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  بازسازي معنايي تجربة زيستة دختران از تجرد
 3، الهه غالمي2، فاطمه غالمي*1اميد قادرزاده

  چكيده
پذير در ساختارهاي اجتماعي  شوند كه به دليل جايگاه شكننده و آسيب هايي محسوب مي دختران مجرد در زمرة گروه

بازسازي معنايي تجربة زيستة دختران از تجـرد، كشـف    هدف اين پژوهش،. طرد قرار دارندو اقتصادي در معرض 
ها، پيامدها و نحوة مواجهة دختران با تجرد از طريق ادراك و معناي ذهني دختراني است كه درگير اين فرايند  زمينه
براي . شهر ايوان به انجام رسيد اي ميان دختران مجرد پژوهش حاضر با رويكرد كيفي و روش نظرية زمينه. اند شده

يافتـه   ساخت ها از مصاحبة نيمه گيري هدفمند و حداكثر تنوع و براي گردآوري داده ها از روش نمونه انتخاب نمونه
هـاي   مندي از سـرمايه  نفر از دختران مجرد مشاركت داشتند كه به لحاظ بهره 28در نمونة پژوهش، . استفاده شد

هـاي   هايي چون تثبيـت دال  نتايج پژوهش بيانگر آن است كه زمينه. نگي متفاوت بودنداقتصادي، اجتماعي و فره
در . شدن فضاي عمومي و تقديرگرايي در تجرد زنان نقش دارند مثابة نهاد حمايتي، جنسيتي شده، ازدواج به پذيرفته

گر  منزلة شرايط مداخله در رسانه به گر و بازنمايي وابستگي مثابة زمينة تسهيل شده به هاي پذيرفته اين ميان، محدوديت
مثابة  هاي مذهبي به هاي استتار، مكان بازسازي معنايي تجربه و درك دختران مجرد از تجرد بر الزام. اند عمل كرده

اساس مطالعة  بر. شدن روابط داللت دارد آوردن به مشاغل زنانه، بازانديشي و مجازي پناهگاه، سياست حضور و روي
هاي حقارت در  تجرد براي دختران، خشونت رواني، انزواي مضاعف، آيندة مبهم و احساس سرباري و ابژهحاضر، تجربة 

 .ها داللت دارد ناپذير بودن موقعيت مقولة هسته نيز بر دسترس. پي داشته است
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 مقدمه و بيان مسئله
ها و رفتارهاي خود را بـر   طور عام نقش يكي از اجزاي مهم ساحت اجتماعي جنسيت است كه به

آيد، بلكه برساختي اجتمـاعي اسـت كـه     وجود نمي جنسيت در خأل به. گذارد دوش مرد و زن مي
عامل تعريف زن و مرد است، جنس بيولوژيكي صرفاً . كند اي را طلب مي ها و انتظارات ويژه نقش

تنهـا انتظـارات اجتمـاعي از زن و مـرد را      فرهنگـي نـه   ـ اجتمـاعي اي  منزلة مقوله اما جنسيت به
كنـد   اي از نقش جنسيتي را نيز در يك فرهنگ تعيين مـي  كند، بلكه تصورات كليشه تعريف مي

زنان به . است بخش درخور توجهي از مطالعات جنسيت به مسئلة زنانگي معطوف ].15، ص22[
آمـده در   وجـود  تغييـرات بـه  . اند نسبت ساير اقشار اجتماعي جايگاه فرودستي را در اختيار داشته

يافتة كار زنان و ابعاد خانگي زندگي اقتصادي و سياسـي   روشني ماهيت نظام نيمة سدة بيستم به
تصادي، همچنان با وجود تغييرات در جذب زنان در بدنة اق ].112، ص21[ كشد را به تصوير مي

هاي جنسيتي وجود دارد؛ گرايش  هاي اقتصادي و اجتماعي با ايدئولوژي تنش جدي بين واقعيت
دادن  تر به زنان وجود دارد، حتي زماني كه مشـغول بـه انجـام    عمومي به پرداخت دستمزد پايين

هـا   ايـن جايگـاه  يافته دارند و  زنان در اغلب جوامع جايگاهي تثبيت]. 26[اند  كار مشابه با مردان
  .هاي مختلف زنان در پي داشته است اي بين گروه فقر گسترده

گرفته، هنوز گمان بر ايـن اسـت كـه دختـر بـاألخره بايـد        هاي انجام با وجود جرح و تعديل
تجـرد  . ازدواج كند و نوعي جبر اجتماعي ازدواج در جوامع امـروزي بـه قـوت خـود بـاقي اسـت      

ويژه در مناطق سنتي كه فرد از همان ابتدا نسبت بـه   به رود؛ يشمار م دختران نوعي داغ ننگ به
تـرين راه رسـيدن بـه     شـود كـه مهـم    يابد و پيوسته به او يادآوري مـي  جنسيت خود آگاهي مي

  ].307، ص13[موقعيت و پايگاه اجتماعي مناسب ازدواج است 
ـ  در ميان زنان نيز، دختـران مجـرد كـه در موقعيـت گـذار از شـرايط ازدواج       واسـطة   د، بـه ان

هـاي مهـم    ازدواج از مؤلفـه . ماندن، در خطر انزواي بيشتري از روابط اجتماعي قـرار دارنـد   مجرد
شود و افرادي كه از اين هنجـار تبعيـت نكننـد يـا امكـان       توانمندي اجتماعي زنان محسوب مي

 ].142، ص11[شـوند   رسمي جامعه طـرد مـي   شدت از جانب نهادهاي غير ازدواج پيدا نكنند، به
 دو از بـيش  بـه  سال 10 از كمتر در زنان، در ازدواج سن تأخير دهد كه شاخص آمارها نشان مي

 35 بـاالي  بـه  مـردان  براي ازدواج سن ميانگين افزايش حاضر، حال در .است افزايش يافته برابر
  ].252، ص 17[است  رسيده سال 30از  بيش به زنان براي و سال

اي  زنان به نهادهاي آموزشي و عرضـة خـدمات فنـي حرفـه    هاي ادغامي كه به ورود  سياست
هاي فرهنگي و اجتماعي چندان موفق نبوده است و عـواملي ماننـد    دليل زمينه معطوف است، به

جنسيت، موقعيت پيچيدة زنان در روابط اجتماعي و تجرد دختران، به تحديد ميـدان تعـامالتي   
  ].143، ص11[ دختران مجرد دامن زده است

طـور خـاص، از ايـن قاعـده      شده، استان ايالم و شهر ايـوان، بـه   ت به موضوعات مطرحبا عناي
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هـايي را   واسـطة تجـرد، دشـواري    هاي رسمي و غيررسمي، بـه  مستثنا نيست و دختران در عرصه
 طيمحـ ي، ريو عشـا  يلـ يا ةنيشـ يپدليل  ن، بهوايشهر اويژه دختران در  زنان و به. كنند تجربه مي

كنند كـه طـي آن    ساالري نوعي فشار هنجاري را تجربه مي و غلبة مرداندك  تيكوچك با جمع
مبناي نظـام   بر. باشند انيو اطراف ليفام يمردان خانواده و حت يتحت سرپرست ديزنان همواره با

بـا حضـور مـردان     زنـان فقـط   و اسـت  يمرد الزام كيوجود  يزندگ ةادام يبراهنجاري مذكور، 
. كنند رو به فزوني است راني كه خواسته يا ناخواسته تجرد را تجربه ميآمار دخت. دنابي يم تيهو

زن در ردة سني  861هزار و  8، 1390هاي سرشماري سال شده، بر مبناي داده در ميدان مطالعه
درصـد، دختـران    30نفـر، يعنـي حـدود    648هـزار و   2سال قرار دارند كه از اين تعداد  49ـ25

  ].8[مجردند 
گروهـي دارد و بـر ازدواج در    تي شهرستان ايوان، ازدواج عمدتاً ماهيت درونبافت سندليل  به

سـالگي   مشغولي و دغدغة ازدواج دختران عمـدتاً از سـن هجـده    دل. شود سنين پايين تأكيد مي
هـاي فرهنگـي و    دليـل زمينـه   اين در حـالي اسـت كـه در شـهرهاي بـزرگ، بـه      . شود شروع مي

اما در . سالگي هنوز به مسئلة قابل اعتنا تبديل نشده استاجتماعي، تجرد در سن بيست و پنج 
دانشگاهي بايد به فكر ازدواج باشـند و در   شده، دختران پس از پايان آموزش پيش ميدان مطالعه

نشين و بيكارند، حتي پس از فراغت از تحصـيل بـه دليـل نبـود      اين شهر كه دختران اغلب خانه
هـاي   انزواي جغرافيـايي و قـرار نگـرفتن در مسـير راه    . ندكن هاي شغلي انزوا را تجربه مي فرصت

اصلي پـژوهش حاضـر ايـن واكـاوي       بر اين اساس، پرسش. ارتباطي نيز مزيد بر علت شده است
ها و پيامدهاي تجـرد بـراي ايـن دسـته از      ها، داللت تجربة زيستة دختران مجرد از تجرد، زمينه

  .دختران است

  پيشينة تحقيق
. اي در باب تجربة تجرد و طرد اجتماعي بـه انجـام رسـيده اسـت     هاي عديده مطالعات و پژوهش

به » ريزي روابط مثابة شكست در ساخت و پي تجرد به«در مطالعة كيفي ) 2016( جوليتا سيزنكا
هـا نشـان داد كـه     مصـاحبه . ماندن در لهستان پرداختـه اسـت   بررسي مقتضيات اجتماعي مجرد

ريزي شبكة اجتماعي و دشواري در برقـراري رابطـه بـا     و پي ماندن نتيجة قصور در ساخت مجرد
 ].23[جنس مخالف بوده است 

