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 مجرد روستایی دختران اجتماعی طرد
 

 * زاده فرضی زهرا
 

 3131 تیر 52: تاریخ دریافت

 3131 مهر 52: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

، در به دلیل عدم ازدواجیی کشور پدید آمده است که ستارو برخی نواحیگروه جمعیتی متشکل از دختران مجرد در 

فرایند موجد طرد اجتماعی دختران روستایی در اجتماع بررسی  هدف پژوهش حاضر، .اند معرض طرد اجتماعی قرار گرفته

بررسی حاضر با روش پژوهش کیفی در روستای  .است ها آنشان و پیامدهای طرد اجتماعی  محلی، وضعیت کنونی

آوری اطالعات  برای جمع. واه و دوران در شهرستان رضوانشهر انجام شده است گَله پشت و نواحی کوهستانی گَن چکوچه

. یافته فردی و برای تحلیل اطالعات از روش نظریه بنیانی استفاده شده است سازمان های نیمه از مشاهده مشارکتی و مصاحبه

سرزنش؛ تبعیض؛ وابستگی؛ شرمساری؛ سایرین؛ گسترش شایعات؛   آمیز، تحقیرآمیز و ترحم های طعنه ها و حرف نگاه

. دختران مذکور استبرخی مسائل  ؛ افسردگی؛ و نگرانی درباره آینده،؛ بیماری جسمیاحساس تنهایی؛ ترس؛ انتظار؛ رنج

نظور شرکت در اجتماع به م؛ عدم حضور در اوندانخویش ماعی با افرادی خارج از دایره خانواده وضعف روابط اجت انزوا،

 . یادگیری مهارت و گذران اوقات فراغت از پیامدهای وضعیت فوق است ، اشتغال،مراسم

 

 .انزوا، اجتماعی طرد، غیررسمی نهادهای، تجرد، روستایی دختران :ها کلیدواژه
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 مقدمه و طرح مسأله
 3393در سال  5«لستانفقر در انگ»با عنوان  3ایده طرد اجتماعی، پس از انتشار کتاب پیتر تاونزند

تاونزند در بسط رویکردش درباره فقر نسبی آگاه بود که (. 132و  131: 5002لویتاس، )متداول گردید 

وی متوجه . کافی نیست اً برخورداری از درآمد بسیار زیادبرای حفظ استاندارد متداول زندگی، صرف

راتر و عواملی ف گذارد میزندگی تأثیر ، شرایط مسکن و شرایط کار نیز بر استانداردهای شد که سالمت

ایر ، درباره ستاونزند در کتاب یادشده. های فوق است مؤلفهکننده وضعیت  از میزان درآمد جاری، تعیین

مورد  نیز« طرد فقرا» در کتاب 3320در نیمه دهه رویکرد تاونزند . ابعاد محرومیت بحث کرده است

در . تأکید گردیدفقر عنوان مؤلفه مهم اجتماعی به  های لیتبر طرد از فعاحمایت قرار گرفت و در آن، 

 انگلستانال اس ای  دانشگاه در 1نیز مرکز پژوهشی با عنوان مرکز تحلیل طرد اجتماعی 3339سال 

 های فعالیتآن را عدم مشارکت در  ،مرکز پژوهشی فوق در بسط ایده طرد گران پژوهش. تأسیس شد

ارزشمند  های فعالیتمشارکت در )؛ تولید (خرید کاالها و خدمات)اجتماعی بسیار مهم مانند مصرف 

و تعامل ( محلی و ملی های گیری مشارکت در تصمیم)؛ مشارکت سیاسی (اجتماعی و اقتصادی

   (.321-325: 5035الکاک، )دانستند ( اتبا خانواده، دوستان و اجتماع)اجتماعی 

افراد مسن، . اند ا نام بردهر های طردشده گروهمختلف در آثار خود برخی از انواع  گران پژوهش

خانواده، افراد تنها و  در اجتماع، والدین ناتوان از تأمین نیازهای، افراد ناسازگار افراد دارای معلولیت

به نقل از  لونوار)طردشده هستند  های گروهبرخی از  ها و معتادها الکلیمنزوی، افراد مستعد خودکشی، 

 ها انسانای از  ستی و بیکاری نیز موجب طرد عدهدیگری مانند نژادپر های پدیده(. 33: 3122زیبرا، 

بسیار خصوصی روابط  به اعتقاد زیبرا، در حوزه. شود می( های قومی، مذهبی، نژادی، و بیکارها اقلیت)

هم هنجار و نابهنجار فرا های گروهدی افراد در بن ویی نیز با معیارهایی امکان دستهخانوادگی و زناش

: 3122 زیبرا،) ناز جمله سن متوسط ازدواج، سن متوسط اولین فرزند، تعداد متوسط فرزندا: است

 (. 53 و 33-35

                                                
1  Peter townsend  

2  Poverty in the united kingdom  

3  Center for the Analysis of Social Exclusion (CASE) 
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به صورت آشکار و پنهان وجود دارد  طور که زیبرا بیان کرده است، انواع مختلفی از طرد همان

ق، آن طور که تعریف طرد موف. دارندناپذیر  آن، طردشدگان، شکل غایب یا رؤیت وع پنهانندر که 

شده را آنقدر از دنیای ذهنی و مرزهای مکانی ما دور نگه شود، زیرا گروه طرد نمیشده است، درک 

ی که تا وقتی دور است، ها آندرست مانند بیگ. ما بمانددید و دایره فکر دارد که خارج از دسترس،  می

ص خود، ی در بطن جامعه خادر واقع، برخی اشکال جمعی طرد، حت. شود نمیباعث مزاحمت ما 

اشکال گوناگون طرد وجود دارد که  ،بنابراین. د، گویی اصالً وجود ندارندجایگاه و هیچ تعریفی ندارن

، اما کسی درباره آن صحبت شود می، برخی دیگر رؤیت گردد می، ولی احساس شود نمیبعضی دیده 

ای  زنیم و لفظ و واژه نمیرا حدس  ها آنبرخی اشکال، کامالً پنهان است و ما حتی وجود  کند و نمی

 (. 32-31: 3122زیبرا، )نداریم ب برای تعیین و نشان دادن آن مناس

 ها آنبنابراین، وضعیت . مطلع نیستند ها آنهایی وجود دارند که سایرین از طرد  هنوز گروه

زاده،  فرضی) روستاییدر پژوهشی درباره موانع رشد توانمندی دختران و زنان . بررسی نشده است

به  ها آناما . بود( سال و بیشتر 10)های مورد بررسی، دختران روستایی مجرد  ، یکی از گروه(3135

گاه دیده  کردند و هیچ از مالقات با نگارنده امتناع  ها آنحتی برخی از . ندرت تمایل به مصاحبه داشتند

به  ها آن. گفتند از اجتماع محلی سخن می ها آنگیری  برخی از اهالی محلی درباره انزوا و کناره. نشدند

در گفتگوهای غیررسمی از دختران یادشده برای عبرت دختران . شدند ندرت در مراسم مشاهده می

برخی . شد آور تلقی می از دید دیگران بسیار نامطلوب و رنج ها آنوضعیت . شد نوجوان مجرد یاد می

از  ها آنوجه به مسائل مذکور که بیانگر برخی ابعاد طرد با ت. گفتند سخن می ها آننیز با ترحم درباره 

بدین ترتیب، . اهمیت یافت ها آناجتماع محلی بود، بررسی و کنکاش بیشتر درباره وضعیت 

 10)چه فرایندی به طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد : های پژوهش حاضر عبارت است از پرسش

ت؟ وضعیت کنونی دختران یادشده به چه صورت است؟ از اجتماع محلی انجامیده اس( سال و بیشتر

 از اجتماع محلی چیست؟ ها آنبه چه نحو است؟ و پیامدهای طرد  ها آنروابط سایر افراد جامعه با 

های مختلف طرد و پیامدهای آن در حوزه  ، جنبهها انسانتحلیل چگونگی تجربه طرد اجتماعی در 

مداخالتی که برای حل مسائل اجتماعی . رورت داردگذاری اجتماعی ض ای و سیاست امور توسعه

شود، باید مبتنی بر فهم چگونگی و چرایی طرد اجتماعی باشد، اینکه افراد در  مرتبط با طرد تدوین می
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کنند و چگونه طرد بر کل دوران زندگی  شوند، چگونه طرد را تجربه می چه شرایطی دچار طرد می

  .گذارد تأثیر می ها آن

 

