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چکیده
داغ ننگ پدیدهای است ساختگی و وابسته به زمان و مکان ،فشار اجتماعی موذیانهای که جامعهه بسهته
به فرهنگ مسلط آن را خلق و بر پیشانی کسانی میزند که از هنجارهای مرسوم جامعه تجاوز کردهاند.
توجه بیش از حد به نقش ازدواج در جامعۀ ما ،بهویژه در مناطقی که ارزشههای سهنتی و مردسهاررانه
هنوز تأثیرگذار است ،برای هویتیابی زنان ،به قرار گرفتن دخترانی که از سن مطلهو ازدواج از نگهاه
جامعه گذر کردهاند در معرض داغ ننگ ناشی از تجرد منجر میشود .این پژوهش با ههد رسهوب بهه
بطن دنیای دختران مجرد  03سال به بار و دستیافتن به واقعیت محض و ملموس تجربه زیسهتۀ آنهان
به شیوۀ پدیدارشناسی بهدنبال کاوش درخصوص مفهوم داغ ننگ ناشی از تجرد است .در این راسهتا بها
بهرهگیری از نظر جامعهشناسانی مانند گافمن و بوردیو و با استفاده از روش گلوله برفهی بها  42دختهر
مجرد  03سال و بارتر ساکن شهرهای یزد و اصفهان مصاحبۀ عمیق شهد .یافتههههای پهژوهش بیهانگر
حضور پررنگ داغ ننگ برآمده از تجرد در تجربه زیستۀ افراد بررسیشده است .سنگینی نگاه دیگهران،
ترحمهای بیمورد ،پرسشها و کنجکاویهای مهزمن ،سهرکوفتههای خهانواده ،احسهاس سهرباربودن،
نسبتدادن عیب و ایرادات ناروا و القا ناشایست ،نیشهنندهای زهرآلهود ،و طعنههههای بهیرحمانهه
ازجمله مقورتی هستند که داغ ننگ معطو به خود و داغ ننگ ادراکشده از جانب جامعه را در تجربۀ
تجرد دختران  03سال و بارتر در این پژوهش رقم میزنند.
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شرح و بیان مسئله پژوهشی

در رشتۀ جامعهشناسی داغ ننگ 1اولینبار توسهط اروینهگ گهافمن مهورد توجهه قهرار گرفهت.
براساس تعریف گافمن ( ،)04 :1031داغ ننگ ویژگی یا صفتی است بهشهدت بهدنامکننهده یها
ننگ آور که قدرتش نه در ذات خویش بلکه در بطن روابط اجتماعی نهفتهه اسهت ،صهفتی کهه
میتواند فرد حامل آن را از شنص کامل و معمولی به شنص لکهدار شده و بهیارزش تبهدیل
کند (لوئیس و همکاران .)1031 :4311 ،داغ ننهگ شهرایطی آزاردهنهده پدیهد مهیآورد و فهرد
داغخورده را همواره نگران پذیرش از جانب آدمهایی میکند که عادی خوانهده مهیشهوند .داغ
ننگ با نسبتدادن صفتی که در بطن تصاویر کلیشهای ناشایست ریشه دارد ،اعضای یک گهروه
اجتماعی را بیاعتبار میکند و هویتی تباهشده را بهرای آنهان بهر جهای مهینههد .پدیهدهای کهه
میتواند هم با یک نقص آشکار حضور یابهد و ههم بها ویژگهیههایی کهه آشهکار نیسهتند امها
ناشایست تلقی میشوند (رامسدن.)332: 4332 ،
داغ ننگ یک برچسب اجتماعی است که راه نگریستن فرد به خود را تغییر مهیدههد و وی
را از پذیرش اجتماعی کامل توسط دیگران سلب صالحیت میکند (رایهت و همکهاران:4332 ،
 .)20این شرایط گاه چنان بر فرد چیره میشود که حتی خود فرد نیز بر خود انگ داغخهوردگی
میزند .از ویژگیهای داغ ننگ ،نسبیبودن آن است ،یعنی صفتی که داغ ننگ بر پیشانی فهردی
میزند بسته به بستری است که فرد در آن زیست میکند و از جامعهای بهه جامعهۀ دیگهر و از
زمانی به زمانی دیگر برمبنای هنجارها و انتظارات حاکم که از کانهالههای گونهاگونی بهر فهرد
اعمال میشوند متفاوت است .فرهنگ ازجمله شاهراههایی اسهت کهه از طریهق مکانیسهمههای
گوناگون بر فرد تأثیر میگذارد و بدین ترتیب تصهورات فهرد را از خهو

و بهد بهودن شهکل

میدهد ،طوری که از دریچۀ نگاه فرد تنها کسانی قابل پهذیرشانهد کهه در محهدودۀ انتظهارات
آموختهشدۀ وی قرار میگیرند و کسانی که خارج از این حیطههانهد ،همچهون وصهلۀ نهاجوری
نگریسته میشوند که محکوم به یدککشیدن انگ بدنامیاند.
یکی از جلوههای انکارناپذیر این فرایند در بطن فرهنگ جامعهۀ مها ،تجلهی تقهدسآمیهز و
حرمتگونۀ ازدواج و تشکیل خانواده است که اهمیت آن بر هیچکس پوشهیده نیسهت .ازدواج
واقعهای اجتماعی ،زیستی و فرهنگی است که نقش بنیادینی در برآوردهساختن نیازهای اساسی
انسان دارد .بقای نسل و پرورش فرزندان ،تحقق آرزوی دیرین کودکی برای پدر و مادر بهودن،
دستیابی به عالیترین سطح دوستی و صمیمیت در دوران جوانی و بزرگسالی و تقسهیم کهار و
1. Stigma
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همکاری و همراهی در طول زندگی در شمار اساسیترین کارکردهای خهانواده اسهت (ناسهتی
زائی.)21 :1033 ،اگرچه ازدواج عملی است ارادی و تابع خواستهها ،تمهایالت و دیهدگاهههای
فردی ،اما زندگی اجتماعی انسان و روابهط پیچیهدۀ او بها پیرامهونش ،ازدواج را تحهت روابهط
دوسویه با متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و حتی سیاسی قرار مهیدههد (کهاممیپهور،
 )130 :1030و اگرچه در هیچ کجای قانون ما دستوری درخصوص سن ایدهآل ازدواج به عمل
نیامده جز در خصوص حداقل سن مجاز ازدواج ،اما عمالً بهرای ههر انسهانی و بههویهژه بهرای
دختران ،سالهای خاصی بهمثابه موعد مناسب گزینش همسر به شمار میآیند ،که اگر طی ایهن
سالها مانعی سر راه ازدواج جوانان قرار گیرد و از ایهن سهنین طبیعهی و مطلهو

گهذر کننهد

ازدواج آنها به سنین بارتر موکول میشود .این تأخیر که در برخی موارد بهه تجهرد قطعهی نیهز
میانجامد بهطور خاص فشار اجتماعی و شرایط رنه آور داغ ننهگ را متوجهه دختهران مجهرد
میکند و چه بسا در برخی موارد شنصیت آنها را در معرض تهدید و تنریب قرار دههد .ایهن

وضعیت تا حدی ریشه در عقاید و کلیشههای جنسیتی 1دارد ،یعنی مجموعۀ سازمانیافتههای از
باورها دربارۀ زنان و مردان در هر جامعهه .کلیشههههای جنسهیتی تصهویر ذهنهی یکنواخهت و
قالببندی شدهای از رفتارهای خاص مربوط به زنان و مردان را بهدون آنکهه مهورد بررسهی و
آزمون قرار گرفته باشند ،ارائه میدهد و از طریق روند جامعهپذیری کهه ههر نهوزادی از زمهان
تولد در معرض آن قرار میگیرد ،از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند (جزنی1033:23،ه .)21
در دوران پیشاصنعتی ،تقریباً تنها نقش معتبر اجتماعی برای یک دختهر در قالهب نقهش زن
متأهلِ همسرِ مادر خالصه میشد .دختران برای آنکه پایگاه و نقش مشنصی به دسهت آورنهد،
میبایست ازدواج میکردند .آنها از طریق ازدواج نهتنها در یک واحد تولیدیه خانوادگی قهرار
میگرفتند و بهمنزلۀ نیروی کار ،قسمتی از فعالیتهای تولیدی را عههدهدار مهیشهدند ،بلکهه از
طریق فرزندآوری پایگاه خانوادگی خود را نیهز تقویهت و تضهمینی بهرای آینهدۀ خهود کسهب

