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فاطمه صفری| 40-30 میلیون حداقل 
پولی است که می تواند آرزوی کامران و پری 
را محقق کند، آرزویی که درحال 6 ساله شدن 
اســت! گویی این روزها تحقق رویاها کمی 
گران شده اســت؛ رویاهایی که پدر و مادرها 
برای دختران و پسران شــان می پرورانند اما 
بی خبــر از این که همان تورســفید عروس 
و لبــاس بختــی کــه از آن می گویند حاال 
کم کم برایشــان3 تا 4 میلیون آب می خورد 
و داماد بیچاره هم برای چشم وهم چشــمی 
و آبروداری هم شــده  مجبور به تهیه  لباس 
نو عروسی اســت. دختری  که با چشم امید 
و آرزویی می خواهد  قدم بــه خانه او بگذارد 
امــا کاش فقط همین هزینــه 4-3میلیونی 
بــرای پســر و دختری کــه به خانــه بخت 
می روند، رقم می خــورد. هزینه های گزافی 
که در تخیل شــان هم نمی گنجــد . معموال 
پدر و مادر ها تصمیم گیرنده اصلی  هســتند  
که فرزندشــان  در کدام سالن پذیرایی  یا باغ 
و در کدام منطقه تهران جشن عروسی شان 
را برگزار کنند. هرچه باشــد عمری به پای 
فرزندشــان گذاشــته و به قول خودشــان 
موی ســیاه خود را ســفید کرده اند تا شاهد 
چنیــن  روزی باشــند. اما به ایــن موضوع 
فکــر نمی کنند که فرزندشــان متحمل  چه 
 هزینــه گزافی  می شــود. هزینــه ای بالغ بر 
7 تا 25 میلیون تومان  آن هم با ســاده ترین 
تــدارکات و دیزایــن ، بــدون در نظرگرفتن 
خرج هــای  حاشــیه ای کــه خــود مبلــغ 
قابل توجهــی برای جوانان امــروز آن هم در 

روزهای آغازین زندگی است.
ملیکا دختر جوان دل  پری دارد و می گوید: 
»ازدواج نکنید، مبادا کــه ازدواج کنید! خرج 
و مخارج عروسی ســر به فلک کشیده است. 
از من می شنوید، جشــن عقدی بگیرید و به 
مســافرت بروید.« اینها فقــط حرف های دل 
ملیکا نیســت، بلکه ســیامک 30ســاله هم 
 دل  پری دارد که پس از گذشــت یک سال از 
دوران عقــدش در تب وتاب تدارک مراســم 
عروســی اســت. ملیکا و همســرش بــا این 
پیش فــرض کــه  از اســتقالل برخوردارند و 
می تواننــد از پس هزینه ها و مخارج جشــن  
عروســی برمی آیند، نامزدکردنــد اما اکنون 
با توجه بــه وضع اقتصادی حاکــم بر جامعه، 
آنها به فکر چاره ای برای پرداخت هزینه های 
پیش رو هســتند. ملیکا که بهمن ماه مراســم 
عروســی اش برگزار می شــود، می گوید: »در 
زمانه ای زندگی می کنیم که  جوانان به تنهایی 
از عهده خرج و مخارج  عروســی برنمی آیند، 
برای همین مجبورند از ســنین کم پس انداز 
کنند و اگر این پس انداز وجود نداشــته باشد 
باید به کمک های خانوادگی متوســل شوند 
وگرنه وام های ازدواج هم کفاف این مراســم 
را نمی دهــد. یــک وام ســه میلیون تومانی 
کجای کار را می گیرد؟ جهیزیه؟ تاالر؟ لباس 

