ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ

ﻧﮑﺮده  ۰۱ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در اﯾﺮان  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﻣﺮدان و ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج
 ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۵۸ﻫﻢ،ﺠﻤﻌﯿﺖ ﻣﺠﺮدان ﻗﻄﻌﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۰۳ﺗﺎ  ۵۶ﺳﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۲۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ درازﻣﺪت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮﻫﺎی ﻣﺠﺮد از دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺴﺮ و
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ رده ﺳﻨﯽ  ۵۱ﺗﺎ  ۵۳ﺳﺎل ﻣﺠﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻠﺰاری ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن
وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او :ﺑﯿﺶ از  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان در رده ﺳﻨﯽ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۲ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﮔﻠﺰاری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج در ﭘﺴﺮﻫﺎ  ۹۲و در دﺧﺘﺮان  ۶۲ﺳﺎل اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۳۹ﺑﺮای ﭘﺴﺮان
 ۲۳و ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۹۲ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ  ۹۲ﺗﺎ  ۵۳ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﻣﺴﮑﻦ ازدواج ﻧﮑﺮده و وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺪه
اﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﻣﯽ رود و ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﯿﺎد و
رواﺑﻂ ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج ﻣﯽﺷﻮد دﺧﺘﺮان در ﺗﯿﺮ رس اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ آﻣﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺟﻮان
زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
”.ﺗﺮس از ﺗﻌﻬﺪ و ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﯽ“ داﻧﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ازﻧﮑﺮدن ﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺴﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻋﺎﻣﻞ ازدواج
دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎﻣﺎن  23ﺳﺎﻟﻪ ،دﯾﭙﻠﻤﻪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪرش در ﮐﺎر ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
اﮔﺮ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زرﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  22ﯾﺎ  23درس ﺑﺨﻮﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزی و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﺎزه دﻧﺒﺎل« ﮔﻮﯾﺪ:اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن .او ﻣﯽ
»ﮐﺎر .واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم ﻓﻘﻂ ﺑﺮم ﺳﺮﺑﺎزی و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎم ﮐﻨﺎر ﭘﺪرم ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.
ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ازدواج را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ازدواج ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺪ ﺑﺸﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﺗﻮﻧﻨﺪ ﺑﺪون ازدواج از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ازدواج ﺑﻬﺮهوﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻣﯽ« ﮐﻨﺪ:ﻣﯽ
»ﮐﻨﻨﺪ.ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻨﺪ ﺷﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ
ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮﺧﺮج و رﺳﻮﻣﺎت دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ
ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و در واﻗﻊ ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ازدواج ﭘﺴﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان از ﺧﺮجﻫﺎی ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺮﯾﻪ و رﺳﻢ و رﺳﻮﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﺟﻬﺰﯾﻪ و ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ« در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎدﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻫﺎیﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺧﺎص،ﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮای داﻣﺎد و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻠﻒ و اﻧﺘﻈﺎرات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و وﻗﺖ و اﻧﺮژی از ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﭘﺴﺮ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه آن ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا اﻓﺮاد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ازدواج را در ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪداﻧﺴﺘﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﮐﻪ
»ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.ﻫﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﻫﻢﻫﺎ و ﺧﺮجﮔﯿﺮیﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖاﯾﻦ
ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن آزادی
ﻧﯿﻤﺎ  34ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن آزادی و در واﻗﻊ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ از ازدواج ﮐﺮدن
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﻮ از دﺳﺖ ﺑﺪم و ﺗﺎﺧﻮاد آزادیدوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ ﻣﺪام ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی ،ﺑﺎ ﮐﯽ ﺑﻮدی ،ﭼﺮا دﯾﺮ اوﻣﺪی .دﻟﻢ ﻧﻤﯽ“ دﻫﺪ:ﻧﯿﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ
”ام و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اداره زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارم.ﮐﻨﻢ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ از ازدواج ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻓﺮار ﻣﯽزﻣﺎﻧﯽ
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎدراﻣﻮن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارن .ﻣﻦدﺧﺘﺮﻫﺎ روی ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻦ؛ ﻫﻤﺎن« ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﻬﺪی  28ﺳﺎﻟﻪ و داﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯽ
ﮔﺎﻫﯽ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاد ﺷﺐﻫﺎ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎم ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺎدرم ﺗﺎ ﺣﺪی ﻋﺎدی ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺑﺮای
ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻢ ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﺲ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽام اﯾﻦﺟﻮری ﺑﺎﺷﻪ و آزادی دوران ﺟﻮوﻧﯽ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﻤﯽﺧﻮام ازدواج
»ﮐﻨﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ روﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر و ﮔﺮﯾﺰ از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ازدواج ﭘﺴﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ زﯾﺴﺘﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از روﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ
اﯾﻦ روزﻫﺎ زﯾﺎد« ﮔﻮﯾﺪ:داﻧﺪ و ﻣﯽﻫﺎ ﻣﯽﻧﮑﺮدن آنﭘﺬﯾﺮی ﭘﺴﺮﻫﺎ را ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ازدواجﺻﺎﺑﺮ  31ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﺮس از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
»ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﻢ از ﭘﺲ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺎم.ﺗﺮﺳﻦ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ از داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻣﯽﻣﯽ
ﻫﺎیاز ﺧﺮج« دﻫﺪ:ﺗﺮﺳﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ دارد ،ﭼﺮا از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽوﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻗﺒﻞ از آن ﺧﺮجﻫﺎی زﯾﺎد ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﻏﯿﺮ از اون از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﻮام ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ آدم دﯾﮕﺮ رو ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮم ﻫﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.