 ضوعادبیات مو
(. 105: 5002سیلور، )گسیختگی پیوندهای اجتماعی میان فرد و جامعه است  طرد اجتماعی، ازهم

افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگتر محروم  ها آنهایی است که طی  طرد اجتماعی بیانگر روش

ها  و گروهکند که افراد  مفهوم طرد اجتماعی توجه ما را به طیف وسیعی از عواملی جلب می. شوند می

تواند چندین  طرد اجتماعی می. دارد هایی که پیش روی اکثر جمعیت است، باز می را از داشتن فرصت

های زیادی  ای که به خدمات و فرصت برای مثال، اجتماعات روستایی دورافتاده. شکل داشته باشد

ها زیر سطح  خانه باال است و ها آنهای فقیر درون شهری که نرخ جرم در  دسترسی ندارند یا محله

توان به لحاظ اقتصادی،  طرد و جذب را می. هایی از طرد اجتماعی باشند استاندارند، ممکن است نمونه

طرد از بازار کار، طرد به لحاظ مصرف و الگوهای مصرف، . سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار داد

ی و تفریحی، محدودیت و خانمانی، طرد از مشارکت سیاسی، عدم دسترسی به تسهیالت فراغت بی

 (. 122و  122: 3135گیدنز، )ضعف شبکه اجتماعی و غیره بیانگر طرد اجتماعی است 

 اما برخی افراد در مقایسه با سایرین به میزان. برای هر فردی اتفاق بیفتد تواند میطرد اجتماعی 

ار بیشتری از طرد پیشینه خاص به میزان بسیافرادی با . بسیار بیشتری در معرض آن قرار دارند

، دهد میآمیز اصلی که افراد را در معرض طرد اجتماعی قرار  عوامل مخاطره. بینند میاجتماعی آسیب 

مدرسه، زندانی شدن، تعلق به اقلیت قومی  تضاد خانوادگی، مشکالتی درعبارت است از درآمد کم، 

لحاظ سالمت روان، سن و  محروم شهر و نواحی روستایی، مشکالتی به های محلهخاصی، زندگی در 

ال دارد که در ، بیشتر احتمیابند میبا درآمد کم پرورش  های خانوادهبرای مثال، افرادی که در . معلولیت

خانوادگی  های ها و تنش هایی که از اختالف بچه. اوقاتی را در زندان سپری کنند آینده بیکار باشند، یا

، دزدی و فرار، اعمال خالف و مصرف مواد مخدر خانمانی سیب دیدند، بیشتر در معرض خطر بیآ

در معرض ابتال به  ها آنبسیاری از . برخی افراد مسن نیز در معرض طرد اجتماعی قرار دارند .هستند

در  ها آنتواند مانع مشارکت  افراد مسن میفقدان تحرک  و شغلی قرار دارند های تبعیضفقر و 
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واحد ) مدبینجا ها آنروحیه ضعیف، افسردگی و تنهایی در گیری  شکلاجتماعی شود و به  های فعالیت

 (.119 -112 :5002طرد اجتماعی، 

که در هر دوره و با  ها تفاوتظاهراً این . کنند میطردشده، تفاوتی را احساس  های گروههمه 

آنچه این . طرد احتمالی استمربوط به ، مسئول اصلی همه رفتارهای شود میاشکال متعدد آشکار 

 ها ارزشبا این . گیرد میخالف عقیده عموم شکل  های ارزش، حول و حوش کند میت را تعریف تفاو

، خواه خودشان از دنیایی که در شوند میطرد  ها گروهیا این تصورات از دنیا است که در نهایت، این 

هایشان طرد  یدهارا به دلیل عدم قابلیت و پذیرش  ها آنآن جایگاهی ندارند، کناره بگیرند، خواه دیگران 

 (. 31: 3122زیبرا، ) کنند

تواند به فقر، ضعف دانش و مهارت، عدم مشارکت در اجتماع و زندگی  طرد اجتماعی می

ویژگی طرد اجتماعی  ینتر مهم(. 339: 5033شبان، )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه منجر شود 

، وضعیت کم، مسکن نامناسب، جرم مدهای، درآها مهارتاین است که مسائلی مانند بیکاری، ضعف 

و به نحو متقابلی  یابند میبه هم پیوند  -که از ابعاد آن است- نامطلوب سالمت و فروپاشی خانواده

را ایجاد کنند که با سرعت  ترکیب شوند تا چرخه باطلی با هم توانند میو  کنند مییکدیگر را تقویت 

 (. 111: 5002واحد طرد اجتماعی، ) رود میپیش 

ها طرد اجتماعی  در برخی پژوهش .مختلفی درباره طرد اجتماعی انجام شده است های پژوهش

، (5031پاکی و برایان )ها  ، طرد اجتماعی اقلیت(5031؛ بنت، 5031آبرامز و کیلن، )در دوران کودکی 

ساالن ، کهن(5035الیتمن و گود گینگریچ، ؛ 5030یینگ و چای، ؛ 5003 ،مانیال و روتر)طرد مهاجران 

برخی در  .، افراد دارای معلولیت، روستاییان و غیره مورد بررسی قرار گرفته است(5031چن، )

با بررسی ابعاد مختلف ( 2: 5030)ایا کی  اب. ها رابطه طرد اجتماعی و فقر بررسی شده است پژوهش

وابط فقر و طرد اجتماعی مانند فقر درآمدی، محرمیت مادی، طرد از خدمات عمومی، فقدان ر

پذیر به لحاظ طرد اجتماعی، لزوماً به لحاظ  اجتماعی، و مسکن نامناسب نتیجه گرفت جمعیت آسیب

های  ها در مراحل اولیه زندگی بر برخی جنبه همچنین عدم محرومیت. پذیر نیست فقر درآمدی آسیب

بررسی اثر فقر و  نیز در( 192: 5035)بایرام و همکاران . گذارد طرد اجتماعی در زمان کنونی تأثیر می
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رضایت از زندگی بر طرد اجتماعی نتیجه گرفتند که مردم فقیر، افراد با رضایت کمتر از زندگی و افراد 

 . دانند جوان، خودشان را به لحاظ اجتماعی طردشده می

نیز در پژوهشی طولی، زمان و شیوع ازدواج و تشکیل خانواده و ( 53: 5031)پاچمن و همکاران 

در نظر گرفتند و فرض  و استکهلم 3های ادغام اجتماعی مهاجران در آنور ن را شاخصتولد فرزندا

کردند اشخاصی که قادر به یافتن همسر، ازدواج، تشکیل خانواده و داشتن فرزند نیستند، به لحاظ 

 .اجتماعی مطرودند

در پژوهشی، نحوه چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازه طرد ( 3123)غفاری و امیدی 

های  بر اساس یافته. جتماعی را به لحاظ تاریخی و با روش اسنادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادندا

پژوهش، جایگزینی مفهومی طرد اجتماعی به جای فقر بر این استدالل استوار است که مفهوم طرد 

یفی را های حاصل از آن است و ط اجتماعی، مفهومی پویا است که بیانگر فرایندها و نیز موقعیت

دهد که از ابعاد چندگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردار است و گزینه  تشکیل می

تری، خصلت  این مفهوم به صورت مناسب. شود مناسبی برای بررسی تغییرات ساختاری محسوب می

تماعی، ها از مبادالت اج کند که به موجب آن، افراد و گروه چندبعدی سازوکارهایی را آشکار می

مانند و عموماً از طریق تأکید بر  ها و حقوق سازنده همبستگی و هویت اجتماعی دور می فعالیت

های موجود در بافت اجتماعی، اموری فراتر از نابرابری اجتماعی را مورد  مخاطرات حاصل از شکاف

ه است و برای تبیین ها و عقاید مختلفی ارتباط یافت طرد اجتماعی، امروزه با ارزش. دهد توجه قرار می

بر . های مختلفی مانند پارادایم همبستگی، تخصصی شدن و انحصار استفاده شده است آن از پارادایم

های مذکور، طرد اجتماعی مفهومی پیچیده و چندوجهی است که به افراد و جوامع  اساس پارادایم

های اقتصادی و اجتماعی سازی و پیامد شود و بر مسائل نوظهور اجتماعی مانند جهانی مربوط می

های اجتماعی یا نواحی  حاصل از آن و فرایندهایی متمرکز است که به طرد و انزوای افراد، گروه

