
  
 

 

بررسي موردي عوامل اجتماعي : داغ ننگ و هويت اجتماعي

داغ ننگ زننده بر افراد داراي معلوليت جسماني آشكار در 

  شهر رشت
  3منصور موقر نربين، 2اكبر پيري ،1حميد عباداللهي

  12/4/90:تاريخ پذيرش  29/6/89:تاريخ دريافت

  چكيده
نگ همچون خصيصه لكه دار كننده و بي ارزش كننده هويت اجتماعي است كه افراد داراي داغ ن

اين تحقيق تجارب و نگرش هاي . معلوليت در زندگي روزمره با آن دست و پنجه نرم مي كنند
رشت زندگي مي كنند را توصيف  هشت نفر از افراد داراي معلوليت جسماني آشكار كه در شهر

از مصاحبه هايي كه با اين افراد انجام شد، شركت كننده ها بينشهايي را در  در يك سري. مي كند
مضاميني كه نشان دهنده عوامل اجتماعي داغ ننگ . زمينه تجارب شان در طول زندگي ارائه دادند

، ترحم )متلك ها و مسخره كردنها (زننده بر روي اين افراد بود  تحت مقوله هايي چون برچسبها
، زل زدنها، رسانه ها و معابر، با استفاده از رويكـرد برچسـب   )ههاي ترحم آميزحرف ها و نگا(

در واقـع هـدف   . زني و  نظريه داغ ننگ اروينگ گافمن تجزيه تحليل و مورد بحث قرار گرفت
كه ببينيم داغ ننگ چگونه در كنش متقابل بـين افـراد سـالم و افـراد داراي     اين تحقيق اين است 

و هويت اجتماعي آنهايي كه دچار يك آسيب ديدگي شده اند را لكه دار  معلوليت برساخته شده
  . اين تحقيق كمك مي كند تا فهم بيشتري از زندگي اين افراد داشته باشيم. مي كند
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  مقدمه

جوامع تفاوتهاي افراد را گرفته و . بين تك تك افراد تفاوتها و تشابهاتي وجود دارد در هر گروه انساني
همچنين جوامع قوانيني را براي . سلسله مراتبي از ويژگيهاي جذاب و غير جذاب را ايجاد مي كنند

معموالً از تفاوتهاي كوچك چشم پوشي مي شود، يا به . برخورد با اين ويژگيها تنظيم مي كنند
وقتي كه تفاوتها به نقطة اوج خاصي . ت بي نظير و منحصر به فرد شخص نسبت داده مي شودشخصي

. مي رسند، واكنش هايي در طول يك پيوستار از طرفداري شديد تا آدم كشي مي تواند نتيجة آن باشد
. عكس العملها در اواسط اين پيوستار ممكن است شامل اجتناب و دوري، كناره گيري و ترك فرد باشد

واينكه اين عكس العملها مي تواند براي شخصي كه يك تفاوت  معين دارد، منجر به لكة ننگي 
در يك تحقيقي كه درباره ابعاد اجتماعي روانشناختي كوتولگي انجام شده بود،  ).2: 2002، 1راوز(شود

نجا اشاره يكي از شركت كننده ها تجربه اي كه در مدت جستجوي كار داشته را بازگو كرده كه در اي
اين فرد خوش قيافه و باهوش، داراي مدرك فوق ليسانس مديريت تجاري از يك دانشگاه . مي كنيم

 127با اين حال، حقيقت اين است كه او تنها . درجه يك، و يك سابقه استخدامي بي عيب و نقص بود
يك بار، او در رابطه  .سانتي متر قد داشت كه دائماً مانع پيشرفت او به عنوان يك فرد حرفه اي مي شد

شما نمي تونيد تصوركنيد وقتي «: او با طعنه مي گويد. با يك آگهي به يك موسسه بانكداري رفته بود
. من سريع فهميدم كه چه اتفاقي مي افته. كه من وارد اونجا شدم، اونا چطوري به من نگاه مي كردند

. »! سمپاشي كردند) نوعي ماده گندزدا(اليسول مطمئنم يه دقيقه بعد از اينكه من رفتم، اون اتاق رو با 
داغ ننگ در نگرش هاي كارمندان غريبه اي كه در . است 2اين وضعيت يك مثال آشكاري از داغ ننگ

آنجا بودند، در مواجهه با تفاوت فيزيكي اين فرد آشكار بود و توسط همين فردي كه آن تفاوت را 
اشاره هاي بي شماري از هويت هاي . و دريافت شده بود نمايش داده بود به طور دردناكي تجربه شده

لكه دارشده مي توان ذكر كرد كه تصور از خود، عزت نفس، و اعتماد به نفس افراد داراي آسيب 
ديدگي ها را تحت تأثير قرار مي دهد، و اغلب پيامدهاي پردامنه اي در تمام زمينه هاي زندگي آنها 

احتي هاي سالمتي خاص، داغ ننگ يك رفيق زندگي هر روزه است براي بيشتر افراد با نار. دارند
 ).2s:  2002، 3آبلون(

 

  طرح مسئله

افراد داراي معلوليت واقعيتي انكار ناپذير در جمعيت هر جامعه اي هستند، هر چند بسياري از مردم و 
هاي خود اغلب به  دولتمردان به آنان به ديده شهروندان درجه دوم نگاه كرده و در برخوردها و برنامه

  ــــــــــــــــــــــــــ       
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نشان مي دهد كه در اين افراد سفانه سابقه تاريخي در مورد أمت .سادگي از كنار اين واقعيت مي گذرند
 هبدانها توجه نشده است و نگا ينجايگاه خاصي نداشته و هيچگاه همرديف با سايرآنها جوامع مختلف 

وجود نگرش منفي  .برتري داشته استبحساب آوردن حقوق آنها ه آنان هميشه بر نگا به ترحم آميز
نسبت به پديده معلوليت و فقدان آگاهي جامعه از توانمندي هاي افراد داراي معلوليت را مي توان از 

نگاه ترحم آميز جامعه به اين افراد ، . عوامل مهم در تأخير  براي حضور آنان در جامعه دانست
ارج از محيط اجتماع، زمينه هاي حضور فعال آنان برخوردهاي صرفاً حمايتي و نگهداري معلوالن در خ

امروزه شاهديم كه در بسياري از زمينه ها كنار . )189: 1379كمالي، ( را در جامعه از بين برده است
. گذاشتن و به حاشيه راندن اين افراد تعجب برانگيز نبوده و به نحو بسيار گسترده اي صورت مي گيرد

بدنمان است كه به ما اختيار داده مي شود،  بوسيله«شاره مي كنند همانگونه كه بروكس و فوستر ا
ممانعت مي شويم، كنترل مي شويم، تحت انضباط قرار مي گيريم، پذيرفته مي شويم، و بوسيله خودمان 

  ).51: 2000بروكس و فوستر به نقل از بريسوايت و تامسون، (»و ديگران انكار مي شويم
مفهوم هويت  . دنبال خود دو مفهوم كليدي هويت و داغ ننگ را مي آورد اما معلوليت به طور طبيعي به

به معناي پنداشت نسبتاً پايدار فرد از كيستي و چيستي خود در ارتباط با افراد وگروههاي ديگر است كه 
: 1997جانسون، (از طريق تعامالت اجتماعي فرد با ديگران در فرايند اجتماعي شدن تكوين مي يابد

هويت اجتماعي تباه شده اي را هم كسب مي كنند كه اين رادي كه داراي معلوليتي هستند اف. )320
داغ ننگ اجتماعي بعنوان پديده اجتماعاً . هويت را در جامعه شناسي با عنوان داغ ننگ مطالعه مي كنند

ها برساخته شده اي تعريف شده كه ممكن است همچون يادآوري پيوسته اي به افراد داراي معلوليت
فميستر و (ديده و به سبب آن آنها را بي ارزش مي شمارد 1»متفاوت«باشد كه جامعه آنها را بعنوان 

  ). 33: 2004كريو، 
اين تحقيق به طور ويژه با هشت نفر از افرادي كه داراي معلوليت جسماني بوده سروكار دارد كه به 

 به عبارت ديگر. قرار مي گيرند دليل آشكار بودن معلوليت شان دائماً در خطر داغ ننگ خوردن
قرار گرفته و اين در بيشتر مواقع تنش زا موجب آنها هميشه در كانون توجه هر كنش متقابلي  معلوليت