هـاي   شناختي براي پژوهش در باب خود و هويت بسط مدل جامعه«در مقالة ) 2003( بايرن
مراتـب بيشـتر از مـردان     اند به نشان داد دختران مجردي كه هرگز ازدواج نكرده» اجتماعي زنان

دختران مجرد در مقايسـه  . اند رسمي تجربه كرده هاي غير آميز را در عرصه ضمجرد برخورد تبعي
با زنان متأهل، تعرض و توهين در عرصة عمومي، خدمات نازل رستوران و سطوح پايين احتـرام  

اثر آگاهي از داغ ننگ بر «با عنوان ) 2005( در پژوهش ديگري، موريس]. 25[ اند را تجربه كرده
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نشان داده است كه دختران مجـرد در مناسـبات اجتمـاعي، طـرد     » ان مجردنفس دختر به اعتماد
  ].31[اند  اجتماعي، ترحم ناخواسته، ادراك منفي ديگران و تبعيض مالي را تجربه كرده

، »سـال شـهر تهـران    35پديدارشناسي تجربة زيستة زنان مجرد باالي «هاي پژوهشيِ  يافته
 هـا  سـوژه  بيشـتر  )خودخواسته و ناخواسـته  تجرد( ردتج علل در تفاوت رغم مؤيد آن است كه به

ناشي از تجرد و احسـاس تنهـايي و توصـية     آزادي خشنودي از استقالل و(اي  دوگانه احساسات
 هويـت  مقـوالت  زير ناقص با هويت هاي تجرد، از ديگر داللت. داشتند تجرد به )ازدواج به ديگران

  ].41، ص5[نيافته بود  جنسيتي تحقق هويت و نيافته تكامل
 در ناخواسـته  اجتمـاعي تجردهـاي   ــ  روانـي  پيامـدهاي  بررسـي «هاي پژوهش كيفـيِ   يافته
 داشـتن  استقالل، كسي، به داشتن تعلق درمان، به نياز خلقي و نشان داد كه اختالالت» دختران
 نياز كهولت، دوران در ماندن تنها از ترس جنسي، نياز خلقي، يا هاي اجتماعي محدوديت فرزند،

مجـرد   بـانوان  هـاي  نگرانـي  و نيازها از كيفري مشكالت و كفايت عدم احساس داشتن همسر، به
  ].4[ازدواج بود  به رغم تمايل به

» تجـرد  از سـال  49 تـا  30شـاغل  زيستة دختران تجارب«خصوص  نتايج پژوهش ديگري در
است، آنـان بـا   اي مواجه كرده  چند انتخاب تجرد دختران را با مشكالت عديده مؤيد آن است هر

. دهنـد  خواهنـد سـامان مـي    كه مي  گونه مقاومت در برابر فشارهاي ساختاري، زندگي خود را آن
حقيقت، انتخاب تجرد به معناي حفظ همة امكاناتي است كه مجردها بـا تـالش و كوشـش از     در

  ].172، ص20[اند  طريق تحصيل و اشتغال براي خود فراهم كرده
، »بـاالتر  و سـال  30 دختـران  تجرد به نسبت اجتماعي نگرش« پيمايشيِ پژوهش هاي يافته

قريب به نيمي از شهروندان شـهر يـزد اسـت     در تجرد اجتماعي ننگ پديدة داغ حضور از حاكي
  ].99، ص13[

 ، تـأخير »دانشـجو  دختـران  ازدواج در تأخير معنايي هاي داللت«هاي پژوهش  مبناي يافته بر
. بـراي دختـران دانشـجو اسـت     سـوزي  فرصت و سازي دوگانة فرصت هاي  ازدواج حاوي داللت در

 از خـانواده  گيـري  زاويه ازدواج، ريسك ازدواج، تنگناي را ازدواج در تأخير علل كنندگان مشاركت
ــ فايـدة    هزينـه  محاسـبة  همسـرگزيني،  نـوين  ترجيحات و فضا تغيير در ازدواج، آنومي ازدواج،
انـد   برشـمرده  زنانـه  هويـت  در بازانديشـي  و هاي اجتماعي اخالقي بي تجرد، رواني سپهر ازدواج،

نيـز نشـان داد كـه    » طرد اجتماعي دختران روستايي مجرد«نتايج پژوهش كيفي  ].18، ص17[
آميـز، تحقيرآميـز و تـرحم ديگـران، گسـترش       هاي طعنه ها و حرف دختران مجرد روستايي نگاه

، احساس تنهايي، تـرس، انتظـار، رنـج، بيمـاري     شايعات، تبعيض، وابستگي، شرمساري، سرزنش
  ].142، ص9[اند  ها دربارة آينده را تجربه كرده جسمي، افسردگي و نگراني
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  چارچوب مفهومي
در اين پژوهش، از رويكرد برساختي تفسيري براي بازسازي معنايي تجربة زيستة دختران مجرد 

  .ايم بهره برده
ن، خالق و منبع و مرجـع نهـايي هرگونـه    در رويكرد برساختي تفسيري ماهيت انسا

هـاي اجتمـاعي    واقعيت. هاي اجتماعي همان انسان است ساز و تغيير در واقعيت و ساخت
مثابة امور برساختة انساني فاقد قوانين از پيش تعيين شده بوده و دائمـاً در   اند و به سيال

ايجـاد تغييـر در   ها و يـا   حال شدن هستند، لذا مسير و روش خاصي براي درك واقعيت
تنها قابل كشف و كنترل نيستند، بلكه صـرفاً   ها نه واقعيت. ها به سهولت ممكن نيست آن
  ].123، ص27[توانند درك و تفسير شوند  مي

تر زنـدگي اجتمـاعي و روزمـرة     شدن اين فهم و درك كامل در تحقيقات كيفي، براي حاصل
افراد در زنـدگي اجتمـاعي خـود    . زياد استمردم، اهميت بستر يا زمينة اجتماعي موضوع بسيار 

در داخـل ايـن   . برنـد  كـار مـي   بـه ) مـوقعيتي، اجتمـاعي يـا فرهنگـي    (اي  سري قواعد زمينه يك
شـان   ها از بستر فرهنگي ها معنادارند و در صورت جداكردن اين بسترهاست كه رخدادها و كنش

شتي مطالعات كيفي و بـا اتكـا   با نظر به ماهيت رفت و برگ ].256، ص10[فاقد معنا خواهد بود 
به شواهد ميداني و ادبيات نظري، تجرد در برساخت اجتماعي هويـت دختـران جايگـاه درخـور     
توجهي دارد و بازسازي معنايي تجربة زيستة تجرد بر مفهوم طرد اجتماعي به ميانجي جنسـيت  

 بـراي  ويـژه  به و ي جوانانبرا هاي فرهنگي و اجتماعي عمالً متأثر از زمينه كه آنجا از. داللت دارد
 طـي  در اگـر  كه آيند مي شمار به همسر گزينش موعد مناسب مثابة به خاصي هاي سال دختران،

 كننـد  گـذر  مطلـوب  و طبيعي سنين اين از و گيرد جوانان قرار ازدواج راه سر مانعي ها سال اين
 نيـز  قطعـي  تجرد به موارد برخي در كه تأخير، اين. شود موكول مي باالتر سنين به ها آن ازدواج

 و كنـد  مـي  مجـرد  دختـران  متوجـه  را آور رنـج  شرايط اجتماعي و فشار خاص طور به انجامد، مي
دهـد و نـوعي شـكاف     قـرار  تخريب و تهديد معرض در را ها شخصيت آن موارد برخي در بسا چه

تجـرد،   ].170، ص16[آور بين هويت اجتمـاعي بالفعـل و بـالقوة دختـران ايجـاد كنـد        خجالت
شوند  مي داشته نگه و تداوم توليد، متقابل كنش سطح در كه است ـ فرهنگي برساختي اجتماعي

كننـد و   دختران مجرد در زندگي روزمرة خود نوعي طرد اجتماعي را تجربه مـي  ].101، ص13[
بعـدي   طرد اجتماعي مفهومي متكثر و چند. شود در مناسبات اجتماعي اين وضعيت بازتوليد مي

اين مفهوم فراتر از ابعاد مادي و كمبودهاي اقتصادي بر دامنـة متنـوعي از    ].536، ص33[است 
و بـر مسـائل ديگـري    ] 586، ص28[هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسـي داللـت دارد    محروميت

و مشـاركت  ] 486، ص28[هاي اجتمـاعي   ، روابط و شبكه]143، ص33[همچون طرد جنسيت 
، 29[در زندگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي، بيگانگي و فاصله گرفتن از جريـان اصـلي جامعـه    

بنـدي نـابرابري    گيدنز معتقد است كه طـرد اجتمـاعي در مـورد درجـه    . داللت دارد... و] 25ص
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ان اصـلي  هايي از مـردم از جريـ   هايي است كه براي جداسازي گروه نيست، بلكه در مورد مكانيزم
شـده اسـت     ايدة طرد اجتماعي براي اشاره به منابع نوين نابرابري مطـرح . كنند جامعه تالش مي

  ].469، ص16[
را حاصل تعامـل فـرد و جامعـه در     گرايانه به هويت دارد و آن  اروينگ گافمن، نگاه برساخت

رتبـاط بـا طـرد    تـوان در ا  در نظرية گافمن، مفهوم داغ ننـگ را مـي  . داند روابط بين شخصي مي
آور كـه قـدرتش    كننده يا ننگ شدت بدنام داغ ننگ ويژگي يا صفتي است به. كار برد اجتماعي به

اي  داغ ننـگ پديـده  ]. 18، ص14[نه در ذات خويش، بلكه در بطن روابط اجتماعي نهفته اسـت  
ابل شده ق است ساختگي و وابسته به زمان و مكان كه در سه سطح ساختاري، اجتماعي و دروني

