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 چکیده
که جامعهه بسهته    ای یانهموذ یو وابسته به زمان و مکان، فشار اجتماع یاست ساختگ ای یدهداغ ننگ پد 

اند.  مرسوم جامعه تجاوز کرده یکه از هنجارها زند یم یکسان یشانیبه فرهنگ مسلط آن را خلق و بر پ
و مردسهاررانه   نتیسه  یهها  که ارزش یدر مناطق یژهو ما، به ۀاز حد به نقش ازدواج در جامع یشتوجه ب
که از سن مطلهو  ازدواج از نگهاه    یزنان، به قرار گرفتن دختران یابی یتهو یاست، برا یرگذارهنوز تأث

پژوهش با ههد  رسهوب بهه     ین. اشود یاز تجرد منجر م یاند در معرض داغ ننگ ناش جامعه گذر کرده
آنهان   یسهتۀ و ملموس تجربه ز محض یتبه واقع یافتن سال به بار و دست 03دختران مجرد  یایبطن دن
راسهتا بها    یناز تجرد است. در ا یغ ننگ ناشخصوص مفهوم دا دنبال کاوش در به شناسی یدارپد یوۀبه ش
دختهر   42بها   یو با استفاده از روش گلوله برفه  یومانند گافمن و بورد یشناسان از نظر جامعه یریگ بهره

 یهانگر پهژوهش ب  ههای  یافتهه شهد.   یقعم ۀمصاحب هانو اصف یزد یسال و بارتر ساکن شهرها 03مجرد 
 یگهران، نگاه د ینیاست. سنگ شده یافراد بررس یستۀتجربه زحضور پررنگ داغ ننگ برآمده از تجرد در 

خهانواده، احسهاس سهرباربودن،     یهها  مهزمن، سهرکوفت   های یها و کنجکاو پرسش مورد، یب یها ترحم
 رحمانهه  یبه  یهها  زهرآلهود، و طعنهه   یشهنندهای ن شایست،ناروا و القا  نا یراداتو ا یبدادن ع نسبت

 ۀشده از جانب جامعه را در تجرب عطو  به خود و داغ ننگ ادراکهستند که داغ ننگ م یازجمله مقورت
 .زنند یپژوهش رقم م ینسال و بارتر در ا 03تجرد دختران 
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  شرح و بیان مسئله پژوهشی 
گهافمن مهورد توجهه قهرار گرفهت.       ینهگ توسهط ارو  بار یناول 1داغ ننگ یشناس جامعه ۀرشت در

 یها کننهده   شهدت بهدنام   است به یصفت یا یژگی(، داغ ننگ و04: 1031گافمن ) یفبراساس تعر
کهه   ینهفتهه اسهت، صهفت    یبلکه در بطن روابط اجتماع یشآور که قدرتش نه در ذات خو ننگ
 یلتبهد  ارزش یدار شده و به  به شنص لکه یفرد حامل آن را از شنص کامل و معمول تواند یم

و فهرد   آورد یمه  یهد آزاردهنهده پد  یطی(. داغ ننهگ شهرا  1031: 4311و همکاران،  یسکند )لوئ
. داغ شهوند  یخوانهده مه   یکه عاد کند یم ییها از جانب آدم یرشخورده را همواره نگران پذ داغ

گهروه   یک یدارد، اعضا یشهر یستناشا ای یشهکل یرکه در بطن تصاو یدادن صفت ننگ با نسبت
کهه   ای یهده . پدنههد  یمه  یآنهان بهر جها    یشده را بهرا  تباه یتیو هو کند یم اعتبار یرا ب یاجتماع

امها   یسهتند کهه آشهکار ن   ههایی  یژگهی و ههم بها و   یابهد نقص آشکار حضور  یکهم با  تواند یم
 (.332: 4332)رامسدن،  شوند یم یتلق یستناشا

 یو و دههد  یمه  ییرفرد به خود را تغ یستنکه راه نگر است یبرچسب اجتماع یکننگ  داغ
: 4332و همکهاران،   یهت )را کند یم یتسلب صالح یگرانکامل توسط د یاجتماع یرشرا از پذ

 یخهوردگ  بر خود انگ داغ یزخود فرد ن یکه حت شود یم یرهگاه چنان بر فرد چ یطشرا ین(. ا20
 یفهرد  یشانیکه داغ ننگ بر پ یآن است، یعنی صفت بودن یداغ ننگ، نسب یاه یژگی. از وزند یم
و از  یگهر د ۀبهه جامعه   یا و از جامعه کند یم یستاست که فرد در آن ز یبسته به بستر زند یم

بهر فهرد    یگونهاگون  یهها  هنجارها و انتظارات حاکم که از کانهال  یمبنا بر یگرد یبه زمان یزمان
 ههای  یسهم مکان یهق اسهت کهه از طر   ییها راهجمله شاه . فرهنگ ازستمتفاوت ا شوند یاعمال م

تصهورات فهرد را از خهو  و بهد بهودن شهکل        یبترت ینو بد گذارد یم یرگوناگون بر فرد تأث
انتظهارات   ۀکهه در محهدود   انهد  یرشقابل پهذ  ینگاه فرد تنها کسان یچۀکه از در یطور دهد، یم

 ینهاجور  ۀهمچهون وصهل   انهد،  یطهه ح یناز ا خارجکه  یو کسان گیرند یقرار م یو ۀشد آموخته
 .اند یانگ بدنام کشیدن یدککه محکوم به  شوند یم یستهنگر

و  یهز آم تقهدس  یمها، تجله   ۀدر بطن فرهنگ جامعه  یندفرا ینا یرانکارناپذ یها از جلوه یکی
. ازدواج یسهت ن یدهپوشه  کس یچآن بر ه یتخانواده است که اهم یلازدواج و تشک ۀگون حرمت
 یاساس یازهایساختن ن در برآورده یادینیاست که نقش بن یفرهنگ و یستیز ی،اجتماع یا واقعه

پدر و مادر بهودن،   یبرا یکودک یریند ینسل و پرورش فرزندان، تحقق آرزو ایانسان دارد. بق
کهار و   یمو تقسه  یو بزرگسال یدر دوران جوان یمیتو صم یسطح دوست ترین یبه عال یابیدست

                                                 
1. Stigma 
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 یخهانواده اسهت )ناسهت    یکارکردها ترین یدر شمار اساس یدر طول زندگ یو همراه یهمکار
 ههای  یهدگاه و د یالتها، تمها  و تابع خواسته یاست اراد ملی(.اگرچه ازدواج ع21: 1033 ی،زائ
ازدواج را تحهت روابهط    یرامهونش، او بها پ  یچیهدۀ انسان و روابهط پ  یاجتماع یاما زندگ ی،فرد

 پهور،  ی)کهامم  دههد  یقرار مه  یاسیس یو حت یتیجمع ی،اجتماع ی،اقتصاد یرهایبا متغ یهدوسو
ازدواج به عمل  آل یدهخصوص سن ا در توریقانون ما دس یکجا یچ( و اگرچه در ه130: 1030

 یبهرا  یهژه و و بهه  یههر انسهان   یخصوص حداقل سن مجاز ازدواج، اما عمالً بهرا  جز در یامدهن
 یهن ا یکه اگر ط آیند، یم همسر به شمار ینشمثابه موعد مناسب گز به یخاص یها دختران، سال

و مطلهو  گهذر کننهد     یعهی طب ینسهن  یهن و از ا یردسر راه ازدواج جوانان قرار گ یها مانع سال
 یهز ن یموارد بهه تجهرد قطعه    یکه در برخ یرتأخ ین. اشود یبارتر موکول م ینازدواج آنها به سن

آور داغ ننهگ را متوجهه دختهران مجهرد      رنه   یطو شرا یطور خاص فشار اجتماع به انجامد یم
 یهن دههد. ا  قرار یبو تنر یدآنها را در معرض تهد یتموارد شنص یو چه بسا در برخ کند یم

از  ای یافتهه  سازمان ۀمجموع یعنیدارد،  1یتیجنس های یشهو کل یددر عقا یشهر یتا حد یتوضع
و  یکنواخهت  یذهنه  یرتصهو  تییجنسه  ههای  یشهه زنان و مردان در هر جامعهه. کل  ۀباورها دربار

و  یخاص مربوط به زنان و مردان را بهدون آنکهه مهورد بررسه     یاز رفتارها یا شده یبند قالب
از زمهان   یکهه ههر نهوزاد    یریپذ روند جامعه یقو از طر دهد یقرار گرفته باشند، ارائه م آزمون

 (.21ه  1033:23ی،زن)ج شوند یمنتقل م یگربه نسل د یاز نسل گیرد، یتولد در معرض آن قرار م
دختهر در قالهب نقهش زن     یک یبرا یتنها نقش معتبر اجتماع یباًتقر یشاصنعتی،دوران پ در

به دسهت آورنهد،    یو نقش مشنص یگاهآنکه پا ی. دختران براشد یمتأهلِ همسرِ مادر خالصه م
قهرار   یخانوادگ ه یدیواحد تول یکتنها در  ازدواج نه یق. آنها از طرکردند یازدواج م بایست یم
بلکهه از   شهدند،  یدار مه  را عههده  یدیتول های یتاز فعال یکار، قسمت یروین ۀمنزل د و بهگرفتن یم
خهود کسهب    ینهدۀ آ یبهرا  ینیو تضهم  یهت تقو یهز خود را ن یخانوادگ یگاهپا یفرزندآور یقطر
 یهرا ز شهود،  یدر دوران گذشته نام برده م« جبر ازدواج»خصوص از اصطالح  ین. در اکردند یم

 یهز راه قبهول اقتهدار مهرد )شهوهر( ن     یهن چند کهه در ا  زنان بود، هر یبرا کنازدواج تنها راه مم
 ضرورت داشت )همان(.

صورت گرفته، هنوز  ینهزم ینکه در ا ییها ما با تمام اعتدال یامروز ۀآنجا که در جامع از
 یطجبر ازدواج در شرا ینوع به  توان یازدواج کند، م یداست که دختر بارخره با ینگمان بر ا

 در یژهو سال به بار به 03ادعا کرد که تجرد دختران  توان یم ین،اشاره کرد. بنابرا یزن یامروز

                                                 
1. Stereotypical beliefs 
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به او  یوستهو پ یابد یم یخود آگاه یتکه فرد از همان ابتدا نسبت به جنس یمناطق سنت
مناسب، ازدواج  یعاجتما یگاهو پا یتبه موقع یدنرس یراه برا ینتر که مهم شود یم یادآوری
کل دفتر آمار و  یربراساس گزارش مد ینکه. با توجه به اآورد یداغ ننگ به همراه م یاست نوع
سال ثبت  42ه  13 یسن ۀدرصد ازدواج دختران در فاصل 33(، 1021ازدواج ) یتیجنس تاطالعا

دواج پشت سر در امر از یتفاصله را بدون موفق ینکه ا یانتظار داشت دختران توان یم شود، یم
بسا با توجه به بافت  و چه شوند یقابل قبول جامعه م یارانحرا  از مع یدچار نوع گذارند یم

از  یداغ ننگ ناش یخود، مشمول نوع یمحل زندگ یاجتماع یطو مح وادگیخان ی،فرهنگ
 تجرد شوند.
 یکهه طه   کنهد  یکامالً روشن مه  یشینپ یها به آمار و ارقام و پژوهش ینگاه یگرد ییاز سو
طهور قابهل    خصهوص دختهران بهه    به یرانیجوانان ا ینازدواج در ب ینگذشته، سن اول ۀچهار ده
سههاله از  43-42 یناسههت. نسههبت زنههان هرگههز ازدواج نکههرده سههن یافتههه یشافههزا یا مالحظههه