 (. 19: 3123غفاری و امیدی، )انجامد  می

حمایتی، روابط  های شبکهطرد از در پژوهشی، ( 311: الف 3123)فیروزآبادی و صادقی 

به اعتقاد . در بین زنان سرپرست خانوار بررسی کردنداری را سماجتماعی، مشارکت اجتماعی و نیز شر

                                                
1  Antwerp 
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ای فرایندی با  گردد، بلکه به گونه برنمی ها آنطرد و محرومیت انباشتی زنان به موقعیت کنونی  ها آن

نسلی و با برخی وقایع خاص مرتبط  های فردی، ساختار خویشاوندی، فقر مزمن و بین پیشینه، ویژگی

مل اجتماعی و فرهنگی متعددی در طرد زنان از جریان اصلی اجتماع نقش دارد در ضمن، عوا. است

  .دشوار کند ها آنتواند فرصت خروج از فقر و محرومیت را برای  که می

در پژوهشی دیگر به بررسی تفاوت میزان طرد در میان ( 31: ب 3123)فیروزآبادی و صادقی 

زنان  ها آنبه اعتقاد . پرداختند ها آنت و نوع اقامبر حسب اشتغال سرپرست خانوار زنان  های گروه

های اجتماعی غیررسمی، مشارکتی  فعالیتتری برخوردارند و در  گروهی قوی فقیر از حمایت درون

نان غیرشاغل، از شبکه حمایتی زنان شاغل نسبت به ز. تر نسبت به همتایان مهاجر خود دارند فعال

تر و  ، شعاع حمایتی گستردهها آنفعالیت اقتصادی  وردارند وتری برخ تر و ناهمگون هی قویگرو بین

  .فراهم کرده است ها آنمنابع حمایتی بیشتری را برای 

اعتیاد، طرد اجتماعی »نیز در پژوهشی با عنوان ( 32-3: 3123)صدیق سروستانی و نصراصفهانی 

های جسمی و  د مخدر، ناتوانینتیجه گرفتند که سه عامل اعتیاد به موا« و کارتن خوابی در شهر تهران

خانمانی  کننده ورود افراد به مسیر بی روانی و عدم تطابق با محیط پس از مهاجرت، از عوامل تسهیل

تواند موجب گسست فرد از  های اجتماعی می ای از محرومیت است و عوامل مذکور همراه با پیشینه

 . اجتماع شود

؛ 3133ارشدی و همکاران، )د انجام شده است های روانشناختی نیز درباره طر برخی بررسی

نتیجه ( 3133)برای مثال، ارشدی و همکاران (. 3123؛ یزدخواستی و قاسمی، 3133بیرامی و کورانه، 

فردی  گرفتند که ادراک طردشدگی در محیط کار با رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین

 .رابطه مثبت دارد

ژوهشی در ایران، طرد اجتماعی ناشی از تجرد مورد بررسی قرار نگرفته است تا به حال در هیچ پ

در ضمن، در بررسی حاضر عالوه . های پیشین است و این تفاوت مهم بررسی حاضر با سایر پژوهش

یافته، از مشاهده مشارکتی و زندگی با دختران مذکور به نحوی همدالنه،  سازمان های نیمه بر مصاحبه

 . های پنهان طرد اجتماعی استفاده شده است به الیه برای پی بردن
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 روش پژوهش
جامعه مورد بررسی،  .استوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفته روش پژ در بررسی حاضر،

برخی . در شهرستان رضوانشهر است (واه و دوران گله گن)پشت و نواحی کوهستانی  روستای چکوچه

های  ویژگیبا استخراج  .کنند در نواحی کوهستانی فوق زندگی میهای گرم سال  ساکنان روستا در ماه

به وجود دختران مجرد  شناختی ساکنان روستای فوق از اطالعات موجود در خانه بهداشت، جمعیت

با دختران و  3ماه زندگی و در طی گفتگوهای غیرمستقیم در طی چهار. پی برده شد (و بیشتر سال 10)

 ها آن. شناسایی گردیدموقعیت مکانی مساکن دختران فوق ، به تدریج کورزنان روستایی در جامعه مذ

پژوهش بیان خواهد شد، چندان به حضور در اجتماع، تعامل با  های یافتهبه دالیلی که در بخش 

ایلی به صحبت با تمبه دلیل شرم ناشی از تجرد،  ها آنبرخی از . و دیده شدن گرایش نداشتند ها غریبه

اطالعات  بخشی از .مالقات داشته باشد ها آنبا حتی اجازه ندادند نگارنده ند و برخی نگارنده نداشت

مدت در جامعه و دوستی و تعامل مستمر با سه تن از  با مشاهده مشارکتی طوالنی حاضر بررسی

به ( بعد از شکل گیری اعتماد) ها آنچندین بار حضور در منازل . دختران مذکور حاصل شده است

، همراهی (، دعوت به مهمانیانجام امور کشاورزیمشاهده نحوه پرسی،  احوال)مختلف  یها مناسبت

و  بازارامامزاده، اعیاد، مراسم عزاداری در ماه محرم و صفر، نذری،  های سفرهدر مراسمی مانند  ها آنبا 

وضعیت ، پی بردن به ها آن های ناگفته، شنیدن ها آنرا برای صمیمیت بیشتر با  هایی فرصتغیره 

فوق، به برخی  های موقعیتبا مشاهده مشارکتی در . پدید آورد ها آنزندگی، و نحوه تعامل سایرین با 

آمیز، متعجبانه؛  آمیز، سرزنش های ترحم نگاهشده؛ مانند تبعیض سایرین به گروه طرد مسائل طرد

 .شود میزبان جاری مسائلی که به ندرت بر  ای درگوشی سایرین در مراسم و غیره پی برده شد؛نجواه

های پنهان فراوانی دارد؛ با عزت نفس افراد مرتبط  در واقع، برای بررسی چنین موضوعاتی که الیه

های مورد بررسی،  ای دارد، ارتباط نزدیک و مستمر با نمونه است؛ و جامعه درباره آن حساسیت ویژه

 . ل ضرورت داردو کسب تدریجی و غیرمستقیم اطالعات در حین تعام ها آنزندگی با 

                                                
در حین مطالعه موضوع فوق، بهه طهرد اجتمهاعی    . نگارنده برای بررسی موانع رشد توانمندی دختران و زنان روستایی به جامعه یادشده مراجعه کرده بود.   

بنابراین بررسی درباره این موضوع در زمان مذکور و نیز در مراجعه بعدی به روستا به صورت کهامالً تهدریجی و غیرمسهتقیم    . ددختران مجرد نیز پی برده ش

 . ادامه یافت
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شانزده )از سایر دختران و زنان روستایی سازمان یافته فردی،  های نیمه در مصاحبه، عالوه بر این

در . نیز حین پرسش درباره موضوعاتی دیگر، درباره وضعیت دختران مذکور پرسش شده است( نفر

بلکه ابتدا . پرسش نشده است مستقیم درباره تجرد دختران و پیامدهای ناشی از آن طور بهگاه  واقع، هیچ

دیگر درباره موضوعاتی دیگر مطرح شده و در نیمه بحث، وضعیت دختران مجرد  هایی پرسشهمواره 

حساسیت جامعه درباره تجرد و نامطلوب دانستن آن، مشاهده مشارکتی . مورد بررسی قرار گرفته است

تا  کرد میضوعات دیگر را ایجاب و پرسش تدریجی و غیرمستقیم درباره موضوع، آن هم در لوای مو

اطالعات فوق با روش نظریه . بدین ترتیب، ادامه بررسی در جامعه با مشکل و مقاومت مواجه نشود

 . بنیانی تحلیل شده است
 کنندگان های مشارکت ویژگی(: 1)جدول 

 تعداد مصاحبه  وضعیت تأهل سواد سن شماره

سواد بی 22 3  3 متأهل 

 3 مجرد لیسانس 51 5

 3 مجرد فوق دیپلم 50 1

 5 مجرد اول دبیرستان 32 1

 3 مجرد اول دبیرستان 32 2

 5 مجرد اول دبیرستان 39 2

 3 متأهل راهنمایی 11 9

 5 متأهل دوم ابتدایی 25 2

 3 متأهل دیپلم 53 3

 5 متأهل لیسانس 15 30

 5 مجرد لیسانس 55 33

 5 مجرد پنجم 11 35

لمتأه دوم دبیرستان 12 31  3 

 3 مجرد اول دبیرستان 59 31

 3 متأهل پنجم 11 32

 5 متأهل سیکل 11 32
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 های پژوهش یافته
به دلیل  ها آن. کنند زندگی می( سال و بیشتر 10)در جامعه مورد بررسی، برخی دختران مجرد 