دهد و به  شود در سطح كالن رخ مي ساختاري كه داغ ننگ سازماني نيز ناميده مي. تحليل است
هايي اشاره دارد كه از سوي نهادهـاي خصوصـي و عمـومي در موضـع      ها و رويه قوانين، سياست

منزلة يـك داغ    داغ ننگ اجتماعي به. زنند قدرت به گونة خاصي از صفات و شرايط، داغ ننگ مي
در سـطح ميـاني، شـاهد باورهـا و     . شود شده در سطح گروهي تعريف مي عمومي يا تصويبننگ 
داغ ننـگ  . تـر هسـتيم   خورده توسط گـروه بـزرگ   هايي عليه گروه داغ هاي منفي و كنش كليشه
شـده اشـاره دارد كـه در     شده نيز به دو نوع داغ ننگ معطوف به خود يـا داغ ننـگ ادراك   دروني

كنـد و   اين فشار اجتماعي را جامعه بسته به فرهنگ حاكم خلق مي. دشو سطح فردي تعريف مي
انـدازد كـه از هنجارهـاي غالـب      پروراند و چون طوقي پوالدين آن را بر گردن قربانيـاني مـي   مي

شـود و در عرصـة    اي كه نطفة آن در اذهـان آدمـي بسـته مـي     پديده. اند شده تجاوز كرده تعريف
رة خويش را با توجه به مهيا بودن شرايط رشـد، بـا توجـه بـه     يابد و گست كنش متقابل تولد مي

يكي از . كند هاي گوناگوني را جوالنگاه خويش مي پروراند و عرصه هاي حاكم بر جامعه، مي ارزش
سو، بسته به فرهنگ حـاكم،   در جامعة ما از يك. است» ازدواج«ها در جامعة ما حيطة  اين عرصه

يز به لزوم ازدواج و از سوي ديگر، شاهد بر هم خـوردن كفـة   آم هاي تقدس شاهد باورها و نگرش
گونه كـه   هستيم؛ بدين... ترازوي عرضه و تقاضاي ازدواج به داليل جمعيتي، اقتصادي فرهنگي و

شـود و بـر سـن ازدواج     روز بيشـتر مـي   ـ اجتماعي روزبه فاصلة بين بلوغ جنسي و بلوغ اقتصادي
ون گـافمن توجـه خـود را بـه رفتـار واقعـي مـردم، يعنـي         پردازانـي چـ   نظريه. افزايد جوانان مي

بخشـند   كنند و اعمال يكديگر را شكل مـي  هاي مختلف خود را ايفا مي هايي كه مردم نقش شيوه
چنين ديدگاهي بـا   ].40، ص6[كنند  و نيز به قواعد و نكات دقيق زندگي اجتماعي، معطوف مي

دين ترتيب، چگونگي تعبيـر و تفسـير كـالم،    ب. پردازد دقت به موشكافي ميدان كنش متقابل مي
» خـود «گيري تعريـف   گران از جانب يكديگر و تأثير اين تفاسير بر شكل رفتار و حتي نگاه كنش

كردن اين  ماند و با دنبال هاي روزمره از نظر دور نمي ترين واكنش افتاده پا پيش. قابل بررسي است
امپراتورگونه بر اريكة قدرت سوارند؛ قواعـدي   رسد كه هاي كوچك به هنجارها و قواعدي مي ذره

يابنـد و   كه آرام و نرم و طبيعي اما نفوذمندانه و مقتدر بر اذهان همـة افـراد جامعـه تسـلط مـي     
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هـا، حـوزة ازدواج    يكـي از ايـن حـوزه   . كنند هاي گوناگون خلق مي هاي سنگي را در حوزه ماكت
كنـد؛   رسمي و غيررسمي روزگار سـپري مـي   جانبه تحت استيالي قواعد اي همه گونه است كه به

اينجاسـت كـه پـاي نظريـة     . پيوند اسـت   هاي زنانگي و مردانگي در شدت با نقش اي كه به حوزه
كـودك در همـة   . آيد هاي جنسيتي به ميان مي گيري هويت يادگيري اجتماعي در پيوند با شكل

نسـيتي قـرار دارد كـه اگـر     هاي گستردة نمادهاي ج اش در معرض بمباران مسير زندگي روزمره
عيـار بـودن و    شود به چگونه دختر تمام پذيري معطوف مي اندكي ژرف بنگريم، كل فرايند جامعه

طـور   را به» پذيرش«اش از جانب ديگران  چگونه پسر كامل بودن، تا موفق شود در مسير زندگي
  ].106، ص13 [كامل تجربه كند 

اي وي در تحليـل برابـري، آزادي و رفـاه اهميـت     آمارتياسن، آنچه بـر » قابليتي«در ديدگاه 
اش را شـكل   هاي فرد در دستيابي به عملكردهاي ارزشمندي اسـت كـه زنـدگي    دارد، توانمندي

هـا   عنوان محروميت قابليتي چندبعدي است، زيرا شامل همة قابليت به باور سن، فقر به. دهد مي
هاي ارزشـمند،   ليم و يكي از اين قابليتشود كه ما براي آن ارزش قائ و عملكردهاي متمايزي مي

لـذا طـرد اجتمـاعي بخشـي از فقـر قـابليتي و       . هاي اجتماعي است نشدن از روابط و فرصت طرد
بدين معنا كه ناتواني در ايجـاد ارتبـاط بـا ديگـران و عـدم      . مؤلفة ذاتي و اساسي ايدة فقر است
توانـد ايجـاد كنـد،     رمستقيم مينظر از هر محروميتي كه غي مشاركت در زندگي اجتماعي، صرف

بـه نتـايج و   » ابـزاري «توانـد بـه نحـوي     همچنـين، طـرد مـي   . كنـد  زندگي را فقير و تهـي مـي  
هاي زندگي را محدود كنـد؛ يعنـي    هاي ناگوار ديگري بينجامد و بيش از پيش فرصت محروميت

  ].120، ص12[شود  اي ياد مي هاي رابطه منزلة محروميت آنچه از آن به
مختلف، جنسـيت   هاي در محيط افراد و كنار گذاشتن طرد از عوامل يكي ديدگاه سن نيزاز 
 و كـرد  كنكاش را جنسيتي هاي آسيب و ها محدوديت زنان حوزة در توان مي منظر، اين از. است

 خـانواده،  درون فرهنگـي  پرداخـت؛ مـثالً، شـرايط    زنـان  روي پـيش  مسائل از بسياري تبيين به
 يـا  دختـران  بـه  تحصـيل  اجازة ندادن مانند جنسيتي هاي تبعيض ساير و» پدرساالري«ازجمله 
 فقـر،  به تواند مي اجتماعي طرد ].11، ص19[است  مؤثر بسيار ها قابليت كسب در ها، آن اشتغال
 جامعـه  سياسـي  و اجتماعي و زندگي اقتصادي، اجتماع در مشاركت عدم مهارت، و دانش ضعف
  ].117، ص32[شود  منجر

اينكـه  . پردازنـد  هاي ايدئولوژيك طرد اجتماعي در طـول زمـان مـي    ليوتاس و سيلور به پايه
ها سه نـوع طـرد را از هـم     آن. شوند هاي مختلف اعمال مي صورت سياست ها به چگونه ايدئولوژي

نظرية ادغـام در  . گرا گرا و گفتمان بازتوزيع گفتمان طبقة زيرين، گفتمان ادغام: كنند تفكيك مي
دهد، شواهدي مبني بر تأييد نظرية  ارتباط با زنان، باوجود آنكه وعدة برابري و آزادي زنان را مي

رسد زنان با توسعة جامعه بـه آزادي و برابـري بـا مـردان      رو، به نظر نمي اين از. ادغام وجود ندارد
اين نوع . دتوان به خشونت نمادين اشاره كر به دنبال اين مصاديق، مي ].75، ص11[دست يابند 
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شـوند، بلكـه بـر     مثابة اطاعت درك نمي فقط به هايي است كه نه كنندة اطاعت از خشونت تحميل
ميانجي   بررسي طرد به ].66، ص3[شوند  مبناي انتظارات جمعي و باورهاي اجتماعي دروني مي

. داين مسئله در مناطق سنتي نمود بيشتري دار. شود جنسيت پديدة جديدي در ايران تلقي مي
ها و بسـترهاي اجتمـاعي و فرهنگـي در حاشـيه قـرار       چون عالوه بر فقر و نبود درآمد، به زمينه

  .كند گرفتن توجه مي

  شناسي پژوهش  روش
شناسـي   هدف پژوهش حاضر بازسازي معنايي تجربة زيستة دختـران از تجـرد اسـت، لـذا روش    

شناسـي كيفـي بـراي كشـف      به دليل تناسب روش. منزلة روش غالب انتخاب شده است كيفي به
ها و زواياي پنهان يك پديده، براي تفسير تجـارب زيسـتة متفـاوت و جهـان عينـي و       پيچيدگي

هـا از روش نظريـة    شناسـي كيفـي و جهـت تجزيـه و تحليـل داده      ذهني دختران مجرد از روش
  .اي بهره گرفته شده است زمينه

گراي پوزيتيويستي، بر  ينگرا و ع گرا، محيط خالف رويكرد ساخت رويكرد تفسيري بر
هاي اجتماعي موجود در آن برحسب نوع و  اين باور است كه شناخت اجتماعي و واقعيت

هاي كنش انساني داراي ماهيتي اقتضايي و مـوقعيتي هسـتند؛ بـه ايـن معنـا كـه        شيوه
شـود و   جهان اجتماعي در درون و مبتني بر تعامالت بين موجودات انساني برساخته مي

  ].42، ص2[شود  يك بستر ذاتاً اجتماعي گسترش يافته و منتقل ميدر درون 
ها اشكال  ها از واقعيت اهميت دارد، بلكه اين تنها نحوة درك و فهم انسان بنابراين نه 