 1033درصهد در سهال   22و بهه   1023درصد در سهال  23حدود  ه، ب1033درصد در سال 2/41
اسهت )مرکهز آمهار     یافتهه  یشدرصد افزا33به حدود  یر مناطق شهرنسبت د یناست. ا یدهرس
سهال در سهال    2/40بهه   1023سهال  سهال در   2/44سن ازدواج دختهران از   یانگین(. م1033 یران،ا

درلهت   یراخ یها در سال یتجرد قطع زایششواهد بر روند اف ینکهعالوه ا است. به یدهرس1023
درصهد در سهال   4/1درصهد و  1/1از  یهب ترت و زنان به در مردان یکه تجرد قطع یطور دارد، به
و در  یافتهه  یش( افهزا 1033 یهران، )مرکز آمهار ا  1033درصد در سال 1/0درصد و 1/1به 1033
است.  یدهرس درصد3درصد و 3به در مردان و زنان  یبترت کل کشور به یدر مناطق شهر1023سال 
و  یسهنت  ی،فرهنگه  ههم   ی،لحها  اجتمهاع   که به ازدواج هم بهه  یرانیا ۀجامع یبرا یآمار ینچن

را  یشکه صدا یهشدار خطر آید، یشمار م سنت به یتلنگر یافته یزآم تقدس یگاهیجا یمذهب
 یهن با تبعهات ا  یمتقیرمسو غ یمطور مستق که به یزن یان که مردم عاد تنها پژوهشگران و متفکر نه
  است. یافتهمحسوس  را خطر ینا یکیو اذهانشان به ن اند یدهنوضوح ش  به یزن اند مواجه بوده یدهپد

و...  یفرهنگ ی،اقتصاد یتی،جمع یلدر ازدواج به یما عرضه و تقاضا ۀدر جامع یبترت بدین
روز  روزبهه  یاجتمهاع  ه یو بلهوغ اقتصهاد   یبلوغ جنس ینب ۀدچار عدم تعادل شده است و فاصل

 یشهکننده را بهر زنهدگ    یفشهار  رحمانهه  یو ب افزاید یو بر سن ازدواج جوانان م شود یم یشترب
و در اکثهر   شهود  یکه توسط خود جامعه بر فهرد اعمهال مه    ی. فشارآورد یم فروددختران مجرد 

کهه تنهها    آورد یفرود مه  یتحملش را بر دوش دختر ینیو تنها سنگ ماند یموارد از نظر پنهان م
 ت.ازدواج از نگاه جامعه اس آل یدهجرمش گذر از سن ا
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محض  یتبه واقع یافتن سال به بار و دست 03دختران مجرد  یایرسوب به بطن دن بنابراین،
گونهه کهه هسهت،     آن یادی،ز یاجتماع های یتآنان منجر به کشف واقع یستۀو ملموس تجربه ز

در احساسهات فهرد نسهبت بهه خهود،       یهده پد یهن نمهود ا  ی. درک و شهناخت چگهونگ  شود یم
 ییشناسها  ینکهه عالوه ا از آن جمله است. به یگراند یها ها و نگرش اداراکاتش نسبت به واکنش

 یاجتمهاع  یهت در هو یدهپد ینا یامدهایداغ ننگ تجرد منجر به شناخت بهتر پ یحکامل و صح
. در خهالل  شود یل و... ماشتغا ی،دختران، روابط اجتماع یخورده، روابط روزمرۀ زندگ افراد داغ

موانهع   یهن رفهع ا  یذهن را برا یعتاًو طب یاننما یزن دختران نیازدواج ا ینموانع راست یبررس ینا
 .کند یفعال م

تجهار  دختهران یادشهده و کنکهاش      یهای اساس، هد  پژوهش حاضر، ورود به دن ینا بر
 ۀعمهد  یاسهت. محورهها   از تجرد ینگرش و احساسات آنها در ارتباط با داغ ننگ ناش یرامونپ
نسبت بهه   یاناستوار است که خانواده و اطراف ییها رفتارها و نگرش یرامونپژوهش اساساً پ ینا

از آنهها   یسهته در قالهب تجهار  ز   تواننهد  یدختهران مه   ینو ا دهند یم روزشده ب دختران مطالعه
و  یخهوردگ  بهردن داغ  ینکاهش و از به  یکه برا ییاقدامات و راهبردها ین،صحبت کنند. همچن
 ه یلیتحصه  یهت موفق ی،اقتصهاد  ه یاجتماع یگاهمانند پا یعوامل یرو تأث گیرد یفشار آن صورت م

بر شدت و ضعف داغ ننگ احساس شده مورد توجه پژوهشهگران در   یماهر یباییو ز ی،شغل
 است: یلبه سؤارت ذ ییگو راستا پژوهش درصدد پاسخ ینپژوهش بوده است. در ا ینا

 اند؟ خورده نسبت به خود کدام ها و احساسات دختران مجرد داغ ننگ گرش. ن1

 اند؟ دختران مجرد داغ ننگ خورده کدام یستۀ. تجار  ز4

و فشهار آن چهه    یخوردگ بردن داغ ینکاهش و از ب ی. دختران مجرد داغ ننگ خورده برا0
 دهند؟ یانجام م یاقدامات

 ه یلیتحصه  یهت موفق ی،اقتصهاد  ه یاجتماع یگاهاپ ی،شناخت روان های یژگی. عوامل مؤثر )و2
شهده توسهط    و...( بر شدت و ضعف داغ ننهگ احسهاس   یه،سرما ۀمنزل به یماهر یباییز ی،شغل

 اند؟ سال و بارتر کدام 03دختران مجرد 

 یو نظر یمفهوم چارچوب

دارد و آن را  یهت بهه هو  یانهه گرا ساخت یگافمن، که نگاه یاتنظر یتحاضر با محور پژوهش
 یهای درصهدد رسهوب بهه دن    دانهد،  یمه  یشنص ینحاصل تعامل فرد و جامعه در خالل روابط ب

 پردازانی یهاست. نظر یتشانآنها از وضع یفسال و تعر 03 یدختران مجرد بار ۀتعامالت روزمر
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منتلف خهود   یها که مردم نقش ای یوهش یعنیمردم،  یچون گافمن توجه خود را به رفتار واقع
 یزنهدگ  یهق بهه قواعهد و نکهات دق    یهز و ن بنشند، یرا شکل م یکدیگرو اعمال  کنند یم یفارا ا

 یهدان م یبا دقت به موشکاف یدگاهید ین(. چن23: 1024)رابرتسون،  کنند یمعطو  م ی،اجتماع
نگاه کنشهگران   یکالم، رفتار و حت یرو تفس یرتعب یچگونگ تیبتر ینبد پردازد، یکنش متقابل م

است. در مرکهز   یقابل بررس« خود» یفتعر یریگ بر شکل یرتفاس ینا یرو تأث یکدیگراز جانب 
و بهارز   یشنصه  یهت هو یهک فرد از  ۀآگاهان یها قرار دارد که حاصل تجربه« خود» یت،شنص

 کننهد  یدربارۀ خود عرضه م یگرانکه د اریفیخود و تع یفاز تعر یاو پو یجار یبیاست و ترک
 (.10: 1030جاه،  )رفعت شود یشامل م یزرا ن

 یو خودهها  یانسهان  یخودهها  ینب یک، به تفک«خود»از مفهوم  یشدر برداشت خو گافمن
در  یاجتمهاع  یها است که هر لحظه در کنش یزیچ ی،و یۀمعتقد است. خود در نظر یاجتماع
 یبهه بررسه   یشهی، نما یهۀ با طرح نظر ی. وشود یو ابراز م گیرد یشکل م ینخاص و مع یطشرا
در تعهامالت  « خهود »صحنه بردن  یبه رو یو چگونگ پرداخت« روزمره ید خود در زندگنمو»

 یبها مکهان   یسهت موجود زنده ن یکخود... »(، 434: 1021گافمن ) یکرد. برا یلروزمره را تحل
 یرتهأث  یهک و مهردن باشهد، بلکهه     یدنشدن، بهه بلهوغ رسه    متولد اش ییخاص، که سرنوشت نها

 یهت هو یهک خهود   ین،. بنابرا«شود یاجرا منت  م ۀصحن یکمبهم از  یاست که به شکل یشینما
کنشهگر و   ینبه  یشیاز کنش مشترک است که از کنش متقابل نما یبلکه محصول یست،مستقل ن
از خهود بهه    یا دارند در کنش متقابل چههره  یزعم گافمن افراد همواره سع . بهخیزد یحضار برم

 ینکهه افهراد در حه    اییهه  راستا، نقا  ینل باشد. در اقابل قبو یگراند یبگذارند که برا یشنما
حهاکم در   یاز خود است که با هنجارها یریتصو ۀمنظور ارائ به گذارند ینقش بر چهره م یفایا
بهه جهرم    یرمسهتقیم و غ یممسهتق  یخهود را از فشهارها   یلهوسه  ینکنش همسو باشد تا بد ینۀزم

 یهرد نگ نجهام ا یدرسهت  نقش مذکور بهه  یفایا دینکه اگر فرا ینجاستو در ا  داشتن برهانند تفاوت
 یو با ابداع مفههوم داغ ننهگ، گهافمن بهه بررسه      یبترت ین. بدشوند یافراد با داغ ننگ مواجه م

 یتهو» یعنیباشد و آنچه عمالً هست  یدآنچه فرد با یعنی« بالقوه یاجتماع یتهو» ینشکا  ب
 (.01: 1031پرداخت )گافمن، « بالفعل یاجتماع

 یهب و معا هها  ینهوع، زشهت   ین: اوله بهرد  یمتفاوت داغ ننگ نام مه  یشاز سه نوع کماب گافمن
مربهوط بهه    ی.نوع دوم، نهواقص و کمبودهها  یجسمان های یمربوط به بدن هستند، انواع بدشکل

: 1031اسهت )گهافمن،    ای یلهه و قب یو نوع سوم داغ ننگ قهوم  شوند یفرد را شامل م یتشنص
 یداغ ننهگ را در ابعهاد منتلفه    یشناسان بعد جامعه ی،بند طبقه ینا تشار(. اما از زمان ان02-00
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 یندفرا یک(، داغ ننگ 33: 4313) به نقل از وانگ و همکاران،   1ینکوفلنل یکردند. برا یبررس
 ی)رفتارهها  شهدن  یشهزدن، کل : برچسبگیرد یرا در برم یاصل ۀاست که پن  مؤلف اعتبارکننده یب

ادراکات گافمن از داغ ننهگ   ینکوفلن. لیضو تبع یگاهصال(، تنزل پاانف یک،)تفک یی(، جدایقالب
در نظر گرفتند. براساس  یندفرا ینرا در وقوع ا یتر گسترده یاجتماع های ینهرا بسط دادند و زم

 یاجتمهاع  ههای  ینهه و بسهته بهه زم   افتهد  ینظر آنهها داغ ننهگ درون روابهط رو در رو اتفها  مه     
داغ ننهگ در سهه    یگری،د یبند اساس  طبقه متفاوت است. بر آن یقمصاد یفرهنگ یوهنجارها

 (.1431: 4313 ید،و بو یوینگستوناست )ل یلشده قابل تحل یو درون یاجتماع ی،سطح ساختار

و  دههد  یدر سطح کالن رب مه  شود یم یدهنام یزن یکه داغ ننگ سازمان  4یننگ ساختار داغ
در موضهع   یِو عموم یخصوص یکه توسط نهادهااشاره دارد  هایی یهو رو ها یاستس ین،به قوان