ن مجرد در خصوص دخترا ها آنمسائل برخی از . اند و با مسائلی مواجه هستند عدم ازدواج طرد شده

زیرا معیار سنی مورد قبول جامعه برای ازدواج، حداکثر . سال نیز صادق است 10 – 50واقع در سنین 

  .سال نیز به نوعی در معرض طرد قرار دارند 10-50و دختران  سال است 50

که زیبرا نیز بیان کرده است، برای تعریف طرد باید محیط مرجعی که باعث پیدایش  طور همان

بنابراین، ابتدا پس از (. 50 :3122 زیبرا،)و نیز اشکال مختلف طرد را توضیح داد است ده این طرد ش

، طردشدگانکنونی وضعیت  د موجد طرد اجتماعی در آن،فراین توضیح مختصر درباره محیط جامعه و

تحلیل طرد اجتماعی در بین گروه مذکور  و پیامدهای احساس ها آناد جامعه با روابط سایر افر

 .گردد می

 

 اجتماعی فرایند موجد طرد

از سنین  ،خانواده و اقوام ارزشمندی و اولویت بسیار ازدواج در جامعه مذکور، به نحوی است که

ویژه در گروه مسن و  به برخی افراد. کنند مستمر بر ازدواج تأکید می طور بهچهارده سالگی، سیزده، 

معتقدند ازدواج دختران در  ها آن. زودهنگام دارند میانسال، باورهایی درباره پیامدهای مثبت ازدواج

به اعتقاد . انجامد می ها آن( جسمی، روحی، عاطفی، اخالقی)به سالمتی ( سالگی 32، 31، 31)سنین کم 

 ؛رشدیافته است ؛ به لحاظ فکریسن و سال، از طراوت بیشتری برخوردار است دختر کم، ها آن

توان طوری به تربیت او پرداخت که به لحاظ فکری، اخالقی  یشنوی بیشتری دارد؛ و به آسانی م حرف

بنابراین، میزان بروز اختالف در چنین . ، کامالً به خانواده همسر شباهت یابد3و رویه زندگی

 .بیشتر است اش سن و سال با همسر و خانواده یابد و میزان سازش دختران کم هایی کاهش می خانواده

                                                
در خهانواده   ههای اول زنهدگی،   اکثر زوجین در سال. های زراعی و دامی، مطابق با سلیقه خانواده همسر است داری، انجام فعالیت ترین جنبه آن، خانه مهم    3

 . شنوی، بسیار اهمیت دارد کنند و انطباق با رویه زندگی خانواده همسر و حرف گسترده زندگی می
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 ، همسانی فکری-اند کردهکه در سنین کم ازدواج - رشد همزمان زن و مرد، به دلیل ها آنبه اعتقاد 

 .آید پدید می ها آنهای کمتری میان  بیشتر است، در نتیجه اختالف ها آن
خیلی . هترِ من دوازده سالگی ازدواج کردم، سیزده سالگی بچه زاییدم، هیچ ناراحتی نداشتم، ایرادی نداره، اتفاقاً سالم»

، در خوبدر زایمان . ترِ کنه، کاملِ، هم اینکه بچه طبیعی و سالم عقل رشد کرده، هم حرف گوش میهم . بهترینِ
 «شان ایجاد نمیشه میره جلو، اختالف بین ها آنبا خانواده »(. 3) «گی بهترِ، سیزده، چهارده سالخوبداری، در کارِ خانه شوهر

  (.3) «خواهر، با برادر، غذا، اختالف ندارندگیرند، با بچه، با زندگی، با  زندگی را راحت می»(. 5)

از دالیل دیگر تأکید بر ، هایی برای ازدواج دختران در آینده نگرانی والدین از نبود فرصت 

تحمل افرادی که فرزند دختر دارند، فشار اجتماعی فراوانی را م. ازدواج در سنین نوجوانی است

رباره د های دیگران طعنه ها آن .درباره دختران هستند ها و شایعات نگران گسترش حرف ها آن. شوند می

به منظور یادگیری مهارت، تحصیل  اندرباره عبور و مرور دخترهای مردم  حرفعدم ازدواج دختران و 

، به ازدواج پیدایش این وضعیتوالدین به منظور اجتناب از . کنند آبرویی تلقی می بی راو اشتغال 

در سنین کم تمایل دارند و تا زمان ازدواج او، ( ی اجباریدر مواردی حت)تر دختر  سریع

ها کاهش  کنند تا احتمال بیان این قبیل حرف هایی را در خصوص خروج از خانه اعمال می محدودیت

 . یابد
 (.2)، (1) «برای همین میگن زود ازدواج کن. مانه دیگه دختر از پانزده سالگی که میره باال، میگن دختر من می[ سن]چون »

در ، (1)، دختر فالنی، با یکی حرف میزنه (2) خوب نیست میگن این دختر، (2) زنند اینقدر اینجا پشت سر ما حرف می»
خواهند دختر زودتر از سر خودشان رد کنند تا نگن  می به خاطر همین. حرف در میارن، ها زنه حالی که اصالً حرف نمی

کنند  کنند یا با هم بحث می با هم دعوا می[ ها زن]یا مثالً ، (2)کنند  هل کالغ میها یک کالغ، چ ، زن(1)دختر فالنی اینجورِ 
به خاطر همین، دختر یک کم . زنند ها را بهش می میگن آه ببین خدا چطور سرش میاره، دخترش مونده تو خونه، این حرف

 (.3) «ردم ترشیده شدهه، میگن دختر میکی که بیست سالش میش»(. 1) بزرگ میشه، میخوان زودتر از سر خودشان باز کنند

هاشون میگن ازدواج کن با فالنی، حتی اگر سنش  گذاره، به همین خاطر، بعضی روی پدر و مادرها تأثیر می ها این حرف»
بینیم  کنیم، می زنند، حرف ناحق مثل اینکه میگه آب اینجا ریخت، بعد نگاه می خدا نترسند، حرف ناحق می»(. 1) «کم باشه

 (. 2) «خواستند ازدواج کنند، به اجبار خانواده شوهر کردند ها هستند که نمی بعضی»(. 5) «که نریخته، همین جا هستآب 

کنند با بیان پاسخ منفی به خواستگار، ممکن است خواستگار از دختر  در ضمن، والدین گمان می

بیندازد؛ ضعفی را به او نسبت هایی غیرواقعی به خطر  کینه به دل گیرد؛ آبروی دختر را با بیان حرف

 .دهد یا اینکه مردم شایعاتی را درباره دختر بگویند
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دختر خوبی [ میگن. ]زنند پشت سر آن دختر حرف می[ خواستگار]مثالً دخترِ خواستگار داره، مامان باباش دختر نمیدن، »
ری که پس»(. 2) «که اصالً این طور نیست پسر داره، بیرون میره باهاش، در حالی نیست، بابا و مامانش مشکل دارن، دوست

ترسم به  شود، می می تراشی دشمن ن ندادی،چرا دخترت به م[ گوید می]، دشمن من میشه، جواب رد شنید، دشمن من است
 (.  3)« گناه است جواب رد به خواستگار. آبروی دخترم را بِدار. خدایا دخترم دشمن داره خدا،

دچار شوند؛ نگرانی از  دختران مذکورنیز به وضعیت  شان دختراناز اینکه ها  خانوادهنگرانی 

فراوان جامعه برای ازدواج با دختران  ؛ تمایل(آبرویی بی)انحراف دختر  افزایش سن دختران؛ نگرانی از

پذیر،  های فقیر و آسیب خانوادهنوجوان؛ تمایل فراوان برخی دختران نوجوان برای ازدواج، ضعف مالی 

 .  ل مؤثر بر ازدواج دختران در سنین نوجوانی استهمگی از عوام
تا وقتی درس میخونه میگن مشغولِ درسِ، اما اگر ترک تحصیل کرد، باید سریع ازدواج کنه، اگر مدت زیاد بگذره، میگن »

های بد کشیده  میگن اگر دختر بمانه، به چیزهای بد فکر میکنه، به راه»(. 2) «معلوم نیست دخترِ تا حاال سالم مانده یا نه
ازدواج  ترها جوانپسرها هم نظرشان اینِ که با (.... 2)، (1) «کنند هفده که بگذره، بیشتر اینطوری فکر می[ سن]میشه، از 