هاي متعدد و  لذا ما نه با يك واقعيت واحد و مشخص، بلكه با واقعيت. متعددي نيز دارند
 ].34[رو هستيم  گوناگون روبه

هـايي كـه    اي يـك روش اسـتقرايي اسـت كـه از داده     نظرية زمينه«زعم گليزر و اشتروس  به
در ايـن روش،   ].30[» كنـد  آيد، نظريه توليد مـي  طور منظم از پژوهش اجتماعي به دست مي به

در ايـن روش،  . انـد  ها، تحليـل و نظريـة نهـايي بـا يكـديگر در ارتبـاط تنگاتنـگ        گردآوري داده
كنـد، بلكـه كـار را در عرصـة      اي كه از قبل در ذهن دارد شـروع نمـي   نظريه گر كار را با پژوهش

، 2[آورد، پديـدار شـود    هايي كه گرد مـي  گذارد تا نظريه از درون داده كند و مي واقعيت آغاز مي
هـايي   محور است و مبتني بر ارتباط دادن مراحل و گـام  اي مسئله اي نظريه نظرية زمينه ].32ص

ها مطابق بـا   اي، نمونه در نظرية زمينه. كند اختار نظري يك مسئله كمك مياست كه به ايجاد س
  .شوند انتخاب مي 1گيري نظري اصل نمونه

اسـاس مفـاهيم در حـال تكـوين      گيري نظري نوعي گردآوري داده است كه بر نمونه
منظور از مقايسـه  . مبناي مفهوم مقايسه استوار است گيري نظري بر نمونه. شود انجام مي

                                                        
1. theoretical sampling 
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هـا   هاي گوناگوني ها و رويدادهايي برويم كه امكان كشف ين است كه به سراغ جاها، آدما
  ].219، ص2[ها و ابعاد غني كند  ها را از لحاظ ويژگي را به حداكثر برساند و مقوله

گيري با حـداكثر تنـوع بـه كـار گرفتـه شـد و از دخترانـي بـا          در اين پژوهش، راهبرد نمونه
شـدة ايـن    ميـدان مطالعـه  . عمـل آمـد   گيـري بـه   اجتماعي متفاوت نمونه هاي اقتصادي و جايگاه

ايـوان در  . سال سـاكن شـهر ايـوان اسـت     47تا  25دختر مجرد در محدودة سني  28پژوهش، 
شـده ازدواج   دليل بافت سنتي ميـدان مطالعـه   به. استان ايالم واقع شده است و بافتي سنتي دارد

با ورود دختران به آموزش عـالي، عمـالً   . برخوردار استدختران در سن پايين از پذيرش عمومي 
دليـل نبـود شـرايط     عالوه بـر اينكـه بـه   . يابد هاي ازدواج دختران نيز كاهش مي بخشي از فرصت
شـوند و اغلـب در غربـت ازدواج     هاي شغلي، مـردان مجبـور بـه مهـاجرت مـي      اشتغال و فرصت

قريب به اتفاق دختران پس از فراغـت  . تماندن دختران سهيم اس كنند كه اين خود در مجرد مي
از آنجـا كـه در نظريـة    . كننـد  شدن را تجربه مي نوعي منزوي شوند و به نشين مي از تحصيل خانه

تنيـده   اي درهـم  ها به نحـو پيچيـده   گيري، گردآوري، تحليل و تفسير داده اي فرايند نمونه زمينه
  .يابد ها ادامه مي داده گيري تا مرحلة اشباع نظري و مشابهت اند، نمونه شده

در تحليل . يافته بهره گرفته شده است ساخت ها، از تكنيك مصاحبة نيمه براي گردآوري داده
يعنـي از   ــ  شـده  آوري هـاي جمـع   ها به سبك نظريـة مبنـايي، هـدف ايـن بـود كـه از داده       داده

. كـت كنـيم  تـر حر  ترين شواهد موجودـ به سـمت مفـاهيم، قضـايا و مقـوالت انتزاعـي      استقرايي
از مـتنِ   ــ  در كُدگذاري بازـ به سبك جملـه بـه جملـه   . گانه انجام گرفت كُدگذاري به نحوي سه

مقـوالت  . ها مفاهيمي استخراج و در فرايند كُدگذاري محوري به مقوالت تبديل شـدند  مصاحبه
  .فتنهايت در كُدگذاري گزينشي مقولة هسته ظهور يا نيز به مقوالت عمده انتزاع يافتند و در

  شوندگان مشخصات كلي مصاحبه
اي بايد حداكثر تفاوت و تنوع رعايـت شـود، در    با توجه به اهميت اين مسئله كه در روش زمينه

ــ اجتمـاعي    هاي مختلـف اقتصـادي   شوندگان از افرادي با جايگاه اين پژوهش سعي شد مصاحبه
ددي از جملـه شـرم،   شـده، بـه داليـل متعـ     با توجه به حساسيت موضوع مطالعـه . انتخاب شوند

شوندگان مشاهده شد، از پاسخ دادن به برخي از  اعتمادي كه در بين مصاحبه كاري و بي محافظه
شوندگان در زمينة  پنداري با مصاحبه در اين زمينه، تالش شد با همذات. زدند سؤاالت سر باز مي

اي طـرح سـؤاالت   دادن مصاحبه جلب و زمينه بر هاي زندگي مجردي اعتمادشان به انجام سختي
  .مصاحبه مهيا شود

درصد زيـر   35از نظر سطح سواد، . سال قرار دارد 47تا  25جمعيت نمونه اين پژوهش بين 
از نظـر  . درصد كارشناسي ارشد و باالتر بودند 32درصد ليسانس و  19درصد ديپلم،  14ديپلم، 

درصـد از   32تعـداد  . درصد دانشجو بودنـد  3درصد بيكار و  37درصد شاغل،  60وضع فعاليت، 
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درصد با خـانوادة بـرادر    14درصد با پدر و  3درصد با پدر و مادر،  41ن با مادر، شوندگا مصاحبه
 9درصـد متكـي بـه يارانـه،      10درصد مسـتقل،   60از نظر منبع تأمين مالي، . كردند زندگي مي

  .درصد متكي به مادر بوده است 7درصد متكي به پدر و  14درصد متكي به برادر، 

  ها ها و يافته داده
  و بسترهاي تجرد دخترانها  زمينه

اي از شرايط يا  تعامل در مجموعه/ عمل«اي مبني بر اينكه  داشتن نظرية زمينه با نظر به مفروض
هايي بسيار پيچيده بـه يكـديگر    دهد، بنابراين ساختار فرايند به شكل بسترهاي موقعيتي رخ مي

هـايي   عملكـرد سـوژه   تـوان در  بخشي به سـاختارها را مـي   مشروعيت ].158، ص 2[» اند مرتبط
گويي به اين پرسـش   براي پاسخ. وجو كرد كه در اين چارچوب و متن اجتماعي قرار دارند جست

از مطلعـاني كـه تجربـة زيسـته     » زمينه و شرايط تجرد از منظر دختران به چه نحو اسـت؟ «كه 
كد بـاز   85گانه اطالعاتي استخراج شد و درنهايت با تلخيص  داشتند طي فرايندها و عمليات سه

  .دست آمد درنهايت مقولة محوري به. تر قرار گرفت در قالب مفهوم كلي
  

  ها و بسترهاي تجرد دختران زمينه .1جدول 
  درصد  تعداد  مقوالت عمده مفاهيم
زدگيوآمد در اماكن خاص، دلتحريف فضاي عمومي، امكان رفت

 از حوزة عمومي
شدن فضاي  جنسيتي

  عمومي
27  96  

  75  21  ها تثبيت داللت شدهتغيير، احساس ضعف، وضعيت تثبيتعدم امكان
  71  20  تروماي جنگ تداوم صدمات ناشي از جنگ، منع از تحصيالت

منزلة ازپنهان، لزوم سوادآموزي مردانه، تحصيالت به استثمار
 هادست رفتن موقعيت

  82  23 تحصيالت و تعويق ازدواج

  75  21  تقديرگرايي شانس، تقدير
هاي  محدوديت هاي حاكم، سلطة ذهنيتسنت

  شده پذيرفته
25  89  

بازنمايي وابستگي در  تثبيت موقعيت وابستة زن، شرح وظايف
  ها رسانه

21  75  

  جنسيتي شدن فضاي عمومي. 1
اي است كه  گونه فضاهاي عمومي عموماً تحت استيالي مردان قرار دارد و معنادهي اين فضاها به

اي در فضـاهاي عمـومي،    دليل جايگاه و موقعيـت حاشـيه   زنان است و به دور از دسترسي واقعي
وآمـد در   شـده، حضـور و رفـت    براي زنان ميدان مطالعـه . كنند نوعي طرد اجتماعي را تجربه مي
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كند كه با هـدف خاصـي همـراه باشـد؛ در غيـر ايـن        فضاهاي عمومي زماني موضوعيت پيدا مي
هـاي عمـومي همـراه اسـت كـه چنـدان        بـا واكـنش   صورت در منظر عمومي مقبوليت نـدارد و  

زدگـي دختـران بـراي حضـور در      شـده بـه دل   اين فضاهاي جنسـيتي . خوشايند دختران نيست
  :كند ها را به چارچوب خانه منحصر مي از پيش آن شود و بيش  فضاهاي عمومي منجر مي

كنيم تـا   هام جرئت نمي من و دوست. كنن ـ من تا جايي برم ده نفر سؤال جوابم مي
سـازن كـه فالنـي بـه چـه       صدتا حرف و حديث پشت سر مـا مـي  . پارك يا بازاري بريم

هـاش بـه    كنن كه البته ممكنـه حـرف   صدتا تيكه نصيبت مي. منظوري تو پارك نشسته
ش توي خونـه   اما اينجا متأسفانه فرهنگش جا نيفتاده و مجبوري همه …هم برسه  خونه