عروس و داماد؟ تنها اینها نیســت که هزینه 
ازدواج را دربرمی گیــرد اما ایــن چند مورد 
بیشتر به چشــم می آیند. لباس عروس ملیکا 
را خواهرش که خیاط اســت به دست گرفته 
امــا او می گوید: »من با این کــه از ارزان ترین 
لوازم برای دوخته شدن لباسم استفاده کردم 
مبلغی بالغ بر700هزارتومان برایم تمام شد. 
در ابتدا که قصد خرید داشــتم قدیمی ترین 
و ارزان تریــن لباســی کــه قیمت کــردم از 
900تومان شروع و تا حدود پنج میلیون تومان 
تمام می شــد، لباس های کرایه ای هم چنگی 
بــه دل نمی زد و حدود550 تــا یک میلیون و 
700 آن هم فقط برای یک شب تمام می شد. 
برای همین این لباس را دوختم شاید بعد ها به 
کار نوعروس دیگری هــم بیاید یا در مزون به 
اجاره بگذارمش.« ملیکا که از هزینه های گران  
تاالرها رنجور و آزرده خاطر اســت، می گوید: 
»قیمت یک نوع غذا همراه با ســاالد و نوشابه 
برای هر مهمان مبلغــی بالغ بر 15 تا 35 هزار 
تومان  آن هم در یک تــاالر معمولی تخمین 
زده شــده اســت. متاســفانه از آن جایی که 
فرزند اول هســتم و پدر و مادرم  آرزوهایی در 
ســر دارند، ما را مجبور به کرایه تاالری کردند 
که ورودی هــم دریافت می کنند و قیمت آنها 
در شــب های جمعه و اعیاد تعطیل، بیشــتر 
می شــود. برای ورودی معمولی ترین  ســالن 
و حتی بدون درنظر گرفتــن  تعداد مهمان ها 
باید 300 تا 500 هــزار تومان پرداخت کرد.« 
ملیکا می گویــد: »تاالرها برای هــر امکاناتی 
که در اختیار ما قــرار می دهند، مبلغی اضافه 
دریافت می کنند که به درســتی نمی دانم این 
قاعده در قوانین صنفی شان تعریف شده است  
یا خیر؟ همچنین بابت هر ظرف شــیرینی و 
میوه مجلســی نیز 200تومان درنظر گرفته 
شــده، آن هم بدون حق سرویسی که وجود 
دارد.« از تاالر، لباس عروس و داماد، حلقه  و...

که بگذریم با موضوعی به نام آتلیه باغ و انواع و 
اقسام عکس های اسپرت و.... روبه رو می شویم 
که هزینه آتلیه ممکن  اســت بعد از تاالر جزو 
گران ترین  هزینه ها قرار بگیرد، حتی شــاید 
بیشــتر از تاالر. معموال جوان ها به این قسمت 
از جشــن اهمیت بیشــتری می دهند و زمان 
زیادی  را صرف ایــن کار می کنند. تا زمانی که 
کمی پا به سن گذاشتند از این روزهای خوش 
یادکنند. اما غافــل از قیمت های پیش رو که 
معموال ســاده ترین نوع عکس های یک زوج 
مبلغی بیــن 5 تا 25میلیون تومــان و گاهی 
بسیار بیشــتر از این  برایشــان تمام می شود. 
برای  عکس های آتلیه جشــن های عروســی  
تعرفه ای برای شــان در نظر گرفته نشــده و 
زمان، مکان و حتی نوع عکــس در افزایش  یا 
کاهش قیمــت دخیل اســت. چیدمان گل و 
دسته گل عروســی نیز به همین منوال است و 
به خاطر تنوع و تعدد روزها نمی توان برای این 

مسائل قیمت خاصی تعریف کرد.

