راستای تشویق ازدواج ارائه شد که هیچ کدام نتیجه مطلوبی در جهت افزایش 
آمار ازدواج و تشــکیل خانواده نداشــته  و عمال تأهل و فرزندآوری به تبعیضی 
برای ارائه امکانات و تســهیالت تبدیل شــده است. بی شک در این شرایط به این 
نتیجه خواهیم رســید که بررســی دقیق و اصولی پشت این طرح ها و مصوبات 
نیست؛ چراکه اگر اندکی تأمل می شــد، سیاست گذاران متوجه ناکارآمدی چنین 
اهرم های فشــاری می شدند. اهرمی که در سال های گذشته هم خودنمایی کرده 

و نتیجه بخش نبود.

بر اســاس قانون در تمام دنیا و بر اســاس عقــل و اخالق، ما شــهروند درجه یک و 
درجــه دو نداریم؛ یعنی تمام آحاد جامعه در برابر قانون باید مســاوی باشــند و هیچ 
قدرت، منبع و انسانی در هر جایگاه اداری، قانونی و اقتداری، حق محروم کردن انسان ها 
را از نیازهای اولیه شــان ندارد. مســکن، شغل، تحصیالت، بهداشــت و درمان و امثال 
اینهــا به عنوان اولیــن مرتبه و نیازهای انســانی مطرح می شــود و محروم کردن افراد 
از اینهــا، نقض صریح قانون اســت؛ ضمن اینکه امری غیراخالقی اســت و افراد را به 
شــهروند خوب و بد، درجه یک و درجه دو، خودی و ناخودی و بیخودی تقسیم می کند 

که باید گفت این سیســتم اصال کارآمد نیست؛ یعنی هدف هایی که ما به  خاطرش این 
قوانین و قواعد را چیدیم، اصال مرتفع نخواهد شــد. ضمن اینکه ما را ناچار به اصالح 
بعــدی قوانین می کند. به عالوه اینکه چنین قوانیــن و برنامه هایی، تجربه های جدیدی 
نیســتند و پیش از این نیز بارها تصمیماتی مشابه این اتخاد شده است. من نمی دانم چرا 
قانون گــذاران اصرار دارند که تجربه را دوباره تجربه کنیم، آزمودنی را دوباره بیازماییم. 
اوایل پیروزی انقالب، زمین، مسکن و لوازم خانه بین افرادی که تعداد فرزندان بیشتری 
داشــتند، تقســیم می شــد. خوب چنین راهکارهایی که هدفش امتیازدهی به تأهل و 
فرزندآوری بود، کارآمد نبود. حاال چرا امروز دوباره به جایی رســیده ایم که بخواهیم با 

قوه قهریه، به هر قیمتی رشد جمعیت را باال ببریم؟
به  باور من، جای نقد بســیاری وجود دارد که یک فرد تحصیل کرده، به  خاطر تجرد 
شــاهد این موضوع باشد که یک خانم یا آقای متأهل، با صالحیت و شایستگی کمتر از 
او، فقط به  دلیل تأهل و داشــتن فرزند می تواند در جایگاه باالتری قرار بگیرد. درنهایت 
چنین اتفاقی هم، شــاهد دانشــگاه هایی هســتیم که فقط به کارخانه تولید مدرک با 

اســتادانی تبدیل شدند که شاید خیلی صالحیت علمی آنها مورد قبول نباشد یا اینکه 
فرد شایسته تری می توانسته جای آنها قرار بگیرد. این موضوع به  لحاظ علمی، حقوقی 
و قانونی هم پذیرفتنی نیســت که ما بخواهیم شایســتگی افراد را با چنین مواردی رد 
کنیم. ضمن اینکه این فشــارها، نه منتج به ازدواج می شوند و نه فرزندآوری. چه بسا 
که آمار ها بیانگر این نکته هســتند که تقریبا از ســال ۹۲ تا آخــر ۱۴۰۰ آمار ازدواج به 
نســبت جمعیت هرساله در کشور ما کاهش پیدا کرده و به همین نسبت میزان طالق 
افزایش پیدا کرده اســت. در طــرف دیگر قضیه هم نکته مهم تــری وجود دارد و آن 
این اســت که مجردان امروز ما، مخصوصا مجردهــای دهه ۶۰ و تا حدودی دهه ۷۰، 
اگــر ازدواج نکردنــد، درصد اندکــی از آنها با میل و رضایت خودشــان بوده و بخش 
اعظــم آنها، به  خاطر بالیی بوده که سرشــان آمده و این بال –کــه به  عمد از کلمه بال 
برای این بحران اســتفاده می کنم- محصول سیاســت های غلط همین قانون گذاران، 
برنامه ریزان و مدیران اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی ســنوات قبلی اســت. 
اگر جوانانی داریم که به  خاطر گرانی مســکن، باالبودن هزینه های زندگی، نبود شغل 