  ).شدساله، كارشناس ار 29زهره، (باشي 
يعنـي اولـش   . ـ راستش اينجا اصالً بيرون رفتن و پارك رفتن و بازار آسـون نيسـت  

تـا چشـم   . بعدش هم بري، فضاش براي دختر خوب نيسـت . بايد از چندتا فيلتر بگذري
  ).ساله، كارشناسي ارشد 30سارا، (ها كم هستن  زن. بيني ش مرد مي كنه همه كار مي

  گرايي تقدير. 2
تواننـد انتخـاب    در امر ازدواج فقط پذيرندة انتخاب جنس مخالف خودند و نمـي از آنجا كه زنان 

از طـرف ديگـر، شـناخت    . ها را بتوانـد تـأمين كنـد    كنند، بايد منتظر كسي بمانند كه آيندة آن
ناكافي همسر، ازدواج را به بخت ربط داده كه اين امر خود به تقديرگرايي بين اين اقشـار منجـر   

  :شده است
گـردن بـه يـه     اينكه خواستگار بياد و همه راضي باشن همه برمـي . شانسيه ـ ازدواج

من هم تا حاال ازدواج نكردم، تقـديرم ايـن نوشـته كـه     . سري چيزها كه دست ما نيست
. گرده به شانس و اقبـال  البته اگه شوهرت هم خوب از آب دربياد، باز برمي. مجرد بمونم
  ).سساله، ليسان 25نرگس، (ي  ا نه چيز ديگه

چـي خـدا بخـواد     هـر . چي به قسمت بسـتگي داره؛ مخصوصـاً ازدواج   ـ به نظرم همه
بايد قسـمتت بشـه   . شه زور نمي ازدواج به. تونم كاري بكنم من خودم نمي. شه همون مي

  ).ساله، آرايشگر 47مژگان، (

  ها تثبيت داللت. 3
ايـن چـارچوب   . شده استمثابة يك حقيقت تثبيت  گيرد به ضعف زن و قالبي كه در آن قرار مي

صـورت حقيقتـي    كنـد، بـه   هرچند ساخته و پرداختة جامعه است و از قوانين طبيعي تبعيت مي
اين مسئله . بودن زن نيست شود كه يك معنا بيش ندارد و آن چيزي جز ضعيف مطلق فرض مي

  :شود پرسماني تغييرناپذير فرض مي
يـك چـارچوب خاصـي را     ـ زن يعني موجودي ضعيف و قابل ترحم كه اجتمـاع مـا  
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عوض كردن اون هم امكـان نـداره   . تونه از اون تخطي كنه براي زن تعريف كرده كه نمي
  ).ساله، ليسانس 35الهام، (

توان بدان اشـاره كـرد، الـزام مراقبـت از دختـران بـه دليـل         وضعيت نهادينة ديگري كه مي
اين شـرايط سـني و   . شود ميهاست كه امري طبيعي قلمداد  وضعيت خاص سني و جسماني آن

  :طلبد هايي از طرف مردان را مي جسماني لزوم مراقبت
ش ادامـه بـده    تونه دست تنها به زنـدگي  ـ زن طوريه كه روحية لطيفي داره كه نمي

يك زن تو خونه . مخصوصاً به خاطر وضع جسمي كه داره نياز به مراقبت يك مرد هست
صـديقه،  (چون ممكنه اتفاقي براش پيش بياد . نهك تنها باشه حتماً با ترس و لرز سر مي

  ).سواد ساله، بي 47

  تروماي جنگ. 4
. به دليل موقعيت مرزي، شهرستان ايوان بارها مورد حمالت هوايي رژيم بعث قرار گرفتـه اسـت  

انـد كـه بـر روحيـات و      شده تجربة هشـت سـال جنـگ تحميلـي داشـته      ساكنان ميدان مطالعه
مدت آنان جاي  اي ايفا كرده و در حافظة بلند اين منطقه نقش ويژهگيري خاطرات مردمان  شكل

وفـور   را بـه   هاي فرهنگي را نيز به همراه داشته است كه نمود عيني آن جنگ آسيب. گرفته است
شـوندگان، جنـگ تحميلـي و     از منظر برخي از مصاحبه. توان مشاهده كرد در اين شهرستان مي

بـين  . آيـد  شدن تجرد دختران به شمار مي مند رهاي علّي مسئلهها و بست تبعات آن يكي از زمينه
در دوران ابتـدايي و نوجـواني خـويش جنـگ را تجربـه       1350شوندگان، متولدين دهة  مصاحبه

هـا بـر    شود تجارب مردانگـي  عموماً، زماني كه به تجارب ناشي از اين واقعه پرداخته مي. اند ه كرد
انـد   هايي كه زنـان و كودكـان آن زمـان متحمـل شـده      حتجرا. چربد تجارب كودكان و زنان مي

دختـران مجـرد   . انـد  قدري عميق بوده است كه بخشي از بسترهاي طرد امروزين را شكل داده به
هـا   ها مـانع از ورود آن  آيند كه ترس و آوارگي شمار مي به 1350حاضر، كودكان و نوجوانان دهة 

  :هايشان منجر شده است موقعيت همچنين، به از دست دادن. به مدارس شده است
ها رسم بود  راستش قديم. لرزه آد، تمام اعضاي بدنم مي ـ هنوز هم كه اسم جنگ مي

واسـة مـن   . شدن خوردة هم مي اصطالح شيريني كه دختر و پسر از همون زمان بچگي به
ولي اون شهيد شد و من هم ديگه تا االن موقعيت ازدواج . عموم همين شرايط بود و پسر
زمان شده با مدرسة من كه اون موقع فقط ترس بود و آوارگي و  زمان جنگ هم. نداشتم

  ).سال، پنجم ابتدايي 45رقيه، (از اين كوه به اون كوه رفتن 
جنـگ باعـث شـد از    . ترسـم  آد با تمام وجود مي ـ هنوز هم اسم جنگ و آوارگي مي

هـاي خـوب رو از    موقعيـت  ها فقط آواره بوديم و خيلي وقت همه لحاظ عقب بيفتيم اون
  ).ساله، آرايشگر 46سحر، (دست داديم 
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  تحصيالت و تعويق ازدواج. 5
نهايت بر اين باورند كه منـزل و مقصـد    شوند، در گرچه دختران در بدنة نظام آموزشي جذب مي

تحصـيالت را فقـط در   . داري است ها همسرداري و بچه نهايي آنان خانة همسر است و وظيفة آن
  .تواند آفت باشد دانند و معتقدند تحصيالت بيش از حد مي فرزندان الزم مي حد تربيت

ها، دختران عالوه بر آنكه در نظام آموزشي اختيارات كمتري دارند  به گفتة فمنيست
فرودستي و تسليم شدن بـه ايـدئولوژي مسـلط مردانگـي و زنـانگي را در همـين نظـام        

  ].80، ص1[ آموزند مي
... داري كنـي  نهايت بايد بـري بچـه   چون در. درس خوندم كافيهجا كه  ـ من تا همين

مقـاطع بـاالتر واسـة    . هات ارتباط برقرار كنـي كافيـه   تحصيالت تا حدي كه بشه با بچه
  ).ساله، ليسانس 30بهاره، (شن  هاي ازدواج كم مي پسرها خوبه، ولي واسة زن انتخاب

  شده هاي پذيرفته محدوديت. 6
هـاي جنسـيتي خاصـي را طلـب      يقي كه در زندگي روزمره دارنـد، نقـش  هاي عم ها با پايه سنت
دختـران مجـرد نيـز از ايـن قضـيه      . شـوند  هاي موردنظر مي كنند و باعث حصر فرد در نقش مي

پذيرنـد كـه    ها پارامترهايي را مي آن. گيرند مستثنا نيستند و تحت شرايط آداب و رسوم قرار مي
  :دانند را به نفع و صالح خود مي آن 

ها باعث محدوديت شده و توانايي انجام خيلي از كارها رو مخصوصـاً از زنـان    ـ سنت
اما من راضي هستم، چـون آزادي كامـل بـه زن بـر ضـد خـود اوسـت و ايـن         . گيره مي

 27سـوليا،  (تونه خيلي هم خوب باشه كه آدم به بيراهه كشيده نشـه   ها مي گيري سخت
 ).ساله، كارشناس ارشد

شـه گفـت بهـش     يه جـورايي مـي  . پسندم ي رو از بعضي لحاظ ميـ من زندگي سنت
  دار، حميـده، مغـازه  (شه از انسـان مراقبـت بشـه     شايد يه جورايي باعث مي. عادت كردم

  ).ساله 38

  ها بازنمايي وابستگي در رسانه. 7
. كـرد  عنوان يكي از ابعاد مهم اثرگذار بر ذهن و نحوة برخورد مخاطبان ياد ها به توان از رسانه مي

كننـد كـه خـود بـه      هايي را طراحي مـي  ها در جهت بازتخصيص سلطة مردساالرانه برنامه رسانه
  :شود تثبيت و جبر وظايف و تعيين چارچوب مشخصي در جهت انقياد زنان منجر مي

كـردن و چـه    ها ديدم كه دوتا دختر بـودن تنهـا زنـدگي مـي     ـ من خودم تو سريال
زنـان مخصوصـاً مجردهـا اصـالً     . طوره واقعاً هم همين. مشكالتي كه براشون پيش نيومد

زيـره و آروم باشـه    هميشه هم نشون داده دختري كه سربه. شه تنهايي زندگي كنن نمي
  ).ساله، ديپلم 43مهتاب، (بيشتر موفقه 
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  ها و تعامالت تجربه و درك دختران از تجرد؛ استراتژي
  تجربه و درك دختران از تجرد .2جدول 