میکردند .در این خصوص از اصطالح «جبر ازدواج» در دوران گذشته نام برده میشهود ،زیهرا
ازدواج تنها راه ممکن برای زنان بود ،هرچند کهه در ایهن راه قبهول اقتهدار مهرد (شهوهر) نیهز
ضرورت داشت (همان).
از آنجا که در جامعۀ امروزی ما با تمام اعتدالهایی که در این زمینه صورت گرفته ،هنوز
گمان بر این است که دختر بارخره باید ازدواج کند ،میتوان به نوعی جبر ازدواج در شرایط
امروزی نیز اشاره کرد .بنابراین ،میتوان ادعا کرد که تجرد دختران  03سال به بار بهویژه در
1. Stereotypical beliefs
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مناطق سنتی که فرد از همان ابتدا نسبت به جنسیت خود آگاهی مییابد و پیوسته به او
یادآوری میشود که مهمترین راه برای رسیدن به موقعیت و پایگاه اجتماعی مناسب ،ازدواج
است نوعی داغ ننگ به همراه میآورد .با توجه به اینکه براساس گزارش مدیر کل دفتر آمار و
اطالعات جنسیتی ازدواج (33 ،)1021درصد ازدواج دختران در فاصلۀ سنی 13ه  42سال ثبت
میشود ،میتوان انتظار داشت دخترانی که این فاصله را بدون موفقیت در امر ازدواج پشت سر
میگذارند دچار نوعی انحرا از معیار قابل قبول جامعه میشوند و چهبسا با توجه به بافت
فرهنگی ،خانوادگی و محیط اجتماعی محل زندگی خود ،مشمول نوعی داغ ننگ ناشی از
تجرد شوند.
از سویی دیگر نگاهی به آمار و ارقام و پژوهشهای پیشین کامالً روشن مهیکنهد کهه طهی
چهار دهۀ گذشته ،سن اولین ازدواج در بین جوانان ایرانی بهخصهوص دختهران بههطهور قابهل
مالحظهههای افههزایش یافتههه اسههت .نسههبت زنههان هرگههز ازدواج نکههرده سههنین  43-42سههاله از
41/2درصد در سال  ،1033به حدود 23درصد در سهال  1023و بهه 22درصهد در سهال 1033
رسیده است .این نسبت در مناطق شهری به حدود 33درصد افزایش یافتهه اسهت (مرکهز آمهار
ایران .)1033 ،میانگین سن ازدواج دختهران از  44/2سهال در سهال  1023بهه  40/2سهال در سهال
1023رسیده است .بهعالوه اینکه شواهد بر روند افزایش تجرد قطعی در سالهای اخیر درلهت
دارد ،بهطوری که تجرد قطعی در مردان و زنان بهترتیهب از 1/1درصهد و 1/4درصهد در سهال
1033به 1/1درصد و 0/1درصد در سال ( 1033مرکز آمهار ایهران )1033 ،افهزایش یافتهه و در
سال 1023در مناطق شهری کل کشور بهترتیب در مردان و زنان به 3درصد و 3درصد رسیده است.
چنین آماری برای جامعۀ ایرانی که به ازدواج هم بههلحها اجتمهاعی ،ههم فرهنگهی ،سهنتی و
مذهبی جایگاهی تقدسآمیز یافته تلنگری سنت بهشمار میآید ،هشدار خطری که صدایش را
نهتنها پژوهشگران و متفکران که مردم عادی نیز که بهطور مستقیم و غیرمستقیم با تبعهات ایهن
پدیده مواجه بودهاند نیز به وضوح شنیدهاند و اذهانشان به نیکی این خطر را محسوس یافته است.
بدین ترتیب در جامعۀ ما عرضه و تقاضای ازدواج بهدریل جمعیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و...
دچار عدم تعادل شده است و فاصلۀ بین بلوغ جنسی و بلهوغ اقتصهادیه اجتمهاعی روزبههروز
بیشتر میشود و بر سن ازدواج جوانان میافزاید و بیرحمانهه فشهاری شهکننده را بهر زنهدگی
دختران مجرد فرود میآورد .فشاری که توسط خود جامعه بر فهرد اعمهال مهیشهود و در اکثهر
موارد از نظر پنهان میماند و تنها سنگینی تحملش را بر دوش دختری فرود مهیآورد کهه تنهها
جرمش گذر از سن ایدهآل ازدواج از نگاه جامعه است.
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بنابراین ،رسوب به بطن دنیای دختران مجرد  03سال به بار و دستیافتن به واقعیت محض
و ملموس تجربه زیستۀ آنان منجر به کشف واقعیتهای اجتماعی زیادی ،آنگونهه کهه هسهت،
میشود .درک و شهناخت چگهونگی نمهود ایهن پدیهده در احساسهات فهرد نسهبت بهه خهود،
اداراکاتش نسبت به واکنشها و نگرشهای دیگران از آن جمله است .بهعالوه اینکهه شناسهایی
کامل و صحیح داغ ننگ تجرد منجر به شناخت بهتر پیامدهای این پدیده در هویهت اجتمهاعی
افراد داغخورده ،روابط روزمرۀ زندگی دختران ،روابط اجتماعی ،اشتغال و ...میشود .در خهالل
این بررسی موانع راستین ازدواج این دختران نیز نمایان و طبیعتاً ذهن را برای رفهع ایهن موانهع
فعال میکند.
بر این اساس ،هد

پژوهش حاضر ،ورود به دنیهای تجهار

دختهران یادشهده و کنکهاش

پیرامون نگرش و احساسات آنها در ارتباط با داغ ننگ ناشی از تجرد اسهت .محورههای عمهدۀ
این پژوهش اساساً پیرامون رفتارها و نگرشهایی استوار است که خانواده و اطرافیان نسبت بهه
دختران مطالعهشده بروز میدهند و این دختهران مهیتواننهد در قالهب تجهار

زیسهته از آنهها

صحبت کنند .همچنین ،اقدامات و راهبردهایی که برای کاهش و از بهین بهردن داغخهوردگی و
فشار آن صورت میگیرد و تأثیر عواملی مانند پایگاه اجتماعیه اقتصهادی ،موفقیهت تحصهیلیه
شغلی ،و زیبایی ماهری بر شدت و ضعف داغ ننگ احساس شده مورد توجه پژوهشهگران در
این پژوهش بوده است .در این راستا پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤارت ذیل است:
 .1نگرشها و احساسات دختران مجرد داغ ننگخورده نسبت به خود کداماند؟
 .4تجار

زیستۀ دختران مجرد داغ ننگ خورده کداماند؟

 .0دختران مجرد داغ ننگ خورده برای کاهش و از بین بردن داغخوردگی و فشهار آن چهه
اقداماتی انجام میدهند؟
 .2عوامل مؤثر (ویژگیهای روانشناختی ،پایگاه اجتماعیه اقتصهادی ،موفقیهت تحصهیلیه
شغلی ،زیبایی ماهری بهمنزلۀ سرمایه ،و )...بر شدت و ضعف داغ ننهگ احسهاسشهده توسهط
دختران مجرد  03سال و بارتر کداماند؟

چارچوب مفهومی و نظری
پژوهش حاضر با محوریت نظریات گافمن ،که نگاهی ساختگرایانهه بهه هویهت دارد و آن را
حاصل تعامل فرد و جامعه در خالل روابط بین شنصی مهیدانهد ،درصهدد رسهوب بهه دنیهای
تعامالت روزمرۀ دختران مجرد باری  03سال و تعریف آنها از وضعیتشان است .نظریهپردازانی
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چون گافمن توجه خود را به رفتار واقعی مردم ،یعنی شیوهای که مردم نقشهای منتلف خهود
را ایفا میکنند و اعمال یکدیگر را شکل میبنشند ،و نیهز بهه قواعهد و نکهات دقیهق زنهدگی
اجتماعی ،معطو

میکنند (رابرتسون .)23 :1024 ،چنین دیدگاهی با دقت به موشکافی میهدان

کنش متقابل میپردازد ،بدین ترتیب چگونگی تعبیر و تفسیر کالم ،رفتار و حتی نگاه کنشهگران
از جانب یکدیگر و تأثیر این تفاسیر بر شکلگیری تعریف «خود» قابل بررسی است .در مرکهز
شنصیت« ،خود» قرار دارد که حاصل تجربههای آگاهانۀ فرد از یهک هویهت شنصهی و بهارز
است و ترکیبی جاری و پویا از تعریف خود و تعاریفی که دیگران دربارۀ خود عرضه میکننهد
را نیز شامل میشود (رفعتجاه.)10 :1030 ،
گافمن در برداشت خویش از مفهوم «خود» ،به تفکیک بین خودههای انسهانی و خودههای
اجتماعی معتقد است .خود در نظریۀ وی ،چیزی است که هر لحظه در کنشهای اجتمهاعی در
شرایط خاص و معین شکل میگیرد و ابراز میشود .وی با طرح نظریهۀ نمایشهی ،بهه بررسهی
«نمود خود در زندگی روزمره» پرداخت و چگونگی به روی صحنه بردن «خهود» در تعهامالت
روزمره را تحلیل کرد .برای گافمن (« ،)434 :1021خود ...یک موجود زنده نیسهت بها مکهانی
خاص ،که سرنوشت نهاییاش متولدشدن ،بهه بلهوغ رسهیدن و مهردن باشهد ،بلکهه یهک تهأثیر
نمایشی است که به شکلی مبهم از یک صحنۀ اجرا منت میشود» .بنابراین ،خهود یهک هویهت
مستقل نیست ،بلکه محصولی از کنش مشترک است که از کنش متقابل نمایشی بهین کنشهگر و
حضار برمیخیزد .بهزعم گافمن افراد همواره سعی دارند در کنش متقابل چههرهای از خهود بهه
نمایش بگذارند که برای دیگران قابل قبول باشد .در این راستا ،نقا ههایی کهه افهراد در حهین
ایفای نقش بر چهره میگذارند بهمنظور ارائۀ تصویری از خود است که با هنجارهای حهاکم در
زمینۀ کنش همسو باشد تا بدین وسهیله خهود را از فشهارهای مسهتقیم و غیرمسهتقیم بهه جهرم
تفاوتداشتن برهانند و در اینجاست که اگر فرایند ایفای نقش مذکور بههدرسهتی انجهام نگیهرد
افراد با داغ ننگ مواجه میشوند .بدین ترتیب و با ابداع مفههوم داغ ننهگ ،گهافمن بهه بررسهی
شکا بین «هویت اجتماعی بالقوه» یعنی آنچه فرد باید باشد و آنچه عمالً هست یعنی «هویت
اجتماعی بالفعل» پرداخت (گافمن.)01 :1031 ،
گافمن از سه نوع کمابیش متفاوت داغ ننگ نام مهیبهرد :اولهین نهوع ،زشهتیهها و معایهب
مربوط به بدن هستند ،انواع بدشکلیهای جسمانی.نوع دوم ،نهواقص و کمبودههای مربهوط بهه
شنصیت فرد را شامل میشوند و نوع سوم داغ ننگ قهومی و قبیلههای اسهت (گهافمن:1031 ،
 .)00-02اما از زمان انتشار این طبقهبندی ،جامعهشناسان بعدی داغ ننهگ را در ابعهاد منتلفهی
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بررسی کردند .برای لینکوفلن ( 1به نقل از وانگ و همکاران ،)33 :4313 ،داغ ننگ یک فرایند
بیاعتبارکننده است که پن مؤلفۀ اصلی را در برمیگیرد :برچسبزدن ،کلیشهشهدن (رفتارههای
قالبی) ،جدایی (تفکیک ،انفصال) ،تنزل پایگاه و تبعیض .لینکوفلن ادراکات گافمن از داغ ننهگ
را بسط دادند و زمینههای اجتماعی گستردهتری را در وقوع این فرایند در نظر گرفتند .براساس
نظر آنهها داغ ننهگ درون روابهط رو در رو اتفها مهیافتهد و بسهته بهه زمینههههای اجتمهاعی
وهنجارهای فرهنگی مصادیق آن متفاوت است .براساس طبقهبندی دیگری ،داغ ننهگ در سهه
سطح ساختاری ،اجتماعی و درونی شده قابل تحلیل است (لیوینگستون و بوید.)1431: 4313 ،

داغ ننگ ساختاری 4که داغ ننگ سازمانی نیز نامیده میشود در سطح کالن رب مهیدههد و

به قوانین ،سیاستها و رویههایی اشاره دارد که توسط نهادهای خصوصی و عمومیِ در موضهع
قدرت به گونۀ خاصی از صفات و شرایط ،داغ ننگ میزنند (مثالً فعالیهتههایی کهه برچسهب
مجرم ،دزد ،و منحر جنسی را به دنبال دارند) .داغ ننگ اجتمهاعی 0بههمنزلهۀ یهک داغ ننهگ
عمومی یا تصویبشده در سطح گروهی تعریف میشود .در این سطح (سطح میانی) ما شهاهد
باورها و عقاید کلیشهای منفی و کنشهایی علیه گروه داغخورده توسط گهروه بزرگتهر هسهتیم.
داغ ننگ درونی شده  2نیز به دو نوع داغ ننگ معطو به خود  3یا داغ ننگ ادراکشده  1اشاره
دارد که در سطح فردی تعریف میشود .باید توجه داشت کهه براسهاس تحلیهل لیوینگسهتون و