و... نمی توانند ازدواج کنند، باید شــاکی باشند که با سیاست گذاری های غلط، فرصت 
زندگی و تشــکیل خانواده از آنها گرفته شده اســت؛ یعنی در واقع در یک بازه زمانی، 
آنها قربانی تصمیمات اشــتباه اقتصادی، اجتماعی و... شــدند و حاال با هر سختی، به 
جایی رســیده اند که مدرکی کســب کردند و می خواهند مراحل اســتخدام و عضویت 
هیئت  علمی را در کشــور خودشــان بگذرانند. در این شرایط، جای اینکه سیاست گذار 
بخواهد بپذیرد که تصمیمات غلط او باعث شــده که این جوان از سن ازدواج گذشته 
و مجرد بماند و توانایی تشــکیل خانواده را نداشته باشد، تازه به این جوان می گوید که 
حق اســتخدام، حق داشتن مســکن ملی و مواردی این چنین را در صورت مجردبودن 
نخواهی داشــت یا حداقل از امتیاز کمتری نســبت به فرد متأهل برخوردار هســتی و 
اگر فرد متأهلی متقاضی شــغل یا درخواست تو نباشــد، تو مورد بررسی قرار خواهی 
گرفت. به باور من این شــیوه سیاســت گذاری و مدیریت، به قرون  وســطا برمی گردد و 
دوره آن به ســر آمده اســت. اتفاقا مجردهایی که دهه شــصتی هستند و سن ازدواج 
آنها گذشــته باید بیایند و مدعی ما شوند که ما چرا شرایط را برای شان هموار نکردیم 

و درنهایت امروز قربانی شده اند. آنها باید معترض باشند که فکری برای کار، مسکن و 
شروع زندگی شان بکنیم. آن دانشجویی که سال اول دانشگاهش قیمت مسکن حدود 
۵۰۰ میلیون تومان بوده و پس از پایان تحصیلش با قیمت ســه میلیارد تومانی همان 
خانه روبه رو شده، باید چه کند؟ آیا او در ناتوانی تأمین زندگی و تشکیل خانواده دخیل 
بوده؟ اگر ســازوکاری بود که به  طور دقیق مشخص می کرد افراد با داشتن شرایط، باز 
هم نمی خواهند ازدواج کنند و ما ازدواج نکردن را یک گناه نابخشودنی در نظر بگیریم، 
بله، حق با قانون گذاران اســت و باید با اجبار جوانان را وادار به انجام آن کنند؛ اما آیا 

شرایط برای جوانان فراهم بوده و آنها ازدواج نکرده اند؟
به  باور من، این جنس قوانین، نشان دهنده این است که سیاست گذاران و قانون گذاران 
ما جامعه را نمی شناسند. دوم اینکه این اقدام، بیشتر به فرافکنی شبیه است؛ یعنی این 
وضعیت نابهنجار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... که ما در آن گیر افتاده ایم، محصول 
سیاســت ها و تصمیمات مدیران قبلی تا به امروز ماســت. ســوم اینکه چنین قوانینی، 
اصال ما را به هدفی که می خواهیم نمی رســاند. من به نیت خیر سیاست گذاران شکی 

ندارم؛ اما به  دلیل اینکه از اهل فن و کارشناسان استفاده نمی کنند، رفتارهای کوتاه مدت 
مقطعی از آنها سر می زند و اقدامات آنها نتیجه بخش نخواهد بود.

