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*   عليرضا صرافی 
        

پايان عصر مردساالري در ايران خودنمائي خواهد آرد و  هاي مادي  سالهاي پاياني دهه هشتاد نخستين زمينه
 در جامعه ايراني را اين روند با قدرت بيشتري در دهه نود تمامي ارزشها و اخالقيات سنتي مردساالري

بافيهاي عجيب و غريب و ادبيات تخيّلي  گونه تئوري براي اثبات اين مدعا نيازي به هيچ. متزلزل خواهد آرد
توان آنرا  نيست، بلكه با يك حساب دقيق و استدالل رياضي  و از روي  آمارهاي رسمي جمعيتي آشور مي

.را طرح و ثابت نمود
  . اطالعاتي از مسائل جمعيتي در اختيار خوانندگان گذاشته شودبهتر است  پيش از طرح مساله

  
زمينه

  :  و جدول توزيع آن بر حسب سال تولد اهالي آشور نظري بيافكنيمiمقدمتًا الزمست به هرم سني جمعيت
  

نمودار زير هرم سني جمعيت بر حسب سن و جنس را بر اساس آخرين آمارگيري سرتاسري در سال 
  نيز با دقت بيشتري آليه متولدين سالهاي اخير را بر حسب جنس 1جدول شماره . دهد  نشان مي1375
. دهد نشان مي

  
  



  
  
  
  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



                                                                                                                                                                  
  جمعيت به تفكيك سال تولد و جنسيت در فاصله -1-جدول شماره 

)1375-1350(
زن مرد مرد و زن سال تولد

   496 009     524 927       1 020 936  1375 
   534 339     567 386       1 101 725  1374 
   602 920     634 744       1 237 664  1373 
   654 433     688 340       1 342 773  1372 
   711 215     748 711       1 459 926  1371 
   776 849     813 850       1 590 699  1370 
   808 826     848 487       1 657 313  1369 
   844 823     880 283       1 725 106  1368 
   853 434     890 196       1 743 630  1367 
   873 748     891 349       1 765 097  1366 
   924 166     954 425       1 878 591  1365 
   922 382     955 677       1 878 059  1364 
   925 132     961 001       1 886 133  1363 
   864 734     897 615       1 762 349  1362 
   821 789     853 755       1 675 544  1361 
   816 998     850 705       1 667 703  1360 
   759 229     786 762       1 545 991  1359 
   698 227     717 211       1 415 438  1358 
   660 849     661 959       1 322 808  1357 
   600 369     563 238       1 163 607  1356 
   596 868     542 816       1 139 684  1355 
   542 129     520 176       1 062 305  1354 
   520 905     508 199       1 029 104  1353 
   511 007     508 027       1 019 034  1352 
   484 620     487 235          971 855  1351 
   529 468     535 760       1 065 228  1350 

1375 سالنامه آماري آشور در سال -2-3جدول : ماخذ

  

  

اما در . تا آستانه انقالب سير نسبتا متعادلي  داشته استشود آه رشد جمعيت ايران  با اندآي تعمق مشاهده مي
 آه عمدتًا دوران اوايل انقالب و جنگ ايران و عراق است، تعداد مواليد در آشور به 66 لغايت 57سالهاي 

نحو چشمگيري افزايش يافته و در سالهاي بعد از جنگ آه دولت به اتخاذ سياستهايي براي آنترل مواليد 
. ددًا رشد جمعيت تقليل يافته استروي آورده، مج

طبعا اين اختالل در رفتار جامعه آه بعد از انقالب و جنگ پيش آمد، عواقب بسيار وخيمي در سالهاي آتي 
. داشته و خواهد داشت... آموزش، اشتغال و ازدواج و: بر روي مسائلي چون

رد، در اين جدول جمعيت زنان و  توجه آ2براي بررسي ابعاد معضل ازدواج بهتر است به جدول شماره 
  . است  نشان داده شده1375 تا 1345مردان آشور طي سالهاي 