این نگرانی هست که کی » (.1) «به پایین باشه 50ری را بگیرم که سالشِ، میگه من حتماً باید دخت 12مثالً پسری که . کنند
رفته بود دختر شانزده ساله برای برادرش در نظر ... »(. 30) «، یک وقت منحرف نَشَن، آبروریزی نشهمیخواد آن را بگیره

اینجا پسر چهل ساله هست که دختر بیست ساله گرفته، »(. 35) «آخر سر دختر بیست و دو ساله برایش گرفت. گرفته بود
میگه اوه بیست و دو سال، این که . گن بیست و دو سالپرسه دخترِ چند سالشِ، می مثالً یکی میخواد بره خواستگاری، می

خواست ازدواج کنه، ولی پدر و مادر گفتند نه، زودِ، بعد  می[ چهارده ساله]ای بود که دخترش  خانواده»(. 2) «دیگه پیر شده
(. 33) «ر دادند به پسرِای نداشتند، دخت اش چاره ، بعد خانواده[کنم فرار می]دخترِ گفت یا من به اون میدین یا باهاش میرم 

ها به  چون این خانواده. بیشترِ[ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی]ها  ازدواج دخترها تو سن کم، تو این نوع خانواده»
هایی که  توانند لباس شان حل میشه، می کنند با ازدواج مشکالت لحاظ مالی بیشتر در مضیقه هستند، دخترانشان فکر می

 .«دانند بعد ازدواج، یک سری مسائل دیگه پیش میاد، مسئولیت زندگی میفته روی دوششان د، دیگه نمیدوست دارند بخرن

سالگی تأکید  32، 39در وضعیتی که به دالیل فوق، در جامعه بر ازدواج دختران در سنین قبل از 

به  ها آنگاهی . ستسال و بیشتر رسیده ا 10به  ها آنو سن  اند نکردهای به دالیلی ازدواج  ه، عدشود می

ه شهر برای کار از اند که مهاجرت پسران روستا ب ، ازدواج نکردهدلیل نبود خواستگاری مقبول

اطراف، برخی روستایی نواحی  در روستای مذکور ودر حال حاضر نیز . است ترین دالیل آن عمده

ند و برای کار به کن اول یا دوم دبیرستان ترک تحصیل میسال پسران، در سال سوم راهنمایی یا 

 . روند شهرهایی مانند تهران، قزوین، کرج و غیره می
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گاهی تحصیل دختران در مقطع دبیرستان یا یادگیری مهارتی خاص به منظور اشتغال که همگی 

یعنی زمان -ی گذشته اه زماندر . شده است ها آنمستلزم ورود به شهر بوده، موجب عدم ازدواج 

خروج دختر از روستا و مراجعه به شهر به منظور ادامه تحصیل  -ران فوقنوجوانی و آغاز جوانی دخت

بدیهی است که در چنین شرایطی، دید نامطلوبی به . یا یادگیری مهارت شغلی، بسیار ناپسند بوده است

 . بیان شده است ها آندختران فوق وجود داشته و شایعاتی نیز درباره 

 32، 31ر مقبول جامعه یعنی و گذر از معیا-افزایش سن ، ها آنعامل مؤثر دیگر بر عدم ازدواج 

 31، 31ی مورد قبول جامعه معیار سن ،در پانزده یا بیست سال گذشته و قبل آن. بوده است -سالگی

در حال . سالگی، به معنی کاهش قطعی فرصت برای ازدواج دختر بوده است 32بوده و گذر از سالگی 

 .سال است 50در انتخاب دختران برای ازدواج،  حاضر، معیار سنی مورد قبول جامعه

. ، به دالیلی ازدواج دختر و پسر انجام نشده استخواستگاری گاهی نیز بعد از برگزاری جلسه

در این وضعیت، به سرعت شایعاتی درباره دختر مذکور گفته شده و شانس ازدواج او با فردی دیگر 

عامل بسیار مهمی در تجرد دختران فوق  ،ایعات مردمها و ش حرف. در آینده، بسیار کاهش یافته است

. در حال حاضر نیز این وضعیت وجود دارد. گردد است و گاهی مانع ازدواج دختری تا پایان عمر می

برگزار نشود، شایعاتی درباره عدم  بعداگر بعد از برگزاری جلسه خواستگاری، به هر دلیلی جلسه 

 . شود صالحیت دختر بیان می
خوبِ از این نظر که تو . وستا خیلی کوچکِ و یک حرفی زود به گوش همه میرسه، این هم خوبِ و هم بدمحیط ر»

کنند، از این نظر هم بدِ که بعضی  فهمند و به هم کمک می ای کسی فوت کنه یا دعوا بشه یا دزد حمله کنه، همه می خانواده
خوره،  کنه یا خواستگاری میاد و نزدیک ازدواج به هم می اهی میای کسی اشتب اگر تو خانواده. چیزها را نباید همه بدانند

گذرند، میگن که حتماً دخترِ  همه حرف در میارن و این واسه خانواده، مایه ننگ محسوب میشه و ساده از این مسئله نمی
« اری برای دختر نیایدهیچ خواستگ ها شاید تا چند سال بعد یا تا ابد همین حرفبه خاطر . ایرادی داشته که به هم خورده

(33). 

ای خانواده دختر نیز در عدم ازدواج دختران و در نتیجه طرد با یکی از اعض شخصیکدورت 

ثروت خانواده، قدرت و نفوذ اجتماعی خانواده نیز مهم عوامل دیگری مانند زیبایی، . مؤثر است ها آن

ز گذر از معیار سنی مورد قبول ای متمکن است، تا قبل ا بدیهی است دختری که از خانواده .است

 . شود میموجبات ازدواج او فراهم  ،جامعه
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 (سال و بیشتر 13)طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد (: 1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها آنوضعیت کنونی طردشدگان و پیامدهای طرد 

مذکور در مراسمی  اگر دختران. شود تران روستایی یاد میبرای عبرت سایر دخاز دختران مجرد 

های  یا هر تجمع دیگری حضور داشته باشند، نگاه ، پخت نذریهای نذری از قبیل عروسی، عزا، سفره

 

علی شرایط  
نبود خواستگاری  ●

 مناسب

مهاجرت پسران از  ●

روستا برای کار در 

  شهر

ادامه تحصیل یا  ●

 یادگیری مهارت

گذر از )سن باال  ●

 (سالگی 32، 31

بر هم خوردن  ●

 ازدواج با فردی دیگر

 حرف مردم ●

 

 

 راهبردها
 عبرت سایرین ●

 ها آنها معطوف  نگاه ●

 نما شدن انگشت ●

 حرف مردم ●

 ترحم اقوام و دوستان ●

نذر و دعای اقوام و دوستان  ●

 دختران

نگرانی والدین، اقوام و  ●

 ز آیندهدختران ا

نگرانی و ناراحتی والدین،  ●

 اقوام و دختران از حرف مردم

شرم والدین، اقوام و  ●

 دختران

تبعیض بین دختران متأهل و  ●

 مجرد

وابستگی به والدین یا سایر  ●

 اعضای خانواده

 احساس تنهایی ●

 ترس ●

 انتظار ●

از  ها خانوادهنگرانی سایر  ●

 آینده دختران نوجوان خود

 
 

 

هاپیامد  

 انزوا ●

 افسردگی ●

 غبطه ●
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 رنج ●

 لطمه به عزت نفس ●

 ضعف اعتماد به نفس ●

 پیری زودرس ●

 سرزنش از سوی والدین ●

 پشیمانی ●

 سرزنش خود ●

 عدم امکان خروج از منزل ●

اجبار برخی والدین به ازدواج  ●

دختران مذکور با مردی مسن یا 

بسیار جوانتر، متأهل، معتاد و 

 یرهغ

تمایل برخی والدین به ازدواج  ●

زودهنگام دختران نوجوان خود 

به منظور پیشگیری از وضعیت 

 مذکور

 

 
 
 
 

 زمینه

روستای چکوچه  ●

 پشت

میزان، شدت، دوره  ●

 زمانی

 گر شرایط مداخله

کوچک بودن  ●

 محیط زندگی

سطح آگاهی  ●

 جامعه

  

 
 

 پدیده
 

تجرد و طرد  ●

اجتماعی دختران 

 روستایی
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برخی زنان، به ویژه زنان مسن، . خواهد بود ها آنمعطوف ( آمیز، متعجبانه آمیز، سرزنش ترحم)سایرین 

. 3دهند را به یکدیگر نشان می ها آنه، ای با انگشت اشار حتی عده. نگرند می ها آنبا تعجب فراوان به 