درنهایــت، تبعات اجتماعی چنین تصمیمات و برنامه هایی، به ســه دســته عمده 
تقســیم می شــود: یک) ایجاد ســرخوردگی و ناامیدی بیشــتر جوانان است که گویی 
کســی به فکر آنها نیســت. دو) اگر این قانون اجرائی شــود و تأهل شــرط استخدام و 
هیئت  علمی و... باشــد، همان اتفاقی تکرار می شود که در دهه ۶۰ و ۷۰ در دانشگاه ها 
شاهدش بودیم؛ یعنی انســان هایی که شایسته بودند و وزنه علمی به  شمار می رفتند، 
با گزینش های غیرعلمی از دور خارج شــدند و افراد ضعیف تری وارد شدند و وضعیت 
علمی دانشــگاه ها به این نقطه رسید. ســه) آن جوانانی که امکان مهاجرت برای شان 
هست، حتما از کشور خارج خواهند شد و این بانک هوش جامعه ما را کوچک خواهد 
کرد. درنهایت، خشــونت ، ســرخوردگی، ناامیدی، اختالف های میان نسلی و مواردی از 
این دست، همه نتیجه اتخاذ چنین تصمیمات و تدوین الیحه ای است که بدون بررسی 

علمی و تحقیقاتی انجام می شود.

مجردها باید مدعی هموارنبودن شرایط برای ازدواج باشند

الهه باقری سنجرئی: به  سادگی همین تیتر، اینجا جایی برای مجردها نیست؛ سال های سال بود که بار نگاه های فرهنگی به تجرد، در برخی اقشار جامعه، 
بر دوش دختران و پســران مجرد سنگینی می کرد و به تازگی در راستای تجرد آگاهی بخشی شده بود. همچنین، در سال های اخیر به تازگی عموم جامعه 
بر این امر واقف شده بودند که مســائل اقتصادی و معضالت معیشتی چالش بزرگی بر سر راه ازدواج است. در این شرایط، تجرد که انگار هنجارشکنی 
خودخواســته جوانان اســت، بار دیگر زیر فشار قانون گذاری ها قرار گرفت و دختر و پسر مجرد، طردشــدگان حقوق شهروندی شدند. در واقع بار دیگر 
پررنگ تر از گذشــته، انزوای افراد مجرد به بهانه تحقق افزایــش جمعیت رقم خورد. پس از آنکه امتیاز تأهل و فرزنــدآوری در عضویت هیئت  علمی 
دانشــگاه ها مطرح و خبرساز شــده بود، این برنامه به آزمون استخدامی آموزش و پرورش نیز رســید. آن طور که در خبرها گفته شده، به استناد قانون 
حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت و براســاس مندرجات صفحه ۵ دفترچــه راهنمای ثبت نام نهمین دوره آزمون اســتخدامی و به تبع آن آزمون 
اســتخدامی اردیبهشت ۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده اســت به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعا حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز 
مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه شود. اختصاص این امتیاز مشروط به این مسئله است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند او 

باالی ۲٫۵ درصد نباشد.

«شرق» امتیازدهی تأهل و فرزندآوری را در ارائه تسهیالت و فعالیت های دولتی بررسی می کند

بایکوت مجردها

زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت  علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد
امتیازدهی های جدید؛ خط بطالنی بر شایسته ساالری

براســاس آمار ها و نتایج تحقیقات ارائه شــده در زمینه تبعیض جنسیتی مشاغل، 
تقریبا نیمی از کارکنان در تمام دنیا در مشــاغل خاص جنســیتی کــه در آن، اکثریت 
شــاغالن از یک جنس هســتند، اشــتغال دارند. در واقع غیر از برخی مشاغل خاص، 
میزان اشــتغال مردان بسیار بیشــتر از زنان است. این نبود انعطاف در بازار کار، باعث 
کاهش فرصت های شــغلی برابر به خصوص برای زنان می شود و کارایی اقتصادی را 
کاهش می دهد. عالوه بر این نوع تبعیض بر اساس جنسیت، نابرابری های نرخ دستمزد 
و مرتبه شــغلی نیز بســیار است. در این شرایط، در ســال های اخیر ما در ایران شاهد 
امتیازدهی هایی بر اســاس شرایط تأهل و فرزندآوری بودیم که درنهایت به تبعیض و 
نابرابری در میان قشــر وســیع تری از جامعه منجر خواهد شد؛ یعنی این بار صحبت 
مردان و زنان و تمایز بین آنها نیســت. صحبت از تبعیض میان مردان و زنان مجرد و 
متأهل اســت. شــرایطی که قرارنگرفتن در آن، به  دلیل موانع بسیاری است که اتفاقا 
رفع آن موانع نیز از وظایف اصلی حاکمیت است. به بهانه امتیازدهی های اخیر برای 
آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش و عضویت در هیئت  علمی دانشگاه ها، مبنی بر 

امتیاز تأهل و فرزندآوری در پذیرش، «شــرق» گفت وگویی با زهرا کریمی، اقتصاددان 
و عضو هیئت  علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، داشت که در ادامه می خوانید.