براي فرد معلول «همانگونه كه مايرز اشاره مي كند . عصبانيت، سرخوردگي و خجالت آنان مي شود
زيرا بيشتر افراد معلول از محيط نشانه هايي  بسيار مشكل است تا يك تصوير بدني مثبت داشته باشد،

افراد داراي در نتيجه  .دريافت مي كنند كه باعث مي شود آنها باوركنند كه شوم  هستند) عالئمي(
معلوليت ممكن است با سرافكندگي، تنفر از خود و يك تصوير بدني منفي مواجه شوند، تنها به اين 

مايرز به (»نگي پذيرفته شده و دروني شده جامعه خود نبودندخاطر كه درحد انتظارات ايده آلهاي فره
به همين دليل هنگامي كه افراد از بدنشان ارزيابي هاي منفي ). 972: 2002نقل از تالپوروس و مكاپ 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
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اي داشته باشند، حتي مكالمات خيلي پيش پا افتاده روزمره در ارتباط با بدن هم براي آنها مي تواند 
   .)154: 2006توزي، سان(استرس زا باشد

بنابراين مي توان گفت لكه دار شدن، داشتن يك هويت اجتماعي يا عضويت در يك مقوله اجتماعي 
فرد كم اعتبار و تحقير مي شود و يا در نگاه . است كه درباره حق كامل انسانيت فرد ايجاد شك مي كند

ين خاطر است كه  در كنش متقابل به ا). 153: 2000هيثرتون و ديگران،(ديگران خاطي به نظر مي آيد
اجتماعي، افرادي كه با معلوليت شان دست و پنجه نرم مي كنند، نه تنها بايد تاوان محدوديت جسماني 

.  ويژه نيز چيره شوند» موانع اجتماعي«، بلكه بايد بر )مثل كوري، كري، فلج دو پا(شان را بدهند 
حقارت در پايگاه اجتماعي است كه اين افراد هنگام همانگونه كه گفته شد يكي از اين موانع احساس 

اين احساس حقارت در پايگاه اجتماعي ممكن است پيامد . تعامل با افراد سالم دريافت مي كنند
براي . انتظارات نگرشي، احساسي و يا رفتاري هر دوي افراد داراي معلوليت و ديگران سالم باشد

ي به معلوليت جسماني، دريافت كه افراد سالم زمانيكه با افراد نمونه، كلك، باتوجه به واكنشهاي رفتار
داراي معلوليت در حال تعامل هستند، معذب مي شوند و بنابراين دوست دارند يك فاصله فيزيكي 
زيادتري را با آنها حفظ كنند، تماس چشمي كمتري داشته باشند، و هر چه زودتر به تعامل پايان دهند، 

برعكس، كامر و پيلياوين متوجه شدند كه افراد . ك فرد سالم در حال تعامل هستندنسبت به وقتيكه با ي
داراي معلوليت ها نيز وقتيكه در حال تعامل با افراد سالم هستند، واكنش هاي رفتاري مشابهي را بروز 

در كل مي توان گفت افراد داراي معلوليت به سبب داغ ننگي كه بر ). 1-2: 1997هاوزر، (مي دهند
به عبارت ديگر ارزيابي هاي منفي .  جامعه قرار بگيرند 1»پذيرش«پيشاني مي خورند نمي توانند مورد 

جامعه از معلوليت باعث شكل گيري هويت هاي لكه دار و بي ارزش شده اي براي آنها و خانواده 
بلون، آ(در نتيجه از فرصت ها و منابعي كه در فرهنگ مسلط است محروم مي شوند  هايشان شده و

براي مثال آنان اغلب از تصدي هر گونه شغل مهم و كليدي در جامعه خويش كنار  .)2:  2002
نگهداشته مي شوند، به ندرت براي مناصب سياسي انتخاب يا منصوب مي شوند و معموالً مسئوليتهايي 

ور ساده در اين تحقيق به ط .كه مستلزم برنامه ريزي و تصميم گيري است به آنها سپرده نمي شود
به عبارت . هدف ما آن است كه تجربه داشتن معلوليت و داغ ننگ خوردن اين افراد را توصيف كنيم

ديگر به دنبال اين هستيم كه ببينيم داغ ننگ چگونه در كنش متقابل بين افراد سالم و افراد داراي 
د را لكه دار مي معلوليت برساخته شده و هويت اجتماعي آنهايي كه دچار يك آسيب ديدگي شده ان

   .كند
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  پرسشهاي تحقيق 

چندين پرسش اصلي در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد، از جمله اينكه معلوليت تا چه حد موجب  

  داغ ننگ خوردن اين افراد شده و نقش آن در تعامالت اجتماعي آنها با افراد سالم چيست؟

  دارد و چگونه هويت آنها را لكه دار مي كند؟  داغ ننگ چه معنايي براي افراد داراي معلوليت  -

  ؟فرايند داغ ننگ خوردن اين افراد چگونه صورت مي گيرد  -

  ؟نگرش ها و برخوردهاي افراد سالم در قبال اين افراد چيست -

چه برچسبهايي در مورد اين افراد بكار برده مي شوند ؟ آيا اين افراد علي رغم اينكه جامعه به آنها  -  

ب ناتوان و معلول مي زند، خودشان را معلول مي دانند ؟ به بيان ديگر آيا اين افراد برچسب را مي برچس

  پذيرند ؟ 

 

  پيشينه تحقيق

مطالعاتي كـه بـر   . داغ ننگ مفهوم گسترده اي است كه تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام گرفته است
مختلف انجام گرفته اسـت، تنهـا بخشـي از     روي افراد الكلي و ايدزي تا اقليت هاي مهاجر در جوامع

از آنجا كه تحقيق حاضر بر روي افرادي انجام مي گيرد كـه  . تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه است
دچار معلوليت جسماني آشكار هستند، بنابراين در اينجا چند پژوهشي كـه دربـاره نقـش داغ ننـگ در     

  .ته اند، معرفي مي شودزندگي افراد داراي معلوليت جسماني انجام گرف
در رساله دكتراي خود براي توصيف تجارب و نگرشهاي نه دانشجويي ) 2004كينگ، (مايكل كينگ  -

كه هر كدام ازآنها معلوليتهايي داشتند، و در دانشكده فني دانشگاه ويرجينيا تحصيل مي كردند، با آنهـا  
  :مشخصات كلي شركت كننده ها بدين صورت بود. مصاحبه كرد

ساله، سفيد پوست، دانشجوي دكتري و مبتال به اختالل بيش فعالي كاسـتي توجـه    42مذكر، : فر اول ن
)ADHD(1   اضطراب اجتماعي و اختالل پوستي ،  

اچ آي وي مثبت، الكلي و سردرد  مبتال بهساله، سياه پوست، دانشجوي سال آخر و 23مذكر، : نفر دوم 
  هاي مزمن 

سفيد پوست، فوق ليسانس و داراي ناتواني يادگيري، اضـطراب و سـندرم    ساله، 36مؤنث، : نفر سوم  
  سوزش روده اي

  ساله، سفيد پوست، فوق ليسانس و داراي ناتواني يادگيري  54مؤنث، : نفر چهارم 
  ساله، اسپانيولي، دانشجوي سال اول و داراي آسيب ديدگي شنوايي  19مؤنث، : نفر پنجم 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 Attention Deficit Hyperactive Disorder 
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فيد پوست، دانشجوي سال اول و داراي ناتواني يادگيري و مبتال به تومور ساله، س 18مذكر، : نفر ششم 
  ليفي 

ساله، سفيد پوست، دانشجوي سال اول و مبتال به اختالل بيش فعالي كاستي توجه  21مؤنث، : نفرهفتم 
)ADHD (و ناتواني ياد گيري  

  تواني يادگيري و غشساله، سفيد پوست، دانشجوي سال آخر و مبتال به نا 28مؤنث، : نفر هشتم 
ساله، سفيد پوست، دانشجوي سال آخر و مبتال بـه نـاتواني يـاد گيـري، الكلـي و       25مذكر، : نفر نهم 
  .افسردگي

پنهان كاري معلوليت و پويايي هاي پيرامون پنهان كاري در ميـان افـراد داراي    تالش محقق اين بود كه
در اين تحقيـق معلوليتهـايي مـورد    . سي قرار دهدمعلوليتها در آموزش عالي را روشن كرده و مورد برر