»اش ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم ﮔﻨﺪ ﺑﺰﻧﻢ و ﻫﻢ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ.ﺗﺮﺳﻢ از ﻋﻬﺪهﻣﯽ
واﺳﻄﻪﮔﺮی
اﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ازدواج و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﭘﺴﺮان راﺣﺖﺗﺮ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه از ﭘﺴﺮان ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
آﯾﻨﺪهﺷﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ،دﺧﺘﺮی را ﺑﻪ ﭘﺴﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ
ﺧﻮد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﺷﺪن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد اﻣﺮ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺴﺮان ﻫﻢ اﻣﺮوزه ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪهﺷﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا واﺳﻄﻪﮔﺮی ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ازدواج ﺗﻦ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ را
ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن در« ﮐﻨﺪ:در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﺎدل ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺮوز ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽروﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﺤﻼت و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ روح
»ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﺪم ازدواج ﭘﺴﺮان
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ازدواج ﭘﺴﺮان را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻬﺎﺟﺮات ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ورود زودﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺴﺮان
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺮدن ﭘﺴﺮان ،رﺷﺪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽدﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ازدواج« ﻓﺮﻫﺎد  27ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﮐﻮﭼﮏﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ورود ﻧﺎﻫﻢﮔﻮن و ﻧﺎﻗﺺ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ازدواج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
»اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﮐﻪ از دﯾﮕﺎه
ادﺑﯿﺎت و رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﻋﺎری از دﯾﮕﺮﺧﻮاﻫﯽ و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ﻓﺮﻫﺎد ﺑﺮای ازدواج ﻻزم و ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ازدواج ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ در
»ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺘﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻧﺎﻫﻢﮔﻮنﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﻌﻀﺎً
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ« ﮔﻮﯾﺪ:ﺷﻮد .ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ ﻣﯽﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،در ﻣﺪل اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
»ﮐﻨﺪ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﻫﺎی ﮐﻢاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻟﺬت ﺟﻮﯾﯽ – رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺷﻮد:ﺑﺎره ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎس در اﯾﻦاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی
ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﭼﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻃﯿﻒ زﯾﺎدی
»ﮐﻨﺪ.از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ورود ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ راهﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ
ای ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰم ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰاغ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی وﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:
ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ درﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
»ﺣﻞ آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راه
داﻧﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽزﺑﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽدﻟﯽ و ﻫﻢﻓﻘﺪان ﻫﻢ« اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰود:
»ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻼش ﻓﺮاوان و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺒﻌﺎت ازدواجﻧﮑﺮدن ﭘﺴﺮان
ﺑﺎرهﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏﻫﺎ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده« رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻔﺖ:ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ در ﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎر ﺑﺮون
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن
»ﺷﻮد.ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻮﺷﯿﺎرﺷﺪن ﻣﺮدم ﻣﯽ
رﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدیﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮون« ﮐﻨﺪ:ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽوی ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم ازدواج ﭘﺴﺮان را اﯾﻦ
زده و ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ و آﺋﯿﻦﻫﺎی دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻬﻮر وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﯽ ﺑﯽﮔﺪار ﺑﻪ آبزدن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛
»ﺗﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺻﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺳﺎده ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺰرگ
ﮔﺬاران ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ وﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ« ﺷﻨﺎس در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
»ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد دﻫﻨﺪ و ﻧﻮع ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن را ﺑﻪ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ.