  



                                                                                                                                                                  
 بررسي وضعيت تعادل جمعيت زنان و مردان جامعه شهري و متوسط سني در 2جدول شماره 

1345-1375اولين ازدواج  طي سالهاي 
 

درصد 
زناني آه 

هرگز 
شانسي 

براي 
ازدواج 

نداشته 
اند

تعداد زناني 
آه هرگز 
شانسي 

براي ازدواج 
.نداشته اند

تعداد زنان 
رسيده به 

سن ازدواج 

تعداد مردان 
رسيده به 

سن ازدواج 

متوسط 
اختالف 

سن 
زن با 
شوهر

متوسط 
سن 

ازدواج 
براي 
زنان

متوسط 
سن 

ازدواج 
براي 

مردان 

سال 

7%     37 474     520 905     483 431  4  22 26 1375
14%     61 203     446 371     385 168  4  20 24 1365
20%     65 106     319 509     254 403  5  20 25 1355
12%     19 093     156 824     137 731  7  19 26 1345

1375 سالنامه آماري آشور سال 2-27 و 2-3جداول : ماخذ
 

 سال بوده 19 و براي زنان 26راي مردان  متوسط سن ازدواج ب1345شود، در سال  بطوريكه مالحظه مي
زن و شوهر در چهل سال پيش است، اين نسبت  است، و اين به منزله اختالف سني متوسط هفت سال مابين

، يعني در حاليكه سن مرد در iتقليل يافته ) و آمتر(در سالهاي اخير در جامعه شهري به حدود چهار سال 
 سال افزايش يافته، اين پديده نشانگر 22 سال به 19ا سن زن از  سال است، معهذ26اولين ازدواج همان 

  . دهند به تحصيالت خود در مرحله دانشگاهي نيز ادامه دهند آنست آه اغلب دختران ترجيح مي
: طبعا باال بودن سن مرد به عنوان رئيس خانواده در ازدواج داليل بسياري دارد از جمله

 مرد نسبت به تحصيالت همسرش با توجه به اهميت اشتغال براي ـ لزوم باالتر بودن سطح تحصيالت1
  آور خانواده مردان به عنوان نان

هاي شغلي و تأمين مبلغي  ـ لزوم سابقه آاري و اشتغال قبل از ازدواج براي مردان جهت تثبيت پايه2
  انداز براي شروع زندگي مشترك پس
آه با بزرگ بودن سن مرد، راحتتر حاصل (رش ـ لزوم تأمين آمريت و اوتوريته مرد در مقابل همس3
  .) شود مي

  . ناگفته پيداست آه پارامترهاي ذآر شده همگي منتج از حاآميت ارزشهاي مردساالري در جامعه ماست
المثل فرض آنيم آه در طول پانزده سال آينده فرهنگ مردساالري در شهرهاي ما همچنان به  اگر في

) چهار سال آوچكتر از خود( همچنان بخواهند با همسري آم سن و سالتر مقاومت خود ادامه دهد و مردها
ازدواج آنند در اين صورت تمام نگرانيها و بحرانهاي روحي و فشارهايي آه دختران ايراني در سالهاي 

  . پيش متحمل ميشدند، به همان شدت در دهه نود گريبانگير مردان جامعه خواهد شد
  

نشانگر اين است آه در هر سال چه تعداد از دختران و پسران ايراني ) عدجدول صفحه ب (3جدول شماره 
آه در  (1360از دختران متولد % 31: مثال. با نگاهي به اين جدول متوجه خواهيم شد. امكان ازدواج دارند

، هيچ شانسي براي ازدواج )اند ودوساله بوده و به مرز متوسط سني براي ازدواج رسيده ، بيست1382سال 
 هزار نفرند در نتيجه 817 ساله، 22 هزار و دختران 563 ساله در اين سال 26چون تعداد مردان . دارندن