بویههد ( )4313بینههاین دو نههوع داغ ننههگ تمههایز وجههود دارد :داغ ننههگ ادراکشههده پیامههدهای
منف هی حاصههل از آگههاهی فههرد از چگههونگی ادراکههات جامعههه را نشههان م هیدهههد و احتمههال
چگونگی رفتار با او و گروهی که بدان متعلق است را توصیف میکنهد امها داغ ننهگ معطهو
به خود اشاره به فراینهدهایی دارد کهه خهود فهرد ایهن ارزیهابیههای منفهی را پذیرفتهه اسهت.
به عبارت دیگر ،در نوع اول فرد صرفاً از دیدگاه منفی دیگران آزار میبیند ولی در نگاه درونهی
شبه خود ،خود را منحر

نمیبیند .درحالیکه در نوع دوم ،فرد خود را بهمنزلۀ فردی غیرعادی

میپذیرد.
نظریۀ دیگری که میتواند تنازعات اجتماعی و رقابت بهر سهر جایگهاه برتهر در جامعهه را
تبیین کند نظریۀ پیر بوردیو است .یکی از مفاهیم مورد توجه وی مفههوم عهادتواره یها مهنش
1. Link and phelan
2. Structural stigma
3. Social stigma
4. Internalized stigma
5. Self stigma
6. Felt stigma
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بهمعنای مجموعهای از تمایالت ،آمادگیها ،مرفیت ،ادراک ،احسهاس ،اعمهال و اندیشههههایی
است که هرچند اجتماعی است اما طبیعی مینماید و در وجود فرد تثبیت شده است (توسهلی،
 .)1 :1030بوردیو معتقد است که عامالن اجتماعی تحتتأثیر تجربیات گذشته عادتوارهههایی
دارند که به نظامهای سلیقهای و ذوقهی مربهوط مهیشهود و آنهها را بهه انجهام اعمهال روزانهه
تحتتأثیر دانش عملی رهنمون میسازد .از طریق عادتواره میتوان به شرایط اجتماعی پاسهخ
داد و سبکهای مرسوم را در عمل به کار بست (ممتاز.)1030 ،بنابراین ،منش میان افهرادی کهه
تجار

مشابهی داشتهاند بهصورت یک قالب مشترک درمیآیهد (واکوانهت .)002 :1033 ،ایهن

منشها بهمنزلۀ عاملی برای ایجاد تمایز بین افراد جامعه عمل کرده (بوردیهو )1031 ،و وابسهته
به میزان سرمایهای هستند که افراد در اختیهار دارنهد .بوردیهو جامعهه را بههمنزلهۀ یهک فضهای
اجتماعی بازنمایی میکند که درون آن رقابت برای دستیابی به منابع ارزشمند در جریان است و
تفاوت در میزان بهرهمندی از این منابع ،به تفاوت در منش افراد و بهواسطۀ آن تفاوت در نهوع
کنشها و جهتگیریهای رفتاری آنها منجر میشود .این منابع انهواع منتلهف سهرمایهانهد کهه
بوردیو آن را منبع قدرت میداند (کهالینیکوس .)332 :1033 ،در نظریهۀ بوردیهو از چههار نهوع
سرمایۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین نام برده میشود .سرمایۀ نمهادین شهامل کهاربرد
نمادهایی میشود که فرد به کار میگیرد تا به سهطوح دیگهر سهرمایۀ خهود مشهروعیت بنشهد
(ممتاز.)1030 ،
در میان انواع سرمایههای بوردیو ،سهرمایۀ فرهنگهی نقهش بسهیار مهمهی دارد :اورً کسهب
مشروعیت از طریق بقیۀ سرمایهها منوط به تبدیل آنها بهه سهرمایۀ فرهنگهی اسهت .کسهی کهه
بهههواسههطۀ سههرمایۀ فرهنگهی منزلههت دارد مهیتوانههد روایههت خههود از دنیههای اجتمههاعی را بههر
دیگران تحمیل کند .ثانیاً داشتن سرمایۀ فرهنگی بدان معناسهت کهه فهرد مهیتوانهد خهود را از
الزامات زندگی روزمره جهدا کنهد و نهوعی گهزینش دلنهواه در عرصهۀ فرهنهگ انجهام دههد
(فاضلی .)03 :1034 ،سرمایۀ بدنی نیز بهمثابه یکهی از انهواع فرعهی سهرمایۀ فرهنگهی ،نهوعی
منبع فرهنگی است که در بدن سرمایهگذاری شده است .بوردیو با در نظر گرفتن بدن بههمنزلهۀ
یک سرمایۀ فیزیکی ،هویتهای افراد را با ارزشهای اجتماعی منطبق با اندازه ،شهکل و مهاهر
بههدنی مههرتبط م هیسههازد (ش هیلینگ.)12 :1220 ،بههر ایههن اسههاس ،تفههاوت و تشههابه مههنش یهها
عادتوارههای افراد میتواند با توجه به وجود داشتن یا نداشتن انواع سرمایهها ،ازجمله زیبایی
جسمانی ،تفسیر شود.
یکی دیگر از مفاهیم کلیدی بوردیو خشونت نمادین است که از طریهق آن ،بوردیهو فراینهد
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طبقهههبنههدی ،سلسههلهمراتههب و سههلطه در جامعههه را توض هیح م هیدهههد .ایههن دسههتهبنههدی و
سلسلهمراتبها ،جهان اجتماعی ما را نظم و نسق میبنشد و افهراد را در درون ایهن دسهتههها
جای میدهد .براساس نظر بوردیو ،تالشهای زیادی برای مشهروعیتبنشهیدن بهه نظهامههای
طبقهبندی و دستهبندی صورت میگیرد و خشونت زمهانی پدیهد مهیآیهد کهه مها ایهن فراینهد
تارینی ،فرهنگی و خودسرانه و دلبنواهانه را امهری طبیعهی قلمهداد کنهیم (مسهتقیمی:1021 ،
.)33این خشونت نامحسوس که در زمینههای منتلف مجال بروز مهییابهد در حیطهۀ تجهرد و
ازدواج نیز قابل ردیابی است.

پیشینۀ پژوهش
داغ ننگ مفهومی بسیار پیچیده و گسترده است که بسته به بسترهای منتلف مصادیق گونهاگون
مییابد و پژوهشهای زیادی را به خویش معطو

میدارد که در اینجها تعهداد انهدکی از ایهن

پژوهشها معرفی میشود:
دانکر و سندل ( )4332پژوهشی را با موضوع تأثیر داغ ننگ ادراکشدۀ ناباروری در زنهانی
که در پی درمان هستند در کشور غنا به انجام رساندند .آنهان بها ایهن ههد کهه زنهان تحهت
درمان تا چه میزان خود را داغ خورده میانگارند و در مرحلۀ بعد تأثیر ایهن بهاور بهر اسهترس
مربوط به ناباروری از  113زن تحت درمان از سه کلینیک پزشکی مصاحبه کردند .نتای بیهانگر
این بود که 12درصد از زنان این نمونه احساس داغ ننگ میکردند .تحلیلهای رگرسیون نشان
داد که با افزایش احساس داغ ننگ ،استرس مربوط به درمان نیز افزایش مییابد .بهعالوه اینکهه
زنانی با تحصیالت بارتر احساس داغ ننگ و استرس کمتری داشتند .یافتهها بیانگر این بود کهه
پایگاه اجتماعی زنان نابارور در احساس داغخوردگی و استرس مربوط به ناباروری تأثیر مسهتقیم
داشت.
پژوهش دیگری که توسط لوئیس و همکارانش ( )4311انجام شد بر داغ ننگ چهاقی زنهان
در کشور استرالیا متمرکز شده است .در این پژوهش چگونگی توصیف زنان از داغ ننگ چاقی
و انواع آن و همچنین چگونگی رویارویی آنان با این داغ در روابط روزمره و تأثیر ایهن پدیهده
بر سالمت و روابط اجتماعیشان بررسی شده است .روش استفادهشده کیفی و ابهزار انجهام آن،
مصاحبههای نیمه ساختاریافته با بیش از  123زن چا استرالیایی است .طبقهبنهدی منهت شهده،
طبقهبندی سهگزینهای را نشان میدهد که عبارت است از .1 :مستقیم :مورد آزار قرارگهرفتن در
اماکن عمومی مانند حضور در وسایل حملونقل عمومی .4 .محیطی :اذیتشدن بهرای نشسهتن
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روی صندلی هواپیما بهدلیل متناسبنبودن بها وزنشهان.0 .غیرمسهتقیم :نگهاهههای خیهرۀ مهردم.
حضور این سه نوع داغ ننگ و ارتباط متقابلشان مانعی بر سالمت افراد بهود .آنهان بههشهدت از
تجههار

داغخوردگیشههان ناراح هت بودنههد و سههعی م هیکردنههد حت هیارمکههان از حضههور در

موقعیتهایی که احتمال دارد داغ بنورند یا مرتباً راه حلهی بهرای چهاقی آنهها پیشهنهاد شهود،
اجتنا کنند.
در کشور خودمان نیز رضایی دهنوی و همکاران ( )1031پژوهشهی را بها عنهوان «بررسهی
پدیدۀ استیگما (داغ ننگ اجتماعی) در مادران دارای نشانگان داون در شهر اصهفهان بهه انجهام
رساندند .روش به کارگرفتهشده در ایهن پهژوهش توصهیفی و از نهوع زمینههیهابی بهود .بهدین
منظور تعداد  22مادر دارای فرزند نشانگان داون تحهت پوشهش بهزیسهتی اسهتان اصهفهان بها
پرسشنامهای محقق ساخته بررسهی شهدند .نتهای نشهان دادنهد کهه داغ ننهگ درونهیشهده در
مادران دارای فرزنهد بها نشهانگان داون وجهود دارد و سهن مهادر در پیونهد بها دو متغیهر سهن
فرزند و تحصیالت مادر بهترین پیشبینی کننهدۀ شهدت ایهن نهوع داغ اسهت ،بهدینگونهه کهه
هرچه سهن مهادر بهارتر مهیرود ،سهن فرزنهد نیهز بهارتر رفتهه و ناسهازگاری وی بها محهیط
بیشتر و تحصیالت مادر هم پایین میآید .درنهایت اینکه احساس داغ ننگ در مادران مسهنتهر
شدیدتر بود.
عباداللهی و همکاران ( )1023داغ ننگ و هویهت اجتمهاعی را بها بررسهی مهوردی عوامهل
اجتماعی داغ ننگ زننده بر افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار در شهر رشهت بهه بررسهی و
کنکاش کشیدند .آنان با مصاحبۀ عمیهق از  3نفهر از افهراد دارای معلولیهت جسهمانی آشهکار،
تجار و نگرشهای آنان را به توصیف درآوردند تا به فهم بیشتری از زندگی این افهراد نائهل
شوند .تجار

شرکتکنندگان مضامینی ارائه دادند که نشاندهنهدۀ عوامهل اجتمهاعی داغ ننهگ

زننده بر ایهن افهراد بهود .ایهن مضهامین تحهت مقولههههایی چهون برچسهبهها (متلهکهها و
مسنرهکردنها) ،ترحم (حر ها و نگاههای ترحمآمیز) ،زلزدنها و رسانههها و معهابر توسهط
شرکتکنندگان بیان شدند.