در واقـع ايـن   . بررسي قرار گرفت كه دارندگان آنها در وضعيتهاي گوناگون سعي در كتمان آنها داشتند
تا هويت شان را بعنوان افراد داراي معلوليت ها در موقعيت هاي مختلف پنهـان   مي ديدندصالح افراد 
وجـود   چه چيزي در دنياي هر يك از شركت كنندگان ممكـن اسـت   محقق به دنبال اين بود كه. كنند

تا هر چيزي كه احساس مي كردند كـه وضـعيت شـان را     ازشركت كنندگان خواسته شد. باشد داشته 
  : از بودند سؤاالت اصلي تحقيق بطور ساده عبارت.  بيشتر روشن كند را بيان كنند

خودشان را بعنوان دارندگان معلوليت بشناسند در چه پويشهايي باعث مي شوند كه بعضي از افراد  -1
  حاليكه ديگران سعي مي كنند وضعيت شان را پنهان كنند؟

  ؟ »  رفتار مي كنند«  آنها خودشان را چگونه ابراز مي كنند؟ آنها چگونه بعنوان افراد داراي معلوليت -2
  مثبت درباره منزلت/ات منفيچه معنايي براي شركت كنندگان دارد؟ ادراك داشتن برچسب معلوليت -3

  معلوليت از كجا نشأت مي گيرد؟ 
بنـا بـه داليـل زيـادي     ممكن اسـت   افراد داراي معلوليتهاي قابل پنهان كردن،محقق نتيجه مي گيرد كه 

آنچه كه باعث مي شود ايـن افـراد معلوليتشـان را افشـا كننـد،       .معلوليتهايشان را نزد ديگران افشا كنند
با اين حال، اين تنها يك . ت كه مي تواند حمايتي را براي اين افراد در پي داشته باشدوجود قوانيني اس

. مـي گيـرد   صورتتوجه به هويت  در زمينه هاي گوناگون ديگر، انتخابها با. حوزه از افشا كردن است
يتي بـا  ، در فعاليتها و گروههـاي حمـا  با ابراز تفاوتهايشان، سعي مي كنند برجسته شوند بعضي از افراد

افراد ديگري كه آنها هم آن تفاوتها را دارند شركت مي كنند، به راحتي تفاوتهايشان را مـي پذيرنـد، و   
 .البته اين ممكن است محدود به وضـعيتهاي ويـژه اي باشـد   . مشتاقانه درباره آنها به گفتگو مي نشينند

آنهـا را منكـر شـوند وبـراي      افراد ديگر يا وضعيتهاي ديگر ممكن است از تفاوتهايشان طفـره رفتـه و  
در كل، از مصاحبه ها و نوشته ها چندين عنوان مشترك بدست آمد . پوشاندن تفاوتهايشان تالش كنند
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ليست نهايي مقوله هاي مورد اشاره . كه بواسطه آنها مي توان ويژگيهاي بيشتري از تجربه ها را نشان داد
  : در اين تحقيق عبارت بودند از

جا تجارب شركت كننده ها در زمينه هاي گوناگون زندگي مثل دوران تحصيل، روابط در اين: تجربه ها
شخصي، تجاوزها به امور خصوصي، دين و وابستگي مذهبي و درمان وتجارب كـاري مـورد بررسـي    

  .واقع شد
و انتظارات و طرز برخوردهـاي  » ديگران « كه شامل نگرشهاي افراد سالم در برابر: برچسبها و گفتمانها

  . جتماعي مي شد كه در نتيجه آن اين افراد ناتواني و عجز را فرا گرفته بودندا
شامل مقوله هايي چون اضطراب و افسردگي، آگاهي از وضعيت، زمينه هـاي پنهـان كـردن و    : پيامدها

يافته ها حاكي از آن بود كه . افشاكردن، محدوديتها و مزايا، داغ ننگ و سرافكندگي ناشي از آن مي شد
همه نمونه هاي مـورد مطالعـه در ايـن     .ت كننده ها به برچسب معلول خوردن عادت كرده بودندشرك

گفتماني كه ايـن برچسـبها از   .تحقيق، نشانه هاي پزشكي و ديگر برچسبها را به خوبي فرا گرفته بودند
» رمـال  ن« طريق آن اعمال مي شدند، عموماً به تقويت استيال و سركوبي كمك مي كند كه توسط افراد 

تنها چند شركت كننده الفاظ تحقيرآميـزي را ليسـت   . البته همه برچسبها پزشكي نبودند. اعمال مي شد
  .كردند كه ديگران آنها را بعنوان دشنام بكار مي بردند

در ايـن  . تحقيق ديگر مربوط به مطالعه اي است كه در مورد افراد داراي تبخال انجام گرفتـه اسـت   - 
از تجزيه و تحليل مصاحبه هايي كه با ) 2002دنيل لي و همكارش، (ي و همكارشتحقيق جيمز دنيل ل

داشتند  انجام دادند، به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه      1بيست نفر از يك گروه خود ياري كه تبخال ژنتيكي
واكنش هاي هيجاني و منفي آنها ريشه در عدم تأييد اجتماعي داشته و همچون ديگـر افـراد داغ ننـگ    

را بعنـوان   4و افشـاگري احتيـاط آميـز   ) از تعامالت( 3، كناره گيري)رازداري( 2نها پنهان كاريخورده، آ
و اينكه تبخال هاي ژنتيكـي خـود انگـاره    . استراتژي هايي براي مديريت داغ ننگ شان بكار مي بردند

يـك  به خاطر اينكه به گفتـه پزشـكان علـت تبخـال هـاي ژنتيكـي       . هاي هاي افراد را تهد يد مي كرد
ويروس غير قابل عالج است كه بوسيله تماس هاي شخصي نزديك سـرايت مـي كنـد، تبخـال هـاي      

رسانه ها نيز در ربط دادن تبخال ها بـه  . ژنتيكي در آمريكا معاني ضمني منفي را با خود حمل مي كند
ها بـا  رسانه . ايدز نقش مهمي را در شكل گيري نگرشهاي منفي نسبت به حامالن اين تبخال ها دارند

  .هيجان بيماري را با ربط دادن آن به بي بند و باري جنسي تعريف مي كردند

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1- Genital Herpes 

2- Secrecy 
3- Withdrawal 

4- Preventive Telling 
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  تعاريف، اجزا، و دسته هاي افراد داغ خورده

در اين قسمت ابتدا تعريفي از داغ ننگ ارائه كرده و پس از آن اجزاء و دسته هاي مختلف افرادي كه به 
در ادامه آن سعي مي شود مفهوم داغ ننگ . مي كنيمعنوان دارندگان داغ ننگ شناخته مي شوند را ذكر 

به عبارت ديگر اينكه چگونه انحراف از هنجارهاي . از منظر رويكرد برچسب زني بررسي شود
اجتماعي مي تواند فرايند داغ ننگ خوردن را به جريان بيندازد و دارندگان خصيصه هاي ويژه به عنوان 

  . منحرف شناخته شوند
 

  تعريف داغ ننگ 

، نشانة سرزنش و » 1مارك رسوايي يا ننگ«: فرهنگ انگليسي آكسفورد تعريفي كلي از داغ ننگ مي دهد
 ).3:  2002راوز، (يك لكة بد نامي : محكوميت كه بر روي كسي يا چيزي نشان گذاشته مي شود

كه فردي « : گافمن داغ ننگ را به صورت احساس بد نام كنندة اجتماعي از يك شخص تعريف مي كند
ممكن است در آميزش اجتماعي عادي به آساني پذيرفته شود، اما به سبب خصيصه اي كه دارد ممكن 
است خودش را تحميل كرده و نظر هر كسي كه او را مي بيند را نسبت به خودش تغيير دهد، در 

ما انتظار  او يك ننگ دارد، تفاوتي نامطلوب از آنچه. حاليكه تأثير ويژگيهاي ديگرش را در ما مي شكند
ما واژه هاي ويژه ننگ همچون  فلج، حرامزاده و كودن را در صحبتهاي روزانه به عنوان يك . داشتيم

ما تمايل داريم تا رشته : منبعي از استعاره و تشبيه بكار مي بريم، نوعاً بدون فكر كردن به معني اصلي آن
گافمن به نقل از لمرت و براناما، (» وسيعي از نقصها و عيبها را بر پايه عيب اصلي در شخص ببينيم