کهه برچسهب    ههایی  یهت )مثالً فعال زنند یداغ ننگ م یط،از صفات و شرا یخاص ۀقدرت به گون
داغ ننهگ   یهک  ۀمنزله  بهه   0یرا به دنبال دارند(. داغ ننگ اجتمهاع  یجنس  مجرم، دزد، و منحر

( ما شهاهد  یانیسطح )سطح م ین. در اشود یم یفتعر یدر سطح گروه شده یبتصو یا یعموم
. یمخورده توسط گهروه بزرگتهر هسهت    گروه داغ یهعل ییها و کنش یمنف ای یشهکل یدباورها و عقا
اشاره  1شده  داغ ننگ ادراک یا 3داغ ننگ معطو  به خود  عبه دو نو یزن 2شده  یداغ ننگ درون

و  یوینگسهتون ل یهل لتوجه داشت کهه براسهاس تح   ید. باشود یم یفتعر یدارد که در سطح فرد
           یامههدهایشههده پ وجههود دارد: داغ ننههگ ادراک یزدو نههوع داغ ننههگ تمهها ینههاین( ب4313) یههدبو

          و احتمههال  دهههد ینشههان مهه اادراکههات جامعههه ر یفههرد از چگههونگ یحاصههل از آگههاه یمنفهه
      نهگ معطهو   امها داغ ن  کنهد  یم یفکه بدان متعلق است را توص یرفتار با او و گروه یچگونگ

            اسهت.   یرفتهه را پذ یمنفه  ههای  یهابی ارز یهن دارد کهه خهود فهرد ا    ینهدهایی به خود اشاره به فرا
 یدر نگاه درونه  یول بیند یآزار م یگراند یمنف یدگاهدر نوع اول فرد صرفاً از د یگر،به عبارت د

 یرعادیغ یفرد ۀمنزل در نوع دوم، فرد خود را به که ی. درحالبیند یشبه خود، خود را منحر  نم
 .پذیرد یم

برتهر در جامعهه را    یگهاه و رقابت بهر سهر جا   یتنازعات اجتماع تواند یکه م یگرید نظریۀ
مهنش   یها واره  مفههوم عهادت   یمورد توجه و یماز مفاه یکیاست.  یوبورد یرپ یۀکند نظر یینتب

                                                 
1. Link and phelan 
2. Structural stigma 
3. Social stigma 
4. Internalized stigma 
5. Self stigma 
6. Felt stigma 
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 ههایی  یشهه ادراک، احسهاس، اعمهال و اند   یت،مرف ،ها یآمادگ یالت،از تما یا مجموعه یمعنا به
 ی،شده است )توسهل  یتو در وجود فرد تثب نماید یم یعیاست اما طب اجتماعیاست که هرچند 

 ییهها  واره گذشته عادت یاتتجرب یرتأث تحت یمعتقد است که عامالن اجتماع یوبورد (.1: 1030
و آنهها را بهه انجهام اعمهال روزانهه       شهود  یمربهوط مه   یو ذوقه  ای یقهسل یها دارند که به نظام

پاسهخ   یاجتماع یطبه شرا توان یواره م عادت یق. از طرسازد یم ونرهنم یدانش عمل یرتأث تحت
کهه   یافهراد  یانمنش م ین،(.بنابرا1030مرسوم را در عمل به کار بست )ممتاز،  یها داد و سبک

 یهن (. ا002: 1033واکوانهت،  ) آیهد  یقالب مشترک درم یکصورت  اند به داشته یتجار  مشابه
( و وابسهته  1031 یهو، افراد جامعه عمل کرده )بورد ینب یزتما یجادا یبرا یعامل ۀمنزل ها به منش
 یفضها  یهک  ۀمنزله  جامعهه را بهه   یهو دارنهد. بورد  یهار هستند که افراد در اخت ای یهسرما یزانبه م

است و  یانابع ارزشمند در جربه من یابیدست یکه درون آن رقابت برا کند یم ییبازنما یاجتماع
آن تفاوت در نهوع   ۀواسط ن منابع، به تفاوت در منش افراد و بهیاز ا یمند بهره یزانتفاوت در م

کهه   انهد  یهمنابع انهواع منتلهف سهرما    ین. اشود یآنها منجر م یرفتار های یریگ ها و جهت کنش
از چههار نهوع    یهو بورد یهۀ (. در نظر332: 1033 ینیکوس،)کهال  داند یآن را منبع قدرت م یوبورد
شهامل کهاربرد    یننمهاد  یۀ. سرماشود ینام برده م یننماد و یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یۀسرما
بنشهد   یتخهود مشهروع   یۀسهرما  یگهر تا به سهطوح د  گیرد یکه فرد به کار م شود یم یینمادها
 (.1030)ممتاز، 

دارد: اورً کسهب   یمهمه  یارنقهش بسه   یفرهنگه  ۀیسهرما  یو،بورد های یهانواع سرما یانم در
کهه   یاسهت. کسه   یفرهنگه  یۀآنها بهه سهرما   یلمنوط به تبد ها یهسرما یۀبق یقاز طر یتمشروع

                  را بههر یاجتمههاع یههایخههود از دن یههتروا توانههد یمنزلههت دارد مهه یفرهنگهه یۀسههرما ۀواسههط بههه
خهود را از   توانهد  یبدان معناسهت کهه فهرد مه     یفرهنگ یۀداشتن سرما یاًکند. ثان یلتحم یگراند

      فرهنهگ انجهام دههد    ۀدلنهواه در عرصه   ینشگهز  یروزمره جهدا کنهد و نهوع    یالزامات زندگ
               ینهوع  ی،فرهنگه  یۀسهرما  یاز انهواع فرعه   یکهی مثابه  به یزن یبدن یۀ(. سرما03: 1034 ی،)فاضل

 ۀمنزله  با در نظر گرفتن بدن بهه  یواست. بورد هشد گذاری یهاست که در بدن سرما یمنبع فرهنگ
منطبق با اندازه، شهکل و مهاهر    یاجتماع یها افراد را با ارزش های یتهو یزیکی،ف یۀسرما یک
 یههااسههاس، تفههاوت و تشههابه مههنش  یههن(.بههر ا12: 1220 یلینگ،)شهه سههازد یمههرتبط مهه یبههدن

 یباییجمله ز از ها، یهانواع سرما نشتبا توجه به وجود داشتن یا ندا تواند یافراد م یها واره عادت
  شود. یرتفس ی،جسمان

 ینهد فرا یهو آن، بورد یهق است که از طر ینخشونت نماد یوبورد یدیکل یماز مفاه یگرد یکی
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و  یبنههد دسههته یههن. ادهههد یمهه یحمراتههب و سههلطه در جامعههه را توضهه  سلسههله ی،بنههد طبقههه
هها   دسهته  یهن و افهراد را در درون ا  بنشد یما را نظم و نسق م یها، جهان اجتماع مراتب سلسله
 یهها  بهه نظهام   بنشهیدن  یتمشهروع  یبرا یادیز یها تالش یو،. براساس نظر بورددهد یم یجا

 ینهد فرا یهن کهه مها ا   آیهد  یمه  یهد پد یو خشونت زمهان  گیرد یصورت م یبند و دسته یبند طبقه
: 1021 یمی،تق)مسه  یمقلمهداد کنه   یعهی طب یو خودسرانه و دلبنواهانه را امهر  یفرهنگ ینی،تار
تجهرد و   یطهۀ در ح یابهد  یمجال بروز مه  لفمنت های ینهخشونت نامحسوس که در زم ین(.ا33

 است. یابیقابل رد یزازدواج ن

 پژوهش پیشینۀ

گونهاگون   یقمنتلف مصاد یو گسترده است که بسته به بسترها یچیدهپ یاربس یننگ مفهوم داغ
 یهن از ا یتعهداد انهدک   ینجها که در ا دارد یمعطو  م یشرا به خو یادیز یها و پژوهش یابد یم

 :شود یم یها معرف پژوهش

 یدر زنهان  ینابارور ۀشد داغ ننگ ادراک یررا با موضوع تأث ی( پژوهش4332و سندل ) دانکر
   ههد  کهه زنهان تحهت      یهن درمان هستند در کشور غنا به انجام رساندند. آنهان بها ا   یکه در پ

بهاور بهر اسهترس     یهن ا یربعد تأث ۀو در مرحل انگارند یده مخود را داغ خور یزاندرمان تا چه م
 یهانگر ب ی مصاحبه کردند. نتا یپزشک ینیکزن تحت درمان از سه کل 113از  باروریمربوط به نا

نشان  یونرگرس های یل. تحلکردند ینمونه احساس داغ ننگ م یندرصد از زنان ا 12بود که  ینا
 ینکهه عالوه ا . بهیابد یم یشافزا یزاحساس داغ ننگ، استرس مربوط به درمان ن یشداد که با افزا

بود کهه   ینا یانگرب ها یافتهداشتند.  یبارتر احساس داغ ننگ و استرس کمتر صیالتبا تح یزنان
 یممسهتق  یرتأث ینابارور مربوط بهو استرس  یخوردگ زنان نابارور در احساس داغ یاجتماع یگاهپا

 داشت.

زنهان   ی( انجام شد بر داغ ننگ چهاق 4311و همکارانش ) یسکه توسط لوئ یگرید شپژوه
 یزنان از داغ ننگ چاق یفتوص یپژوهش چگونگ ینمتمرکز شده است. در ا یادر کشور استرال

 یهده پد یهن ا یرداغ در روابط روزمره و تأث ینآنان با ا یاروییرو یچگونگ ینو انواع آن و همچن
و ابهزار انجهام آن،    یفیشده ک شده است. روش استفاده یبررس یشانماعبر سالمت و روابط اجت

شهده،   منهت   یبنهد  است. طبقه یاییزن چا  استرال 123از  یشبا ب یافته ساختار یمهن یها مصاحبه
گهرفتن در   : مورد آزار قراریم. مستق1که عبارت است از:  دهد یرا نشان م ای ینهگز سه یبند طبقه

نشسهتن   یبهرا  شدن یت: اذیطی. مح4. ینقل عموم و حمل یلحضور در وسا ندمان یاماکن عموم
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مهردم.   یهرۀ خ یهها  : نگهاه یرمسهتقیم .غ0نبودن بها وزنشهان.    متناسب یلدل به یماهواپ یصندل یرو
شهدت از   بر سالمت افراد بهود. آنهان بهه    یسه نوع داغ ننگ و ارتباط متقابلشان مانع ینحضور ا

از حضههور در  ارمکههان یحتهه کردنههد یمهه یبودنههد و سههع تناراحهه یشههانخوردگ تجههار  داغ
شهود،   یشهنهاد آنهها پ  یچهاق  یبهرا  یمرتباً راه حله  یاکه احتمال دارد داغ بنورند  هایی یتموقع

 اجتنا  کنند.