او درباره تبعیض و نابرابری ای که در ادامه این امتیازات دیده می شود، گفت: «باور 
ســنتی در تمام جهان وجود داشته که مردان نان آور خانه هستند و باید از نظر کسب 
درآمــد در اولویت قرار بگیرند. این باور در دهه های اخیــر در تمام دنیا تغییر کرده و 
به نحو فزاینده ای زنان سرپرســت خانوار شــده اند و اکنون ایــن بحث به طور جدی 
مطرح است که باید از زنان سرپرست خانوار حمایت کرد. بخش بزرگی از خانوارهای 
زن سرپرســت، مربوط به خانوارهای تک نفره اســت. زنان مجردی که بسیاری از آنان 
اصال ازدواج نکرده اند. ســابقا مهم ترین تبعیــض در بازار کار بین زنان و مردان وجود 
داشــت که توجیه پذیر نبود و امروز شــرایط جدیدی به این تبعیض اضافه شده و آن 
متأهل بودن و فرزندآوری اســت و بر اســاس این برای برخی از متقاضیــان کار امتیاز 
اضافی در نظر گرفته شــده است. براســاس این مقررات، در واقع به افرادی اولویت 

اشتغال داده می شود که ضرورتا توان حضور در شرایط رقابتی را ندارند».

این اقتصاددان، با اشــاره به اینکه بی توجهی به شایسته ساالری یکی از مشکالت 
بســیار عمده در اقتصاد ایران است، افزود: «در بســیاری موارد شاهد انواع انتقاد ها، 
شکایت ها و گالیه ها هستیم، مبنی بر اینکه افرادی جایگاه ها و سمت هایی را اشغال 
کرده اند که شایســته آن نیســتند؛ ولی به دلیل داشتن ارتباط با جناح های خاص این 
مشاغل را به دست می آورند. حاال در مقررات جدید، شرایط و امتیازهایی برای تأهل 
و فرزندآوری مطرح شده اســت. در چنین وضعیتی، شایسته ساالری اهمیت خود را 
از دســت داده است؛ یعنی با اقتصادی مواجه هســتیم که مالک های متنوعی برای 
انتخاب افراد برای مشــاغل مختلف تعیین می کند که احتمال پذیرش فردی شایسته 
برای یک پســت معین را ضعیف و ضعیف تر می کند. شرایط بازار کار هیچ گاه به این 
صورت نیســت که تعداد مشخصی فرصت شغلی برای فعالیت های متفاوت وجود 
داشته باشد؛ و اگر صندلی های شغلی را به افرادی بدهیم، جا برای دیگران نباشد. در 
واقع وقتی صندلی های شــغلی با افراد غیرمتخصص و ناکارآمد پر می شود، به مرور 
توان اقتصادی کاهش می یابد و فرصت های شــغلی کمتر می شــود؛ چراکه اقتصاد 

در این شــرایط ضعیف تر عمل می کند و برعکس، زمانی که شایسته  ترین افراد بدون 
توجه به جناح سیاسی، وابستگی های مختلف، جنسیت، مجرد یا متأهل بودن و تنها 
بر اساس شایستگی و مهارت انتخاب می شوند، قطعا اقتصاد قوی تر عمل خواهد کرد 
و تعداد صندلی های شغلی افزایش خواهد یافت. به عالوه تأکید بر شایسته ساالری، 
جوانان را دلگرم می کند که با انگیزه بیشــتری برای دانش آموختن و کســب مهارت 
فعالیت کنند. امروزه اگر در دانشــگاه ها از دانشــجویان بپرســیم چه افرادی بهترین 
مشــاغل را در آینده به دست خواهند آورد، بدون تردید پاسخ می دهند آنها که روابط 
بهتری دارند! حاال با وجود تســلط این دید منفی نســبت به تبعیض در یافتن شغل، 
به خصوص در مؤسسات دولتی و شبه دولتی، امتیاز تأهل و فرزندآوری نیز به مقررات 
جذب نیروی کار اضافه شــده است. به این ترتیب قطعا بخش درخور توجهی از افراد 
شایسته برای بسیاری از مشاغل جذب نخواهند شد. جالب است که علی اکبر دهخدا 
هیــچ  وقت ازدواج نکرد؛ بنابراین با شــرایط امروزی، افراد توانمند و میهن دوســتی 
مانند دهخدا، برای کار در مشــاغل مختلف در مؤسسات دولتی و شبه دولتی شانس 