هزینه های سرسام آور ازدواج 

جشنی از جنس پول

مسعود غفاری، روانشناس و مشاوره
در ابتدا بایــد گفت موضوع باالرفتن ســن 
ازدواج را بایــد با یک نگاه چنــد عاملی به آن 
نگریست. به عقیده بنده در این میان نخستین 
پدیده ای که به چشــم می خورد مســأله مالی 
اســت، بعــد از آن به ترتیب ازدیــاد طالق در 
جامعه، معاشرت آسان دختر و پسر، رسانه های  
همگانی، )نگاه نه، علت زدایانه حکومتی( و...  این 
موضوع را دربرمی گیرد که نگاه نه، علت زدایانه 
یعنی بــه دنبال علت  نیســتند و تنها به دنبال 
ازدیاد تولیدمثل و ازدواج هســتند و متاسفانه 
آنچه برای یک ازدواج پویا و پایا الزم اســت را 
فراهم نمی کننــد. درحال حاضر خانواده هایی 
که  فرزندان شان در سن ازدواج هستند، ازدواج 
آنها از آرزوهای شــان اســت. اما بــا نگاهی به 
حداقل های زندگی روزمره متوجه هزینه های 
باالیی می شــویم کــه جوانان پــس از ازدواج 
متحمل می شوند. با گذری از جشن عروسی و 
حواشی آن  هزینه هایی چون رفاهی، بهداشتی، 
درمانی ، تفریحــی  و... را دربرمی گیرد که باعث 
ممانعت جوانان از ازدواج می شود. مهم تر از این 
عوامل بحث بیــکاری را در پیش رو داریم، زیرا 
بخش زیــادی از فارغ التحصیالن ما در بیکاری 
به سر می برند. بســیاری از جوانان بیکار  شده 
و تعداد کمی دوباره مشــغول به کار می شوند. 
یعنی اگر شرایط به گونه ای نسبتا دلخواه برای 
جوانان مان رقم بخورد، باعث ترغیب جوانان به 
سمت وسوی ازدواج می شود، البته باید دانست 
این موضوع تنهــا منحصر به جوانان نیســت 
و شامل حال افراد ســالمند نیز می شود، زیرا 
زندگی به تنهایی دلپذیر نیســت و در بسیاری 
از موارد افسردگی، نگاه منفی  به زندگی، ایجاد 
تــرس و... را به وجــود می آورد. باید دانســت 
یکی از نیازهای انسانی تشکیل خانواده است، 
زیرا در کنار خانواده امنیت، آرامش و پشــتوانه 
داشتن احساس  می شود. امروزه دست کم یک 
مراسم ســاده عقد و عروســی هزینه گزافی را 
می طلبد و حداقل رفاه نسبی الزمه هر زندگی 
مشــترکی اســت. به همین جهت باید تفاوت 
بین عمرکــردن و زندگی کردن را شــناخت. 
عمرکردن یک جریان افقی اســت که از زمان 

تولد تا هنگام مرگ سپری می شود، در صورتی 
که زندگی کردن یک جریان عمودی اســت. به 
عقیده بنده زندگی فرآیندی  را تشکیل می دهد 
که باید ما را به امنیت، آرامش، رشــد و نشاط 
برساند و یکی از امنیت ها، امنیت خانوادگی را 
دربرمی گیرد که الزمه حفظ این امنیت داشتن 
امنیت جانی، روانی،  شغلی و مالی است. کسی 
که از این امنیت ها برخوردار نباشــد، مســلما 
اقدام  به ازدواج نمی کند. در حال حاضر بسیاری 
از کســانی که ازدواج کرده اند که به آن فضای 
تحمل می گویند و این فضا بیشترین فراوانی را 
در تهران دارد، به خاطر مسائل مختلف این فضا 
را پذیرفته اند. به عقیده بنده تحمل شایســته 
کسانی اســت که ناتوان، ناچار، ناامید و نادان 
باشند. زندگی کردن نیازمندی هایی دارد که به 
عقیده بنده  با نادیده گرفتن مسأله مالی و درنظر 
گرفتن کمترین میزان  درآمد برای یک زندگی 
ســاده و بی آالیش در تهــران 5 میلیون تومان 
اســت. باید در مملکت کار تولید شود و پدر و 
مادر نباید به زندگی فرزندان شان بپردازند،  زیرا 
زندگی زیبایی پیش رو نخواهند داشت. جامعه 
باید آن طراحی را داشــته باشد که  بتواند بنا بر 
توانمندی هرکس برایــش کار تعیین کند. به 
عبارتی هر که در جایگاه خود ایفای نقش کند 
»هر که را از بهر کاری ســاخته اند، مهر او را در 
دلش انداخته اند«. هرکس برای کاری ساخته 
شده است اگر این گونه پیش برویم و کار تولید 
شــود، دیگر نیازی به  شــعار کافــی نداریم. با 
نگاهی به جامعه متوجه می شویم سازمان های 
دولتی دیگر کســی را استخدام نمی کنند و در 
شــرکت ها کار وجود ندارد، حتی ما شاهدیم 
که بسیاری از شهرســتان ها به تهران آمده اند، 
آن هم برای مسافرکشــی، اما این شــغل هم 
پاسخگوی آنان نیست. همچنین باید دانست 
کار به فرد احســاس ســودمندبودن می دهد. 
با نگاهی به کشور های پیشــرفته متوجه این 
پدیده مهم می شویم که کودکان از سنین کم 
از پدر و مادر ها جدا شــده و کم کم به استقالل 
می رســند اما در جامعه ما این رویه به شکلی 
دیگر اســت و با تکیه بر خانواده از ازدواج و کار 

فاصله گرفته اند.  