» 2نشان« با تأكيد بر ايده گافمن از داغ ننگ به عنوان يك خصيصه، جونز و ديگران واژه ).  73: 1997
را بكار مي برند تا يك وضعيت غيرعادي را توصيف كنند كه بوسيله جامعه اي كه ممكن است فرد را 

كراكر و ).  2: 2007يانگ و ديگران، (مشخص شده است  به عنوان خدشه دار يا تباه شده تعريف كند،
ديگران نيز بيان مي كنند كه داغ ننگ زماني روي مي دهد كه به فرد باورانده شده كه داراي چيزي است 

كه داللت بر يك هويت اجتماعي بي ارزش » اغلب عيني « كه او را به عنوان يك خصيصه يا مشخصه 
پس از آن اين هويت با تعيين اينكه چه كسي به . ، توصيف مي كندشده در يك زمينه اجتماعي دارد

يك گروه اجتماعي خاص تعلق دارد وآيا يك خصيصه منجر به يك هويت اجتماعي بي ارزش شده در 
همچون گافمن،كراكر و ديگران . يك زمينه معين خواهد شد يا نه، به لحاظ اجتماعي بر ساخته مي شود

 2007يانگ و ديگران، (است »3بي ارزش كننده هويت اجتماعي«گ در اصلاظهار مي دارند كه داغ نن

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 A mark of Disgrace or Infamy 

2
 Mark 

3
 Devaluing Social Identity 
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چكيدة همة اين تعاريف اين است كه بعضي افراد در جامعه داراي تفاوتهايي هستند كه براي ما ). 2:
برجسته هستند و اينكه ما در برابر اين تفاوتها و افرادي كه اين تفاوتها را دارند با احساسات واكنش 

  .آسيب رسان و پيشگيرانه هستند اين احساسات گاهي مثبت هستند اما اغلب منفي،. يمنشان ميده
 

  اجزاء داغ ننگ  

 2000در سال  بلود. فرايند گذاشتن داغ يا لكة ننگي بر يك شخص واژة داغ ننگ گذاري نام گرفته است
، پيش 1كليشه :سه جزء تشكيل دهندة داغ و فرايند داغ ننگ گذاري را تعيين كرده است كه شامل

  .مي شوند 3و تبعيض 2داوري
آنها جايي هستند كه عقايد خاص، هم مثبت و هم منفي .كليشه ها جزء ذهني داغ ننگ هستند:كليشه ها

 :2002راوز، (بر اساس يك خصوصيت يا يك سري خصوصيات دربارة فرد يا گروهي شكل مي گيرد
، تفاوتهاي حسي و »آنها«در قبال » ما«ه، حس كليشه نيز همانند لكه ننگ از حس محدوديتهاي گرو ).4

فرآيند تعميم از يك ويژگي جسماني قابل مشاهده به يك سري از صفات فرض . شودغيره ناشي مي
سفيدپوستان : تواند اين مورد باشديك نمونه از كليشه مي. شده يك جنبه اساسي فرآيند كليشه است

ريكايي كه داراي صفاتي مثل تنبل، ورزشكار و كوچه آمريكايي كليشه هايي درباره سياه پوستان آم
  ).89 :2000هيثرتون و ديگران،(بازاري هستند را تأييد مي كنند

جايي كه احساسات منفي، هيجانات و غيره بر عليه . پيش داوري جزء مؤثر داغ ننگ است: پيش داوري
براي مثال يك استاد  .كسي بر اساس پنداري كه در ذهن يك شخص شكل گرفته است بوجود مي آيد

دانشگاه ممكن است دربارة مردان در برنامة علمي اش احساس خوبي داشته باشد اما ممكن است در 
  .آن دربارة زنان احساس بدي داشته باشد

اين . او آن را جزء رفتاري توصيف مي كند. آخرين جزء داغ ننگ كه بلود ذكر مي كند است: تبعيض
. ه افرادي با ويژگيهاي بخصوص مثل جنسيت يا رنگ اقدامي مي كندجزء جايي هست كه كسي بر علي

آن استاد دانشگاه ممكن است بر اساس افكار و  باز با استفاده از مثال مردان و زنان متخصص علم،
به اين صورت كه در مقابل دانشجويان زن سخت گير و تند و دلسرد . احساسات منفي اش رفتار كند

ا روش ظريفتر عمل كند و به دانشجويان مذكر بيش از دانشجويان مؤنث كمك كننده باشد و يا شايد ب
  ).5: 2002راوز، (كند 

 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 Stereotype 

2
 Prejudice 

3
 Discrimination 
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  دسته هاي افراد داغ خورده 

. اولين طبقه داغ جسماني است. گافمن سه طبقة گسترده از داغ ننگ را ارائه مي دهد :1داغ ننگ جسماني
وديتهايي نظير افراد داراي فلج اندام، نقص عضو، اين تعريف شامل آنهايي كه تفاوتهاي جسماني يا محد

راوز، ( وضعيتهاي بد پوستي، ايدز، اختالالت ارتباطي با ديگران، سن، جنسيت و غيره دارند مي شود
2002: 7.(  

دومين طبقة، داغ ننگ شخصيت است كه مي تواند شامل افراد داراي مشكالت : 2داغ ننگ شخصيت
راوز، ( سي و حتي رفتار سياسي تندرو باشدسوابق جنايي، گرايشات جنذهني، معتاد به مواد و الكل، 

2002 :8 .(  

نژاد، « اين مفهوم به يك داغ ننگ بر اساس . استداغ ننگ قبيله اي  ،سومين طبقه: 3داغ ننگ قبيله اي
ق اين ها ننگهايي هستند كه مي توانند از طري گافمن اشاره مي كند كه. اشاره مي كند» مليت و مذهب 

 ).73: 1997لمرت و براناما، ( انتقال داده شوند و همه اعضاي يك خانواده را آلوده كنند) نسب(دودمان 

دريافت كه دانشجويان آفريقايي و بومي آمريكا درجات بيشتري از داغ ننگ را  2000هاروي در سال 
اغ ننگ تروريزم روبرو امروزه هم مسلمانان آمريكايي با د. تجربه مي كردند تا آمريكاييهاي اروپايي

  ).9: 2002راوز، (هستند 
  

  مفهوم داغ ننگ و رويكرد برچسب زني

جامعه شناسي با روابط اجتماعي يعني آن شرايطي كه در آن دو يا چند نفر رفتارهاي يكديگر را همساز 
ل داغ يكي از اين مسائ. بيشتر مسائل اجتماعي برآمده از روابط اجتماعي اند. مي كنند، سروكار دارد

عدة فزاينده اي از جامعه شناسان . ننگ است كه بعنوان انحراف از هنجارهاي غالب تعريف شده است
جامعه شناسان اين حوزه . بنامند) تعامل گرا(» كنش متقابل گرا«امروزه ترجيح مي دهند اين رويكرد را 

ي از سوي ديگران  در پي كشف اين موضوع اند كه چگونه وضعيت ها، اشخاص، فرايند ها يا حوادث
نگرش انگ زني ريشه در كنش متقابل ). 131 :1383رابينگتون و واينبرگ، (خوانده مي شوند » مسئله«

، از جريان كنش متقابل نمادين سرچشمه مي 4»خود انگاره«جرج هربرت ميد معتقد بود . نمادين دارد
ند و با اين كار خود را به عنوان را نسبت به خود درياب» نگرش ديگران « افراد مي آموزند كه . گيرد

ميد همچنين باور . موضوعي اجتماعي مي بينند و در نتيجه بنابر همان خود انگاره هم رفتار مي كنند
او تأكيد مي كرد افراد با خواندن ژست ها . داشت كنش متقابل نمادين خصلتي پويا دارد و ايستا نيست

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1  Physical Stigma 
2
  Character Stigma 

3
 Tribal Stigma 

4
 Self Concept 
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. ظر مي رسد ديگران مي خواهند انجام دهند، سازگار مي كنندو نمادها، پيوسته رفتارشان را با آنچه به ن
در حقيقت اين رويكرد در پي مطالعه فرايند افتراق اجتماعي و واكنشهايي است كه به آن نشان داده مي 

مسئله اجتماعي يا كجروي اجتماعي با واكنش اجتماعي نسبت به تخلفي كه ادعا مي شود از . شود
اين ديدگاه بر شرايطي تأكيد دارد كه در آنها، . م گرفته، تعريف شده استمقررات يا انتظارات انجا