چندانــی نخواهند داشــت. قطعا وقتی بر لزوم ازدواج تأکید می شــود و اینکه افراد 
متأهل، حتما چند فرزند داشــته باشند، مسلما ناهنجاری ها و مشکالت اقتصادی ما 
تشدید خواهد شــد. فرد تحصیل کرده و فرهیخته ای که تشــخیص داده افرادی که 
تاکنون بر ســر راهش قرار گرفته اند، برای یک زندگی مشترک مناسب نبوده و مجرد 
مانده، با این شــرایط به علت مجردبودنش، حق و امتیاز داشــتن شغلی مناسب را 
از دســت می دهد. جالب اســت که در بخش نامه ها امتیازهای افراد متأهل و دارای 
فرزند اعالم شــده و گفته شده که «اگر فرد متأهل و مجرد در شرایط مساوی پذیرش 
قرار داشــته باشند، اولویت با متأهل است». بر اســاس این عمال می بینیم که مثال اگر 
یک آقای متأهل با داشتن چند فرزند، امتیازی مساوی با یک خانم مجرد داشته باشد، 
برای گرفتن شــغل در اولویت اســت. در این شــرایط خط بطالنی بر شایسته ساالری 

کشیده می شود».
عضــو هیئــت  علمی گروه اقتصاد دانشــگاه مازنــدران درباره چشــم انداز چنین 
اقداماتی برای تشــویق به ازدواج، گفت: «قطعا وضعیت نابسامان اقتصادی، گرایش 

به ازدواج را در میان اقشــار تحصیل کرده ضعیف می کند؛ چراکه بســیاری از جوانان 
مجــرد نگران اند که چطــور می توانند با ایــن وضعیت بازار کار و بی ثباتی شــغل و 
درآمدهای پایین از یک ســو و اجاره  بهای باالی مســکن و هزینه های سرســام آور، از 
خانواده خود جدا شــده و به  طور مستقل، مسکن و شرایط اولیه زندگی را تهیه کنند. 
مســلما وضعیت اقتصادی، مانعی بزرگ برای ازدواج اســت و اگر با تالش بسیار این 
مانع را برطرف کنند، قطعا با شــرایط معیشتی کنونی، تمایل به فرزندآوری بسیار کم 
خواهد شد. پس اگر بدون  توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، بر ازدواج و فرزندآوری 
اصرار شــود، عمال نتیجه بخش نخواهد بود. اگر افرادی، بــا توجه به مقررات جدید 
امتیاز تأهل برای اشــتغال، ازدواج  کنند، آینده  چنین زندگی مشترکی چه خواهد بود؛ 
بنابراین من نکته مثبتی در این امتیازدهی نمی بینم و ممکن است که به ناهنجاری ها 

دامن بزند».
بــه  گفته کریمی، اگــر افراد تحصیل کــرده و جوانان ما، بــه علت های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و... گرایشــی به ازدواج نداشته باشند، قطعا این بخش نامه ها 

و قوانین، انگیزه محکم و قوی برای ازدواج ایجاد نخواهد کرد و حتی ممکن اســت 
برخی افراد به  خاطر اســتفاده از چنین امتیازاتی، فردی را برای یک ازدواج صوری 
و روی کاغذ پیدا کنند؛ یعنی ازدواجی که به تشــکیل خانــواده و فرزندآوری منجر 
نخواهد شــد؛ ازدواجی که احتمال طالق در آن بسیار باال خواهد بود؛ در این صورت 
با افزایش آمار طالق چه خواهیم کرد؟ آن هم در شــرایطی که آمار طالق در کشور 
بســیار باالست. به سخنی دیگر، باید پرســید خانواده ای که بر اثر چنین مشوق هایی 
شکل می گیرد، چقدر دوام خواهد داشت؟ تصور می کنم افرادی که چنین طرح هایی 
را مطــرح می کنند، ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصــادی و پیامدهای اجرای چنین 
سیاســت هایی ندارند. این سیاســت بی تردید تأثیر منفی جدی بر شایسته ســاالری 
و عملکــرد اقتصادی خواهد داشــت. به عالوه چنین قوانینی ممکن اســت گرایش 
جوانان به مهاجرت ر ا تشویق کند و به افول بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی کشور 
منجر شود. من نسبت به تأثیر مثبت این گونه قوانین و کارسازبودن این امتیازدهی ها 

خوش بین نیستم.