روش پژوهش
داغ ننگ ناشی از تجرد پدیدهای اسهت کهه بها فرهنهگ ،ارزشهها ،باورهها ،هنجارهها ،روابهط
اجتماعی و احساسات آدمی سروکار دارد ،پدیدهای بسیار پیچیهده کهه نگهاه اتیهک (نگهاهی از
بیرون) توانایی دیدن ریههای تو در توی آن را ندارد .بدین ترتیب این پیچیدگی ایجا

میکند
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که برای شناخت دقیق آن و دستیابی بهه واقعیهت تجهار زیسهتۀ دختهران مجهرد  03سهال و
بارتر ،از روش پدیدار شناخت یا ستفاده کنیم .یعنی روشی که درصدد درک ریههههای عمیهق
معنههایی تجربههههههای زیسههته برخههی افههراد دربههاره یههک مفهههوم و پدیههده اسههت .هههد
تحلیههل پدیدارشههناختی ،درک و اسههتنراج معنههای ذاتههی موجههود در پدیههدار یهها ذات پدیههدۀ
مطالعهشده است (محمدپور.)31 :1023 ،
برای انتنا پاسخگویان از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد که  42دختهر مجهرد
 03سال و بارتر بررسی شدند .از آنجا که ههد

رسهیدن بهه شهناخت یهک نهوع زنهدگی بهه

گونهههای کههامالً واقعههی و بههدون دسههتکاری بههود روش مصههاحبه عمیههق بههرای جمههعآوری
اطالعات توسط پژوهشگران به کارگرفتهه شهد .بهدین ترتیهب کهه یکهی از پژوهشهگران ابتهدا
با یهک سهری سهؤارت کلهی و بهاز در بها نگهرش بهه ازدواج بها مطلعهین وارد گفهتوگهو
شد و بهنرمی بحث را به مباحث مرتبط کشاند و با جلهب اعتمهاد و ایجهاد پیونهد دوسهتانه بهه
گونهای که به مطلع القها شهود کهه در یهک رونهد مبتنهی بهر درد دل دوسهتانه نهه بازخواسهتی
کنجکاوانه قرار دارد ،فضای مناسبی را برای طرح پاسهخههای صهادقانه و شنصهی نسهبت بهه
سؤارت پژوهش فراهم کرد .قابل ذکر است که اکثر مصاحبهها با توافق پاسهخگویهان در منهزل
ایشان و تعداد اندکی نیز در فضای سبز نزدیک به منزل پاسخگو صهورت گرفتنهد ،مصهاحبههها
درمجموع حدود  23ساعت بهلحا زمهانی طهول کشهیدند و در مقطعهی یهکسهاله بهه انجهام
رسیدند.
برای تحلیل دادهها از روش کدگذاری مرحلهای استفاده شد .کدگذاری فرایندی اسهت کهه
طی آن پژوهشگر به جداسازی ،مفهومبندی و ادغام و یکپارچهسازی دادهها مهیپهردازد .بهدین
ترتیب که پس از مکتو کردن کامل اطالعات ضبطشده ،تمام جمالت سطربهسهطر کهدبنهدی
میشوند .طی فرایند کدگذاری ،سعی بر آن شهد کهه مفهاهیم اصهلی از دل جمهالت ابرازشهده
توسط پاسخگویان بیرون کشیده شود و در قالب مفاهیمی تقلیهلیافتههتهر بیهان شهود .درنتیجهه
فرایند مذکور  221کد توصیفی حاصل شهد .در مرحلهۀ بعهد پژوهشهگران بها تهأملی ژر در
کدهای توصیفی ،درصدد شناسایی کدهای متداخل و مشهابه و مهرتبط برآمدنهد و  112زیرکهد
تفسیری حاصل کردند .در گام بعدی این مفهاهیم براسهاس اشهتراکات ،تشهابهات و همپوشهی
معنایی در قالب  14کد تفسیری ادغام شدند و درنهایت ،در آخرین مرحله کدهای تفسیری بهه
 2کد تبیینی تقلیل یافتند .کدهای تبیینیی کسری مفاهیم و الگوهای بنیادین معنایی هستند کهه از
طبقهبندی و مقولهبندی مداوم دادهها حاصل شدهاند .این کدها در مرحلۀ انتزاعیتری نسبت به
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کدهای پیشین قرار دارند ،دارای قدرت تحلیل زیادی هستند ،و شمول معنهاییشهان در حهدی
است که دیگر مقورت را در خود میگنجاند.

اعتباریابی پژوهش
در بحث ارزیابی پژوهش کیفی مسئله اعتبار بسهیار حهائز اهمیهت اسهت ،بهدین معنها کهه آیها
پژوهشگران همان چیزی را میبینند که تصور میکننهد مهیبیننهد یها خیهر؟ بهه عبهارت دیگهر
مسئله این است که برساختههای پژوهشگر تا چه حد به برسهاختهههای افهراد مطالعههشهدهاش
متکی است و این متکیبودن تا چهه حهد بهرای دیگهران آشهکار اسهت (فلیهک.)212 :1032 ،
در ایههن پههژوهش بههرای اطمینههان از مبتنههیبههودن برسههاختههههای خههاص پژوهشههگران بههر
برساختههای گروه مطالعهشده از روش «اعتبار بر پایۀ رویۀ پژوهش» استفاده شد .بدین معنا که
پژوهشههگران نکههات ولکههات بهههمنظههور تضههمین اعتبههار پههژوهش را رعایههت کردنههد .فراینههد
انجههام مصههاحبهههها بههر عهههدۀ یکههی از پژوهشههگران بههود کههه در ایههن فراینههد نههامبرده
سعی دردخالتنکردن در گفتوگوهای پاسخگویان داشت و تنها در حد کنترل روند صحبت و
جلههوگیری از خههارجشههدن بحههث و هههدایت بههه بحههث اصههلی وارد گفههتوگههو مههیشههد.
به عبارتی پژوهشگر بیشتر شنونده بود تا گوینده .بههعهالوه یادداشهتبهرداریهها بسهیار دقیهق
بود و کوچکترین مشاهدات مربوط نیز از نظهر پژوهشهگر دور نمانهد .در رونهد کدبنهدیهها
نهایت دقت و حساسیت به کار گرفتهه شهد و پهس از اتمهام ایهن مرحلهه ،کهدها بها مشهورت
تنی چند از صاحبنظران در حوزۀ مربوطه تعدیل و تغییر و بهه شهکل نههایی خهویش دسهت
یافتند .در مرحلۀ نگارش تمام تالش به عمل آمد تا با استنادهای مداوم بهه گفتههههای صهریح
پاسخگویان پژوهش از منحر شدن از اصل تجربه زیستۀ دختران مجرد بررسهیشهده در امهان
بماند.

یافتههای پژوهش
نمونۀ  42نفری این پژوهش کهه در راسهتای ههد کشهف واقعیهت نها و پیچیهدۀ زنهدگی
دختران مجرد  03سال و بارتر و جایگاه پدیدۀ داغ ننهگ در مسهیر زندگیشهان بررسهی شهدند
که بهلحا برخی ویژگیهای کلی و مشهترک قابهل تأمهل اسهت ،جهدول  1میهزان پراکنهدگی
پاسخگویهان را براسهاس سهن ،تحصهیالت ،تعهداد اعضهای خهانواده و سهکونت در شههر یها
روستا نشان میدهد.
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جدول .1نحوۀ توزیع افراد نمونه برحسب سن ،تحصیالت ،تعداد اعضای خانواده ،نوع سکونت
در زمان انجام مصاحبه

 03سال

03سال

23سال

سطح تحصیالت

سن

میانگین

حداقل

حداکثر

بیسواد

1

ابتدایی

0

دیپلم

2

فو دیپلم

1

کارشناسی
کارشناسی ارشد

2
1

تعداد اعضای خانواده
محل سکونت

میانگین

حداقل

حداکثر

 3نفر

 3نفر

 14نفر

شهر

 12نفر

روستا

 13نفر

نکتۀ جالب توجه اینکه بیشتر پاسخگویان به خانوادههای پرجمعیتی تعلق دارند.
سکونت در شهر یا روستا نیز از مؤلفههای تأثیرگذار دیگر بر میزان داغ ننگ تجرد دختهران
است .شدت داغ ننگ احساسشده در ساکنان روستا و یا افرادی که سابقه سهکونت در روسهتا
دارند بسیار بیشتر از شهرنشینان است .براساس امهارات یکی از پاسخگویهان (شهمارۀ  )0سهن
ازدواج در برخی روستاها برای دختران 10ه  12سال و برای پسران 12ه  13سال است .نگرش
بسیار منفی نسبت به تجرد دختران در روستای این فرد به قدری شهدید اسهت کهه حتهی یهک
دختر  44ساله نیز داغ ننگ «پیردختر» بهودن مهیخهورد و ارزش تأههل بسهیار فراتهر از ارزش
تحصیالت است.
بررسی افراد مطالعهشده با ویژگیهای یادشده به دسهتیابی سهه کهد تبیینهی بهه شهرح زیهر
انجامید .1 :داغ ننگ ناشی از تجرد و عوامل همپیوند با آن؛  .4دریهل تجهرد و اسهتراتژیههای
مقابله با داغ ننگ ناشی از تجرد و  .0نقش انواع سرمایهها در داغ ننگ که در ادامه بهه بررسهی
هر یک از کدهای مذکور و ابعاد منتلف آنها میپردازیم.
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 .1انواع داغ ننگ ناشی از تجرد و عوامل همپیوند با آنها
یکی از انواع داغ ننگهای بررسیشده در پژوهش حاضر ،داغ ننگ معطو