  درصد تعداد   مقوالت عمده مفاهيم
هاي اجباري، حفظكاريشدن مخفي، پنهانچيرگي ترس، متضرر

  85  24  هاي استتار الزام اعتبار

مثابة  مذهب به  رهاسازي احساسات، كاركرد جمعي مذهب
  8/92  26  پناهگاه

هاي استقالل،هاي خالقانه، فضاي بستة منزل، بحران ورزي شك
  82  23  طلبي حس استقالل استقاللتحصيالت راهي براي بازيابي

  78  22  سياست حضور كاركرد تنزلي جنسيت
هاياي، فعاليتمحتوا، جبر و وظايف كليشههاي بيگري خودياري

 نامتعارف
روي آوردن به مشاغل

  89  25  زنانه

قاعده، ترس ازهاي بيگفتارهاي اساسي، تحقير اجتماعي، روايت پاره
  96  27  هاي حقارت ابژه ديگري، احساس شرم

  78  22  بازانديشي ها، بهسازي ساختارهاي نامكملبازانديشي در سنت
  96  27 شدن روابط مجازي مكاني مجازي، مواضع قدرتدرون

  89  25  حس تنهايي مقايسة خود با زندگي ديگران، غيبت مداوم

 هاي استتار الزام. 1
هايي وجود دارد كه دختران مجرد، با وجـود   الزامويژه در محيط كار  هاي اجتماعي و به در محيط

آنكه به لحاظ قانوني از توان اثرگذاري برخوردارند، به دليل نگراني از دست دادن اعتبار و تـرس  
كننـد و بـا    ها از برخورد و مواجهة مسـتقيم و بيـان تجـارب ناخوشـايند اغمـاض مـي       از مجادله

در منـاطق  . مسـائل و تجـارب مـذكور دارنـد    كردن مواردي از اين دست سعي بر كتمـان   مخفي
دليل پرهيز از تنش و حفـظ آبـرو     شود و به الخطاب تلقي مي سنتي آبرو و اعتبار خانوادگي فصل
  :آيند ايل و طايفه اغلب دختران كوتاه مي

من از تحويـل اون  . ها مردي اومده يك دارويي خواسته كه ممنوع بوده ـ خيلي وقت
اما از گفتن اين مسائل چه توي خونه . ها مواجه شدم دترين توهينخودداري كردم، اما با ب

بازي برسه خودداري كردم؛ چون با گفـتن ايـن مـوارد     يا مراكز قانوني كه كار به شكايت
شه و تنها چيزي كه  فقط يك آشوبي به پا و بعد مدتي خاموش مي. شه هيچي عوض نمي

كنيم  فقط سعي مي. ها پره از اين حرف مونه از بين رفتن اعتبار ما كه ديگه گوشمون مي
  ).ساله، پزشك 28مهسا، (چند حس خوبي نيست  نشنيده بگيريم و رد بشيم؛ هر

ـ مثالً يه بار يه مرد اومد تو آزمايشگاه يه اداهايي درآورد من حتي نتونستم اعتراض 
مجبـوري سـكوت كنـي، امـا     . شـم  كنم، چون از جانب بقية افراد لوس ننـر خطـاب مـي   

  ).ساله، كارمند 39پروانه، (كنه  ارم شوهرش ازش حمايت ميهمك
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  مثابة پناهگاه و اماكن مذهبي به مناسك. 2
هاي مـذهبي بـراي دختـران، جـدا از محتـواي مـذهبي و كاركردهـاي         ها و مراسم كاركرد آيين

بـودن   بـه دليـل محـدودن   . فـردي اسـت    جمعي، نوعي ميانجي در جهت تسكين دردها و انـدوه 
دختـران  . منزلة پاتوق زنانه همديگر را مالقات كننـد  هايي كه دختران بتوانند به و حوزهها  عرصه

مثابة پناهگاه امن و نوعي پاتوق دخترانـه   هايي به هاي آييني، از چنين مكان جوان در كنار داللت
ع واقـ  در. رونـد  براي نمونه، دختران مجرد با هماهنگي قبلي به اماكن مذهبي مي. گيرند بهره مي

هـم ديـدار كننـد،     توانند با بخشي از كاركرد اين اماكن و مناسك اين است كه دختران مجرد مي
به دليل نبود امكانـات رفـاهي و حتـي فرهنگـي و     . هايشان بگويند گپ بزنند و از تجربه و دردل

  :تر است بودن فضاهاي عمومي، نقش اماكن مذهبي پررنگ مردانه
شـماري   مـن تمـام طـول سـال رو لحظـه     . داره هاي مذهبي ثـواب  ـ رفتن به مراسم

هايي  هم آدم. خيلي دوست دارم. كنم كه محرم بياد و بريم توي مراسم شركت كنيم مي
بينـه حـالش    آدم فضاي تكراري خونه رو مي. بينم كه خيلي وقت بوده نديدمشون رو مي

تـوني   ميتوي خونه حتي ن. كنن ها غصة دل آدم رو كم مي حداقل اين مراسم. شه بد مي
  ).ساله، پنجم ابتدايي 46سحر، (گريه كني، چون بايد به صد نفر جواب بدي 

يه جورايي ديـد و بازديـد   . كنم ـ شب قدر و محرم و ساير مراسم مذهبي شركت مي
 43سـمانه،  (شـه   خوردن و عزاداري وقتمـون سـپري مـي    زدن و چايي با گپ. هم هست

 ).ساله، پنجم ابتدايي

  حس نوستالژيك به دانشگاهطلبي و  استقالل. 3
ها به ميانجي تحصيالت  شود، بلكه آن تحصيالت فقط كسب سواد براي دختران مجرد تلقي نمي
  :اند  به دنبال تعديل عدم استقالل و برساخت زندگي مستقل

جز درس خوندن اگه شهر دور باشي، زنـدگي خوابگـاهي هـم     ـ محيط دانشگاهي به
دقيقاً برعكس . يعني براي خودش تصميم بگيره. خودش باشهتونه  داره كه اونجا آدم مي

كني توي خانه خيلي تحت كنترل  ش مي مقايسه. ش بايد جواب پس بدي خونه كه همه
  ).ساله، كارشناسي ارشد 27سوليا، (هستي 

ت   توني براي زنـدگي  آخه اونجا مي. شد براي هميشه خوابگاه زندگي كني ـ كاش مي
التحصـيلي مجبـوريم برگـرديم خونـه و بـاز هـم وابسـتگي         فـارغ بعد از . تصميم بگيري

  ).ساله، كارشناسي ارشد 30محبوبه، (

  سياست حضور. 4
هاي مطالعة حاضـر، زنـان بـراي حضـور در جامعـه و مانـدن در فضـاي عمـومي،          مبناي يافته بر

هـا   فعاليـت گونـه   عنوان يك قانون نانوشته تداوم اين چند به دهند؛ هر نهادهاي مدني را شكل مي
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واقع، زنان براي مقابله با طرد به عضويت و فعاليت در  در. منوط به حضور و همراهي مردان است
  :آورند نهادهاي مدني روي مي

بضاعت يا دختران مجرد رو تشكيل داديـم و   ـ برخي نهادها مانند حمايت از زنان بي
هـا   ا بود، اما اين جلسههاي خوبي هم ارائه داديم و طرح تشكيل جلسات با خود م برنامه

شـد كـه مـردي حضـور داشـته باشـه يـا اينكـه بـراي دعـوت از فـرد             وقتي تشكيل مي
كنيم كه مثالً از فالن رئيس دعوت كنه؛ در  داري مجبور بوديم از يك آقا خواهش  سمت

  ).ساله، كارشناسي ارشد 28اسما، (» كردن ها هم همكاري نمي صورت خود زن غير اين
ها به اين فكر آوردم كه يه انجمن تشكيل بدم براي زناني كه طـرد   ـ من خيلي وقت

تـونيم زنـان رو دور هـم     جـوري مـي   اين. شدن يا به هر طريقي در معرض آسيب هستن
  ).ساله، كارشناسي ارشد 29زهره، (جمع كنيم و بيشتر در اجتماع حضور داشته باشيم 

  روي آوردن به مشاغل خانگي. 5
كنـد، امـا بـا     شدن در روزمرگي جدا مي اقداماتي است كه دختران را از مستغرقكار و فعاليت از 

  :كند يافته زن كار خود را در محدودة خانه تعريف مي توجه به قواعد سازمان
دم اگه همين كارهـا هـم نباشـن، ديوونـه      ـ من وظايف مربوط به خونه رو انجام مي

شـه   قل سرت با همين كارها گرم مـي توني بيرون انجام بدي، حدا كاري كه نمي. شم مي
  ).دار ساله، خانه 40سميه، (

هاي دولتي به منظور حمايت از دختران مجرد تدابيري از جمله ايجاد مشاغلي چون  دستگاه
اين اقدامات فاقد ضمانت اجرايي كامـل اسـت و   . اند دستي را در دستور كار خود قرار داده صنايع

گذشته از نهادهاي رسـمي، نهادهـاي غيررسـمي نيـز     . استنهايت طرد بيشتر را موجب شده  در
هاي خود را با  گونه فعاليت دانند و افراد اين ها را در زمرة كارهاي غيرمتعارف مي گونه فعاليت اين

  :دانند محتوا مي ها، بي وجود دشواري
مـن از  . اي نيستند، بلكه كلي انرژي و وقت نياز دارند ـ هنرهاي دستي كارهاي ساده

بعد از مدتي كه خواستم كار تحويل . بافي رو ياد گرفتم بافي، قالي هاي قالي ق كارگاهطري
خـاطر همـين    هـا بـه   خيلـي . خواسـت  نگاري و ضمانت و اين چيزها مي بگيريم، كلي نامه