نابسامانی اقتصادی  دلیل اصلی باالرفتن سن ازدواح

جامعه  جامعه شناس|  الستی  محمدعلی 
امروزه گویای موضوعی اســت به نــام باالرفتن 
ســن ازدواج. جوانانی  که در ســنین باال اقدام به 
این  امر می کنند و  معموال دلیل این امر شــرایط 
بغرنج  اقتصادی است که در این مرحله  از زندگی 
نمی توانند حداقل  لوازم زندگــی را فراهم کرده و 
با آن تأمین معاش کنند. به همین جهت معموال 
پسر ها قبل از اقدام به ازدواج زمانی را برای پس انداز 
خود انتخاب می کنند تا  به هنگام زندگی مشترک 
به حداقل های نسبی دست پیدا کرده باشند. وضع 
بد اقتصادی و هزینه های باالی جشن عروسی از 
مهم ترین عوامــل باالرفتن ســن ازدواج در بین 
دختران و پسران است که اگر چشم وهم چشمی 
دامنگیر نســل جدید نشــده بود، آنها به راحتی 
گذشته می توانستند خانه بختی را که قدمتی به 
طول تاریخ دارد، بســازند. اگر بخواهیم  به مسائل 
اقتصــادی مقوله هــای ازدواج و باالرفتن  ســن 
جوانان  بپردازیم  باید گفت  با توجه به این که بحران 
 اقتصادی  در کشور ما حاکم است، مردم  هم از توان 
اقتصادی چندانی برخوردار نیستند، برای همین 
 جوانان مخصوصا پســر ها قبل از اقدام به این  امر 
برای خود پس اندازی جمــع آوری و خود را از نظر 

اقتصادی مطابق زمانه می کنند تا زمانی که پا در 
زندگی مشترک گذاشتند، نیازی به خانواده خود 
یا همسرشان نداشته باشند. معموال مسائلی چون 
مشکالت مالی، بیکاری، عدم امنیت شغلی، شرایط 
نامناسب مســکن و برآورده کردن توقعات همسر 
به عنوان مهم ترین  دالیل باالرفتن سن ازدواج در 
پسران است. در این شرایط باید سنجید اگر پسری 
از خانواده ای متوسط بخواهد ازدواج کند و بتواند از 
پس تمامی مسائل و مشکالت فرهنگی بربیاید، تا 
چه اندازه از توان مالی الزم برای تأمین هزینه های 
یک ازدواج و زندگی متوسط برخوردار است؟ اما باال 
رفتن سن ازدواج فقط در پسران  صدق نمی کند، 
بلکه  با درنظر گرفتن  جامعه آماری دختران  مجرد،  
متوجه می شــویم ادامه تحصیل نسبت به ازدواج 
برای دختران در اولویت  قــرار دارد که همین  امر 
موجب  باالرفتن توقعات دختران جوان  نیز شــده 
است. همچنین ساده زیستی گذشته در نسل های 
جدید  دیگر دیده نمی شود، به همین جهت جوانان  
مجبورند وقت بیشتری را صرف فراهم کردن لوازم 
و امکانات موردنیاز  کنند تا بلکه از این طریق بتوانند 
از پس توقعات  برآیند. همچنین باید دانست این 
موضوع یک مسأله فرهنگی  و اقتصادی است که 