یــادداشـت

جای پاک کردن صورت مسئله
 تمایل به تجرد را مسئله یابی کنید

بحثــی که دربــاره شــرط  ها و محدودیت هایی که بــرای اســتفاده از خدمات و 
تسهیالت وجود دارد، این است که آیا ما انسان ها فارغ از جنسیت (زن یا مرد) در یک 
فضای برابر قرار داریم یا خیر؟ فضای برابر یعنی فضایی که زنان و مردان، دختران و 
پسران عاری از هرگونه تبعیض، تمایز و نابرابری از حقوق انسانی خودشان برخوردار 
باشند. پاسخ من خیر است؛ یعنی ما فرصتی برابر برای زنان و مردان ایجاد نکرده ایم. 
تفاوت های زندگی ازجمله تفاوت در حقوق، مزایا و امتیازهای اجتماعی بین پســران 
و دختــران و امروز بین مجرد و متأهل، در جامعه مطرح شــده و نهادینه شــدن آنها 
ســبب بروز نابرابری می شود؛ به خصوص در شــرایط زمانی کنونی که در ساختارها 
نگاه جنسیتی نســبت به زن خیلی پررنگ است، شــاهد تغییرات درخور توجهی به 
نگاه جنسیتی در خانواده ها هستیم. امروز، فضایی در خانواده های پویا ایجاد شده که 
می بینیم هیچ تفاوتی بین فرزندان دختر و پســر خود قائل نمی شوند و از دید بسیاری 
از خانواده هــا، فرزندان آنها از حقوق و شــرایط یکســانی برخوردارند؛ موضوعی که 
پیش از این زیاد به آن توجهی نمی شد. یعنی حتی در موضوعی که مثل تقسیم حق 
ارث، به  لحاظ قانونی تفاوت اســت، در برخی خانواده ها امروز این نگاه تفاوت آمیز از 
بین رفته اســت. در واقع خانواده ها پیشروتر از ساختارهای قانونی عمل می کنند و در 
بســیاری موارد، این ساختارها را می شکنند. با  این   حال باز هم می بینیم وقتی دختران 
و پســران خارج از خانواده و در اجتماع قرار می گیرند، با تمایزهای بســیاری روبه رو 
هستند و شــاهد آن هستیم که قدرت شرایط ســاختاری قانونی جامعه و حاکمیت، 
بیشــتر به سمت پسران و مردان ماســت. با توجه به نگاهی که قدرت را از آِن مردان 
می داند، این نابرابری در حق زنان بیشــتر دیده می شود. در این میان، شاهد بودیم در 
ســال های اخیر، دختران ما از طریق حمایت های خانواده و پررنگ شدن رسانه ها، این 
آگاهی را کســب کردند که ســواد بیاموزند، به دانشگاه ها وارد شوند و در عرصه های 
عمومی و اجتماعی حضور پیدا کنند. در واقع به حقوق خود واقف شــده اند و در پی 
احقاق آن هســتند. وقتی این اتفاق ها می افتد، تقاضــای حضور زنان در عرصه های 
اجتماعی و اشــتغال باال می رود. یکی از این تقاضاها، حضور در فضاهای آموزشــی 
مثل اســتخدام در آموزش  و  پرورش و عضویت در هیئت  علمی دانشگاه هاســت. در 
کنــار این موارد، باید به این نکته نیز توجه کرد کــه در عصر حاضر، باورهای دختران 
ما تغییر کرده اســت؛ یعنی امروز مســئله ازدواج برای دختران در اولویت نیســت؛ 
اولویت های آنها به ترتیب به تحصیل، اشتغال و بعد ازدواج تحول یافته است. دیگر 
مثل سابق ازدواج نهایت خواست و هدف آنها نیست. در واقع وقتی اهمیت و امکان 
حضورشان را در اجتماع درک کرده اند، اهداف دیگری قبل از ازدواج برای آنها پررنگ 
شده اســت. اما امروز ساختاری که ایجاد شــده، جایی برای مجردها نمی گذارد و با 
فشــار و قدرت، کاری می کند که اولویت سوم برای گروه وسیعی از دختران ما، یعنی 
بحث ازدواج را به اولویت اول تبدیل کنند و در این راه حتی به زبان تهدید و زور هم 
متوسل شــوند. تهدید یعنی اینکه اگر شما اشتغال می خواهید، اگر حضور در هیئت 
 علمی دانشــگاه می خواهید و... باید ازدواج کنید و فرزندآوری داشته باشید. این یک 
زبان زور و اقتدارگرایانه  است که علیه زنان استفاده شده، حال آنکه این تغییر نگرش 
در پسران ما نیز اتفاق افتاده است؛ یعنی حتی در جامعه امروزی، ازدواج برای پسران 
ما نیز در اولویت اول نیســت و آنها هم برای شروع زندگی، ایدئال ها و اهدافی دارند 
که در اولویت قرار دارد. بنابراین مســئله امتیازدهی به  واسطه تأهل و فرزندآوری به 
زنان و دختران در بحث اســتخدام یا پذیرفته شــدن در هیئت  علمی، یک امر نابرابر و 
وضعیتی نابرابرگرایانه در رویارویی با زنان در کشــور است. با توجه به اینکه درصدی 
از دختران ما مجرد هســتند، پیامد این وضعیت چنین اســت که درصدی از دختران 
ما فرصت های شــغلی را از دســت خواهند داد و این دوباره تشــدید همان تبعیض، 