به خود است که با

داغ ننگ ادراکشده از جانب جامعه پیوند تنگاتنگی دارد .نتای حاصل از این پهژوهش بیهانگر
حضور پررنگ داغ ننگ برآمده از تجرد در تجار زیسته افراد بررسیشده است؛ فشهاری کهه
گسترۀ آن ،گاه تا درونیترین ریههای هویت فرد رسهوب مهییابهد و فهرد را وادار مهیکنهد تها
تصویر خویش از هویتش را ناقص ،پست ،بیارزش و غیرعهادی تلقهی کنهد .وقتهی ازدواج در
سنین خاصی برای دختران تعریف میشود ،گذر از این مقطع سنی منجر به راندهشدن فهرد بهه
حیطۀ هویت اجتماعی کهماعتبهار مهیشهود .بهدین ترتیهب واژهههایی همچهون «پیهرِ دختهر» و
«دختر ِترشیده» (مصاحبههای شمارۀ  0و  )10نشان از داغ ننگی دارند که همراه با پچپهچههایی
مانند «ربهد دختهره یهه عیبهی داره!» (مصهاحبۀ شهمارۀ  ،)13سهایۀ شهومی را بهر زنهدگی فهرد
میگسترانند و احساس حقارت در مقایسه با همسارن متأهل را در وی ایجاد میکنند .داغ ننگ
معطو

به خود حالتی است که فرد داغ ننگ ناشهی از تجهرد را درونهی کهرده و وضهعیتش را

چنان وخیم تصور میکند که خود را شایستۀ تعریفی میداند که جامعه برایش رقم میزند .ایهن
شرایط که با شدت و ضعف متفاوتی در برخی از پاسخگویان مشاهده شد ،درعینحهال بیهانگر
ناراحتی عمیق ،افسردگی ،پرخاشگری و احساس قربانیبهودن پاسهخگویهانی اسهت کهه علهت
نارضایتی خود از زندگی را بهطور مستقیم به تجرد و باررفتن سنشان نسبت میدهند .به عنوان
مثال ،شرایط یادشده برای یکی از پاسخگویان چنان شدید بود که وی روز تولدش را «بهدترین
و زجرآورترین روز سال» نامید (مصاحبۀ شمارۀ  .)0در نتیجۀ این وضعیت ،گوشهگیری و گریز
از جمع در برخی دختران دیده میشود .تمایل به پنهانکردن خویش ،بهویژه از اعضای فامیل و
حتی در صورتی که هیچ صحبتی پیرامون تجرد نباشهد ،سهبب مهیشهود کهه بهه قهول یکهی از
پاسخگویان آنها ترجیح دهند «زیاد در چشم نباشند» (پاسخگوی شمارۀ .)14
با توجه با اینکه در فرهنگ کشور ما ،نقشهای همسری و مادری هنوز در بسیاری از موارد
بهطور ضمنی و غیرضمنی بهمنزلۀ اصلیترین نقشهای یک زن شناخته میشوند ،طبیعی اسهت
که تنطی از این نقشها و رقمخوردن هر آینده دیگری برای دختران بهمثابه یک امر غیرعهادی
تلقی شود .ترس از آینده بهدلیل تجرد ،ابهام در سرنوشت ،نهاتوانی در مههار جریهان زنهدگی و
ترس از تجرد قطعی دستکم در سه نفر از پاسخگویان مشاهده شد .همچنهین ،ازدواج خهواهر
کوچکتر در  4نفر از آنها منجر به تنریب اعتماد به نفس و تشدید احساسات منفی نسبت بهه
خود شد .یکی از این افراد میگوید:
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«فقط  13سالم بود که خواهرمو عروس کردن ،از نظرم فاجعه بود ،سوختن زندگیمو دیهدم،
مطمئن بودم با این کار دیگه هیچ شانسی برای ازدواج ندارم ،بهعالوه اینکه من انحرا چشمم
داشتم ،افسرده شدم .پرخاشگر شده بودم ،ولی اینا فایدهای نداشت .مردم حق داشتن .منم بهودم
میگفتم که دختره عیب بزرگی داره که گذاشتنش و بعدیا رو عروس کردن .این کار در حق یه
دختر  13ساله ملم نبود؟» (مصاحبۀ شمارۀ )10
همان طور که قبالً بیان شد ،داغ ننگ معطو بهه خهود ریشهه در داغ ننهگ ادراکشهده از
جانب جامعه دارد .یافتهها بیانگر این است که امهارات تحقیرآمیز و تهوهینکننهده ،طعنهههها و
کنایهها ،نگاههای ترحمآمیز ،شایعهپراکنی دربارۀ دریل تجرد و ...همگهی مهیتواننهد از جانهب
افراد غریبه ،آشنایان ،فامیل و خویشاوندان و حتی اعضای درجۀ یک خانواده دربارۀ یک دختهر
مجرد  03ساله یا بزرگتر به کار روند و شرایطی مبتنهی بهر داغ ننهگ بهرای وی ایجهاد کننهد.
پاسخگویی پیشنهاد یکی از همسایهها را به خاطر میآورد مبنی بر اینکهه« :شهاید بنتتهو بسهتن
نمیخوای بری پیش دعانویس؟» (مصهاحبۀ شهمارۀ  )1و یها پاسهخگهوی دیگهری از برخهورد
آشنایان میگوید« :بارها علناً بهم گفتن که دیگه کی میخوای عروس بشهی؟ بعهدم خندیهدن و
گفتن که دیگه ترشیدیا» (مصاحبۀ شمارۀ  .)2یکی دیگر از پاسخگویان در مورد نگاه افراد محل
سکونت به خانواده خود میگوید« :به گوشم رسیده هر کی میخواد زود دخترشهو شهوهر بهده
میگه میترسم دخترم مثل دخترای فالنی (من و خواهرم) بشه» (مصاحبۀ شمارۀ  .)2همچنهین،
یکی از پاسخگویان اعتقاد داشت« :تو روستای ما حتی کارمندم که باشی ،هر کار مفیدی یم کهه
بکنی میگن داره نون باباشو میخوره ،یکی نیست بگه مگه شما پولشهو مهیدیهن؟» (مصهاحبۀ
شمارۀ  .)40داغ ننگ ناشی از تجرد میتواند از جانب خویشهاوندان و افهراد فامیهل نیهز صهادر
شود .برای مثال ،پاسخگویی امهار داشت« :خانواده عموم خیلی آزارم میدن ،جرئت ندارم بهرم
جایی که اونا باشن ،از طعنهها و تیکههایی که میندازن اذیهت مهیشهم» (مصهاحبۀ شهمارۀ .)4
همچنین ،براساس امهار نظر یکی دیگر از پاسخگویان« :خونوادۀ مادریم بهم سرکوفت و طعنهه
میزنن که هیچکی تو رو نمیپسنده ،هر کی عروس میشه میزنن تو سرم که دیدی فالنی ههم
ازدواج کرد و تو موندی!» (مصاحبۀ شمارۀ .)12
اما شاید وخیم ترین شرایط دربارۀ کسانی مصهدا دارد کهه اعضهای درجهۀ یهک خهانواده
بهدلیل ازدواجنکردن آنها را مورد شماتت قرار داده و تحقیر میکنند .احسهاس مهورد بهیمههری و
بیتوجهی قرارگرفتن در چنین مواردی شایع است ،طوری که فرد فکهر مهیکنهد عضهو «زیهادی»
خانواده است (مصاحبۀ شمارۀ  .)4یکی از پاسخگویان میگوید« :پدرم به خاطراینکه تا حار ازدواج
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نکردم ،نفرینم میکنه .بارها بهم لعنت فرستاده که اگه تا حار ازدواج کرده بودی ،پول جههازت
کمتر میشد» (مصاحبۀ شمارۀ  .)0همین پاسخگو در صحبت از موضوع دیگری به خاطر میآورد:
«خونوادم بهشدت جلوی زن برادرم تحقیرم میکنن ،مجبهورم همهۀ کاراشهونو انجهام بهدم،
باردار که میشه اول کلفتی منه ،یه بار یکی زنگ درو زد ،زن داداشم کنهار آیفهون نشسهته بهود
اومد پاشه جوا بده ،بابام گفت تو بشین حیف تو نیست زحمت بکشی ،بذار این بیخاصهیت
درو باز کنه!! خیلی تحقیرم میکنن( »....مصاحبۀ شمارۀ )0
در مواردی افراد پاسخگو احسهاس سهرافکندگی مهادر را بهه خهاطر مهیآورنهد و یکهی از
پاسههخگویههان گفههت« :هروقههت مههادرم م هیگههه مههردم شههانس دارن دختراشههون زود عههروس
میشن ،خیلهی نهاراحتم مهیکنهه» (مصهاحبۀ شهمارۀ  .)3چنهین شهرایطی فهرد را در وضهعیتی
قرار میدهد که خانواده از وی انتظار دارنهد صهرفاً بهرای تغییهر وضهعیت ههر خواسهتگاری را
بپذیرد .بنابراین ،ناراحتی و احساس حقارت بهدلیل خواسهتگاریههای نامناسهب در ایهن افهراد
تجربه میشود .اقدام مردان بیوه ،مطلقه ،یا مردانی بها نهاتوانیههای ذهنی،جنسهی و جسهمی ،و
مسن در خواستگاریکردن بر احساس داغخوردگی مطلعین میافزاید و بههشهدت آنهها را آزار
میدهد:
«هر کسی به خودش اجازه میده بیاد خواسهتگاریم ......یهه بهار یهه پیرمهرد و  4تها زن کهه
سنشون از من بیشتر بود اومدن خواستگاریم .ما فکر میکردیم دامهاد نیومهده ،وقتهی از احهوال
داماد جویا شدیم ،به پیرمرده اشاره کردن گفتن داماد ایشونن و اون زنا دختراش بودن ،دنیها رو
سرم خرا شد .مامانم از خونه بیرونشون کرد .بارخره با هر خواستگاری که مییاد بیشهتر بهه
شنصیتم توهین میشه» (مصاحبۀ شمارۀ .)10
نگرانی اعضای خانواده و دلسوزیهای ترحمآمیز دیگران سبب میشود احسهاس داغ ننهگ
ادراکشده از جانب جامعه تشدید شود ،همان طور که یکی از پاسخگویان امهار داشت« :بارها
شده وقتی واسه نماز صبح پا شدم دیدم پدرم داره سر سجاده گریه میکنه و از خدا مهیخهواد
من ازدواج کنم» (مصاحبۀ شهمارۀ  .)2و یها پاسهخگویهانی مهیگوینهد« :از اینکهه مهادرم غصهه
میخوره رن میکشم» (مصاحبههای شمارۀ  13 ،1و  .)12در مواردی از ایهن دسهت ،اعضهای
خانواده نیز تحت فشار اجتماعی قرار میگیرند و دچار فرایندی میشهوند کهه گهافمن (:1031
 )12با عنوان «داغ ننگ افتناری»  1از آن نام میبرد ،یعنی شرایطی کهه افهراد عهادی بههواسهطۀ
ارتباطشان با فرد داغ ننگ خورده مشمول داغ ننگ میشوند .نکتۀ قابل توجهه اینکهه داغ ننهگ
1. Courtesy stigma
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ادراکشده از جانب جامعه تا  03سالگی در اوج است و افراد بها گهذر از سهن مهذکور ،فشهار
کمتری را احساس میکنند.