جز اين  با اينكه خيلي به درآمدش نياز داشتن، به. ها ديگه سراغ كار نيومدن گيري سخت
  ).ابتدايي  ساله، پنجم 47مژگان، (زد پايين كار خيلي سخت و با دستم

  بازانديشي. 6
شـود مـورد بازانديشـي     هـا تلقـي مـي    هايي كه ماحصل تبعيت از سنت يافتگي محروميت عينيت

شـوندگان تـالش    به ميانجي اين فرايند، ايـن دسـته از مصـاحبه   . دختران مجرد واقع شده است
  :گيري كنندكنند از وقوع و تكرار تجارب تلخ گذشته جلو مي
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ـ من قبالً دوست داشتم با يكـي كـه شـرايط خـوبي هـم داشـت ازدواج كـنم، امـا         
خـواهر  . من االن خودم سوختم. م اين اجازه رو ندادن قبل از خواهرم ازدواج كنم خانواده
م گفتم اگر موقعيت داشت، حق ندارن نـه بگـن    تر از خودم دارم حتي به خانواده كوچك

  ).ساله، ديپلم 36ليال، (نشن تا ديگه مثل من بدبخت 

  شدن روابط مجازي. 7
دليل  هاي عمومي و اجتماعي، به شوندگان به حضور و مشاركت در عرصه با وجود رغبت مصاحبه

ها در دنياي واقعي، ناگزير به روي آوردن به ارتباطات مجـازي   ها و دشواري مواجهه با محدوديت
  :كنند اي ياد مي حاشيه عنوان مجراي ارتباطي بي هستند و از آن به

ش رو بـدن، بعـدش    ـ ما اگه با دوستان قرار بذاريم بيرون بريم، اوالً بايد همه اجـازه 
از طرف ديگه خانواده مـدام زنـگ   . شه بري تو پاركي بهت تيكه بندازن اعصابت خرد مي

همـون مجـازي   . ارزه هاي قبـل و بعـدش نمـي    كالً به حاشيه. زنن كجايي زود برگرد مي
  ).ساله، دانشجو 29ساحل، ( بهتره
هـاي   تـو تلگـرام گـروه   . م شده فضاي مجازي، تلگرام، اينسـتاگرام  من همة زندگي -

. تـوني بـا افـراد جديـد آشـنا بشـي       راحتي مـي  زني، به اونجا گپ مي. زيادي عضو هستم
  ).ساله، كارشناسي ارشد 29سارا، (شه آزاد باشي  كه تو واقعيت نمي حالي در

  ياحساس تنهاي. 8
  .اند، تجربة تنهايي در جمع است هايي كه اكثريت دختران مجرد با آن مواجه از دشواري

تماس اجتماعي و انسجام در يك شبكة اجتماعي هميشه به خشـنودي و سـازگاري   
براي مثال اگرچه دوستان خـانواده و نزديكـان، همنشـيني و حمايـت را     . شود منجر نمي

اي براي اسـترس و تـنش    رسد همين افراد منبع اوليه آورد، به نظر مي برايمان فراهم مي
  ].67، ص18[باشد  در زندگي بيشتر مردم هم مي

مون هميشه حاضرم و خدا رو شكر هميشه كنارم هستن،  هاي خانوادگي ـ توي جمع
بقيه خانوادة خودشـون  . ده بينم، حس تنهايي بهم دست مي شون رو مي اما وقتي زندگي
از اين گذشـته، سـنگيني نگاهشـون رو احسـاس     . بهش تكيه كننتوننن  رو دارن كه مي

شه با اينكـه تـو جمـع باشـم بيشـتر احسـاس        اين باعث مي. كنم و حس ترحم دارن مي
  ).ساله، پنجم ابتدايي 43سمانه، (تنهايي كنم 

ـ از ديد بقيه من آدمي هستم كه خانوادة شلوغي دارم كه هميشه دور و برم هستن 
ها فقط از لحاظ فيزيكي پيش مـن   چون اون. واقع تنهاترين هستم اما در. و هوام رو دارن

  ).ساله، خياط 36ليال، (هستن 
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  هاي حقارت ابژه. 9
قاعـده را   هاي بي ها و روايت شود كه سوژه براي دختران، تجرد بازسازي صحنة تحقير شمرده مي

  :كنند از ديگران دريافت مي
توي اين شرايط به جز غصه . به رخم كشيدن ها بوده كه مجرد بودنم رو وقت ـ خيلي

. آد حسـاب مـي   عنوان توهين به بودن خودش به مجرد. اي نتونستم كنم خوردن كار ديگه
گـن هنـوز مجـردي واقعـاً آدم حـس شـرمندگي        رسن و مي ها بهت مي وقت مثل بعضي

  ).ساله، پنجم ابتدايي 43سمانه، (كنه  مي
هاي تحقيرآميـز ديگـران، از حضـور     رد و تحميل نگاهشدن تج دختران، به دليل ترس از افشا

  :جويند ها و قرار گرفتن در انظار عمومي دوري مي در مهماني
رسـه اولـين سـؤالي كـه ازم      كي بهـم مـي   كشم اينه كه هر ـ بيشترين عذابي كه مي

كنم نكنه فكـر كنـه    ش فكر مي همه. خيلي تأثير منفي داره. پرسه اينه ازدواج نكردي مي
كنم خودم  هام رو ببينم، سعي مي  كالسي اگه هم. دي بودم كه نتونستم ازدواج كنمآدم ب

  ).ساله، ليسانس 38فرشته،   (رو قايم كنم 

  آثار و پيامدهاي تجرد دختران
دنبـال توصـيف و بـازگويي زوايـاي پنهـان و تجربـة زيسـتة دختـران از          هاي قبلـي بـه   در بخش

آخـرين بخـش مطالعـة حاضـر بـه آثـار و       . وزمره بـوديم بودن در فعل و انفعاالت زندگي ر مجرد
  .پيامدهاي تجرد در زندگي فردي و اجتماعي دختران معطوف است

  
  آثار و پيامدهاي تجرد دختران .3جدول 

  درصد  تعداد  مقوالت عمده مفاهيم
  8/92 26  حس سرباري نداشتن درآمد، احساس شرمساري از ازدواج نكردن، تحقير

  100 28  آيندة مبهم ترس از آينده، عدم تضمين آينده، امنيت مادي متزلزل، استقالل محال
  89 25  خشونت رواني انداختن، حس مهم نبودن، كنايهمتلك

  96 27  انزواي مضاعف هاي جسميتصاوير مكانيستي، تنزل صميميت، تحليل

  حس سرباري. 1
دختران در  .شود سنشان باال رفته است، ديده مياين حس در ميان بعضي از دختران مجرد، كه 

حال زماني كه سنشان از سن  عين فرهنگ سنتي كمتر امكان زندگي تنها و مستقل را دارند و در
دهد و با هـر صـحبتي دچـار رنجـش و      ها دست مي رود، اين حس به آن معمول ازدواج باالتر مي

  :شوند ناراحتي مي
و خونة خـودت نباشـه، واقعـاً احسـاس سـرباري       ـ وقتي از همه لحاظ وابسته باشي
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كنم اطرافيانم خيلي ناراحتن از اينكه من ازدواج نكردم و تـوي خونـه    حس مي. كني مي
وقتـي  . كـنن  همه به چشـم اضـافي نگـاهم مـي    . اين خونه ديگه جاي من نيست. موندم

  ).ييساله، پنجم ابتدا 40مژگان،(مشكلي برام پيش بياد، كسي نيس ازم حمايت كنه 
. كنم حتي دوسـت نـدارن مـن كنارشـون بشـينم      اي كه زندگي مي ـ من توي خونه

گـاهي  . كنم كه مزاحمشون هستم، مجبـورم بـا ايـن شـرايط بسـوزم و بسـازم       حس مي
خانوادة . نه پدر، نه مادري. آد كه دوس دارم از اين شهر برم قدر بهم فشار مي ها اين وقت

تونم زندگي  نيست، خواستگارم كه نيست، تنها هم نميبرادرم كه رفتارشون با من خوب 
  ).ساله، پنجم ابتدايي  45سميرا، (تونه باشه  از اين بدتر چه مي. كنم

  انزواي مضاعف. 2
. كنند بيشتر از ديگران در معـرض انـزوا و افسـردگي قـرار دارنـد      دختراني كه طرد را تجربه مي

گيرند و به تبع آن بـا بازمانـدن    و در انزوا قرار مي شوند ها با بيكاري و نداشتن درآمد طرد مي آن
  :كنند نشيني مشكالت مضاعفي را تجربه مي از ازدواج و خانه

بلكـه وقتـي   . تنهايي اين نيسـت كـه كسـي دور و بـرت نباشـه     . ـ خيلي تنها هستم
راسـتش  . سـت  كننـده  كنه خيلي ناراحـت  بيني اطرافت شلوغه، ولي كسي دركت نمي مي

ري، فاميـل، اطرافيـان    چـون وقتـي بيـرون مـي    . رم از خونـه بـرم بيـرون   ديگه دوس ندا
شـدت   هـا بـه   پرسن چه خبر، چي شد، سر كار نرفتي، شوهر نكـردي، ايـن پرسـيدن    مي

  ).ساله، كارشناس ارشد 29زهره، ( ده  عذابم مي
وقتي كه دانشگاه رفته باشي و قبالً فضـاي  . ترين عذاب دنياست نشيني بزرگ ـ خانه
 30بهـاره،  (م شـده   رو تجربه كرده باشي، توي خونه نشستن باعـث درمانـدگي   متفاوتي

 ).ساله، بيكار

  خشونت رواني. 3
دار  نفـس زن را خدشـه   بـه  آميز است كه شـرافت، آبـرو و اعتمـاد    خشونت رواني، رفتاري خشونت