نابرابری و تمایزی است که نسبت به زنان وجود دارد.
بــا نگاهی دیگر، وقتی دختران ما تصمیم می گیرند مجرد بمانند و ازدواج نکنند، 
در واقع خودشــان را در یک شرایط نابرابر قرار می دهند؛ یعنی ساختار، ساحت های 
نابرابــر را به وجود می آورد و در این ســاحت های نابرابری که با زبان قدرت تعریف 
می کند، کمترین شــانس را به دختــران مجرد می دهد که طبــق آن نمی توانند در 
بســیاری فضاها حضور پیدا کنند که این به باور من تشــدید همان نابرابری تاریخی 
نســبت به زنان و دختران است. از طرفی، تنها بخشــی از ازدواج نکردن دختران بر 
اســاس تصمیم شخصی آنهاست و در بســیاری موارد دالیل عدیده ای دارد که باید 
به آنها پرداخته شــود، به جای اینکه صورت مسئله را پاک کنند. هم نگرش جوانان 
نســبت به امر ازدواج از بین رفته و هم اینکه به هر حال مشــکالت اقتصادی مانع 
انجام این امر شــده اســت. متأســفانه امروزه جوانانی که از حمایت مالی خانواده 
برخوردار هســتند، می توانند ازدواج کنند، اما جوانانــی که حمایت مالی خانواده را 
ندارنــد در امــر ازدواج تأخیر یا به طور کلی از انجام ایــن امر صرف نظر می کنند. از 
ســوی دیگر، تغییر نگرش دختران و تغییر اولویت های آنها موضوع مهمی است که 
باید دیده شــود. نمی توانیم بدون پرداختن اصولی به این موارد، تنها با زبان زور آنها 
را وادار بــه ازدواج کنیم. اگر واقعا ســاختار می خواهد با اعطای یک امتیاز اشــتباه، 
مشــکل کاهش ازدواج را برطرف کند، به  نظر من نتیجه ای جز تشدید نابرابری ها و 
ایجاد مشکالت اجتماعی بیشتر نخواهد داشت. در این موارد ضروری است به جای 
اینکه بگویند دختران مجرد امتیازی برای حضور در هیئت  علمی، آموزش  و پرورش 
و... ندارند، مسئله یابی کنند و زیرســاخت های مشکالت ازدواج را برطرف کنند. این 
رویکــرد، گرفتن فرصت از عده ای اســت که زحمت کشــیده اند، تحصیل کرده اند و 

مهارت کسب کرده اند.

جامعه شناس و استاد دانشگاه
عالیه  شکربیگی

روان شناس اجتماعی
علیرضا شریفی یزدی