 ).135 -137: 1383رابينگتون و واينبرگ، ( رفتارها يا وضعيت هايي مسئله دار يا انحرافي تلقي شده اند
بنابراين با توجه به مطالبي كه ذكر آن رفت مي توان نتيجه گرفت كه قدرت داغ زني يك صفت نيز نه 

داغ ننگ در واقع نوع خاصي از رابطه بين صفات . ذات خودش، بلكه در روابط اجتماعي ريشه دارددر 
اروينگ گافمن كه در مكتب كنش ). 32-33: 1386گافمن، (و تفكر قالبي يا كليشه اي خواهد بود 

. شودمتقابل نمادين آموزش ديده، تصديق مي كند كه داغ ننگ بايد بعنوان يك مفهوم رابطه اي درك ب
اين حاكي . بنابراين، تنها دركنش متقابل بين دو فرد است كه داغ ننگ مي تواند يك تأثيري داشته باشد

از اين است كه داغ ننگ حداقل، همچون خصيصه هاي پايگاهي است كه تنها مي تواند در درون 
دي بر كنش متقابل گافمن اظهار مي دارد كه داغ ننگ تأثير نيرومن. ساختار اجتماعي وجود داشته باشد

). 31 :1997هاوزر، (افراد داغ ننگ خورده صرفاً بر حسب داغ ننگ درك مي شوند . اجتماعي دارد
تبيين مي  1»انحراف « همچنين وي استدالل مي كند كه داغ ننگ به بهترين شكل با رجوع به مفهوم 

هار مي كند كه انحراف يك شود، به عبارت ديگر انحراف از هنجارهاي غالب و معتبر، اما مصرانه اظ
در واقع فرد غيرعادي نيست مگر اينكه اعمال او و يا خصوصيات او يك تفاوتي . ويژگي فطري نيست

پس انحراف يك چيز ساختگي، يك دستاورد و ). 16 :1994ساسمن، (با ديد خيلي منفي درك شود 
  :ون بيكر كه مي نويسدتوليد جامعه است، كه بوسيله جامعه شناسان مورد توجه واقع شده، همچ

گروههاي اجتماعي انحراف را به وسيله وضع قواعدي كه نقض آنها مساوي انحراف است، و بوسيله «
از اين نقطه . شامل كردن آن قواعد به افراد ويژه و برچسب زدن آنها به عنوان غريبه ها، ايجاد مي كنند

ه، بلكه به جاي آن پيامد درخواست نظر، انحراف يك كيفيتي از عملي نيست كه شخص مرتكب آن شد
منحرف فردي است كه برچسب با . است» متخلف«ديگران از قواعد و ضمانت اجرايي براي يك 

» موفقيت براي او بكار برده شده، رفتار منحرف، رفتاري است كه افراد بدين سان برچسب مي زنند 
گروه ها و «سوز نيز اشاره مي كنند همانگونه كه اسپكتور و كيت). 7: 2002بيكر به نقل ازآبلون، (

تالش مي كنند با ناميدن برخي شرايط يا رفتارها به عنوان ناخوشايند، ) اقامه كنندگان دعوي(افراد
بر وجود برخي شرايط مسأله دار تأكيد و آن را عمومي كنند، به مباحث و ...نامطلوب، خطرناك و

اسپكتور و كيتسوز به (» يا سياسي را تعريف كنند چالش ها دامن زنند و نهايتاً يك مسأله اجتماعي و
  ). 293: 1386نقل از طباطبايي و ديگران، 

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1 Deviance 
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بنابراين كجروي صفتي در نهاد يك رفتارخاص نيست، بلكه چيزي است در كنش متقابل بين شخصي 
در هر صورت انگ كجرو خوردن، . كه كنشي انجام مي دهد و ديگراني كه به او واكنش نشان مي دهند

مهمترين پيامد، وقوع تغيير شديد در هويت . يامدهايي براي مشاركت اجتماعي و خود انگارة افراد داردپ
داشتن يك صفت انحرافي ممكن است از ارزش نمادين و تعميم يافته برخوردار . عمومي فرد است

مربوط به باشد، به طوري كه افراد خود به خود تصور كنند دارندة اين صفت، ساير صفات ناخوشايند 
  : همانگونه كه گافمن اظهار مي دارد). 145 –146 :1383رابينگتون و واينبرگ، (آن را نيز داراست 

جامعه ابزارهايي را براي دسته بندي كردن افراد و خصيصه هايي كه احساس شده براي اعضاي « 
ل از ما حضور در حاليكه غريبه قب.... هريك از اين دسته ها عادي و طبيعي است، ايجاد مي كند

دارد،گواه متفاوت بودن و به نوعي نامطلوب تر بودن او از ديگران مي تواند به خاطر خصيصه اي كه او 
حتي در حالت افراطي تر او فردي كامالً بد، يا خطرناك و يا ضعيف جلوه  ...داراي آن است باشد

. ناقص و كم ارزش تنزل مي يابدبنابراين او در ذهن ما از يك فرد كامل و عادي به فردي . خواهد كرد
گاهي  چنين خصيصه اي يك داغ ننگ است، بويژه وقتيكه تأثير بدنام كننده آن بسيار شديد باشد،

  ).2: 2002گافمن به نقل از آبلون، (اوقات نيز آن خصيصه يك عيب، نقص يا معلوليت ناميده مي شود 
  

  فرايند داغ ننگ زدن

ي كه به داغ ننگ گذاري معروف است تنها منحصر به زمان ما داغ ننگ زدن بر يك شخص يا فرايند
در دوران مسيح كساني كه بيماريهايي چون جذام داشتند داغ گذاري مي شدند و در كولوني . نيست

اين افراد كثيف، غير قابل لمس و مضر تلقي . هاي جذامي خارج از جامعه زنده جاي داده مي شدند
يونانيان باستان نيز با استفاده ). 2: 2002راوز، (امعه پذيرفته نمي شدند شده و بنابراين به عنوان عضو ج

از چاقو و آهنهاي داغ جنايتكاران را مي سوزاندند تا اينكه بر فساد اخالقي و ناسازگاري آنها داللت 
اينگونه عالئم لكه ننگ ناميده مي شد و افرادي كه داراي اين عالمت بودند مي بايست تحقير، . كند
ممكن است ما اين عمل را يك تبلور رفتاري از فرايند روانشناختي كلي تر از . بيخ و طرد مي شدندتو

بدنام كردن يك فرد درحقيقت معرفي كردن يك شخص برحسب صفت منفي . لكه ننگ در نظر بگيريم
  .و تحقير كردن وي مبتني بر اين برچسب است 

افراد تعيين مي كنندكه كدام ويژگيها خاص و  نگرش اصلي محققان داغ ننگ اين است كه فرهنگهاي
تفاوتهاي زيادي در بين فرهنگها و زمانها در رابطه با اينكه چه چيزي  بنابراين. كدام يك خاص نيستند

واكنش ها نسبت به معلوليت ازطرد و ). 9 -10: 2000هيثرتون و ديگران، (مايه بدنامي است وجود دارد
يا و احترام ويژه به افراد داراي معلوليتها در درون اجتماعات كشيده شده بي اعتنايي كامل تا انتساب مزا

به عنوان نمونه در دولت اسپارت باستان،كودكاني كه با معلوليت هايي به دنيا مي آمدند به عنوان . است
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اه نشانه هاي تقدير بيماري خوار مي شدند و براي بيرون راندن اين كودكان از اجتماع، آنها را از پرتگ
در انتهاي ديگر اين پيوستار برخي از قبايل نيمه صحرايي افريقا، ورود بچه با . پرت مي كردند تا بميرند

را تا پايگاه اجتماعي جادوگر ) مثل غش(يك معلوليت را جشن گرفته و افراد داراي معلوليتهاي خاص
ساسي ويژه به معلوليت، اما در جوامع مدرن صنعتي شده، واكنش هاي اح. يا پيشگو ارتقاء مي دادند

جونز و ديگران به اين عقيده اضافه مي كنند كه دسته  ).41: 1997هاوزر، ( ترحم و دلسوزي است
آنها اظهار مي دارند كه ما ديگران را داغ ننگ مي زنيم زيرا افراد .بندي در ريشة داغ ننگ گذاري است