 صرفا به اقتصاد مربوط نمی شود، به همین جهت  
باید به دنبال رشد اقتصادی که  در غرب وجود دارد، 
باشیم  و از ترویج مصرف گرایی جلوگیری  شود، زیرا 
نهادینه شدن مصرف گرایی در بین مردم موجب 
شــده فرهنگ چشم و هم چشــمی، ظاهربینی، 
زندگی لوکــس و حتی  بی توجهــی به معنویات 
افزایــش پیدا کنــد. همه این موارد باعث شــده 
خاستگاه های نســل نو تغییر پیدا کند که نتیجه 
آن باالرفتن ســن ازدواج می شود. معموال راه حل 
عمومی در این مسأله کارگشا به نظر می رسد و ما 
باید این موضوع را با جنبه های اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی پیش ببریم . به عبارتی این موضوع راه حل 
چند جانبه را می طلبــد. در راه حل های اقتصادی 
باید به قدرت گرفتن طبقه متوسط توجه ویژه ای  
داشت و برای آن برنامه ریزی منسجمی در جامعه 
 صورت بگیــرد. اما از نظر فرهنگی  پیشــه کردن 
زندگی ســاده بهره وری را افزایــش داده و باعث 
 رشد اقتصادی می شود. متاســفانه ما از کودکی 
فرزندان مان را به گونه ای پــرورش داده ایم که در 
مواجهه بــا معضالت اقتصادی بامشــکل روبه رو 
می شوند ولی باید بیاموزند در ازای عمل مثبتی که 
انجام می دهند، پاداشی دریافت  کنند. شوربختانه 

در کشور ما فرهنگ شــاه و گدا بسیار رایج است، 
به همین جهت  مردم می خواهند صاحب قدرت 
شوند و از امکانات، انحصارات و... آن استفاده کنند  
و صاحب دارایی شــوند. به همین جهت می توان 
عوامل اقتصادی را از مهم ترین عواملی دانست  که 
در ازدواج دیرهنگام تأثیر بسزایی دارد. در آخر باید 
گفت عرف شدن مسائلی چون جشن های آنچنانی 
در تاالر های  گرانقیمت یا ماه عسل های میلیونی 
ازجمله مشــکالت دامنگیر جوانان شده است که 
این امر باعث از بین رفتن فرهنگ ما می شــود و 
شاهد هستیم آنچه در گذشته وجود داشت دیگر 
به چشم نمی خورد، زیرا در گذشته جشن ازدواج 
در مشارکت مردم خالصه  می شد، به عبارت دیگر 
قراردادی حاکم بود که وقتــی دو جوان قصد این 
پیوند مقدس را داشتند، صاحبان امکانات برای این 
زوج امکاناتی را فراهم می کردند و جشن مختصری 
بر پا می شد اما متاسفانه درحال حاضر ما فقط وفقط 
شاهد چشم و هم چشــمی های جوانان و نظاره گر 
خانواده هایی هستیم که با وجود عدم استطاعت  
مالی برای فرزندان شان جشــن های  بزرگی برپا 
می کنند که این امر موجب فرهنگ غلط در بین 

فرزندان مان می شود.

راه حل های چند جانبه می تواند تاثیرگذار باشد

هزار  

هزار  

آرایشگاه  عروس  نرخ 
اتحادیه

2  
میلیون  

آینه و شمع دان

کفش عروس

180 
هزار به باال

 200
تا 700

حلقه عروسساعت  عروس

550 
هزار به باال

سرویس طال

6 
میلیون 
تومان  به باال

قیمت ها به تومان است

ست همراه  لباس عروس 

500 
هزار به باال

کت وشلوار  به باال

550 
تا یک  میلیون 

حلقه داماد از

750 
میلیون  به باال

ساعت داماد

300
هزار به باال

لباس حنابندان 

هزار 

ست  لوازم آرایش 

هزینه تاالر

ادکلن  برای داماد

کرایه ماشین عروس

آرایشگاه داماد

کیک عروسی

دسته گل عروس

لباس عروس

تزیینات ماشین عروس

هزینه  آتلیه

هزار

موسیقیهزینه ماه عسلسفره عقدمیوه و شیرینی، ظرفیشام عروسی

میلیون

میلیون

هزار به باال

300هزار به باال

میلیون

هزار 

هزار  به باال

هزار  

میلیون

هزار

میلیون

 280
تا 700

 15
تا 60

300 هزار 
تا 1500

 5
تا 25

500

 300 50 50
تا 300

900 هزار600
تا 5

500 هزار
تا 7

 150
تا 500

 5
تا 25

هزار به باالمیلیون هزار هزار 

 50
تا 200

700 هزار
تا 5 

800  300

ورودی هر میهمان ست کمربرندآتش بازی
به تاالر

کروات

هزار به باالهزار به باالهزار هزار به باال

100
 50

15تا 150
30

میانگین هزینه جشن یک شب با حدود 300نفر میهمان   30 میلیون تومان است

هزینههای
ازدواج