 یبررسه »را بها عنهوان    ی( پژوهشه 1031و همکاران ) یدهنو ییرضا یزکشور خودمان ن در
نشانگان داون در شهر اصهفهان بهه انجهام     یدارا ( در مادرانی)داغ ننگ اجتماع یگمااست یدۀپد

               ینبهود. بهد   یهابی  ینهه و از نهوع زم  یفیپهژوهش توصه   یهن شده در ا رساندند. روش به کارگرفته
اسهتان اصهفهان بها     یسهتی فرزند نشانگان داون تحهت پوشهش بهز   یمادر دارا 22منظور تعداد 
                  در شهده  یشهان دادنهد کهه داغ ننهگ درونه     ن ی شهدند. نتها   یمحقق ساخته بررسه  یا پرسشنامه
                    سهن  یهر بها دو متغ  یونهد فرزنهد بها نشهانگان داون وجهود دارد و سهن مهادر در پ       یمادران دارا

                     کهه  گونهه  یننهوع داغ اسهت، بهد    یهن شهدت ا  ۀکننهد  بینی یشپ ینمادر بهتر یالتفرزند و تحص
                     یطبها محه   یو یبهارتر رفتهه و ناسهازگار    یهز سهن فرزنهد ن   رود، یدر بهارتر مه  هرچه سهن مها  

تهر   احساس داغ ننگ در مادران مسهن  ینکها یتنها . درآید یم یینمادر هم پا یالتو تحص یشترب
 بود. یدترشد

عوامهل   یمهورد  یرا بها بررسه   یاجتمهاع  یهت ( داغ ننگ و هو1023و همکاران ) عباداللهی
و  یآشکار در شهر رشهت بهه بررسه    یجسمان یتمعلول یداغ ننگ زننده بر افراد دارا یاجتماع

آشهکار،   یجسهمان  یهت معلول ینفهر از افهراد دارا   3از  یهق عم ۀ. آنان با مصاحبیدندکنکاش کش
افهراد نائهل    ینا یاز زندگ یشتریدرآوردند تا به فهم ب یفبه توص راآنان  یها تجار  و نگرش

داغ ننهگ   یعوامهل اجتمهاع   ۀدهنهد  ارائه دادند که نشان ینیکنندگان مضام شوند. تجار  شرکت
هها و   هها )متلهک   چهون برچسهب   ییهها  تحهت مقولهه   ینمضهام  یهن افهراد بهود. ا   یهن زننده بر ا
هها و معهابر توسهط     ها و رسانه زدن (، زلیزآم ترحم یها ها و نگاه ها(، ترحم )حر  کردن مسنره
 شدند. یانکنندگان ب تشرک

 پژوهش روش

هها، باورهها، هنجارهها، روابهط      اسهت کهه بها فرهنهگ، ارزش     ای یدهاز تجرد پد یننگ ناش داغ
از  ی)نگهاه  یهک کهه نگهاه ات   یچیهده پ یاربس ای یدهسروکار دارد، پد یو احساسات آدم یاجتماع

 کند یم یجا ا یچیدگیپ ینا یبترت ینآن را ندارد. بد یتو در تو های یهر یدند یی( توانایرونب
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               سهال و   03دختهران مجهرد    یسهتۀ تجهار  ز  یهت بهه واقع  یابیآن و دست یقدق شناخت یکه برا
 یهق عم ههای  یهه که درصدد درک ر یروش یعنی. یمستفاده کن یاشناخت  یداربارتر، از روش پد

                           . هههد  اسههت یههدهمفهههوم و پد یههکافههراد دربههاره   یبرخهه یسههتهز یههها تجربههه ییمعنهها
                           یههدۀپدذات  یهها یههدارپددر  موجههود اتههیذ یدرک و اسههتنراج معنهها  یدارشههناختی،پد یههلتحل

 (.31: 1023شده است )محمدپور،  مطالعه

دختهر مجهرد    42استفاده شد که  یگلوله برف یریگ از روش نمونه یانگو انتنا  پاسخ برای
      بهه  ینهوع زنهدگ   یهک بهه شهناخت    یدنشدند. از آنجا که ههد  رسه   یسال و بارتر بررس 03

                  یآور جمههع یبههرا یههقبههود روش مصههاحبه عم یو بههدون دسههتکار یکههامالً واقعهه یا گونههه
                وهشهگران ابتهدا   از پژ یکهی کهه   یهب ترت ینشهد. بهد   هاطالعات توسط پژوهشگران به کارگرفته 

                  وگهو   وارد گفهت  ینو بهاز در بها  نگهرش بهه ازدواج بها مطلعه       یسهؤارت کله   یسهر  یهک با 
دوسهتانه بهه    یونهد پ یجهاد بحث را به مباحث مرتبط کشاند و با جلهب اعتمهاد و ا   ینرم شد و به
 ینهه بازخواسهت   وسهتانه دل د بهر درد  یرونهد مبتنه   یهک که به مطلع القها شهود کهه در     یا گونه

نسهبت بهه    یصهادقانه و شنصه   یهها  طرح پاسهخ  یرا برا یمناسب یکنجکاوانه قرار دارد، فضا
در منهزل   یهان گو ها با توافق پاسهخ  سؤارت پژوهش فراهم کرد. قابل ذکر است که اکثر مصاحبه

 هها  هگو صهورت گرفتنهد، مصهاحب    به منزل پاسخ یکسبز نزد یدر فضا یزن یو تعداد اندک یشانا
بهه انجهام    سهاله  یهک  یو در مقطعه  یدندطهول کشه   یلحا  زمهان  ساعت به 23مجموع حدود  در
  .یدندرس

اسهت کهه    یندیفرا یاستفاده شد. کدگذار یا مرحله یها از روش کدگذار داده یلتحل برای
 ین. بهد پهردازد  یها مه  داده سازی یکپارچهو ادغام و  یبند مفهوم ی،آن پژوهشگر به جداساز یط
 یبنهد  سهطر کهد   شده، تمام جمالت سطربه کردن کامل اطالعات ضبط که پس از مکتو  یبترت
از دل جمهالت ابرازشهده    یاصهل  یمبر آن شهد کهه مفهاه    یسع ی،د کدگذارینفرا ی. طشوند یم

 یجهه د. درنتشهو  یهان ب تهر  یافتهه  یهل تقل یمیشود و در قالب مفاه یدهکش یرونب یانگو توسط پاسخ
ژر  در  یبعهد پژوهشهگران بها تهأمل     ۀحاصل شهد. در مرحله   یفیکد توص 221مذکور  یندفرا

 یرکهد ز 112و مشهابه و مهرتبط برآمدنهد و     خلمتدا یکدها ییدرصدد شناسا یفی،توص یکدها
 یبراسهاس اشهتراکات، تشهابهات و همپوشه     یممفهاه  ینا یحاصل کردند. در گام بعد یریتفس
بهه   یریتفس یمرحله کدها یندر آخر یت،ادغام شدند و درنها یریکد تفس 14در قالب  ییمعنا
هستند کهه از   ییمعنا یادینبن یو الگوها یممفاه یکسر یینییتب ی. کدهایافتند یلتقل یینیکد تب 2

نسبت به  تری یانتزاع ۀکدها در مرحل یناند. ا ها حاصل شده مداوم داده یبند و مقوله یبند طبقه
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 یدر حهد  شهان  ییهستند، و شمول معنها  یادیز یلقدرت تحل یقرار دارند، دارا یشینپ یاکده
 .گنجاند یمقورت را در خود م یگراست که د

 پژوهش یابی اعتبار

 یها معنها کهه آ   یناسهت، بهد   یهت حهائز اهم  یارمسئله اعتبار بسه  یفیپژوهش ک یابیبحث ارز در
           یگهر بهه عبهارت د   یهر؟ خ یها  بیننهد  یمه  کننهد  یکه تصور م بینند یرا م یزیپژوهشگران همان چ

               اش  شهده  افهراد مطالعهه   یهها  پژوهشگر تا چه حد به برسهاخته  یها است که برساخته ینمسئله ا
                 (. 212: 1032 یهک، آشهکار اسهت )فل   یگهران د یتا چهه حهد بهرا    بودن یمتک یناست و ا یمتک
               خههاص پژوهشههگران بههر   یههها برسههاخته بههودن یاز مبتنهه ینههانماط یپههژوهش بههرا یههندر ا

معنا که  یناستفاده شد. بد« پژوهش یۀرو یۀاعتبار بر پا»شده از روش  گروه مطالعه یها برساخته
                    ینههدکردنههد. فرا یههتاعتبههار پههژوهش را رعا ینمنظههور تضههم پژوهشههگران نکههات ولکههات بههه

                                 نههامبرده ینههدفرا یههناز پژوهشههگران بههود کههه در ا   یکههی ۀههها بههر عهههد   انجههام مصههاحبه 
داشت و تنها در حد کنترل روند صحبت و  یانگو پاسخ یوگوها نکردن در گفت دردخالت یسع

                           . شههد یوگههو مهه وارد گفههت یبههه بحههث اصههل  یتشههدن بحههث و هههدا  از خههارج یریجلههوگ
              یهق دق یاربسه  هها  بهرداری  یادداشهت عهالوه   . بهه یندهشنونده بود تا گو یشترب وهشگرپژ یعبارت  به

     هها  یاز نظهر پژوهشهگر دور نمانهد. در رونهد کدبنهد      یزمشاهدات مربوط ن ینتر بود و کوچک
                  مرحلهه، کهدها بها مشهورت      یهن ابه کار گرفتهه شهد و پهس از اتمهام      یتدقت و حساس یتنها
دسهت   یشخهو  ییو بهه شهکل نهها    ییرو تغ یلتعد بوطهمر ۀنظران در حوز چند از صاحب یتن

 یحصهر  یهها  مداوم بهه گفتهه   ینگارش تمام تالش به عمل آمد تا با استنادها ۀ. در مرحلیافتند
در امهان   شهده  یمجرد بررسه  دختران یستۀشدن از اصل تجربه ز پژوهش از منحر  یانگو پاسخ
 بماند.

 پژوهش های یافته

             یزنهدگ  یچیهدۀ نها  و پ  یهت ههد  کشهف واقع   یپژوهش کهه در راسهتا   ینا ینفر 42 نمونۀ
             شهدند  یبررسه  یشهان زندگ یرداغ ننهگ در مسه   یدۀپد یگاهسال و بارتر و جا 03دختران مجرد 

 یپراکنهدگ  یهزان م 1 و مشهترک قابهل تأمهل اسهت، جهدول       یکل های یژگیو یلحا  برخ که به
                  یها خهانواده و سهکونت در شههر     یت، تعهداد اعضها  یالرا براسهاس سهن، تحصه    یهان گو پاسخ

 .دهد یروستا نشان م
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  خانواده، نوع سکونت یتعداد اعضا یالت،افراد نمونه برحسب سن، تحص یعتوز ۀ. نحو1جدول
 کثرحدا حداقل میانگین سن

 سال23 سال03 سال 03 در زمان انجام مصاحبه

ت
صیال

سطح تح
 

 1 سواد بی
 0 ابتدایی

 2 دیپلم

 1 فو  دیپلم

 2 کارشناسی
 1 کارشناسی ارشد

 حداکثر حداقل میانگین تعداد اعضای خانواده
 نفر 14 نفر 3 نفر 3

 نفر 12 شهر محل سکونت
 نفر 13 روستا

 تعلق دارند. یتیپرجمع یها به خانواده یانگو پاسخ یشترب ینکهجالب توجه ا نکتۀ
داغ ننگ تجرد دختهران   یزانبر م یگرد یرگذارتأث یها از مؤلفه یزروستا ن یادر شهر  سکونت

که سابقه سهکونت در روسهتا    یافراد یاشده در ساکنان روستا و  است. شدت داغ ننگ احساس
( سهن  0 ۀ)شهمار  یهان گو از پاسخ یکیاس امهارات است. براس یناناز شهرنش یشترب یاردارند بس

سال است. نگرش  13ه  12پسران  یسال و برا 12ه  10دختران  یروستاها برا خیازدواج در بر
 یهک  یاسهت کهه حته    یدشهد  یفرد به قدر ینا ینسبت به تجرد دختران در روستا یمنف یاربس

فراتهر از ارزش   یارأههل بسه  و ارزش ت خهورد  یبهودن مه   «یردخترپ»داغ ننگ  یزساله ن 44دختر 
 است. یالتتحص

 یهر بهه شهرح ز   یینهی سهه کهد تب   یابیبه دسهت  یادشده های یژگیشده با و افراد مطالعه بررسی
 ههای  یتجهرد و اسهتراتژ   یهل . در4با آن؛  یوندپ از تجرد و عوامل هم ی. داغ ننگ ناش1: یدانجام