و بدين ترتيب جامعه بخش عظيمي از دختران خود را فداي . ماند  هزار دختر بدون شوهر مي254
  .سياستهاي غلط خود در آنترل مواليد آرده است 

  
  
   

از دختران سلب ميشودو در صورت رد اولين پيشنهاد، شايد ديگر در چنين حالتي قدرت انتخاب شوهر 
پس از ازدواج نيز باز با توجه به فراواني آمار زنان مجرد، شوهر قادر . فرصتي براي ازدواج نداشته باشند



                                                                                                                                                                  

   
ناگفته پيداست آه وجود يك چنين معضل اجتماعي بطور مستقيم با پايين آمدن ارزش زنان، آماده شدن 

پذيري نظام و  و توجيه) رسمي يا غيررسمي(شرايط براي شيوع فحشاء و فساد، موجه شدن چند همسري 
  .  مردساالرانه در جامعه خواهد شدارزشهاي

  
 

  بررسي و پيش بيني تعادل جمعيت زنان و مردان در مرحله ازدواج-3-جدول شماره 
 

  

درصد 
مرداني 

آه هرگز 
شانسي 

براي 
ازدواج 
ندارند

 تعداد مرداني 
آه هرگز 

شانسي براي 
ازدواج ندارند   

) نفر(

درصد 
زناني آه 

هرگز 
شانسي 

براي 
ازدواج 
دندارن

 تعداد زناني 
آه هرگز 
شانسي 

براي ازدواج 
) نفر(ندارند   

 تعداد زنان 
 ساله    22

) نفر(

 تعداد 
 26مردان 

ساله         
) نفر(

سال

-28% 
       138 

735-  --   --  
   496 
009     634 744  1399

-29% 
       154 

001-  --   --  
   534 
339     688 340  1398

-24% 
       145 

791-  --   --  
   602 
920     748 711  1397

-24% 
       159 

417-  --   --  
   654 
433     813 850  1396

-19% 
       137 

272-  --   --  
   711 
215     848 487  1395

-13% 
       103 

434-  --   --  
   776 
849     880 283  1394

-10% 
          81 

370-  --   --  
   808 
826     890 196  1393

-6% 
          46 

526-  --   --  
   844 
823     891 349  1392

-12% 
       100 

991-  --   --  
   853 
434     954 425  1391

 
دوران 

آم 
زني 

-9% 
          81 

929-  --   --  
   873 
748     955 677  1390

-4% 
          36 

835-  --   --  
   924 
166     961 001  1389

 
دوران 
گذار  

 --   --  3%      24 767  
   922 
382     897 615  1388

 --   --  8%      71 377  
   925 
132     853 755  1387

 --   --  2%      14 029  
   864 
734     850 705  1386

 --   --  9%      77 972  
   864 
734     786 762  1385

 --   --  17%    147 523  
   864 
734     717 211  1384

 
دوران 

آم 
مردي 

 --   --  19%    159 830  
   821 
789     661 959  1383



                                                                                                                                                                  

 --   --  31%    253 760  
   816 
998     563 238  1382

 --   --  29%    216 413  
   759 
229     542 816  1381

 --   --  26%    178 051  
   698 
227     520 176  1380

 --   --  23%    152 650  
   660 
849     508 199  1379

 --   --  15%      92 342  
   600 
369     508 027  1378

 --   --  18%    109 633  
   596 
868     487 235  1377

 سال اختالف سني ميان زن و شوهر تنظيم 4اين جدول با فرض تداوم : توضيحات
گرديده است، 

  

  طرح مسئله
. حال پس از اين مقدمه نسبتا مفصل بهتر است نگاهي به وضعيت زناشوئي در سالهاي بعد داشته باشيم

د در دهه بعد يعني از ابتداي دهه نود شو مالحظه مي) 3جدول شماره (در جدول صفحه قبل  چنانچه 
  . صورت مسئله آامًال وارونه خواهد شد و صفحه روزگار به ضرر مردان و به نفع زنان ورق خواهد خورد