لك اعمال صورت انتقاد ناروا، تحقير، بددهني، تمسخر، توهين، فحاشي و مت اين رفتار به. كند مي
شده هم از اين قاعده مستثنا نيستند و شايد در مقايسه با زنان ديگر بيشـتر   زنان مجرد .شود مي

  :در معرض خشونت رواني باشند
مثالً تو يه جمعـي نشسـتي بهـت    . آره زدن خيلي قلبم آدم رو به درد مي ـ سركوفت

وي خونه هم كم دعوا ت. ها زنن كه شوهر نكردي، خواستگار نداري، از اين حرف كنايه مي
قـدر جرئـت داشـتم كـه      گم كـاش اون  ها مي وقت گاهي. شون دعواي لفظي با همه. ندارم

  ).ساله، ليسانس 30بهاره، (كشتم و خالص  خودم رو مي
شـد يـه    كاش مي. كنه ـ خودمون كم بدبختي داريم، طعنه و حرف مردم بدترش مي
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كنـه   شهر لعنتي من رو نابود مي ش گم بشم، ولي اين شهر بزرگ زندگي كنم تو شلوغي
  ).ساله، ليسانس 38فرشته، (

  آيندة مبهم. 4
دهد كه از طريق تعميم شرايط كنوني به آينده تحميل  تصور در مورد آينده ذهنياتي را شكل مي

كند  شده را تداعي مي ساخته اي از پيش شود و ترسي را كه ناشي از تجربيات كنوني است آينده مي
  :ناشي از آن بخش اعظم تصور و پنداشت دختران مجرد را شكل داده استكه اضطراب 

نـه  . وحسـابي نـدارم   قولي سربارم و شـغل درسـت   به. ـ االن شرايط من خوب نيست
فكـر كـردن درمـورد آينـده تقريبـاً هفتـاد درصـد از        . چيز ديگه گر مالي نه هيچ حمايت

س كه ازش ترسـي   د آيندههمة فكر من درمور. فكرهاي من رو به خودش مشغول كرده
  ).ساله، ليسانس 38فرشته، (نهايت دارم  بي

دليل  رود و به شمار مي گر به ترين نهاد حمايت مثابة اصلي شوندگان، خانواده به از منظر مصاحبه
  :بينند اند و آينده را تيره و تار مي ضعف نهادهاي حمايتي، دختران مجرد نگران فوت والدين

رن،  اما وقتي پدر و مادر از اين دنيا مـي . ت هستي، خيالت راحتهـ تا وقتي خونة بابا
كـنم   من االن با برادرم زنـدگي مـي  . ديگه خبري از اين نيمه زندگي مستقلي هم نيست

واقعاً از اينكـه آينـده   ... كنن و جرئت ندارم دم بزنم ها اذيتم مي داداش و بچه كه مدام زن
اي حتـي دولـت هـم از مـا حمايـت       جاي ديگـه هيچ . ترسم قرار چه باليي سرم بياد مي

  ).سواد ساله، بي 47صديقه، (كنه  نمي

  گيري بحث و نتيجه
. گيرنـد  هـايي هسـتند كـه معنـا و مفهـوم خـود را از ديگـري مـي         مثابة سـوژه  دختران مجرد به

اقتضائاتي كه خـود ناشـي از عـرف و    . پردازند هاي ديگران به ارزيابي خويشتن مي تأثير نگاه تحت
جـذب در نهادهـاي   . ناپذيرند واقع از روي عادت كه دسترس هاي دروني و در ت همراه رضايتسن

رسمي هرچند تكاپويي جهت حضور و جلوگيري از محروميت و انزواست، اين حضور با منزلت و 
هاي حاضـر موجـب    تدابير دولتي همراه با عقالنيت مدرن و بوروكراسي. جايگاه نازل همراه است

دادن مشاغلي با درآمـد   رغم تمايل دختران مجرد به انجام به. شوند نهايت طرد مي سردي و در دل
ايـن تـدابير و   . دهنـد  هـاي جنسـيتي را شـكل مـي     شود و كليشه پايين، اين مشاغل تحميل مي

دختـران مجـرد در مـوقعيتي    . ها موجبات طرد بيشتر دختران مجرد را فراهم كرده است منزلت
. هـا را همراهـي كنـد    دادن عملي را ندارنـد، زيـرا كسـي نيسـت آن     نجامگيرند كه توان ا قرار مي

هاي پژوهش حاضر قابليت تعميم ندارد و مرتبط با بازسازي معنايي تجربة زيستة  گمان، يافته بي
است؛ دختراني كه بـه دليـل   ) واقع در استان ايالم(بخشي از دختران مجرد ساكن در شهر ايوان 
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اين محروميـت و  . عي در معرض محروميت و انزواي شديد قرار دارندهاي فرهنگي و اجتما زمينه
شدن فضاي  شده، تروماي جنگ، جنسيتي هاي پذيرفته هايي چون تثبيت داللت معنايي زمينه بي

شـده،   هـاي پذيرفتـه   عمومي، تقديرگرايي، تحصيالت و تعويق ازدواج، ضرورت تعهد، محـدوديت 
ــژه ــايي    اب ــايي و بازنم ــارت بازنم ــاي حق ــانه ه ــتگي در رس ــا دارد وابس ــته . ه ــة هس ــر   مقول ب

داللت دارد؛ جايگاه و موقعيتي كه در اختيار دختران قـرار نـدارد   » ها ناپذيري موقعيت دسترس«
بــه بــاور گــرپ، برخــي از . تــا دختــران بــه ميــانجي آن بتواننــد بــه معنــاداري خــود بپردازنــد 

قـدرت  . كننـد  هـا محـروم مـي    و فرصـت  هاي اجتماعي ديگران را از دستيابي به منابع بندي گروه
ها داللـت   صفت ذاتي هرگونه انسداد اجتماعي است كه بر ميزان دستيابي فرد به منابع و فرصت

  ].195، ص15[دارد 
هاي پژوهش حاضر مؤيد ادبيات نظري و تجربي مرتبط با طرد به ميـانجي جنسـيت و    يافته

 هـاي  در محـيط  افـراد  و كنـار گذاشـتن   طـرد  از عوامـل  يكي آمارتياسن، از ديدگاه. تجرد است
 جنسـيتي  هاي آسيب و ها محدوديت زنان حوزة در توان مي منظر، اين از. مختلف، جنسيت است

 شـرايط  پرداخـت؛ مـثالً،   زنـان  روي پيش مسائل از بسياري تبيين به و داد قرار كنكاش مورد را
 اجـازة  نـدادن  ماننـد  نسيتيج هاي تبعيض ساير و» پدرساالري«ازجمله  خانواده، درون فرهنگي
ايـن مسـائلي كـه در    . اسـت  مؤثر بسيار ها قابليت كسب در ها، آن اشتغال يا دختران به تحصيل

آنچـه طـي مشـاهدات    . نظرية آمارتياسن آمده است در زندگي دختران مجرد نيز ملموس اسـت 
هـاي   معرض سـتم وگو با دختران مجرد مبرهن بود، اين واقعيت است كه زنان در  ميداني و گفت

داليل مهمي است كه مـانع از حضـور فعـال آنـان در       اين امر يكي از . جنسيتي بسياري هستند
  .هاي اشتغال و بيكاري نيز به اين وضعيت دامن زده است نبود فرصت. شود جامعه مي

دست آمد، مؤيد مطالعـة تجربـي قـانعي     آنچه در اين پژوهش در مورد رابطة تجرد و طرد به
 تجـرد  اجتماعي ننگ داغ پديدة حضور از هاي اين مطالعه حاكي يافته. و همكاران است عزآبادي
تنهـا   دختـران مجـرد نـه    ].99، ص13[سال شهر يزد اسـت   30ان مجرد باالي دختر از در نيمي

اهميت . كنند استقالل ندارند، بلكه عدم استقالل خود را الزمه و بديهي زندگي خويش تصور مي
بـه  . شود كه الزمة ورود به حقوق شهروندي كسب استقالل است تر مي پررنگ اين موضوع زماني

شرط الزم براي شهروندي بر معيار استقالل استوار بوده، بنابراين نه زنان و نه فقـرا  «گفتة رسو، 
هاي موقعيتي در  ها و محدوديت اما محروميت ].36، ص7[» توانستند واجد اين شرط باشند نمي

ايـن عـدم   . شـود  غيررسمي مانع دسترسي به حقوق اوليه و شـهروندي مـي  هاي رسمي و  عرصه
تجربة زيستة دختـران مجـرد   . شود هاي قدرت در زمرة بديهيات تلقي مي ها به جايگاه دسترسي

هـاي   هاي تعاملي ازجمله استتار، تبـديل مكـان   كننده، اتخاذ فرم هاي محدود در مواجهه با زمينه
تجربة حضـور  (طلبي و حس نوستالژيك به گذشته  ستانه، استقاللمذهبي به پناهگاه و پاتوق دو

، سياست حضـور، روي آوردن بـه مشـاغل زنانـه، بهسـازي سـاختارهاي نامكمـل و        )در دانشگاه
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انـد، بلكـه در    هاي غيررسمي طرد شده تنها در عرصه دختران مجرد نه. شدن ارتباط است مجازي
نظام آموزشي كه شرايط تحصـيل را فـراهم    شوند؛ مانند فضاهاي رسمي جذب و سپس طرد مي

هـاي طـرد را مهيـا     كنـد و زمينـه   هاي شغلي را براي زنان ايجاد نمي كند، اما در ادامه فرصت مي
هاي اين پژوهش، تجربة طرد براي دختران مجرد تبعاتي چـون احسـاس    مبناي يافته بر. كند مي

  .ر پي داشته استسرباري، انزواي مضاعف، آيندة مبهم و خشونت رواني را د
  

  اي درك دختران مجرد از شرايط، تعامالت و پيامدهاي تجرد مدل زمينه. 1شكل 
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