 یدر داغ ننگ که در ادامه بهه بررسه   ها یه. نقش انواع سرما0از تجرد و  یمقابله با داغ ننگ ناش
  .پردازیم یمذکور و ابعاد منتلف آنها م یک از کدهایهر 
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 با آنها یوندپ از تجرد و عوامل هم ی. انواع داغ ننگ ناش1

در پژوهش حاضر، داغ ننگ معطو  به خود است که با  شده یبررس یها از انواع داغ ننگ یکی
 یهانگر پهژوهش ب  ینحاصل از ا ی دارد. نتا یتنگاتنگ وندیشده از جانب جامعه پ داغ ننگ ادراک

کهه   یاست؛ فشهار  شده یافراد بررس یستهحضور پررنگ داغ ننگ برآمده از تجرد در تجار  ز
تها   کنهد  یو فهرد را وادار مه   یابهد  یفرد رسهوب مه   یتهو های یهر ترین یتا درون هآن، گا ۀگستر
ازدواج در  یکنهد. وقته   یتلقه  عهادی  یرغ و ارزش یرا ناقص، پست، ب یتشاز هو یشخو یرتصو
شدن فهرد بهه    منجر به رانده یمقطع سن ینگذر از ا شود، یم یفدختران تعر یبرا یخاص ینسن
و « دختهر  یهرِ پ»همچهون   ییهها  واژه یهب ترت ین. بهد شهود  یمه  اراعتبه  کهم  یاجتماع یتهو یطۀح
 ییهها  پهچ  دارند که همراه با پچ ی( نشان از داغ ننگ10و  0 ۀشمار یها )مصاحبه «یدهدختر ِترش»

فهرد   یرا بهر زنهدگ   یشهوم  یۀ(، سها 13 ۀشهمار  ۀ)مصهاحب « داره! یبهی ع یهه ربهد دختهره   »مانند 
. داغ ننگ کنند یم یجادا یمتأهل را در و همسارنبا  یسهو احساس حقارت در مقا گسترانند یم

را  یتشه و وضهع کهرد  یاز تجهرد را درونه   یاست که فرد داغ ننگ ناشه  یمعطو  به خود حالت
 یهن . ازند یرقم م یشکه جامعه برا داند یم یفیتعر یستۀکه خود را شا کند یتصور م یمچنان وخ

 یهانگر ب حهال  ینع مشاهده شد، در یانگو از پاسخ یدر برخ یکه با شدت و ضعف متفاوت یطشرا
اسهت کهه علهت     یهانی گو پاسهخ  بهودن  یو احساس قربان یپرخاشگر ی،افسردگ یق،عم یناراحت
. به عنوان دهند یرفتن سنشان نسبت م به تجرد و بار یمطور مستق را به یخود از زندگ یتینارضا

 ینبهدتر »روز تولدش را  یبود که و یدچنان شد یانگو از پاسخ یکی یبرا یادشده یطمثال، شرا
 یزو گر رییگ گوشه یت،وضع ینا یجۀ(. در نت0 ۀشمار ۀ)مصاحب یدنام« روز سال ینو زجرآورتر

و  یلفام یاز اعضا یژهو به یش،کردن خو به پنهان یل. تماشود یم یدهدختران د یاز جمع در برخ
از  یکهی  ولکهه بهه قه    شهود  یتجرد نباشهد، سهبب مه    یرامونپ یصحبت یچکه ه یدر صورت یحت

 (. 14 ۀشمار یگو )پاسخ« در چشم نباشند یادز»دهند  یحآنها ترج یانگو پاسخ

از موارد  یاریهنوز در بس یو مادر یهمسر یها در فرهنگ کشور ما، نقش ینکهتوجه با ا با
اسهت   یعیطب شوند، یزن شناخته م یک یها نقش ترین یاصل ۀمنزل به یرضمنیو غ یطور ضمن به

 یرعهادی امر غ یکمثابه  دختران به یبرا یگرید یندهخوردن هر آ ها و رقم نقش یناز ا یکه تنط
و  یزنهدگ  یهان در مههار جر  یتجرد، ابهام در سرنوشت، نهاتوان  یلدل به یندهشود. ترس از آ یتلق

ازدواج خهواهر   ین،مشاهده شد. همچنه  یانگو کم در سه نفر از پاسخ دست یترس از تجرد قطع
نسبت بهه   یاحساسات منف یداعتماد به نفس و تشد یبنفر از آنها منجر به تنر 4تر در  کوچک

 :گوید یم افراد یناز ا یکیخود شد. 
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 یهدم، د یموسالم بود که خواهرمو عروس کردن، از نظرم فاجعه بود، سوختن زندگ 13 فقط»
من انحرا  چشمم  ینکهعالوه ا ازدواج ندارم، به یبرا یشانس یچه یگهکار د ینمطمئن بودم با ا

نداشت. مردم حق داشتن. منم بهودم   ای یدهفا یناا یداشتم، افسرده شدم. پرخاشگر شده بودم، ول
 یهکار در حق  ینرو عروس کردن. ا یاداره که گذاشتنش و بعد یبزرگ یبکه دختره ع مگفت یم

 (10شمارۀ  ۀ)مصاحب« ساله ملم نبود؟ 13دختر 

شهده از   در داغ ننهگ ادراک  یشهه شد، داغ ننگ معطو  بهه خهود ر   یانطور که قبالً ب همان
هها و   طعنهه  کننهده،  ینو تهوه  آمیز یراست که امهارات تحق ینا یانگرب ها یافتهجانب جامعه دارد. 

از جانهب   تواننهد  یمه  یتجرد و... همگه  یلدر ۀدربار پراکنی یعهشا یز،آم ترحم یها نگاه ها، یهکنا
دختهر   یک ۀخانواده دربار یک ۀدرج یاعضا یو حت یشاوندانو خو یلفام یان،آشنا یبه،غر راداف

کننهد.   یجهاد ا یو یبهر داغ ننهگ بهرا    یمبتنه  یطیتر به کار روند و شرا بزرگ یاساله  03مجرد 
بنتتهو بسهتن    یدشها : »ینکهه بر ا یمبن آورد یرا به خاطر م ها یهاز همسا یکی یشنهادپ ییگو پاسخ
از برخهورد   یگهری د یگهو  پاسهخ  یها ( و 1 ۀشهمار  ۀ)مصهاحب  «یس؟نو دعا یشپ یبر یاخو ینم

و  یهدن بعهدم خند  ی؟بشه عروس  خوای یم یک یگهبارها علناً بهم گفتن که د: »گوید یم یانآشنا
در مورد نگاه افراد محل  یانگو از پاسخ یگرد یکی(. 2 ۀشمار ۀ)مصاحب «یدیاترش یگهگفتن که د

زود دخترشهو شهوهر بهده     خواد یم یهر ک یدهبه گوشم رس: »گوید یم دسکونت به خانواده خو
 ین،(. همچنه 2شمارۀ  ۀ)مصاحب« )من و خواهرم( بشه یفالن یدخترم مثل دخترا ترسم یم گه یم

کهه   یم یدیهر کار مف ی،کارمندم که باش یما حت یتو روستا»اعتقاد داشت:  یانگو از پاسخ یکی
 ۀ)مصهاحب  «دیهن؟  یبگه مگه شما پولشهو مه   یستن یکیخوره،  یداره نون باباشو م گن یم یبکن

صهادر   یهز ن لیه و افهراد فام  یشهاوندان از جانب خو تواند یاز تجرد م ی(. داغ ننگ ناش40 ۀشمار
جرئت ندارم بهرم   دن، یآزارم م یلیخانواده عموم خ»امهار داشت:  ییگو مثال، پاسخ یشود. برا

(. 4 ۀشهمار  ۀ)مصهاحب  «شهم  یمه  یهت اذ ندازن یکه م ییها یکهها و ت که اونا باشن، از طعنه ییجا
و طعنهه  بهم سرکوفت  یممادر ۀخونواد: »یانگو از پاسخ یگرد یکیبراساس امهار نظر  ین،همچن

ههم   یفالن یدیتو سرم که د زنن یم شه یعروس م یهر ک پسنده، یتو رو نم کی یچکه ه زنن یم
 (.12 ۀشمار ۀ)مصاحب!« یازدواج کرد و تو موند

خهانواده   یهک  ۀدرجه  یمصهدا  دارد کهه اعضها    یکسان ۀدربار یطشرا ترین یموخ یدشا اما
و  مههری  ی. احسهاس مهورد به   کنند یم یرتحق وقرار داده نکردن آنها را مورد شماتت  ازدواج یلدل به
 «یهادی ز»عضهو   کنهد  یفکهر مه    فردکه  یاست، طور یعشا یموارد ینگرفتن در چن قرار توجهی یب

حار ازدواج  تا ینکهاپدرم به خاطر: »گوید یم یانگو پاسخ از یکی(. 4 ۀشمار صاحبۀ)م است خانواده
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پول جههازت   ی،که اگه تا حار ازدواج کرده بود. بارها بهم لعنت فرستاده کنه یم ینمنکردم، نفر
  :آورد یم به خاطر یگریموضوع د در صحبت از گو پاسخ ین(. هم0 شمارۀ ۀمصاحب) «شد یکمتر م

کاراشهونو انجهام بهدم،     ۀمجبهورم همه   کنن، یم یرمزن برادرم تحق یشدت جلو به خونوادم»
نشسهته بهود    یفهون ، زن داداشم کنهار آ زنگ درو زد یکیبار  یهمنه،  یاول کلفت شه یباردار که م

 خاصهیت  یب ینبذار ا ی،زحمت بکش یستتو ن یفح یناومد پاشه جوا  بده، بابام گفت تو بش
 (0 ۀشمار ۀ)مصاحب....« کنن یم یرمتحق یلیدرو باز کنه!! خ

از  یکهی و  آورنهد  یمهادر را بهه خهاطر مه     یگو احسهاس سهرافکندگ   افراد پاسخ یموارد در
                مههردم شههانس دارن دختراشههون زود عههروس گههه یهروقههت مههادرم مهه»گفههت:  یههانگو پاسههخ

              یتیفهرد را در وضهع   یطیشهرا  ین(. چنه 3 ۀشهمار  ۀ)مصهاحب  «کنهه  ینهاراحتم مه   یلهی خ شن، یم
را  یههر خواسهتگار   یتوضهع  ییهر تغ یصهرفاً بهرا   نهد انتظار دار یکه خانواده از و دهد یقرار م
افهراد   یهن نامناسهب در ا  ههای  یخواسهتگار  یلدل و احساس حقارت به یناراحت ین،. بنابرایردبپذ

و  ی،و جسهم  ی،جنسهی ذهن ههای  یبها نهاتوان   یمردان یامطلقه،  یوه،. اقدام مردان بشود یتجربه م
شهدت آنهها را آزار    و بهه  افزاید ین میمطلع یخوردگ بر احساس داغ کردن یمسن در خواستگار

 :دهد یم

تها زن کهه    4و  یرمهرد پ یهه بهار   یهه ...... یمخواسهتگار  یادب ده یبه خودش اجازه م یکس هر»
از احهوال   یوقته  یومهده، دامهاد ن  کردیم ی. ما فکر میمبود اومدن خواستگار یشترسنشون از من ب

رو  یها و اون زنا دختراش بودن، دن یشونناشاره کردن گفتن داماد ا یرمردهبه پ یم،شد یاداماد جو
بهه   یشهتر ب یاد یکه م یکرد. بارخره با هر خواستگار یرونشون. مامانم از خونه بشد خرا سرم 
 (.10 ۀشمار ۀ)مصاحب «شه یم ینتوه یتمشنص