(. 532: 3123ریتزر، )« اعتباری داغ بی»این وضعیت به وضعیتی شباهت دارد که گافمن از آن با عنوان 

به ندرت  ها آن. شود وضعیت فوق، موجب عدم حضور یا حضور کم دختران در اجتماع می. کند یاد می

 . شوند مشاهده می 5کنار درب منزلو ، های روستا هها و کوچ جادهدر اجتماعات و مراسم روستا، 
این خوبه که خبر از احوال هم دارند، ولی کار . روستا یک خوبی داره و آن اینِ که تو روستا، خبر از احوال همدیگه دارند»

، میگن ازدواج زنند مردم حرف می»(. 5) «مانده، خیلی بدِ[ خانه]که دختر آنجا [ دیدگاه] به کار هم هم دارند، آن دیدی
فالنی امکانات زندگی داره، ولی شوهر نکرده، ببین . زنند، میگن فالنی را ببین مردم برای دخترانشان مثال می»(. 1) «نکرده

ها هم خیلی خواستگار داشتند،  ماندند، این[ تو خانه]پسند بودند،  میگن سخت»(. 5) «نمونه میارن، خیلی بدِ. چطوری شد
 (.1) «[نشوید ها آنتا مانند ]ماندند، شما خواستگار رد نکنید [ تو خانه]ند، لگد زد[ به بختشان]

کمتر وارد اجتماع میشن، کمتر بیرون میرن، مثالً دخترهای هم سن و سال ما بیشتر سر .... اند معذباز خانه بیرون نمیرن، »
های  وارد شهر شاید بشن، اما تو مراسم»( .... 5) «کمتر ها آنشاید بمانند، صحبت کنند با دوستانشان، ولی [ در منزل]دروازه 

 (.1) «های عروسی، جشنی باشه، کمتر میرن کنند، مثالً مراسم روستا خیلی کمتر شرکت می

ای با خانواده دختران  اگر کدورتی بین خانواده. گویند برخی شایعاتی درباره دختران مذکور می

، از شدت بیشتری شان و تمسخر و تحقیر انوادهخمذکور پدید آید، بدگویی درباره دختران فوق و 

، یکی از های فوق آغاز شود شنیده شد که اگر جر و بحثی بین خانواده حتی. شود برخوردار می

در واقع، عدم ازدواج  .کند ها با کنایه و طعنه درباره عدم ازدواج دختر خانواده دیگر صحبت می خانواده

 .کند شان را در جامعه فراهم می ش خانوادهدختران مذکور، موجبات تحقیر و سرزن
کنند میگن آه ببین خدا چطور سَرش میاره، دخترش مونده تو خانه، این  کنند یا با هم بحث می یا مثالً با هم دعوا می»

 پدر و مادرها به همین خاطر ناراحت میشن از اینکه دختری خواستگار نداره یا به دختر میگن. زنند ها را بهش می حرف
و ( 1) «بیخود نیست دخترت تو خونه مانده. موند تو اگر آدم خوبی بودی که دخترت خونه نمی»(. 1) «کسی تو رو نمیخواد

ست، کارهای خانه را انجام میده، همینطوری دیگه  گیره، بزرگِ هم خونه یاد می... دو تا خواهرند، یکی میره کالس »(. 2)
 (.1)و ( 5) «تو خونه موند». (32) «ماندند، حدود چهل و پنج سالشونِ

                                                
 .بوس، مراسم سفره نذری، و عروسی داشته است برگرفته از مشاهدات نگارنده که در همراهی با دختران مذکور در مسجد، امامزاده، مینی  3

 .آید ه گرد برای فروش کاال به روستا میعصرها یا زمانی که فروشنده دور  5
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جمله مشهور و کلیدی سایر مردم درباره دختران مذکور است که برای  «تو خونه موند»عبارت 

شرم، ضعف ، ان یادشده، لطمه به عزت نفسدختر انزوای .ها، بسیار ناخوشایند است برخی خانواده

، از پیامدهای وضعیت مذکور ، افسردگی، سرزنش از سوی والدین، و سرزش خوداعتماد به نفس، رنج

 .است

ختران، تر این قبیل د برای ازدواج سریع ها آن. کنند ترحم می ها آناقوام و دوستان دختران فوق، به 

ها و اقوام  خانواده. 3شود در مراسم سفره نذری، توجه خاصی به دختران فوق می. کنند دعا و نذر می

والدین، عدم ازدواج دخترشان  های ، یکی از رنجدر واقع هستند ها آندختران فوق، بسیار نگران آینده 

، مشکالت ناشی از تنهایی و عدم (سرپناه و تأمین معیشت)در آینده  ها آننحوه گذران زندگی . است

ها و اقوام دختران از  یکی دیگر از مسائل، نگرانی خانواده .کننده است تشکیل خانواده، از موارد نگران

را به دختران خود انتقال  ها آنشوند،  های مردم مطلع می والدین از حرفوقتی . حرف مردم است

شرم والدین و اقوام در برابر سایرین را دختران به خوبی . پردازند می ها آنبیشتر به سرزنش  دهند و می

والدین مذکور به دلیل . افزاید می ها آنو این وضعیت نیز بر شرم و نارضایتی بیشتر  کنند احساس می

تر،  جوانگرانی و ناراحتی از حرف مردم و شرم بسیار، گاهی دختر را به ازدواج با مردی مسن، بسیار ن

 .کنند مجبور می متأهل یا معتاد و غیره
پدر مادرهاشون هم اگر چیزی میگن به . اند، بیشترین رنجشان، حرف مردمِ، بیشتر حرفِ مردم این دخترهایی که تو خونه»

امداد کمیته ) 5«تر نباشد عروس حداکثر بیش از پنج سال از داماد بزرگ»(. 9) «زنند م زیاد حرف میخاطر حرف مردمِ، مرد

 (.3135رضوانشهر، ( ره)امام خمینی 

ی طور به. شوند عالوه بر این، والدین و اقوام، بین دختران فوق با دختران متأهل تبعیض قائل می 

بیشتر افتخار  ها آنهستند و به  ها آند، مشتاق به دیدار گذارن که به دختران متأهل، بیشتر احترام می

  .کنند بیشتر احساس تنهایی میمجرد در چنین وضعیتی، دختران . کنند می

                                                
در چند سفره نذری، مشاهده شد که در پایان مراسم، پارچه مذکور را به سر و صورت . شود ای سبزرنگ، روی سفره پهن می در مراسم سفره، پارچه  3

رنج ناشی از شرم، تنهایی، نگرانی، لطمه به عزت نفس سال در چنین لحظاتی، شاید بیانگر  10های دختران مجرد باالتر از  اشک. زنند دختران مذکور می

 .در آینده ازدواجی موفق داشته باشند ها آنشود تا  پارچه مذکور به سر و صورت دختران مجرد نوجوان نیز زده می. باشد

  .است( ره)از شرایط اعطای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی   5
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عالوه بر مسئولیت  ها آن. کنند مسن خود زندگی میعمدتاً همراه با والدین این دسته از دختران 

ی، باید رایی از مهمانان، زراعت و دامداررسیدگی به والدین مسن، انجام همه کارهای خانه، پذی

ندارند و به تدریج، دچار  و تفریح فرصتی برای شادی ها آن. والدین را نیز تحمل کنند های سرزنش

 .شوند رخوت، سکون و افسردگی می
ب همه خوب کار خونه هست یا مامانش مریضِ، خو»(. 1) «و خونه، همه چیز روی دوش اونِ[ شالیزار]کار دام و بجار »

  (.2) «چرخه شان نمی کارها روی دوش آنِ دیگه، اگر خونه نباشه، خونه

گاه موفق به  کنند و در صورت تداوم وضعیت مذکور، هیچ به شدت احساس تنهایی می ها آن

دشوارتر از  ها آنبدیهی است در دوران کهنسالی، تحمل تنهایی برای . تشکیل خانواده نخواهند شد

 . گذشته خواهد بود
خدای نکرده، مریض باشند، کسی را ندارند، بچه حتماً باید . عصایی ندارند. نسلی ندارند، نسل نداشته باشند، خوب نیست»

در . باشه، بچه یک آب میده دستش، دارو میده دستش، عصای دستشِ، او را میبره دستشویی، بره چشمه یک آب بیاره
کنه، دشمن که عصای دست  ه بچه استفاده کنه، دشمن استفاده میکشه، پولی در میاره، به جای اینک زندگی زحمت می