ديگر آنها روشهاي تميز و منظمي راكه ما با به بيان . داراي تفاوت، طرز نگاه ما را به چالش مي طلبند
  ).5-6:  2002راوز، (آن دنياي اطراف مان را مرتب مي كنيم بر هم مي زنند

  

  رسانه ها و داغ ننگ

ممكن است كه تأثير عميقي بر تصويرهاي بدن » ايده آل « هنجارها و ارزشهاي اجتماعي درباره بدن 
گترين مانع براي شخصي كه مي خواهد نقشي در جامعه داشته بزر. افراد داراي معلوليت ها داشته باشد
، بلكه به جاي آن يك رشته اسطوره ها، ترسها، و سوء تفاهم هايي باشد، نقص هاي فيزيكي او نيست

هر آنچه كه فرد جسماً آسيب ديده امكان داشته باشد كه درباره . آنها نسبت مي دهداست كه جامعه به 
معه و توصيفات رسانه ها به او يك هويت منفي نسبت داده مي شود، و خودش فكر كند، بوسيله جا

مورفي ). 3: 2002آبلون، (بيشتر زندگي اجتماعي او نبردي در برابر اين تصوير تحميل شده است
معلول، شخصاً يا به شكل گروهي تمام ارزشهاي مربوط به جواني، مردانگي، فعال و « استدالل مي كند 

بر طبق . »ايي جسماني كه آمريكاييها به آنها احترام مي گذارند را نقض مي كندتالش گر بودن و زيب
نظر مورفي، اين ارزشها و ايده آلها شامل توانايي، استقالل عمل، مردانگي، و سالمتي بوده و مدام در 

داشته  رسانه ها باالجبار به تصوير كشيده شده و تأييد مي شوند، درحاليكه بدن معلول از انظار دور نگه
شده يا بعنوان چيزي كه بايد از آن دوري شود، بايد اصالح شده و مورد ترحم واقع شود، نمايش داده 

  . ) 973: 2002مورفي به نقل از تالپوروس و مكاپ، (مي شود 
را براي لكه ننگ نقش مركزي  » نشانه هاي بيروني« و) معلوليت( بودن آشكاربنظر مي رسد قابليت 

شدن مي شود، و تاريخ روشني از لكه دار كردن و  بدنامخيص معلوليت، باعث امكان تش. داشته باشند
توصيفات خنده دار از افراد داراي به عنوان مثال . دارد در فرهنگ غرب وجود معلول افراد كليشه سازي

  : مي نويسد 1تام شكسپير. معلوليت ها يك مضمون مشتركي داشت
در زمره كليشه هاي خنده دار اصلي فرهنگ غرب هستند، و ، نآسيب ديدگيهاي نمايا داراي افراد« 

استفاده از تفاوت فيزيكي بعنوان يك وسيله خنده دار، هم حرفه و هم نمايش را هر روز پر مي 

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1 Tom Shakespeare 



  
 1390بهار و تابستان ، اجتماعي ايران، سال دوم، شماره پنجم و ششم مجله بررسي مسائل   208

 

 

البته، در حاليكه كوتوله ها، افراد غشي، كورها، افراد با فلج مغزي، و افراد با مشكالت ] 000.[كند
ز جوك ها هستند، با اين حال هر فرد ديگري كه جسماً خارج از افراد يادگيري، كانون اين شكل ا

نيز موضوعي  - و هستندگكه چاق يا قد كوتاه يا عينكي يا كند) سالمي(افراد غير معلولي - ولي استممع
  ).20: 2004شكسپير به نقل از كينگ، ( » براي اين باران كالمي عادي سازي هستند

معلول از طريق بمباران مداوم تصاوير از رسانه ها بوسيلة سينما،  كليشه هاي منفي در قبال افراد
لكنت زبان را در ادبيات كودكان  1988در سال  1بوشي و مارتين. تلويزيون و كتابها تقويت مي شود
مورد داراي شخصيت هايي بودند كه  19كتابي كه بررسي شدند  20مرور كردند و دريافتند كه از ميان 

دزدان دريايي پاهاي چوبي يا دستان قالبي . )12 :2002راوز، (سو و غمگين بودندخجالتي، زشت، تر
در واقع، در . يك پاي چوبي و اثر زخم عميقي در بدن داشت 3»كارآگاه موبي« در  2كاپيتان آهاب. دارند

ايي جن _ژانر پليسي . كتابهاي ژانر خنده دار بيشتر تبهكاران يك آسيب ديدگي رواني يا فيزيكي دارند
شخصيت »  فراري« فيلم  در. اغلب اشاره به شخصيتهاي جنايتكارانه براساس معلوليت شان مي كند

  ).25: 2004كينگ، ( كه داراي يك نقص عضو است اصلي دنبال يك آدمكش مسلح است
 به عنوان مثال فيلم. استتاريخ فيلم پر از مثالهايي از كليشه هاي منفي در قبال افراد داراي نقص عضو 

شامل يك شخصيت اصلي است كه لكنت ) 1988در سال  5ساختة شامبرگ( 4»يك ماهي به نام واندا«
دختر عمويم «و فيلم . ت ديگر زجر داده مي شوداين شخصيت در فيلم توسط يك شخصي. زبان دارد

اين شخصيت به . شخصيتي دارد كه در فيلم وكيل مدافع است) 1992ساختة الونر وشيف ( 6»ويني
). 12- 13 :2002راوز، ( كنت دارد و به شكل يك وكيل نااليق به تصوير كشيده شده استشدت ل

همچنين افراد لكه دار شده و تجربه خانواده ها بوسيلة نقش قدرتمندي كه رسانه ها در توصيف افراد 
مراقبت داراي بيماريهاي رواني بعنوان افراد خطرناك و خشن و يا به جاي آن ساده،كودكانه و ناتوان در 

يك تجزيه و تحليل از رسانه هاي آمريكايي نشان داد كه . از خودشان بازي مي كند، وخيم تر مي شود
اورت، ( در صد از شخصيتهاي داراي بيماري رواني كسي را كشته يا به آن آسيب مي رساندند 72

2006 9 .(  

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1  Bushey and Martin 

2  Captain Ahab 

3  Moby Dick 

4  A Fish Called Wanda 

5  Shamberg 

6  My Cousin Vinny 
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اين تصاوير . مي هستندمثالهاي فوق تنها تعداد كمي از نمونه هاي پخش شده در رسانه هاي عمو 
بينندگان را بطور منظم بمباران مي كنند و به گذاشتن افراد داراي وضعيت هاي آسيب ديده در طبقة 

  .كمك مي كنند» مضطرب«و يا » عجيب «  ،»غير عادي«
 

  چارچوب نظري تحقيق

ارزشي تئوري داغ ننگ بينشهاي با . چارچوب نظري اين تحقيق بر طبق نظريه داغ ننگ گافمن است
درباره اين كه چه خصيصه اي لكه دار شده و چه كسي داغ ننگ بر پيشاني خواهد خورد، بدست مي 

بر طبق اين نظريه، وقتيكه يك فرد داراي معلوليت جسماني با يك غريبه مواجه مي شود، غريبه . دهد
يب ديدگي آس. بي درنگ متوجه خصيصه بي اعتباركننده او، يعني آسيب ديدگي جسماني اش مي شود

مي شود، و غريبه خصيصه هاي ديگر زيادي را نسبت به فرد بر اساس اين » لكه ننگ « منتهي به 
اين خصيصه ها ممكن است شامل اين بشود كه فرد داراي معلوليت . خصيصه اولي ترسيم مي كند

جتماعي يا جسماني فاقد جاذبه، عاجز از انجام كارهاي خود، سردمزاج، دريافت كننده مقرري تأمين ا
فرد ممكن است بي درنگ بعنوان يك دوست يا عاشق مناسب خريدار نداشته . داراي هوش پايين است

اين است كه معلوليت تبديل به يك دسته بندي دردناك و كامالً پخش شونده مي شود كه تمام . باشد
وس و مكاپ، تالپور( خصوصيات شخصي، مهارتها و تواناييهاي ديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد

تئوري داغ ننگ به ما ياد آوري مي كند كه مسائلي كه : همانگونه كه تامسون مي نويسد) . 972: 2002
يا جنسيت نيستند، آنها بجاي  ،همجنس بازي ،با آنها مواجه مي شويم معلوليت، قوميت، نژاد، طبقه