 .2دالیل تجرد و استراتژیهای مقابله با داغ ننگ ناشی از تجرد
کد تبیینی دیگری که در این پژوهش حاصل شد «دریل تجرد و اسهتراتژیههای مقابلهه بها داغ
ننگ تجرد» است که در ذیل آن ،دریل مجردماندن افراد از دید خودشان و استراتژیهای مقابله
با این وضعیت بررسی میشود .نتای مصاحبهها حکایت از آن دارد که رؤیاپهردازی و سهاختن
تصویر ایدهآل از همسر ،تمرکز کامل روی ادامه تحصیل ،چشم و همچشمی و غفلت از اهدا
اصیل زندگی سبب میشود در برخی موارد توقعات دختران و خانوادهها به شکل اغرا آمیهزی
افزایش یابد و بسیاری از فرصتهای بالقوۀ ازدواج از بین برود .در این زمینه ،رد خواسهتگارها
به بهانههای غیرمنطقی و توقعات باری خانواده دو یافتۀ مهم درخصوص دریل تجهرد دختهران
و افزایش سن ازدواج آنهاست .برای مثال ،یکی از پاسخگویان میگوید:
«خواستگارای زیادی داشتم ،بیشترشون موقعیتهای خو و معمولی داشهتن امها مهن ههر
کدومو به یه بهانهای رد کردم .یکی از خواستگارامو به این دلیهل کهه لبههاش کوچیهک بهود رد
کردم! ولی ارن خیلی پشیمونم .واقعاً حسرت میخورم( »...مصاحبۀ شمارۀ )13
آدا

و رسوم غلط از دریلی است که تجرد و افزایش سن دختران را رقهم مهیزد .داشهتن

خواهر بزرگتر و حاکمبودن این رسم در خانواده که ابتدا باید خواهر بزرگتهر ازدواج کنهد و
بعد خواهر کوچکتر ،موجب ردکردن خواستگاران  2نفر از پاسخگویان شده که متعاقبهاً تجهرد
آنها را به دنبال داشته است .افزایش فرهنگ تجملگرایی و شدتگرفتن چشم و همچشمیهای
افراطی در تدارک شرایط ازدواج نیز از دیگر عوامل اشارهشدۀ پاسخگویان اسهت .بهرای مثهال،
یکی از پاسخگویان آمادهنبودن جهیزیه را دلیل رد خواستگاران از طهر

خهانواده عنهوان کهرد

(مصاحبۀ شمارۀ  .)42بیاعتمادی و نگرش منفی به مردان نیز زندگی چند نفر از پاسخگویان را
تحتتأثیر قرار داده و آنان را از ازدواج گریزان کرده است .یکی از پاسخگویان تحتتأثیر افکار
و سبک زندگی غربی به ازدواج سنتی اعتقادی ندارد وبهدلیل تجربهۀ طهال خهواهر بهزرگش،
بیاعتمادی فزایندهای نسبت به مردان در سننان وی مشهود است .پاسهخگهوی دیگهر بههدلیهل
مردسارری حاکم در خانه ،بیمسئولیتی پدر و بهاندادن پدر به مادر و فرزنهدان ،ضهمن تجربهۀ
احساس تنفر نسبت به مردان ،ماهراً به هیچوجه تصمیم به ازدواج ندارد .پاسهخگهوی دیگهری
هم بهدلیل تجربه  2سالۀ نامزدی و به هم خوردن آن از ازدواج متنفر است .بهطهورکلهی ،افهراد
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مطالعهشده برحسب عوامل مؤثر بر تجرد به دو دسته قابل تقسیماند :کسهانی کهه بههرغهم میهل
باطنی به ازدواج و تشکیل خانواده ،در این امر موفق نبودهاند و خود را قربانی شرایط ناعادرنهۀ
جامعه میدانند که مانع ازدواج آنها شده است و کسانی که بهدلیل تجهار

نهامطلو

گذشهته،

اساساً تمایلی به ازدواج و زندگی مشترک با جنس منالف ندارند .هرچند هر دو گروه مشمول
داغ ننگ ناشی از تجرد و پیامدهای آن مهیشهوند امها راهکارههای اسهتفادهشهده بهرای مقابلهه
با داغ ننگ و کنارآمدن با شرایط ،در ههر یهک از ایهن گهروههها متفهاوت اسهت .درخصهوص
گروه اول ،میتوان از راهکارهایی نام برد کهه بهیش از آنکهه بهر کهاهش داغ ننهگ و سهبکتهر
کههردن نگههاه سههنگین جامعههه متمرکههز باشههند ،در راسههتای ایجههاد فرصههت ازدواج تعریههف
میشوند .مهمترین این راهکارها عبارتاند از :تالش برای حفظ و ارتقهای زیبهایی مهاهری از
طریق انجام انواع جراحیهای زیبایی ،رسهیدگی بهه وضهع مهاهر از طریهق اصهالح صهورت،
ابرو و ،...تغییر پوشهش از چهادر بهه مهانتوی تنهگ ،خواسهتگاری از پسهر بها وسهاطت اسهتاد
در دانشهگاه و مههادر در محهیط خویشههاوندی ،نزدیههکشهدن بههه دوسهتان دارای بههرادر مجههرد،
رویآوردن به فضای مجازی و چترومهها بهرای یهافتن دوسهت پسهر مناسهب بهرای ازدواج،
درخواست کمک از همکهاران پسهر در محهیط کهار ،دعهای بنهتگشهایی و حتهی دسهتکاری
شناسنامه از طریق تغییردادن سن:
«از وقت هی رفههتم دانشههگاه تصههمیم گههرفتم سههنمو اساس هی کههم کههنم .بههه بهان هۀ گمشههدن
شناسههنامه تقاضههای شناسههنامه جدیههد کههردم و یکههی از آشههناهام قسههم خههورد کههه شناسههنامۀ
قبلیم واسه یکی از خواهرام بهوده کهه فهوت شهده .سهنم رو  3سهال پهایین آوردم» (مصهاحبۀ
شمارۀ .)1
پاسخگوی دیگری میگوید:
«یه پسری تهو دورۀ کارشناسهی ههمکالسهم بهود و بها ههم رابطهۀ خهوبی داشهتیم ،خیلهی
اتفاقی ارشدم افتادیم تو یه دانشگاه ،من بههش خیلهی عالقهه داشهتم .واسهه همهین از دوسهتام
خواستم از یکی از اساتیدم که رابطۀ خوبی با اون پسره داشت بنوان که منو بهش معرفی کنهه،
ولی اون به استاد گفته بود که ایشون دختر خوبین ولی مهن آمهادگی ازدواج نهدارم» (مصهاحبۀ
شمارۀ .)0
پاسخگوی بعدی تجربه خود در راستای ایجاد فرصت ازدواج را به شکل زیر به خاطر میآورد:
«یکی از دوستام گوشیشو تو تاکسی از عمهد جها گذاشهته بهود کنهار یهه پسهر و ایهن کهار
سبب آشنایی و ازدواجش شد .منم بهه ایهن قصهد گوشهیمو تهو کتابنونهه رو کیفهی کهه فکهر
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میکردم واسه یه پسرست که اونجا دیدمش جا گذاشتم ،عصر شروع کردم به تماس گهرفتن بها
خطمو و بارخره قرار گذاشتیم بیهاد گوشهیمو بههم پهس بهده ،وقتهی اومهد دیهدم یهه پیرمهرده»..
(مصاحبۀ شمارۀ .)3
جدول .2مثالی از روند استخراج یک کد تبیینی از کدهای تفسیری و توصیفی

خودخواسته

تحمیلشده

اقدام برای مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج کشور

اقدامات معطو

در کوتاهمدت

به ایجاد فرصت ازدواج

توسط شرایط

تالش برای ارتقا یا حفظ زیبایی ماهری
خواستگاریکردن از پسر در محیط دانشگاه و خانوادۀ
گسترده
ادامۀ تحصیل در داخل
نزدیکشدن و ایجاد صمیمیت با دوستانی که برادر مجرد
دارند
استفاده از فضای مجازی به امید یافتن گزینههای مناسب
ازدواج
درخواست کمک از همکاران پسر در محیط کار
جاگذاشتن گوشی موبایل در کیف پسر برای شروع آشنایی
دعای بنتگعشایی
تغییر سن در شناسنامه
کسب مهارتهای منتلف هنری

درئل تجرد

بیاعتمادی و نگرش منفی نسبت به مردان
توقعات باری فرد در مواجهه با خواستگاران
رد خواستگاران به بهانههای غیرمنطقی
خواستگار نداشتن
سنتگیریهای بیمورد خانواده
آدا و رسوم غلط
فقدان زیبایی جسمانی

تفسیری

تفسیری

تبیینی

دریل تجرد و استراتژیهای مقابله با داغ ننگ ناشی از تجرد

کدهای توصیفی

زیرکدهای

کدهای

کد

احتمال تجرد
قطعی

زندگی مستقل از خانواده

اقدام برای مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج کشور ،زندگی مستقل از خهانواده ،و کسهب

014

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دورۀ ،4شمارۀ ،1پاییز و زمستان0031

مهارتهای منتلف هنری نیز ازجمله راهکارهایی است که آن دسهته از پاسهخگویهان کهه نگهاه
واقعبینانهتری به زندگی دارند و احتمال تجرد قطعی را برای خویش پیشبینی مهیکننهد بهرای
آینده دنبال میکنند .این افراد بهرغم تمایل به تشکیل خانواده ،عدم موفقیت در این امر را پایان
زندگی نمیپندارند و موفقیت در عرصههای دیگر زندگی را هد

خود قرار میدهند.