 (. 3) «نسل نکنه نیست، خدا هیچ کس را بی

از  ها آن. برخوردارند( عمدتاً حمایت عاطفی)از حمایت شبکه درون گروهی دختران مذکور 

و  حفظ پیوندهای قومی. کنند اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان حمایت عاطفی دریافت می

معیشت و . در بین افراد تالشی بسیار اهمیت دارداز یکدیگر عاطفی خویشاوندی و حمایت 

توسط برادر  ها آنهای مالی و مادی نیز در وهله اول توسط والدین و در صورت از دست دادن  حمایت

 . شود تأمین می
ها هم تنهایند، یا اگر با  دارد، بعضی را نگه می ها آن دارند، مثالً داداش و زن داداش، نگه می[ را ها آن]شان،  ها خانواده بعضی»

توانند درآمدی داشته  دارند، چهل سال دیگه خیلی سنِ، برای خودشان نمی را نگه نمی ها آنفامیل هستند، آن جور که باید 
 (.32) «گیرند بمیره، دیگه آن مستمری نمی فعالً حقوق باباشون هست، اما مادرش»(. 32) «باشند، مشکل دارند

 (.5) «ولی فقط تا وقتی مادر زنده باشه. هاشون، باباشون کارمند بوده، فوت شده، حقوق دارند بعضی»

دارند تا از آن امرار معاش کنند، ولی به هر حال برای  3برخی دختران عمدتاً قطعه زمین کوچکی

به تنهایی زندگی دخترانی که همراه با مادر مسن خود یا . کشت آن به سرمایه و کمک نیاز است

                                                
 .گیرند ها برای دختران خود ارث در نظر می فقط عده معدودی از خانواده. شود برای دختران ارث در نظر گرفته نمی عمدتاً در جامعه مذکور،   
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مردانه یا تعمیرات منزل، ترجیحاً از خویشاوندان نزدیک  3کنند، برای انجام کارهای دامی و زراعی می

به فرد )گیرند و با پرداخت مبلغی  یا افراد مورد اعتماد و معرفی شده از طرف خویشاوندان کمک می

. کنند را جبران می ها آنکمک ( ندانبه خویشاو)های دامی و زراعی  یا اعطای فرآورده( مورد اعتماد

اگر برای مثال،  .کند می دشوار ها آننبود سرپرست مرد، گذران زندگی را برای  بااین حال، در مجموع،

نگرانی و های روستا باشد و چند دام نیز در طویله نگهداری شود،  خانه، کنار جاده و دور از سایر خانه

  .5داردوجود ترس از دزد، به ویژه هنگام شب 
... شب، از کجا مطمئن باشم به یک تاکسی زنگ بزنم بیاد، چطور اطمینان کنم؟ من زنم،  نیمه 5مریض بشه، ... یک وقت »

یک وقت .... توانم به مردِ نامحرم هم بگم که اون باال ببره نمی. هم زنِ، اگر مریض بشه، خودم چطور او را از پله باال ببرم
یت فشرده، فرصت نان پختن نداری، شوهر باشه، بچه باشه، میره نان میخره، شوهر سر راه نان هست که مهمان داری، کارها

ل بدیم، برای ما چون تو خونه مرد نداریم، برای همه چی باید کارگر بگیریم، پو.... ات است میخره، شوهر کمک دست
 (.35)« پاشی بجار، درو ، کودپاشی، سمدرست کردن مرز

ز حوزه خانواده و خویشاوندی، چند کالس در مدرسه، و به ندرت حوزه دختران یادشده به ج

گردد و  در خانه سپری می ها آنعمده وقت . اند همسایگی، فضای اجتماعی دیگری را تجربه نکرده

اگر به جز فعالیت زراعی و دامی شغل دیگری داشته باشند، عمدتاً . شود صرف انجام کارهای خانه می

ضمن، در خصوص خروج دختران از خانه در . شود ز در خانه انجام مین نیخیاطی است که آ

برای این دسته از دختران، بسیار  احتمال بیان شایعاتی. های فرهنگی فراوانی وجود دارد محدودیت

حتی برای نوشیدن چای و گفتگویی مختصر به منزل همسایه  ها آن. بیشتر از سایر دختران است

صرفاً زمانی در جامعه پذیرفته شده است که شاغل ( به تنهایی)منزل  خروج دختران از. روند نمی

برای مثال یادگیری مهارت، بازار، )به تنهایی بیرون روند  ها آناگر ضرورتی ایجاب کند که  .1باشند

حتی فرد شاغل نیز این نگرانی را . بگویند ها آنهمواره نگران هستند که مردم شایعاتی درباره ( مهمانی

بدین ترتیب، . روند انواده و اقوام از منزل بیرون میصرفاً همراه مادر یا سایر اعضای خ دختران. دارد

                                                
پاشی،  ، ترمیم مرزهای شالیزار، کودپاشی، سم(مسطح کردن شالیزار بعد از شخم)کارهای زراعی مردانه عبارت است از شخم زدن زمین، پیشکاول  3

   .کوبی و غیره های شلتوک، خرمن ی مختلف، حمل کیسهها زماندر آبیاری شالیزار 

 . ای اقامت کرده است نگارنده سه شب در چنین خانواده   5

 . در بین دختران سی سال و بیشتر، بسیار اندک بود ها آنکه تعداد    1
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و در نتیجه از برخی  گروهی هستند خارج از شبکه درونپیوند بین گروهی با افرادی  فاقد ها آن

 . اند محروم ها حمایت
  (.1)« خانه بیرون بیان، براشون حرف درمیارناگر از . های مردمِ یک دلیل دیگه که از خانه بیرون نمیان، حرف»

، لطمه به عزت نفس، ضعف اعتماد به نفس و افسردگی در بین غبطه به افراد متأهل، رنج 

احتمال . دختران مذکور بیشتر شایع است که با توجه به مطالب مذکور، دالیل آن کامالً مشخص است

ها در دختران مذکور،  ت درمان برخی بیماریهای جسمی یا شدت و طول مد ابتالء به برخی بیماری

پیری  عالوه بر این،. استپذیرتر  در مقایسه با دختران دیگر آسیب ها آنزیرا روحیه . بسیار بیشتر است

زودرس نیز در دختران مذکور به نحو بارزی مشهود است که با توجه به وضعیت یادشده، دالیل آن 

به دلیل مشکالت ناشی از تجرد،  ها آن. کنند اس پشیمانی می، احسها آنبرخی از  .کامالً بارز است

ی گذشته، پشیمان هستند و خود را اه زمانگاهی از بیان پاسخ منفی به خواستگاری نامناسب در 

 .کنند سرزنش می
من  من هم به بخت خودم لگد زدم، سنم کم بود، ده سالم بود که برادرشوهر خواهرم آمد خواستگاریم، پانزده سال از»

همان موقع، یکی دو تای دیگه هم آمدند که نرفته بودند سربازی، . فهمیدم تر بود، خوب من آن موقع بچه بودم، نمی بزرگ
 (.35) «اش پرجمعیت بود، ترسیدم برم تو آن خانواده، کار خانه و مزرعه هم زیاد داشتند خانواده ها آنیکی از 

از خود ازدواج  تر جوانزیاد، با مردی بسیار مسن یا  به دلیل فشار اجتماعی بسیار ها آنبرخی از  

شود، اما مشکالت دیگری به دلیل  بدین ترتیب، ظاهراً مشکالت ناشی از عدم ازدواج حل می. کنند می

 . دهد رخ می ها آناختالف سنی فراوان میان 
 12سالشِ، ولی دخترِ  51، 55سربازِ، سالش، پسرِ  10-12حدود [ دختر]یک همسایه داریم، کارمندِ، تازگی ازدواج کرده، »

 (. 31) «دخترِ سنش خیلی باالست. سال سن داره، قرارداد کردند، تمام شد 10یا 

های دیگر با مشاهده وضعیت دختران مذکور، در خصوص ازدواج و وضعیت زندگی  خانواده

یشگیری از بروز چنین برای پ ها آنبنابراین، برخی از . شوند دختران نوجوان خود در آینده نگران می

دارند و حتی در ( سالگی 31-31در سنین )وضعیتی، تمایل بسیاری به ازدواج زودهنگام دختران خود 
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برخی موارد، به ازدواج دختران نوجوان خود با مردانی نامناسب مانند افرادی معتاد، بیکار و غیره 