سپر بالهاي . ي شوند، هستندكه از فرايند داغ گذاري منتج م نابرابريها، نگرش هاي منفي، تحريفها،
شايد تنها گروههاي بد شانسي هستند كه عادت كرده اند رفتارشان را  )داغ ننگ خورده ها( جامعه

تامسون به نقل از (توجيه كنند، صورت خارجي بدهند، و با ترسها و ناامنيهاي دروني مواجه شوند
  ). 17- 18 :2004كينگ، 

ي داغ ننگ يك فرد داغ خورده انسان كاملي نيست و بر اساس در كل مي توان نتيجه گرفت برطبق تئور
همين تصور انواع تبعيض هاي مختلف عليه وي اعمال مي شود، و به شكلي كارآمد فرصت هاي 

در واقع نظريه داغ ننگ يك ايدئولوژي براي پست بودن او را تبيين مي . زندگي اش كاهش مي يابد
  ).34- 35 :1386گافمن، (اختيار ما مي گذارد دركند و دليلي براي خطرناك تلقي كردنش 

  

  روش تحقيق

اين تحقيق در زمره تحقيقات كيفي جاي مي گيرد كه در آن از روش مصاحبه از نوع عميق استفاده شده 
توانند ابزارهايي را براي كشف حوزه هايي كه ما بطور عميق آنها را نمي  مي كيفي روشهاي .است

براي اينكه بتوانيم تجارب و نگرشهاي  .)5: 2004كينگ، سوفار به نقل از(فهميم، در اختيار بگذارند
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خود افراد را از داشتن يك معلوليت و اينكه اين معلوليت چه تأثيري بر زندگي آنها داشته است را 
بدين منظور   .دريابيم از آنها مصاحبه به عمل آمد، تا معناي داشتن معلوليت را از زبان خودشان بشنويم

شت نفر از افرادي كه داراي معلوليت جسماني آشكار بوده و در شهر رشت زندگي مي كردند، از ه
. دعوت به مصاحبه شد و از آنان خواسته شد تا تجارب شان را در رابطه با معلوليت خود شرح دهند

شرح حال هاي . شرح حال هايي كه افراد از خود بازگو كردند اطالعات سودمندي را بدست داد
اولين بار براي مطالعه افراد داراي بيماري رواني و عقب ماندگي ذهني مورد استفاده قرار گرفته  1زندگي

در تحقيق مردم نگاشتي اش به نحو كارآمدي از شرح حال هاي زندگي افراد داراي  2آنگروسينو.بود
راد به صحبت آنگروسينو با ترغيب اف.معلوليت ها استفاده كرد تا آنها خودشان حرف دلشان را بزنند

كردن از طرف خودشان، يك محيطي را ايجاد كرد كه به خواننده اجازه مي دهد تا با شركت كنندگان 
در پژوهش حاضر شرح حال هاي زندگي براي اين  ).5: 2005مارش، (در تحقيق احساس يكي بكند

ودشان درباره منظور مورد استفاده قرار گرفت تا به افراد داراي آسيب ديدگيها فرصت داده شود خ
به عبارت ديگر به شركت  .فرايند مصاحبه در حد امكان غير دستوري و باز بود .خودشان صحبت بكنند

سؤالها نيز در حد امكان باز بود . كننده ها آزادي عمل زيادي داده شد تا درباره خودشان صحبت كنند
  .تنها در مواقع لزوم شركت كننده ها ترغيب و مجبور به پاسخ مي شدند

معياري كه براي انتخاب افراد استفاده شد داشتن معلوليت جسماني آشكار بود، به گونه اي كه معلوليت 
ساله بودند و در رشت زندگي  45 تا 28شركت كنندگان درحدود . آنها در اولين نگاه جلب توجه كند

: از اين قرار بودند انواع معلوليتهايي كه گزارش شد. چهار پسر و چهار دختر انتخاب شدند. مي كردند
سه . چهار نفر از آنها دچار فلج اطفال بودند كه دو نفرشان از عصا استفاده كرده و يك نفر ويلچري بود

و . نفرشان هم دچار عارضه تحليل عضالني يا ميوپاتي شده بودند كه يكي از آنها ويلچري شده بود
 اظ وضعيت شغلي تنها يك نفر از آنها دارايو اينكه از لح. فلج مغزي بودباالخره يك نفرشان هم دچار 

شغل ثابتي بود و بقيه يا بيكار بوده و يا از طريق توانمندي هاي خود در آمد مختصري كسب مي 
ها، به دليل حفظ هويت شخصي شركت كننده .اطالعات تكميلي افراد در جدول آمده است .كردند

 . اسامي با نامهاي منتخب محقق آمده است

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1  Life History 
2  Angrosino 
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  فراد از نظر اسم مستعار، جنس، سن، وضعيت تأهل، نوع معلوليت، تحصيالتمشخصات ا

    تحصيالت  نوع معلوليت  وضعيت تأهل  سن  جنس  شركت كننده

  سيكل  فلج اطفال  مجرد  31  مؤنث  فاطمه

  فوق ديپلم  )ويلچري(فلج اطفال   مجرد  29  مذكر  حسن

  ليسانس  فلج اطفال  مجرد  34  مؤنث  مريم

  ليسانس  )ميوپاتي(حليل عضالني ت  مجرد  30  مذكر  علي

  دانشجو  )ميوپاتي، ويلچري(تحليل عضالني   مجرد  28  مذكر  مرتضي

  ديپلم  فلج اطفال  مجرد  35  مؤنث  رز

  ليسانس  )ميوپاتي(تحليل عضالني   مجرد  45  مؤنث  زهرا

  ديپلم  فلج مغزي  مجرد  28  مذكر  محسن

  

ز اين نوع كه نمي توان از آن چشم پوشيد اين است اما از محدوديتهاي اين تحقيق و در كل مطالعاتي ا
تمام از ) معرف( اي نمونهكه افرادي داراي معلوليت جسماني آشكار كه براي اين تحقيق انتخاب شدند 

اين تحقيق نمي تواند بيش از شركت كنندگاني به عبارت ديگر . جسماني نيستند معلوليتهايداراي افراد 
  .تعميم يابد دشركت كردنكه در اين مطالعه 

  

  تجزيه و تحليل يافته ها

دهيم كه افراد در طي زندگي در اين قسمت، در قالب چندين مقوله، نشانه هايي را مورد بررسي قرار مي
دهنده  اين مقوله ها كه نشان. شودروزمره از محيط اجتماعي دريافت كرده كه باعث بدنام شدن آنها مي

برچسبها، متلك ها و مسخره كردن ها،  :ين افراد هستند عبارتند ازعوامل اجتماعي داغ ننگ زننده بر ا
  .، زل زدنها، رسانه ها، معابر)حرف ها و نگاههاي ترحم آميز(ترحم 

  

  برچسبها، متلك ها و مسخره كردن ها

به نقل از  1لين(  »معلوليت چيزي نيست كه شما داريد، بلكه برچسبي است كه شما بدست مي آوريد«
معلوليت واژه وسيعي است كه در آن مقوله هاي ايدئولوژيكي متنوعي همچون ). 88: 2004كينگ، 

تمام اين . العضو، ديوانه، غيرعادي يا ناتوان جمع مي شوندبيمار، بدريخت، احمق، زشت، پير، ناقص
مقوله ها با بي ارزش كردن بدنهايي كه با استانداردهاي اجتماعي همرنگ نيستند، افراد را در وضعيت 

  ــــــــــــــــــــــــــ       

1  Lane 
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بنابراين كاركرد نظام معلوليت اين است كه از عناوين افتخارآميزي همچون . نامطلوب قرار مي دهند
تامپسون به نقل از (زيبا، سالم، نرمال، متناسب، اليق و باهوش محافظت كرده و به آنها اعتبار بخشد

برچسبهاي  با تجزيه و تحليل مصاحبه هاي افراد روشن شد كه اين افراد با). 88 :2004كينگ، 
. گوناگوني در جامعه مواجه مي شوند كه اين برچسبها بر درجات متنوعي از توهين داللت مي كنند

واژه هاي تحقيرآميزي همچون چالق، بي عرضه، ناتوان و غيره و گاهاً مسخره كردنها و متلك ها 
قب روحي و اجتماعي آشكارا واژه هاي جا افتاده اي هستند كه برخي از افراد سالم بدون توجه به عوا