 .0نقش انواع سرمایهها در داغ ننگ
این مسئله که انسان در اجتماع چگونه ،بر چه اساسی ،و تحت هدایت چهه چیهزی کهنشههای
خود را سامان میدهد و بهعبارتی دیگر رفتار اجتماعی انسان تا چه مبتنی بر آگاهی و انتنها
است و تا چه حد از موجبیتهای بیرونی تأثیر میپذیرد (بوردیو ،)2 :1032 ،مها را بهه آخهرین
کد تبیینی این پژوهش یعنی بررسی نقهش انهواع سهرمایهههای اقتصهادی ،اجتمهاعی ،نههادی و
ضابطهای و بدنی در شهدت و ضهعف داغ ننهگ تجهرد در دختهران مجهرد  03سهال و بهارتر
میرساند.
از نظر بوردیو بین فضای اجتماعی طبقات و فضای رفتاری هر یک از اعضای این طبقهات
تطابق وجود دارد .بدین ترتیب در هر جامعه ما با موقعیتهای اجتماعیای روبهرو هسهتیم کهه
نوعی خویشاوندی ساختاری را بین جایگاه اجتماعی ،امکانات و موضعگیریهای افهراد نشهان
میدهند .در اینجا بحث بر سر رابطه میهان شهبکۀ روابهط اجتمهاعی ،عهادتوارهههای ذوقهی و
انتنا هایی است که عامالن اجتماعی در عرصههههای متنهوع رفتهاری همچهون غهذاخهوردن،
ورزشکردن ،نواختن موسیقی و سیاستورزیدن و غیهره صهورت مهیدهنهد .بهر ایهن اسهاس،
عامالن اجتماعی در بعد اول براساس میزان کلی سرمایهای که در شکلهای متفاوت دارند و در
بعد دوم براساس ساختار سرمایهشان ،یعنی براساس وزن نسبی هر یک از انواع منتلف سرمایه
که بهصورت جداگانه دارند ،توزیع میشوند (بوردیهو01 :1032 ،ه  .)02مهیتهوان گفهت افهراد
بررسیشده در این پژوهش برحسب میزان و ساختار سرمایهههای منتلهف ،نگهرش و واکهنش
متفاوتی نسبت به تجرد خویش و بهتبع آن داغ ننهگ ناشهی از آن دارنهد .همچنهین ،نگهرش و
واکنش دیگران در میدان کنش با یک دختهر مجهرد  03سهاله و بهارتر تحهتالشهعاع میهزان و
ساختار سرمایۀ وی قرار دارد.
در با سرمایۀ اقتصادی باید گفت پاسخگویان براسهاس سهبک پوشهش ،وضهعیت منهزل،
درآمد سرپرست ،درآمد مستقل ،دارایی شنصی و جواهرات و وضعیت تأمین هزینهها تنهوعی
از ردههای پایین ،متوسط ،بار و بسیاربار را دارند .سرمایۀ اقتصادی با فراهمآوردن شرایط برای
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انجام اقدامات معطو به افزایش سایر سرمایهها (ازجمله سرمایۀ بدنی و فرهنگی) قادر اسهت
فرصتهای بالقوۀ زیادی را برای فرد صاحب سرمایه در زمینۀ ازدواج فهراهم کنهد و بها اینکهه
یکی از مهمترین امتیازات هم در بعد شنصی و هم در بعد خانوادگی اسهت ،امها اگهر بها ایهن
وجود فرد در تجرد بماند ،تأثیر این سرمایه در شدت و ضعف داغ ننگ معطو

به خودتأثیری

پیچیده و حتی گهاهی متنهاقض اسهت .در برخهی مهوارد ،تجهرد همهراه بها سهرمایۀ اقتصهادی
خانوادگی ،این گمانهزنی را در ذهن اطرافیان ایجاد میکند که چرا بهرغم شهرایط مهالی خهو
هنوز ازدواجی صورت نگرفته و نکند عیب و ایرادی در کار است .بدین طریق نهتنها داغ ننهگ
ادارکشده از جانب جامعه افزایش مییابد ،بلکه ،احساسات منفی ناشی از داغ ننگ معطو

به

خود نیز تشدید میشوند« :وقتی دوستام میگن تو کهه بابهات و بهرادرات پولهدارن و همههجها
وجهۀ خوبی دارن چرا موندی؟! خیلی اذیت میشم( »...مصاحبۀ شمارۀ  .)2در موارد دیگهر امها
سرمایۀ اقتصادی به کاهش شدت داغ ننگ معطو به خهود مهیانجامهد و جایگهاه شهغلی ،نهه
وضعیت تأهل ،را برای فرد در اولویت قرار میدهد .بنهابراین ،در ایهن پهژوهش نمهیتهوان بهه
ارزیابی صریحی از چگونگی تأثیر سرمایۀ اقتصادی بر داغ ننگ ناشهی از تجهرد دسهت یافهت.
بهطورکلی ،می توان چنین نتیجه گرفت که سرمایۀ اقتصادی خانوادگی تاثیر کاهندهای بر شدت
داغ ننگ ندارد و چهبسا به تشدید آن بینجامد ،اما استقالل مالی خهود شهنص و داشهتن یهک
موقعیت شغلی مناسب ،میتواند میزان داغ ننگ معطو

به خود را کاهش دهد.

در پژوهش حاضر سرمایۀ اجتماعی براساس مشهارکت در تشهکلههای سیاسهیه مهذهبی،
انجمنهای اسالمی ،کانونهای علمی ،ادبی ،هنری ،فرهنگی ،انجمنهای خیریه و ...بررسی شد
و به نظر میرسد که هرچه افراد از سرمایۀ اجتماعی بیشتری برخوردار باشند احساس داغ ننگ
در آنها کمتر است .افراد دارای سرمایۀ اجتماعی بار از اعتماد به نفس و عزت نفس بهه مراتهب
بیشتری هم در مقایسه با سایر پاسخگویان برخوردارند و ضمن تعریف اهدافی بلندمرتبه بهرای
زندگی خویش ،احساس مفیدبودن و رضایت از خود را در حد باریی تجربه میکننهد .تصهویر
این افراد از خویش ،تصویر مطلوبی است که صر مجردماندن ،نمیتواند خللهی در آن ایجهاد
کند .بدون شک حمایت اجتماعی خانواده و عضویت در گروههایی که فهرد را تأییهد مهیکننهد
یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی است .با این وجود ،سرمایۀ اجتمهاعی بهار میهزان
داغ ننگ معطو

به خود را به میزان چشمگیری کاهش میدهد اما تهأثیر زیهادی در داغ ننهگ

ادراکشده از جانب جامعه ندارد:
«مگه زندگی فقط ازدواجه؟ آدم میتونه خیلی قشنگ زندگی کنه بدون اینکهه ازدواج کنهه،
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میتونه مفید باشه و از وقتش نهایت استفاده رو ببره ،درسته منم اگه موقعیهت دلنهواهم پهیش
میاومد ازدواج میکردم ولی ارنم زندگی خیلیخهوبی دارم ،حهار دیگهران هرچهی مهیخهوان
بگن( »...مصاحبۀ شمارۀ .)44
سرمایۀ نهادی و ضابطهای گونهای از سرمایۀ فرهنگی و به عبارتی نوعی رسهمیتبنشهیدن
نهادی به سرمایۀ فرهنگی است (شارعپور .)102 :1031 ،مدارک تحصیلی و آکادمیک نمونههای
از این سرمایه است که پاسخگویان براساس آن بررسی شدند .با توجهه بهه پراکنهدگی زیهاد در
میزان تحصیالت افراد مطالعهشده (از فرد بیسواد تاکسی که دانشجوی فو لیسانس است) ،به
نظر میرسد سرمایۀ نهادی و ضابطهای تأثیر قابل توجهی در میهزان داغ ننهگ تجهرد نهدارد ،و
تأثیر خود را بیشتر در انتنا راهکارهایی نشان میدههد کهه ممکهن اسهت افهراد بهرای ایجهاد
فرصت ازدواج استفاده کنند .تنها افرادی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و یا حهداقل
دورهای از زندگی خویش را در دانشگاه گذراندهانهد ،بهرای ایجهاد فرصهت ازدواج از راهههای
منتلف تالش میکنند .با توجه به فراهمبودن بستر و شرایط مساعدتر بهرای ارتبهاط بها جهنس
منالف ،و نیز با توجه به تغییر نگرش نسهبت بهه مقهورتی ماننهد آشهنایی و ازدواج سهنتی در
محیطهای دانشگاهی ،این افراد تالش خویش را برای استفاده از راهکارهای موجود در راستای
ایجاد فرصت ازدواج به خرج میدهند .اما در نقطۀ مقابل ،افرادی که تحصیالت پایینی دارند و
زندگی در دانشگاه را تجربه نکردهاند ،تقریباً هیچ اقهدامی بهرای ایجهاد فرصهت ازدواج انجهام
نمیدهند و تقدیرگرایی در آنها بسیار پررنگ است.
سرمایۀ بدنی نقش بسزایی در تجربۀ داغ ننگ ناشی از تجرد دارد .سن بهمنزلۀ عامل مهمهی
از سرمایۀ بدنی ،در همۀ افراد با توجه به گذر از محدودۀ مطلو از نگاه جامعه ،بهمنزلهۀ یهک
عامل منفی ارزیابی میشود .عامل اصلی دیگر ،وضعیت زیبایی ماهری است کهه بههشهدت بهر
فرصتهای ازدواج افراد تأثیر میگذارد و بهتبع آن میزان داغ ننگ ادراکشده از جانهب جامعهه
و داغ ننگ معطو

به خود را کم و زیاد میکند ،بهگونهای که دخترانِ بهلحا ماهری زیبا کهه

اکثراً در گروه مجردین خودخواسته قابهل طبقههبنهدیانهد ،احسهاس داغ ننهگ کمتهری تجربهه
میکنند ،زیرا نهتنها فرصتهای ازدواج بیشتری را در زندگی خود داشتهاند ،بلکه تجرد آنها نیز
از جانب دیگران بیشتر به «باربودن توقعات»« ،سنتگیر بودن» و «مشکلپسند بودن» خودشان
نسبت داده میشود ،نه حدس و گمانی که بیانگر «پسندیدهنشدن» یا «خواستگارنداشتن» باشهد.
بنابراین ،دختران مجرد زیبا ،چه داغ ننگ معطو به خود و چه داغ ننگ ادراکشهده از جانهب
جامعه را بهصورت ضعیفتری احساس میکنند و بهعکس دخترانی کهه بهرحسهب معیارههای
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القاشده از جانب جامعه ،در مراتب پایینتری از زیبایی ماهری قرار دارند ،با احساس داغ ننگ
شدیدتری روبهرویند ،زیرا نهتنها فرصتهای ازدواج برای این افراد در گذشته بهشدت محدود
بوده است« :تا حار خواستگاری نداشتهام» (مصهاحبۀ شهمارۀ  ،)1بلکهه دلیهل تجهرد آنهها ههم
مستقیماً به «نازیبابودنشان» نسبت داده میشود .بنابراین ،از نگاه جامعه ،یک دختر زیبا خهودش
ننواسته ازدواج کند ،اما یک دختر نازیبا فرصتی برای ازدواج نداشته است .بدین ترتیب اسهت
که داغ ننگ ادراکشده از جانب جامعه با داغ ننگ معطو به خود پیوند مهیخهورد و فهرد بها
احساسات نامطلوبی دربارۀ خویش دست به گریبان میشود.
کدهای
تبینی