 . 1دهند که پیامدهای منفی دارد رضایت می

فوق  وضعیتتر و سطح آگاهی جامعه کمتر باشد،  ختران مذکور، کوچکهر چه محیط زندگی د

هایی مانند میزان، شدت و  پدیده طرد اجتماعی دختران روستایی از ویژگی. شود نیز بیشتر مشاهده می

 ها آنهای  بررسی، نگرشهای فرهنگی جامعه مورد  با توجه به ارزش. برخوردار است نیز دوره زمانی

سن ازدواج، ممکن است در آینده، این پدیده از میزان و شدت بیشتری برخوردار درباره دختران و 

گرایش به . التحصیالن دانشگاه مشاهده گردد البته با این تفاوت که پدیده فوق، عمدتاً در بین فارغ. شود

به تأخیر  ی گذشته افزایش یافته است که خود درها صیل دختران در دانشگاه در مقایسه با سالتح

 . ای بزرگتر و غیره مؤثر است دختران به جامعهگسترش برخی شایعات به دلیل ورود فتادن ازدواج، ا

 

 گیری نتیجه
شود و  ین مؤلفه توانمندی اجتماعی زنان محسوب میتر مهمدر جامعه مورد بررسی، ازدواج 

. شوند طرد می افرادی که از این هنجار تبعیت نکنند، به شدت تحت تأثیر نهادهای غیررسمی جامعه

برای عبرت سایر  ها آناز . مسائلی در نتیجه تجرد و به تبع آن، طرد دختران یادشده پدید آمده است

حم، نذر و تر. ستها آنآمیز و شایعات معطوف  های طعنه حرفو  ها نگاه؛ شود میدختران نوجوان یاد 

نگرانی و ناراحتی والدین، اقوام و نگرانی والدین، اقوام و دختران از آینده؛ دعای اقوام و دوستان؛ 

به والدین یا سایر  ها آندختران از حرف مردم؛ تبعیض بین دختران متأهل و مجرد؛ وابستگی معیشت 

مورد مشاهده در وضعیت کنونی  های پدیده س؛ و انتظارتر شرم؛ احساس تنهایی؛ یک؛خویشاوندان نزد

با سایر افراد ضعیف روابط اجتماعی  انزوا،، بیماری جسمی، آن افسردگی، رنج است که پیامدهای

ضور اجتماع به منظور ح؛ ضعف مشارکت در (اوندانخویش خارج از دایره خانواده و)ماع محلی اجت

عالوه بر تجرد و طرد  ها آن .یادگیری مهارت و گذران اوقات فراغت است در مراسم ده، اشتغال،

                                                
هایی مانند شرم، افسردگی، پیشمانی، غبطهه، سهرزنش خهود و     همقول. ها، پیامد چندین وضعیت و برخی صرفاً پیامد یک وضعیت خاص است برخی مقوله   

 .های مذکور است در نهایت، بیماری جسمانی پیامد بسیاری از وضعیت
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در نتیجه وابستگی  حرومیت مانند فقر درآمدی واجتماعی و مسائل ناشی از آن، دچار سایر اشکال م

مینان درباره آینده هستند که بیانگر چندبعدی بودن پدیده طرد عدم اطو سوادی،  به دیگران، کم

 .اجتماعی است

بررسی  های یافتهبا  ، مشابهبرخی ابعاد طرد اجتماعی دخترانهای پژوهش حاضر درباره  یافته

های  ی که در جامعه مذکور نیز دختران طرد از شبکهطور به. است( االف 3123)فیروزآبادی و صادقی 

گروهی، طرد از مشارکت اجتماعی، شرمساری اجتماعی، شرم حضور در جمع و  گروهی و برون درون

خانمانی یا بدخانمانی، و  اما طرد ناشی از بی. کنند آمیز یا طردکننده را تجربه می مشاهده رفتارهای طعنه

نان سرپرست خانوار که در بررسی فیروزآبادی و صادقی در بین ز-ایت نهادی طرد ناشی از حم

خانمانی یا  ، تجربه نکردن بیمالحظه نگردید که دلیل آن در جامعه مورد بررسی -مشاهده گردید

مجرد حمایت نهادی از دختران  ،در حال حاضر ،در ضمن. بدخانمانی در بین دختران مذکور است

 . وجود نداردر کشور د واقع در سنین باال

. ستها آنعمده عامل طرد زنان، فقر ( االف 3123)در جامعه مورد بررسی فیروزآبادی و صادقی 

با هر میزان تحصیالت، ثروت و حتی در  ها آن. کنند اما دختران یادشده به دلیل تجرد، طرد را تجربه می

زیرا ازدواج . شوند د محسوب میاند، مطرو صورت برخورداری از شغل، تا زمانی که ازدواج نکرده

شود و امکان ادغام فرد مجرد در جریان عادی  ین مؤلفه توانمندی زنان در زندگی محسوب میتر مهم

 .زندگی اجتماعی مهیا نیست

را به رسمیت  ها آندر صورت اشتغال، پیوندهای بین گروهی ضعیفی دارند و جامعه  ها آن

است که در ( 333: ب 3123)های پژوهش فیروزآبادی و صادقی  هاین یافته، مغایر با یافت. شناسد نمی

را از حمایت، شعاع  ها آنشان شده و  گروهی آن فعالیت زنان در بازار کار موجب تقویت پیوندهای بین

سو با بررسی فیروزآبادی و  هم. تر و منابع حمایتی بیشتری برخوردار کرده است حمایتی گسترده

در مطالعه  مؤثر نبوده که ها آنتغال دختران در افزایش روابط اجتماعی ، اش(335: ب 3123)صادقی 

در روابط اجتماعی و در بررسی  ها آنمذکور، عواملی مانند جنسیت، بیوه بودن، و موقعیت پیچیده 

  .مؤثر بوده است ها آنحاضر، عدم ازدواج دختران بر محدودیت روابط اجتماعی 
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ریشه دارد و ( باورها)روستایی  جامعهادهای غیررسمی در نهطرد اجتماعی دختران یادشده 

تجرد در تبدیل ت روابط چهره به چهره و غیررسمی در جامعه مذکور حاکمی کوچکی محیط زندگی و

خویشاوندی در شهرها که روابط در حالی که در . استین مسئله دختران مذکور بسیار مؤثر تر مهمبه 

مبدل شده است، حداقل بار روانی  3غیرشخصی عمدتاً به نوعروابط وجود ندارد و  حد بسیار زیادی

شهر در ( سال و بیشتر 10)البته این بدان معنا نیست که دختران مجرد . این موضوع کمرنگ شده است

چندان  جامعدر م ها آنبه هر حال به دلیل غلبه روابط غیرشخصی در شهر،  اما. ندبا مسائلی مواجه نیست

  .شود محسوب نمی ها آنجرد مسأله اصلی زندگی بسیاری از ند و تمورد توجه نیست

 

 پیشنهادهای پژوهش
آمیز، ترحم، گسترش شایعات و غیره به ضعف  آمیز، و طعنه ها و کالم تحقیرآمیز، سرزنش نگاه

به منظور تغییر نگرش  هایی آموزش. انجامد اعتماد به نفس، شرم و انزوای بیشتر دختران مذکور می

 در جامعه فراهم شود، ها آنذب تا زمینه و بستر جضرورت دارد گروه جمعیتی جدید  جامعه به این

های مختلف زندگی  های جمعیتی در حوزه نیز همانند سایر گروه ها آنکاهش یابد و  ها آنان طرد میز

 . در اجتماع محلی مشارکت داشته باشند

های برادر  ارند یا از حمایتد( والدین)گرچه برخی از دختران مذکور در حال حاضر سرپرست 

در ضمن، با از دست دادن حامیان . زند لطمه می ها آنبرخوردارند، اما این وابستگی به عزت نفس 

سواد، فاقد شغل و  دختران مجرد به ویژه آن دسته از دختران کم. افتد به خطر می ها آنمذکور، معیشت 

با یادگیری  ها آن. ضرورت دارد ها آنسازی و بیمه توانمند. درآمد نیازمند توجه نهادهای حمایتی هستند

توانند از عهده تأمین معاش خود  اندازی کسب و کار می مهارت و برخورداری از امکانات الزم برای راه

 . برآیند و از وابستگی رهایی یابند

پیشنهاد . نیز چندان مشهود نیست ها آنهای جمعیتی دیگری نیز وجود دارد که طرد  گروه

 . های مذکور مورد بررسی قرار گیرد های آتی طرد گروه گردد در پژوهش می

                                                
1  Impersonal 
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