احسهاس داغ ننهگ    شود یسبب م یگراند یزآم ترحم های یخانواده و دلسوز یاعضا نگرانی
بارها »امهار داشت:  یانگو از پاسخ یکیشود، همان طور که  یدشده از جانب جامعه تشد ادراک

 خهواد  یو از خدا مه  کنه یم یهپدرم داره سر سجاده گر یدمواسه نماز صبح پا شدم د یشده وقت
مهادرم غصهه    ینکهه از ا: »گوینهد  یمه  یهانی گو پاسهخ  یها (. و 2 ۀشهمار  ۀ)مصاحب «من ازدواج کنم

 یدسهت، اعضها   یهن از ا ی(. در موارد12و  13، 1شمارۀ  یها )مصاحبه «کشم یرن  م خوره یم
: 1031کهه گهافمن )   شهوند  یم یندیو دچار فرا گیرند یقرار م یتحت فشار اجتماع یزخانواده ن

 ۀواسهط  بهه  یکهه افهراد عهاد    یطیشرا یعنی برد، یاز آن نام م 1 «یداغ ننگ افتنار»( با عنوان 12
اغ ننهگ  د ینکهه قابل توجهه ا  ۀ. نکتشوند یارتباطشان با فرد داغ ننگ خورده مشمول داغ ننگ م

                                                 
1. Courtesy stigma 
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در اوج است و افراد بها گهذر از سهن مهذکور، فشهار       یسالگ 03شده از جانب جامعه تا  ادراک
  .کنند یرا احساس م یکمتر

 از تجرد یمقابله با داغ ننگ ناش های یتجرد و استراتژ یل. دال2
مقابلهه بها داغ    ههای  یتجرد و اسهتراتژ  یلدر»پژوهش حاصل شد  ینکه در ا یگرید یینیتب کد

مقابله  های یخودشان و استراتژ یدماندن افراد از د مجرد یلآن، در یلاست که در ذ« ننگ تجرد
و سهاختن   پهردازی  یااز آن دارد که رؤ یتها حکا مصاحبه ی . نتاشود یم یبررس یتوضع ینبا ا
ت از اهدا  و غفل یچشم  چشم و هم یل،ادامه تحص یاز همسر، تمرکز کامل رو آل یدها یرتصو
 یهزی آم ها به شکل اغرا  موارد توقعات دختران و خانواده یدر برخ شود یسبب م یزندگ یلاص
رد خواسهتگارها   ینه،زم ینبرود. در ا ینازدواج از ب ۀبالقو یها از فرصت یاریو بس یابد یشافزا

رد دختهران  تجه  یلخصوص در مهم در یافتۀخانواده دو  یو توقعات بار منطقی یرغ های به بهانه
  :گوید یم یانگو از پاسخ یکیمثال،  یسن ازدواج آنهاست. برا یشو افزا

داشهتن امها مهن ههر      یخو  و معمول های یتموقع یشترشونداشتم، ب یادیز خواستگارای»
بهود رد   یهک کهه لبههاش کوچ   یهل دل یناز خواستگارامو به ا یکیرد کردم.  یا بهانه یهکدومو به 
 (13 ۀشمار ۀ)مصاحب...« خورم ی. واقعاً حسرت میمونمپش یلیارن خ یکردم! ول

. داشهتن  زد یسن دختران را رقهم مه   یشاست که تجرد و افزا یلیو رسوم غلط از در آدا 
تهر ازدواج کنهد و    خواهر بزرگ یدرسم در خانواده که ابتدا با ینبودن ا تر و حاکم خواهر بزرگ

شده که متعاقبهاً تجهرد    یانگو نفر از پاسخ 2کردن خواستگاران  تر، موجب رد بعد خواهر کوچک
 های یگرفتن چشم و همچشم و شدت ییگرا فرهنگ تجمل یشدنبال داشته است. افزا هآنها را ب
مثهال،   یاسهت. بهرا   یانگو پاسخ ۀشد عوامل اشاره یگراز د یزازدواج ن یطدر تدارک شرا یافراط
ستگاران از طهر  خهانواده عنهوان کهرد     رد خوا یلرا دل یزیهنبودن جه آماده یانگو از پاسخ یکی

را  یانگو چند نفر از پاسخ یزندگ یزبه مردان ن یو نگرش منف اعتمادی ی(. ب42 ۀشمار ۀ)مصاحب
افکار  یرتأث تحت یانگو از پاسخ یکیکرده است.  یزانقرار داده و آنان را از ازدواج گر یرتأث تحت

طهال  خهواهر بهزرگش،     ۀتجربه  یلدل ندارد وبه یاعتقاد یبه ازدواج سنت یغرب یو سبک زندگ
 یهل دل بهه  یگهر د یگهو  مشهود است. پاسهخ  ینسبت به مردان در سننان و یا دهینفزا اعتمادی یب

 ۀندادن پدر به مادر و فرزنهدان، ضهمن تجربه    پدر و بها مسئولیتی یحاکم در خانه، ب یمردسارر
 یگهری د یگهو  به ازدواج ندارد. پاسهخ  یمتصم وجه یچاحساس تنفر نسبت به مردان، ماهراً به ه

افهراد   ی،کله  طهور  و به هم خوردن آن از ازدواج متنفر است. به نامزدی ۀسال 2تجربه  یلدل هم به
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 یهل رغهم م  کهه بهه   ی: کسهان اند یمحسب عوامل مؤثر بر تجرد به دو دسته قابل تقس شده بر مطالعه
 ۀناعادرنه  یطشرا یاند و خود را قربان هامر موفق نبود ینخانواده، در ا یلبه ازدواج و تشک یباطن

تجهار  نهامطلو  گذشهته،     یلدل که به یازدواج آنها شده است و کسان مانعکه  دانند یجامعه م
مشترک با جنس منالف ندارند. هرچند هر دو گروه مشمول  یبه ازدواج و زندگ یلیاساساً تما

               مقابلهه  یشهده بهرا   اسهتفاده  یهها امها راهکار  شهوند  یآن مه  یامدهایاز تجرد و پ یداغ ننگ ناش
               خصهوص   هها متفهاوت اسهت. در    گهروه  یهن از ا یهک در ههر   ایط،آمدن با شر با داغ ننگ و کنار

                 تهر  از آنکهه بهر کهاهش داغ ننهگ و سهبک      یشنام برد کهه به   ییاز راهکارها توان یگروه اول، م
                    یههففرصههت ازدواج تعر یجههادا یجامعههه متمرکههز باشههند، در راسههتا  ینکههردن نگههاه سههنگ  
از  یمهاهر  یبهایی ز یو ارتقها  ظحف یاند از: تالش برا راهکارها عبارت ینا ینتر . مهمشوند یم
                اصهالح صهورت،    یهق بهه وضهع مهاهر از طر    یدگیرسه  یبایی،ز های یانجام انواع جراح یقطر

                        از پسهر بها وسهاطت اسهتاد      یتنهگ، خواسهتگار   یپوشهش از چهادر بهه مهانتو     ییر.، تغابرو و..
بههرادر مجههرد،  یبههه دوسهتان دارا  شهدن  یههکنزد یشههاوندی،خو یطدر دانشهگاه و مههادر در محه  

ازدواج،  یدوسهت پسهر مناسهب بهرا     یهافتن  یهها بهرا   روم و چت یمجاز یآوردن به فضا یرو
 یدسهتکار  یو حته  ییگشها  بنهت  یکهار، دعها   یطز همکهاران پسهر در محه   درخواست کمک ا
 سن: ییردادنتغ یقشناسنامه از طر

                    گمشههدن  ۀکههم کههنم. بههه بهانهه یگههرفتم سههنمو اساسهه یمرفههتم دانشههگاه تصههم یوقتهه از»
                       از آشههناهام قسههم خههورد کههه شناسههنامۀ  یکههیکههردم و  یههدشناسههنامه جد یشناسههنامه تقاضهها

                                  ۀ)مصهاحب « آوردم یینسهال پها   3از خواهرام بهوده کهه فهوت شهده. سهنم رو       یکیواسه  یمقبل
 (.1 ۀشمار

 :گوید یم یگرید گوی پاسخ

                     یلهی خ یم،داشهت  یخهوب  ۀکالسهم بهود و بها ههم رابطه      ههم  یکارشناسه  ۀتهو دور  یپسر یه»
از دوسهتام   ینعالقهه داشهتم. واسهه همه     یلهی دانشگاه، من بههش خ  یهتو  یمارشدم افتاد یاتفاق

کنهه،   یبا اون پسره داشت بنوان که منو بهش معرف یخوب ۀکه رابط یدماز اسات یکیخواستم از 
 ۀ)مصهاحب « ازدواج نهدارم  یمهن آمهادگ   یول یندختر خوب یشونبود که ا هاون به استاد گفت یول

 (.0 ۀشمار

 :آورد یخاطر م به یرشکل زفرصت ازدواج را به  یجادا یراستاخود در تجربه  یبعد گوی پاسخ

                    کهار  یهن پسهر و ا  یهه از عمهد جها گذاشهته بهود کنهار       یتو تاکس یشواز دوستام گوش یکی»
       کهه فکهر    یفهی تهو کتابنونهه رو ک   یموقصهد گوشه   یهن و ازدواجش شد. منم بهه ا  ییسبب آشنا
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جا گذاشتم، عصر شروع کردم به تماس گهرفتن بها    یدمشپسرست که اونجا د یهواسه  کردم یم
                ..« یرمهرده پ یهه  یهدم اومهد د  یبههم پهس بهده، وقته     یموگوشه  یهاد ب یمگذاشتقرار خطمو و بارخره 

 (.3 ۀشمار ۀ)مصاحب

 یفیو توص یریتفس یاز کدها یینیکد تب یکاز روند استخراج  ی. مثال2جدول

 کدهای توصیفی
 زیرکدهای
 تفسیری

کدهای 
 تفسیری

کد 
 تبیینی

  اعتمادی و نگرش منفی نسبت به مردان بی

 خواسته خود

در
ئل
 

تجرد
 

دریل تجرد و استراتژی
 

گ ناشی از تجرد
ی مقابله با داغ نن

ها
 

  

 توقعات باری فرد در مواجهه با خواستگاران
 منطقی های غیر بهانهرد خواستگاران به 

  خواستگار نداشتن

شده  تحمیل
 توسط شرایط

 مورد خانواده های بی گیری سنت
 آدا  و رسوم غلط 
 فقدان زیبایی جسمانی

  تالش برای ارتقا یا حفظ زیبایی ماهری

 

 

 

 مدت در کوتاه

ت ازدواج
  به ایجاد فرص

ت معطو
اقداما

 
در محیط دانشگاه و خانوادۀ کردن از پسر  خواستگاری

 گسترده
 ادامۀ تحصیل در داخل

شدن و ایجاد صمیمیت با دوستانی که برادر مجرد  نزدیک 
 دارند

های مناسب  استفاده از فضای مجازی به امید یافتن گزینه
 ازدواج

 درخواست کمک از همکاران پسر در محیط کار
 پسر برای شروع آشنایی گذاشتن گوشی موبایل در کیف جا

 شاییعگ دعای بنت
 تغییر سن در شناسنامه

احتمال تجرد  های منتلف هنری کسب مهارت
 اقدام برای مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج کشور قطعی

 زندگی مستقل از خانواده

مستقل از خهانواده، و کسهب    یدر خارج کشور، زندگ یلمهاجرت و ادامه تحص یبرا اقدام
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کهه نگهاه    یهان گو است که آن دسهته از پاسهخ   ییکارها ازجمله راه یزن یمنتلف هنر یها مهارت
 یبهرا  کننهد  یمه  بینی یشپ یشخو یرا برا یدارند و احتمال تجرد قطع یبه زندگ تری ینانهب واقع
 یانامر را پا یندر ا یتخانواده، عدم موفق یلبه تشک یلرغم تما  افراد به ینکنند. ا یدنبال م یندهآ