داغ ننگ تجرد و
عوامل همپیوند با آن

داغ ننگ معطو

کدهای
تفسیر
ی

دریل تجرد و
استراتژیهای مقابله با
داغ ننگ تجرد

دریل ازدواج نکردن

به خود

از نظر پاسنگویان

داغ ننگ ادراک شده

اقدامات معطو

از جانب جامعه

نقش انواع سرمایهها در
داغ ننگ

سرمایه اقتصادی
سرمایه نهادی
و ضابطه ای

به

ایجاد فرصت ازدواج
سرمایۀ بدنی
راهکارهای مقابله با
داغ ننگناشی از
احتمال تجرد قطعی

سرمایۀ اجتماعی

شکل .1روند استخراج کدهای تبیینی از کدهای تفسیری

جمعبندی و استنباط نظری
داغ ننگ حاصل یک فشار اجتماعی موذیانه است که با صهفات ،شهرایط ،وضهعیت سهالمت و
گروههای اجتماعی منتلف ،بسته به زمینه و بستر اجتماعی ،پیوند خورده است .پدیدهای که بها
تفکیک آدمهای «عادی» از «غیرعادی» انتظاراتی را در جامعه ایجاد میکند و آنگاه که مهردم در
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عرصه واقعی و ملموس کنش متقابل با افرادی برخال

انتظاراتشان مواجه مهیشهوند ،بهه آنهها

انگ «غیرعادی بودن» میزنند و به جرم تفاوت و فاصله داشتن از معیارهای ایدهآل و استاندارد
جامعه ،آنها را به یک جایگاه غیرطبیعی و بیارزش فرومهیکاهنهد .بهدین ترتیهب داغ ننهگ در
دامن کنش متقابل تولد مییابد و مسیر خویش را بسته به مهیابودن شرایط و با توجه به فرهنگ
و ارزشهای حاکم بر جامعه ،مهیپیمایهد و عرصههههای گونهاگونی را جورنگهاه خهویش قهرار
میدهد .یکی از این عرصهها زندگی دخترانی است که بنا بههدریهل بسهیار پیچیهدهای از سهن
مطلو

ازدواج از نگاه جامعه گذر کرده و هنوز «بیشوهر» ماندهاند .پدیدهای که وابستگی بهی

قید و شرط به فرهنگ مردساررانه را میطلبد .هرچند اعتدالهایی در زمینهۀ جایگهاه اجتمهاعی
زنان صورت گرفته اما هنوز فرهنگ مذکور بر اریکۀ قدرت سوار است و هویت زن را تها حهد
زیادی از طریق موفقیت در ازدواج و پذیرش منفعالنۀ نقشههای همسهری و مهادری تعریهف
میکند .براساس آنچه در چهارچو

نظهری گذشهت ،داغ ننهگ ناشهی از تجهرد بهه نهوع دوم

طبقهبندی گافمن از انواع داغ ننهگ هها تعلهق دارد و در دو سهطح کهالن یها میهانی (داغ ننهگ
ادراکشده از جانب جامعه) و سطح خرد (داغ ننگ معطو

به خود) قابل بررسی است .آنچهه

در این پژوهش بر آن تأکید شد ،تعامل بین این دو سهطح و چگهونگی تهأثیرپهذیری داغ ننهگ
معطو به خود از داغ ننگ ادراکشده از جانب جامعه است.
قوانین نامحسوس اما قدرتمند جامعه نظمی اجتنا ناپذیر برای طیکردن مسهیر زنهدگی را
به ما القا میکنند .بر همین اساس است که حتی خود دختران مجهرد نیهز وضهعیت خهویش را
غیرعادی میدانند و چهبسا حق را به کسانی دهند که داغ ننگ بر پیشانی آنها میزنند .امهارات
تحقیرآمیز و توهینکننده ،طعنهها ،کنایهها ،زلزدنهای بیانگر ترحم ،شایعهپراکنی و گمانههزنهی
دربارۀ دریل تجرد تنها بنشی از تجار

زیستۀ دختران مجرد در زمینۀ داغ ننگ ادراکشهده از

جانب جامعه است که در این پژوهش مورد کنکاش قرار گرفتنهد .در مواجهه بها ایهن شهرایط،
ممکن است فرد داغخورده بنواهد خود را کسی تعریف کند که انگار ههیچ تفهاوتی بها دیگهر
انسانها ندارد ،درحالیکه همزمان ،خودش و افراد پیرامونش به او بهمنزلۀ یک انسان مجزاشهده
مینگرند .با توجه به این تناقض اساسی که فرد در عمق خویشتن خهویش احسهاس مهیکنهد،
قابل فهم است که وی برای خروج از این دوراهی دست به تهالشههایی خواههد زد (گهافمن،
 .)132 :1031بر این اساس ،استراتژیهای منتلفی که دختران برای ایجاد فرصت ازدواج و یها
مقابله با احتمال تجرد قطعی به کار می برند تحلیل شدند .یکی از این استراتژیها ،تالش برای
دستیابی به موفقیت در زمینههای دیگر زندگی است .امها ایهن نگهرش کهه «آخهی ...ایهن قهدر
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بدبنت درس خوند ،آخرش که چی؟ وقتی زندگی نداره» (مصاحبۀ شهمارۀ  )4حکایهت از آن
دارد که برای برخی از دختران موفقیت در عرصهههایی ماننهد درس و تحصهیل بهه ههیچوجهه
نمیتواند جایگزین نقش همسری و ازدواج باشد.
داغ ننگ تأکیدشده در این پژوهش ،ازجمله داغ ننگهایی است که قربانیان خود را در یک
وضعیت متناقض قرار میدهد ،وضعیتی که خود جامعه آن را میآفرینهد و شهاید نتیجهه همهان
فرایندگذاری باشد که جامعۀ ایران را از بافت سنتی خود جدا میکند و به سوی یک مدرنیسهم
ناهمگون پیش میبرد .جامعه ما با توجه به فرهنگ حاکم ،مقولۀ ازدواج را گهاه تها تنهها مهالک
خوشبنتی انسان اوج میدهد ،سپس همین جامعه با ایجاد موانع متعدد در مقابل جوانهان راه را
برای تسهیل ازدواج و به ثمررسیدن آن میبینند .دشواریهای مالی و فشارهای اقتصادی بهرای
تشکیل زندگی را اگر کنار بگذاریم ،در حال حاضر ما شهاهد نهوعی تغییهر ارزشهی و نگرشهی
نسبت به مقولۀ ازدواج در میان بنشی از جامعه و بهویژه نسلههای جهوانتهر هسهتیم .ازدواج
سنتی برای برخی جوانان ما بههمثابهه نهوعی ارتجهاع و مهانعی در مقابهل پیشهرفت حرفههای و
شنصی تلقی میشود .امروزه بسیاری از کارکردهای ازدواج از جانب این افراد انکار یا توسهط
فرایندهای دیگر جایگزین میشود .درحالیکه بدنۀ سنتی جامعهه همچنهان بهر ازدواج بههمنزلهۀ
مهمترین عامل هویتبنش بهویژه برای دختران پافشاری مهیکنهد ،بنهش مهدرن یها در حهال
مدرنشدن جامعه فشارهای متعارضی به جوانان برای به تعویق انهداختن ازدواج یها تغییهردادن
سبکهای زندگی وارد میکند .اینکه تجرد در آینده تا چه اندازه نامطلو

تلقهی شهود و یها از

قدرت داغ ننگ زنی برخوردار باشد یک سؤال مهم است .اما نتای پژوهش فعلهی حکایهت از
تبعات بهشدت بدنامکنندۀ تجرد برای دختران باری  03سال در بنشهای سهنتی جامعهه دارد.
پژوهشهای آتی میتوانند در کنار مطالعۀ تغییرات ارزشی جوانهان در نگهاه بهه مسهائلی ماننهد
ازدواج ،دیگر بنشهای جامعه را بهلحا داغ ننگ ناشی از تجرد بررسی کنند .به نظر میرسد
در بنشی از طبقات متوسط جدید رو به تضاید که در کالنشهرها زنهدگی مهیکننهد داغ ننهگ
ناشی از تجرد قدرت کمتری دارد و چهبسا موفقیت در دیگر ابعاد زندگی نههتنهها قابهل قبهول
بلکه مرجح هم ارزیابی شود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که داغ ننگ ریشه در ارزشهای اجتماعی ،نگرشهها و
تفکرات قالبی دارد.لذا تالش بهرای از بهین بهردن آن توجهه مها را بهه وادی فرهنهگ و فراینهد
شکلگیری نگرشها میکشاند که از ننستین سالهای زندگی آغهاز و بها گهذر زمهان نهادینهه
میشود .خانواده بهمنزلۀ نفوذیترین نهاد در زندگی فرد بیشهترین نقهش را در شهکلدههی بهه
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نگرشها و ارزشهای نهادینهشده دارد .بنابراین ،آموزش به خانوادهها در روند شهکلدههی بهه
تفکرات و تصورات فرزندان و اینکه بدانیم این خود وجودی و مهارتهای اکتسابی اسهت کهه
باید واجد ارزش و احترام تلقی شود و نیز بهادادن یکسان به دختران و پسران در روند تربیهت
ازجمله مواردی است که میتواند موجب استقالل هویتیابی دختران از ازدواج شود .آمهوزش
و پرورش نیز نقشی محوری در تحمیل عناصر فرهنگی خاص به افهراد دارد .همهان گونهه کهه
بوردیو معتقد است ،مدرسه به دانشآموزان چیزهای «خاصی» میآموزد و آنها را برای «اههدا
خاصی» جامعهپذیر میکند (به نقل از گرنفل .)422 :1032 ،بیشک نهاد آموزش و پهرورش در
جامعۀ ما از محتوا و تصاویر کتب درسی گرفته تا نحوۀ تدریس و برخورد معلم ،هویت جنسی
و ارزشهای متناسب با آن را به افراد آموزش میدهد .مدیریتکردن محتوای تربیتی و ههدایت
آن به سمت ویژگیها و قابلیتهای اکتسابی بای ابراز هویهت ،در تغییهر نگهرش افهراد و نگهاه
خنثی و یا دستکم مالیمتر به داغ ننگهایی مانند تجرد ،مؤثر است.
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