 ساله بسيار 26هاي آنترل مواليد و وارونگي هرم سني تعداد مردان  در اين سالها به علت اعمال سياست
 هزار مرد آمادة ازدواج ، 688 در مقابل 1398ه مثًال در سال  ساله است، بطوريك22بيشتر از دختران 

لذا .  هزار مرد هرگز شانسي براي ازدواج نخواهد داشت154 هزار دختر وجود دارد آه طبعًا 534تنها 
در اين سالها نظام مردساالري شديدًا متزلزل خواهد شد و اگر تغييرات اساسي در الگوهاي رفتار اجتماعي 

سن ازدواج به عمل نيايد، جامعه مجبور است، متحمل بحرانهاي روحي و رواني هزاران هزار در رابطه با 
نمودار زير نيز بيان تصويري جدول .    توانند باشند همسر گردد آه بالقوه منشاء جرائم بسياري مي مرد بي
  : است3شماره 

  
  
  
  



                                                                                                                                                                  
 

د    يده ان ه سن ازدواج رس ه ب رداني آ ان و م داد زن وازن تع دم ت نمودار    - 2-  ع

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1377 ال  س

نفر

تعداد مردان 26 ساله

تعداد زنان 22 ساله

  
  
  

ر هر سال به سن متوسط ازدواج ميرسند و هاي سياه نشانگر تعداد مرداني است آه د در اين نمودار ميله
به طوريكه مالحظه ميشود در نيمه چپ نمودار آه مربوط . هاي سفيدرنگ نيز تعداد زنان نظير آنهاست ميله

) تعداد مردان(هاي سياه  باالتر از ميله) تعداد زنان(هاي سفيد   است ميله1388 لغايت 1377به سالهاي 
اختالف دو راس . ( قابل توجهي از زنان هيچ شانسي براي ازدواج ندارنديعني در دهه حاضر تعداد. هستند
). توانند ازدواج آنند دهد آه هرگز نمي هاي سفيد و سياه نيز تعداد زناني را نشان مي ميله

چنانچه مالحظه ميشود رئوس .  است1399 لغايت 1389نيمه راست نمودار نيز مربوط به سالهاي 
مرداني آه در اين دوره به سن ازدواج  هاي سياه است و لذا تعداد آثيري از  از ميلهتر هاي سفيد پايين ميله

. ميرسند هرگز قادر نخواهند بود، همسري براي خود بيابند
  راه حل

اگر بخواهيم راه حلي براي اين معضل بيابيم به نحوي  آه هم مردان و هم زنان هر دو بتوانند از حداآثر 
و احيانا تا يكسال بزرگتر از (مند شود، اين است آه مردان با زناني همسن  بهرهشانس خود براي ازدواج 

  .  ساله ازدواج آند27 يا 26 ساله با  زني 26يعني مثًال يك مرد . ، ازدواج آنند)خود
باعث بي ارج و قرب شدن .  همسر خواهند ماند در غير اين صورت بيش از يك چهارم مردان جامعه بي

آه به لحاظ اقتصادي (واهد بود و در صورت ازدواج با دختران بزرگتر از خود نيز مرد در جامعه خ
، هيچگاه نخواهد توانست به )نياز از شوهران خود خواهند بود معموال با داشتن استقالل مالي آمابيش بي

  . راحتي آمريت و اتوريته خود را بر زن تحميل آند
دانيم  به دليل پديدة وارونگي در هرم جمعيتي نيست، چنانچه مياما پايان عصر مردساالري در دهه نود تنها 

اند، به نحوي آه شمار دانشجويان  اي به سمت آموزش عالي روي آورده زنان در سالهاي اخير به نحو فزاينده



                                                                                                                                                                  