 .دهند یرا هد  خود قرار م یزندگ یگرد یها در عرصه  یتو موفق پندارند ینم یزندگ

 در داغ ننگ ها یه. نقش انواع سرما0

 یهها  کهنش  یهزی چهه چ  یتو تحت هدا ی،مسئله که انسان در اجتماع چگونه، بر چه اساس این
و انتنها    یبر آگاه یانسان تا چه مبتن یرفتار اجتماع یگرد یرتعبا و به دهد یخود را سامان م

 ین(، مها را بهه آخهر   2: 1032 یو،)بورد پذیرد یم یرتأث یرونیب های یتاست و تا چه حد از موجب
و  ینههاد  ی،جتمهاع  ا ی،اقتصهاد  ههای  یهنقهش انهواع سهرما    یبررس یعنیپژوهش  ینا ینییکد تب
سهال و بهارتر    03در شهدت و ضهعف داغ ننهگ تجهرد در دختهران مجهرد        یو بدن یا ضابطه

 .رساند یم

طبقهات   ینا یاز اعضا یکهر  یرفتار یطبقات و فضا یاجتماع یفضا ینب یونظر بورد از
کهه   یمرو هسهت  روبه ای یاجتماع های یتدر هر جامعه ما با موقع یبترت ینتطابق وجود دارد. بد

افهراد نشهان    های یریگ امکانات و موضع ی،اجتماع یگاهجا ینرا ب یساختار یشاوندیخو ینوع
و  یذوقه  یهها  واره عهادت  ی،روابهط اجتمهاع   ۀشهبک  یهان نجا بحث بر سر رابطه می. در ادهند یم

خهوردن،   همچهون غهذا   یمتنهوع رفتهار   یهها  در عرصهه  یاست که عامالن اجتماع ییها انتنا 
اسهاس،   یهن . بهر ا دهنهد  یصهورت مه   یهره و غ ورزیدن یاستو س یقیکردن، نواختن موس ورزش

متفاوت دارند و در  یها که در شکل ای یهسرما کلی یزاناساس م در بعد اول بر یعامالن اجتماع
 یهاز انواع منتلف سرما یکهر  یاساس وزن نسب بر یعنی شان، یهاساس ساختار سرما بعد دوم بر

گفهت افهراد    تهوان  ی(. مه 02ه  01: 1032 یهو، )بورد شوند یم یعصورت جداگانه دارند، توز که به
منتلهف، نگهرش و واکهنش     ههای  یهسرما رو ساختا یزانپژوهش برحسب م یندر ا شده یبررس
نگهرش و   ین،از آن دارنهد. همچنه   یتبع آن داغ ننهگ ناشه   و به یشنسبت به تجرد خو یمتفاوت

و  یهزان اع مالشهع  سهاله و بهارتر تحهت    03دختهر مجهرد    یککنش با  یداندر م یگرانواکنش د
 قرار دارد. یو یۀساختار سرما

منهزل،   یتبراسهاس سهبک پوشهش، وضهع     یانگو گفت پاسخ یدبا یاقتصاد یۀبا  سرما در
 یتنهوع  ها ینههز ینتأم یتو جواهرات و وضع یشنص ییدرآمد سرپرست، درآمد مستقل، دارا

 یبرا یطآوردن شرا با فراهم یاقتصاد یۀرا دارند. سرما بار یارمتوسط، بار و بس یین،پا یها از رده
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( قادر اسهت  یو فرهنگ یبدن یۀجمله سرما )از ها یهسرما یرسا یشانجام اقدامات معطو  به افزا
 ینکهه ازدواج فهراهم کنهد و بها ا    ینۀدر زم یهفرد صاحب سرما یرا برا یادیز ۀبالقو یها فرصت
 یهن اسهت، امها اگهر بها ا     یو هم در بعد خانوادگ یهم در بعد شنص یازاتامت ینتر از مهم یکی

 یریدر شدت و ضعف داغ ننگ معطو  به خودتأث یهسرما ینا یرتأث ند،وجود فرد در تجرد بما
 یاقتصهاد  یۀمهوارد، تجهرد همهراه بها سهرما      یمتنهاقض اسهت. در برخه    یگهاه  یو حت یچیدهپ

خهو    یمهال  یطرغم شهرا  که چرا به کند یم یجادا یانرا در ذهن اطراف یزن گمانه ینا ی،خانوادگ
تنها داغ ننهگ   نه یقطر یندر کار است. بد یرادیا و یبصورت نگرفته و نکند ع یهنوز ازدواج

از داغ ننگ معطو  به  یناش یبلکه، احساسات منف یابد، یم یششده از جانب جامعه افزا ادارک
جها   تو کهه بابهات و بهرادرات پولهدارن و همهه      گن یدوستام م یوقت: »شوند یم یدتشد یزخود ن
امها   یگهر (. در موارد د2 ۀشمار ۀ)مصاحب...« شم یم یتاذ یلی! خی؟دارن چرا موند یخوب ۀوجه
نهه   ی،شهغل  یگهاه و جا انجامهد  یبه کاهش شدت داغ ننگ معطو  به خهود مه   یاقتصاد یۀسرما
بهه   تهوان  یپهژوهش نمه   یهن در ا ین،. بنهابرا دهد یقرار م یتفرد در اولو یتأهل، را برا یتوضع
. یافهت از تجهرد دسهت    یبر داغ ننگ ناشه  یاقتصاد یۀسرما یرتأث یگونگاز چ یحیصر یابیارز
بر شدت  یا کاهنده یرتاث یخانوادگ یاقتصاد یۀگرفت که سرما یجهنت ینتوان چن یم ی،کل طور به

 یهک خهود شهنص و داشهتن     یاما استقالل مال ینجامد،آن ب یدبسا به تشد داغ ننگ ندارد و چه
 داغ ننگ معطو  به خود را کاهش دهد. یزانم تواند یمناسب، م یشغل یتموقع

 ی،مهذهب  ه یاسهی س یهها  اساس مشهارکت در تشهکل   بر یاجتماع یۀپژوهش حاضر سرما در
شد  یو... بررس یریهخ یها انجمن ی،فرهنگ ی،هنر ی،ادب ی،علم یها کانون ی،اسالم یها انجمن

ر باشند احساس داغ ننگ برخوردا یشتریب یاجتماع یۀکه هرچه افراد از سرما رسد یو به نظر م
بار از اعتماد به نفس و عزت نفس بهه مراتهب    یاجتماع یۀسرما یدر آنها کمتر است. افراد دارا

 یبلندمرتبه بهرا  یاهداف یفبرخوردارند و ضمن تعر یانگو پاسخ یربا سا یسههم در مقا یشتریب
 یر. تصهو کننهد  یم تجربه ییاز خود را در حد بار یتو رضا بودن یداحساس مف یش،خو یزندگ

 یجهاد در آن ا یخلله  تواند یماندن، نم است که صر  مجرد یر مطلوبیتصو یش،افراد از خو ینا
 کننهد  یمه  ییهد که فهرد را تأ  ییها در گروه یتخانواده و عضو یاجتماع یتکند. بدون شک حما

 یهزان بهار م  یاجتمهاع  یۀوجود، سرما یناست. با ا یاجتماع یۀسرما یها مؤلفه ینتر از مهم یکی
در داغ ننهگ   یهادی ز یراما تهأث  دهد یکاهش م یریچشمگ یزانداغ ننگ معطو  به خود را به م

  شده از جانب جامعه ندارد: ادراک

ازدواج کنهه،   ینکهه کنه بدون ا یقشنگ زندگ یلیخ تونه یفقط ازدواجه؟ آدم م یزندگ مگه»
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 یشدلنهواهم په   یهت سته منم اگه موقعاستفاده رو ببره، در یتباشه و از وقتش نها یدمف تونه یم
 خهوان  یمه  یهرچه  یگهران دارم، حهار د  خهوبی  یلیخ یارنم زندگ یول کردم یازدواج م ومد ا یم

 (.44شمارۀ  حبۀ)مصا« بگن...

 بنشهیدن  یترسهم  ینوع یو به عبارت یفرهنگ یۀاز سرما یا گونه یا و ضابطه ینهاد سرمایۀ
 یا نمونهه  یکو آکادم یلی(. مدارک تحص102: 1031پور،  است )شارع یفرهنگ یۀبه سرما ینهاد
در  یهاد ز یشدند. با توجهه بهه پراکنهدگ    یاساس آن بررس بر یانگو است که پاسخ یهسرما یناز ا
است(، به  یسانسفو  ل یکه دانشجو یتاکس سواد یشده )از فرد ب ت افراد مطالعهیالتحص یزانم

داغ ننهگ تجهرد نهدارد، و     یهزان در م یقابل توجه یرتأث یا طهو ضاب ینهاد یۀسرما رسد ینظر م
 یجهاد ا یکهه ممکهن اسهت افهراد بهرا      دههد  ینشان م ییکارها در انتنا  راه یشترخود را ب یرتأث

حهداقل   یاهستند و  یلکه در دانشگاه مشغول به تحص یفرصت ازدواج استفاده کنند. تنها افراد
 یهها  فرصهت ازدواج از راه  یجهاد ا یانهد، بهرا   را در دانشگاه گذرانده یشخو یاز زندگ یا دوره

ارتبهاط بها جهنس     یمساعدتر بهرا  یطبودن بستر و شرا . با توجه به فراهمکنند یمنتلف تالش م
در  یو ازدواج سهنت  ییماننهد آشهنا   ینگرش نسهبت بهه مقهورت    ییربا توجه به تغ یزمنالف، و ن

 یموجود در راستا یکارها استفاده از راه یرا برا یشش خوافراد تال ینا ی،دانشگاه های یطمح
دارند و  یینیپا یالتکه تحص یمقابل، افراد ۀ. اما در نقطدهند یفرصت ازدواج به خرج م یجادا

فرصهت ازدواج انجهام    یجهاد ا یبهرا  یاقهدام  یچه یباًتقر اند، هدر دانشگاه را تجربه نکرد یزندگ
 پررنگ است. یاربسدر آنها  گرایی یرو تقد دهند ینم

 یعامل مهمه  ۀمنزل از تجرد دارد. سن به یداغ ننگ ناش ۀدر تجرب یینقش بسزا یبدن سرمایۀ
 یهک  ۀمنزله  مطلو  از نگاه جامعه، به ۀافراد با توجه به گذر از محدود ۀدر هم ی،بدن یۀاز سرما
شهدت بهر    است کهه بهه   یماهر یباییز یتوضع یگر،د ی. عامل اصلشود یم یابیارز یعامل منف
شده از جانهب جامعهه    داغ ننگ ادراک یزانتبع آن م و به گذارد یم یرافراد تأث زدواجا یها فرصت

کهه   یباز یلحا  ماهر که دخترانِ به یا گونه به کند، یم یادو داغ ننگ معطو  به خود را کم و ز
تجربهه   ینهگ کمتهر  احسهاس داغ ن  انهد،  یبنهد  خودخواسته قابهل طبقهه   یناکثراً در گروه مجرد

 یزاند، بلکه تجرد آنها ن خود داشته یرا در زندگ یشتریازدواج ب یها تنها فرصت نه یراز کنند، یم
خودشان « پسند بودن مشکل»و « بودن یرگ سنت»، «باربودن توقعات»به  یشترب یگراناز جانب د
باشهد.  « نداشتن تگارخواس» یا «نشدن یدهپسند» یانگرکه ب ینه حدس و گمان شود، ینسبت داده م