از سويي نيز شاغلين سنين باال آه اآثريت مرد هستند، به تدريج بازنشسته شده و ميدان را به نفع زنان ترك 
لذا محيطهاي آاري در ايران به شدت زنانه خواهد شد و شرايطي پيش خواهد آمد آه سهم زنان . خواهند آرد

تراز با مردان  هاي قبلي چندين برابر افزايش خواهد يافت و به حدي هم  به دورهدر مشاغل مختلف نسبت
  .) اين خود نيز موضوع تحقيقي جداگانه است آه اميدوارم در فرصتهاي بعدي انجام دهم(خواهد رسيد 

ه هاي مادي پايان عصر مردساالري در جامع لذا با توجه به واقعيات گريزناپذير فوق، در دهه نود زمينه
ايران فراهم خواهد شد، ناگفته پيداست آه البته اين به معني پايان آار نيست و بايستي از هم اآنون روي 

  .هاي معنوي و فرهنگي آن آار آرد و افكار عمومي را براي ورود به دوران جديد  آماده نمود زمينه
تهاي اجتماعي و بخصوص  اين مهم در درجه اول بر دوش جنبش زنان، و سپس بر دوش فعالين ساير حرآ

  . جويانه و آزاديخواهانه است فعالين حرآت ملي به مثابه يك حرآت عدالت
  
  
  

  کارشناس مهندسی عمران*  
  
شناسي مطرح است عبارتست از نموداري آه توزيع جمعيت  آنچه به عنوان هرم سني در علم جمعيت: هرم سني -١

سال در پايين  آند به نحوي آه گروههاي سني آم ص ميمنطقه را بر حسب گروههاي سني و جنسيت آنها مشخ
گيرند، هر گروه سني نيز به دو دسته زن و مرد  نمودار و گروههاي ميانسال و بزرگسال در وسط و باالي نمودار قرار مي

قابل . شود تقسيم شده، در محور افقي سمت چپ جمعيت زنان و در سمت راست جمعيت مردان نشان داده شده مي
ست آه در آشورهاي پيشرفته با توجه به اينكه رشد جمعيت بسيار محدود و نزديك به صفر است، نمودار هرم ذآر ا

رويه، قاعده هرم پهن است اّما در هرم  اي دارد، و در آشورهاي عقب مانده بدليل زاد و ولد بي سني حالت آشيده
 سني جوامع ديگر دارد و آن اينكه در طول دهه اول سني جامعه ايران پديده عجيبي وجود دارد آه آمتر شباهتي با هرم

اي پهن شده و سپس با توجه به  سابقه پس از انقالب اسالمي، به علت عدم آنترل زاد و ولد قاعده هرم به نحو بي
هاي انقباضي دولت، پديده وارونگي در هرم سني پيش آمده و تعداد متولدين سالهاي پس از جنگ مرتبًا  سياست

 .ه استآاهش يافت
 
البته در جامعه روستائي و عشايري ايران اين اختالف سني تا حد سه سال پائين آمده و علت آن نيز اين است آه  - ٢

يك مرد روستايي در مقايسه با يك مرد شهري براي شروع زندگي مشترك، آمتر نيازي به اخذ تحصيالت و تخصص و 
معهذا در اين تحليل مالك من جامعه شهري بوده، چرا آه اوًال نقش . آند انداز اوليه دارد و لذا زودتر ازدواج مي پس

شود، در ثاني حل مسئله زن، با انقالبي در باورها و اعتقادات و  رنگتر مي رفته آم روستاها و عشاير در جامعه ايران رفته ـ
 جديد با گرايشي به دموآراسي تغييري در عادات و رفتارهاي اجتماعي همراه خواهد بود آه اين نيز بستري از مناسبات

هاي سنتي روستايي و عشايري فاقد چنين پتانسيلي هستند و لذا مرآز اصلي حل مسئله زن،  طلبد، آه محيط مي
  .جامعه شهري ايران و بخصوص آالنشهرها خواهد بود

  

  

 