شهده از جانهب    چه داغ ننگ معطو  به خود و چه داغ ننگ ادراک یبا،دختران مجرد ز ین،بنابرا
 یارههای حسهب مع  کهه بهر   یعکس دختران و به کنند یاحساس م تری یفصورت ضع جامعه را به
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قرار دارند، با احساس داغ ننگ  یماهر یباییاز ز تری یینشده از جانب جامعه، در مراتب پا القا
شدت محدود  افراد در گذشته به ینا یازدواج برا یها تنها فرصت نه یرا، زیندرو روبه یدتریشد

تجهرد آنهها ههم     یهل (، بلکهه دل 1 ۀشهمار  ۀ)مصهاحب « ام نداشته یتا حار خواستگار»بوده است: 
خهودش   یبادختر ز یکنگاه جامعه،  از ین،. بنابراشود ینسبت داده م «بودنشان یباناز»به  یماًمستق

اسهت   یبترت ینازدواج نداشته است. بد یبرا یفرصت یبادختر ناز یکاما  د،ننواسته ازدواج کن
و فهرد بها    خهورد  یمه  یوندشده از جانب جامعه با داغ ننگ معطو  به خود پ که داغ ننگ ادراک
 .شود یم یباندست به گر یشخو ۀدربار یاحساسات نامطلوب

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 یریتفس یاز کدها یینیتب ی.  روند استخراج کدها1شکل
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و آنگاه که مهردم در   کند یم یجادرا در جامعه ا یانتظارات «یرعادیغ»از  «یعاد» یها آدم یکتفک
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بهه آنهها    شهوند،  یبرخال  انتظاراتشان مواجه مه  یو ملموس کنش متقابل با افراد عیعرصه واق
و استاندارد  آل یدها یارهایو به جرم تفاوت و فاصله داشتن از مع زنند یم« بودن یرعادیغ»انگ 

داغ ننهگ در   یهب رتت ین. بهد کاهنهد  یفرومه  ارزش یو ب یرطبیعیغ یگاهجا یکجامعه، آنها را به 
و با توجه به فرهنگ  یطشرا یابودنرا بسته به مه یشخو یرو مس یابد یتولد م ابلدامن کنش متق

قهرار   یشرا جورنگهاه خهو   یگونهاگون  یهها  و عرصهه  پیمایهد  یحاکم بر جامعه، مه  یو ارزشها
از سهن   ای یچیهده پ یاربسه  یهل در است که بنا بهه  یدختران یها زندگ عرصه یناز ا یکی. دهد یم

 یبه  یکه وابستگ ای یدهاند. پد مانده «شوهر یب»گذر کرده و هنوز  امعهمطلو  ازدواج از نگاه ج
 یاجتمهاع  یگهاه جا ینهۀ در زم ییها . هرچند اعتدالطلبد یو شرط به فرهنگ مردساررانه را م یدق

د زن را تها حه   یتقدرت سوار است و هو یکۀزنان صورت گرفته اما هنوز فرهنگ مذکور بر ار
 یهف تعر یو مهادر  یهمسهر  یهها  نقش ۀمنفعالن یرشو پذ واجدر ازد یتموفق یقاز طر یادیز
از تجهرد بهه نهوع دوم     یگذشهت، داغ ننهگ ناشه    ی. براساس آنچه در چهارچو  نظهر  کند یم

)داغ ننهگ   یهانی م یها هها تعلهق دارد و در دو سهطح کهالن      گافمن از انواع داغ ننهگ  یبند طبقه
است. آنچهه   ی( قابل بررسخودو سطح خرد )داغ ننگ معطو  به  شده از جانب جامعه( ادراک
داغ ننهگ   پهذیری  یرتهأث  یدو سهطح و چگهونگ   ینا ینشد، تعامل ب یدپژوهش بر آن تأک یندر ا

  شده از جانب جامعه است. معطو  به خود از داغ ننگ ادراک

را  یزنهدگ  یرمسه  کردن یط یبرا یرناپذ اجتنا  ینامحسوس اما قدرتمند جامعه نظم قوانین
را  یشخهو  یتوضهع  یهز خود دختران مجهرد ن  یاساس است که حت ین. بر همکنند یبه ما القا م

. امهارات زنند یآنها م یشانیدهند که داغ ننگ بر پ یبسا حق را به کسان و چه دانند یم یرعادیغ
 یزنه  و گمانهه  کنیپرا یعهبیانگر ترحم، شا یها زدن زل ها، یهها، کنا طعنه کننده، ینتوه و یرآمیزتحق
شهده از   داغ ننگ ادراک ینۀدختران مجرد در زم یستۀاز تجار  ز یتجرد تنها بنش یلدر ۀدربار

 یط،شهرا  یهن پژوهش مورد کنکاش قرار گرفتنهد. در مواجهه بها ا    ینجانب جامعه است که در ا
 ریگه بها د  یتفهاوت  یچکند که انگار هه  یفتعر یخورده بنواهد خود را کس داغ ردممکن است ف

شهده   انسان مجزا یک ۀمنزل به او به یرامونشزمان، خودش و افراد پ هم که یحال ها ندارد، در انسان
 کنهد،  یاحسهاس مه   یشخهو  یشتنکه فرد در عمق خو یتناقض اساس ین. با توجه به انگرند یم

خواههد زد )گهافمن،    ییهها  دست به تهالش  یدوراه ینخروج از ا برای یقابل فهم است که و
 یها فرصت ازدواج و  یجادا یکه دختران برا یمنتلف های یاساس، استراتژ ین(. بر ا132: 1031

 یتالش برا ها، یاستراتژ یناز ا یکیشدند.  یلبرند تحل یبه کار م یمقابله با احتمال تجرد قطع
قهدر   یهن ... ایآخه »نگهرش کهه    یهن است. امها ا  یزندگ یگرد یها ینهدر زم یتبه موفق یابیدست
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از آن  یهت ( حکا4شهمارۀ   ۀ)مصاحب« نداره یزندگ یوقت ی؟بدبنت درس خوند، آخرش که چ
 وجهه  یچبهه هه   یلماننهد درس و تحصه   ییهها  در عرصه یتاز دختران موفق یبرخ یدارد که برا

  و ازدواج باشد. ینقش همسر یگزینجا تواند ینم

 یکخود را در  یاناست که قربان ییها جمله داغ ننگ پژوهش، از یندر ا یدشدهننگ تأک داغ
همهان   یجهه نت یدو شها  آفرینهد  یکه خود جامعه آن را م یتیوضع دهد، یمتناقض قرار م یتوضع
 یسهم مدرن یک یو به سو کند یخود جدا م یرا از بافت سنت یرانا ۀباشد که جامع گذاری یندفرا

ازدواج را گهاه تها تنهها مهالک      ۀجه به فرهنگ حاکم، مقول. جامعه ما با توبرد یم یشناهمگون پ
موانع متعدد در مقابل جوانهان راه را   یجادجامعه با ا ینسپس هم دهد، یانسان اوج م یخوشبنت

 یبهرا  یاقتصاد یو فشارها یمال های ی. دشواربینند یآن م یدنازدواج و به ثمررس یلتسه یبرا
 یو نگرشه  یارزشه  ییهر تغ یحال حاضر ما شهاهد نهوع  در  یم،اگر کنار بگذار ار یزندگ یلتشک

. ازدواج یمتهر هسهت   جهوان  یهها  نسل یژهو از جامعه و به یبنش یانازدواج در م ۀنسبت به مقول
و  یا حرفهه  یشهرفت در مقابهل پ  یارتجهاع و مهانع   یمثابهه نهوع   جوانان ما بهه  یبرخ یبرا یسنت

توسهط   یاافراد انکار  ینازدواج از جانب ا یاز کارکردها یاری. امروزه بسشود یم یتلق یشنص
 ۀمنزله  جامعهه همچنهان بهر ازدواج بهه     یسنت ۀبدن که ی. درحالشود یم یگزینجا یگرد یندهایفرا
در حهال   یها بنهش مهدرن    کنهد،  یمه  یدختران پافشار یبرا یژهو به بنش یتعامل هو ینتر مهم
 دادن ییهر تغ یها انهداختن ازدواج   یقبه تعو یبرا نبه جوانا یمتعارض یشدن جامعه فشارها مدرن
از  یها شهود و   یتا چه اندازه نامطلو  تلقه  یندهتجرد در آ ینکه. اکند یوارد م یزندگ یها سبک

از  یهت حکا یپژوهش فعله  ی سؤال مهم است. اما نتا یکبرخوردار باشد  یقدرت داغ ننگ زن
جامعهه دارد.   یسهنت  یها سال در بنش 03 یدختران بار یتجرد برا ۀکنند شدت بدنام تبعات به
ماننهد   یجوانهان در نگهاه بهه مسهائل     یارزش ییراتتغ ۀدر کنار مطالع توانند یم یآت یها پژوهش
 رسد یکنند. به نظر م یاز تجرد بررس یلحا  داغ ننگ ناش جامعه را به یها بنش یگرازدواج، د
داغ ننهگ   نهد کن یمه  یزنهدگ  هرهاش که در کالن یدرو به تضا یداز طبقات متوسط جد یدر بنش

تنهها قابهل قبهول     نهه  یابعاد زندگ یگردر د یتبسا موفق دارد و چه یاز تجرد قدرت کمتر یناش
 شود.   یابیبلکه مرجح هم ارز

هها و   نگرش ی،اجتماع یها در ارزش یشهنکته اشاره کرد که داغ ننگ ر ینبه ا یدبا یانپا در
 ینهد فرهنهگ و فرا  یمها را بهه واد  بهردن آن توجهه    یناز به  یدارد.لذا تالش بهرا  یتفکرات قالب

 ینهه آغهاز و بها گهذر زمهان نهاد     یزندگ یها سال ینکه از ننست کشاند یها م نگرش یریگ شکل
بهه   یدهه  نقهش را در شهکل   یشهترین فرد ب ینهاد در زندگ ترین ینفوذ ۀمنزل به اده. خانوشود یم



 0031ستانزمو پاییز ، 1ۀ، شمار4ۀبررسی مسائل اجتماعی ایران، دور                             003
 

بهه   یدهه  ها در روند شهکل  آموزش به خانواده ین،دارد. بنابرا شده ینهنهاد یها ها و ارزش نگرش
اسهت کهه    یاکتساب یها و مهارت یخود وجود ینا یمبدان ینکهتفکرات و تصورات فرزندان و ا

 یهت به دختران و پسران در روند ترب یکسانبهادادن  یزشود و ن یتلق ترامواجد ارزش و اح یدبا
دختران از ازدواج شود. آمهوزش   بییا یتموجب استقالل هو تواند یاست که م یجمله موارد از

خاص به افهراد دارد. همهان گونهه کهه      یعناصر فرهنگ یلدر تحم یمحور ینقش یزو پرورش ن
اههدا   » یو آنها را برا آموزد یم «یخاص» یزهایچ آموزان معتقد است، مدرسه به دانش یوبورد
نهاد آموزش و پهرورش در   شک ی(. ب422: 1032)به نقل از گرنفل،  کند یم یرپذ جامعه «یخاص
 یجنس یتو برخورد معلم، هو یستدر ۀگرفته تا نحو یکتب درس یرما از محتوا و تصاو ۀجامع

 یتو ههدا  یتیترب یمحتوا کردن یریت. مددهد یم شمتناسب با آن را به افراد آموز یها و ارزش
ش افهراد و نگهاه   نگهر  ییهر در تغ یهت، ابراز هو یبا یاکتساب های یتو قابل ها یژگیآن به سمت و
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