همانگونه كه گافمن . سنگين آن براي افراد معلول به راحتي در مواجهه با اين افراد بر زبان مي آورند
ما در گفتگو هاي روزمره مان كلمات خاص داغ زننده اي از قبيل چالق، حرامزاده و «اشاره مي كند 

عاً بدون اينكه راجع به معناي اصلي و اوليه كودن را در قالب استعاره و زبان تمثيل به كار مي بريم، نو
ما عادت داريم دامنه گسترده اي از نقايص را بر اساس يك نقص اوليه به فرد نسبت . آن بينديشيم

بنابراين اين افراد احساس مي كنند كه معلوليت آنها باعث شده كه آنها ). 35 :1386گافمن، (» دهيم
  .ر گيرندافراد سالم قرا» پذيرش«نتوانند مورد 

يعني تو خودم بيشتر . معلوليت من يه جوري بود كه بيشتر خودمو داغون مي كردم تا اطرافيانم: فاطمه
مدير مدرسه به من مي گفت كه . تو مدرسه بچه ها كه راه ميرفتن يه جور حسادت داشتم. مي ريختم

زم نيست كه ورزش تو زنگ ورزش به من مي گفتن كه تو ال. فاطمه تو الزم نيست كه تو صف وايسي
شايد اين بود كه من بيشتر درسو گذاشتم ! همش مثالً يه نمي توني. كني، تو نمي توني ورزش كني

يه بار هم . نشستم و تو خودم مي ريختمخيلي ناراحت مي شدم و مي رفتم يه گوشه اي مي. كنار
. با اونا خداحافظي كردم كتابهامو آوردم تو وسط حياط خونه گذاشتم و همشونو آتيش زدم و همون جا

به مامانم گفت آره اگه اين . حتي تو فاميل هم يه دايي دارم كه يه بار بد جوري  با اعصابم بازي كرد
اين جمله تنها جمله اي بود كه تو تمام زندگيم ! سالم بود االن براي خودش صاحب زندگي شده بود 

يه جوري مي زنن . يم اصالً رعايت نمي كنندايي و زن داي. منو خيلي ناراحت كرد، خيلي عصبي شدم
هر وقت مي بينمش هيچ وقت نزديكش نمي . وقتي به خونمون مي يان اعصابم داغون مي شه. تو سرم

اين يه واقعيته يكي برگرده هي به آدم بگه نمي توني نمي توني آدم از خودش هم زده مي شه . شم
  . متنفر مي شه، خودشو يه آدم بي ارزش ميدونه

يه بار تو پنجم ابتدايي يه معلمي داشتيم يادم نيست كه چي شده بود كه برگشت به من گفت : ن حس
يه بار هم تو يه باجه تلفن وايساده بودم داشتم . خيلي ناراحت شدم. اين اصالً يادم نمي ره! جنازه

من تازه گفتم باشه آقا ولي .يكي اومد گفت آقا تمومش كن من هم مي خام زنگ بزنم. حرف مي زدم
بعد چند ثانيه بعد دوباره برگشت گفت خدا مي دونست تو رو اينجوري . االن تمومش مي كنم. اومدم
 .آدم معلول رو اينجور حرفا مي شكنن. من با اين حرفا خيلي برخورد كردم. اينو گفت و رفت !كرده
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روحيه هيچ كاري رو . من بعد از اينكه معافي رو گرفتم تا يك سال يك سال و نيم روحيه نداشتم: علي
 چون بيماريم يه مقدار تشديد شده بود بيرون كه مي رفتم يه مقدار آرام آرام راه مي رفتم. نداشتم

مثالً از بچه هاي فاميل . اطرافيان يه حرفايي پيش مي گفتند كه فالني عرضه نداره كه فالن كارو بكنه
فتيم من نمي تونستم برم باال مي گفت تو كوه كه مي ر. سال 23سال داشت و من  15يكي بود كه اون 

خيلي تو . مسخره مي كردن!  من با اين سنم مي تونم  ولي شما چي. نمي توني! عرضه نداري بياي باال 
بيشتر با اونايي كه احساس مي كردم مسخره مي كردن، سر به سر مي ذارن، . روحيه ام تاثير مي ذاشت

حتي !  زمين مي خوردم مي گفتن عرضه راه رفتن نداره. دمازشون دوري مي كر. رفت و آمد نمي كردم
هر چند تواونجا تو اون لحظه واكنش ! كار به جايي كشيده شده بود كه اداي راه رفتن منو در مي آوردن

مي گفتم چرا تو بين اين همه آدم . نشون نمي دادم ولي وقتي مي يومدم خونه خيلي ناراحت مي شدم
  . اين حرفو به من بزنن. شم كه مسخره بشممن اين مشكل رو داشته با

اون موقع كه سالم بودم از در و ديوار، از درخت . سالگي بود 14سن . من تو اوج نوجوانيم بود: مرتضي
يه خورده كه جلو مي رفتم تو بعضي از كارها يه خورده محدود مي شدم واين منو . راست باال مي رفتم

چون يه پام با پنجه پام راه مي رفتم مي گفتن مثالً . ه مي كردنبعد يه سري هم مسخر. ناراحت مي كرد
فوتبالي كه با اونا مي كردم تو دوران اول . بعد اينكه فوتبالم قبالً خيلي خوب بود! پاي تو پاشنه نداره

. به خاطر نوع دويدنم مسخره مي كردن. بيماريم بود و نوع دويدن من هم خيلي از اونا ضعيفتر بود
يعني مسخره كردنها خيلي . بعد ديگه فوتبالمو كمتر كردم. خجالت مي كشيدم. ونستم بدومخوب نمي ت
  . تاثير داشت

من آدم ساكتي بودم دنبالم راه مي افتادن و سر به سرم مي . بچه ها يه خورده اذيت مي كردن :محسن
تو واليبال يا فوتبال . نمتلك هم تك و توك مي گفت! مثالً تو ورزش مي گفتن آقا اين با ما نباشه. ذاشتن

بعضي . بعضي ها دلشون مي سوخت. ولي واكنش ها فرق مي كرد.بارها پيش مي يومد كه زمين بخورم
يه همسايه داريم چند ساله با همديگه زندگي مي . و من خيلي ناراحت مي شدم. ها هم مي خنديدن

ظهر . م گفتم چرا انداختي اينجامن رفت. چند وقت پيش پسرش يه ترقه انداخت تو حياط پشتي ما. كنيم
پدرش اداي پاي منو در . بعد رفتم به پدرش گفتم . بحث كرديم و فالن. بود خوابيده بوديم، ترسيديم

خيلي ناراحت  !آورد و گفت برو تو كه معلوليت داري، خدا كه تو رو زده من با تو صحبت نمي كنم
به . بعضي ها هم به حالت گير آوردن. اومده كالً تو زندگي از اين مسائل براي من خيلي پيش. شدم

  .قول معروف يه سوژه اي گير بيارن كه دست بندازن
بارها مهمون كه مي يومد خونمون مثالً خالم اينا، عمه ام، زن عموم ناهار وقتي مي خوردن به : رز

بچه هاش  همه. خالم برگشت گفت اون كه ديگه بچه نداره. مامانم مي گن ان شااهللا عروسي بچه هات
  . من اونجا ديدم احساس كردم كه  اصالً به حساب نمي يام. من هم اونجا بودم! عروسي كردن رفتن
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  )حرف ها و نگاههاي ترحم آميز(ترحم 

يك فرد معلول مانند ديگر افراد جامعه در وهله اول داراي شأن و كرامت انساني است كه متأسفانه در 
يز و در برخي موارد كمكهاي بي مورد و درخواست نشده موجب جامعه ما نگاهها و حرفهاي ترحم آم

با تجزيه و تحليل مصاحبه ها مشخص شد . بروز مشكالت بيشمار براي افراد داراي معلوليت شده است
كه برخي از افراد سالم در مواجهه با اين افراد با به زبان آوردن جمالت ترحم آميز و كمكهاي غير 

ز همدردي كرده، در حاليكه به اين توجه نمي كنند كه اين گونه برخوردها نه ضروري نسبت به آنها ابرا
تنها مشكلي از فرد معلول كم نمي كند، بلكه موجب بروز تنشهاي رواني فراوان براي آنها شده كه به 
موجب آن آنها عالوه بر تحمل سختيهاي جسمي خاص خود، بايد اينگونه برخوردها را هم تحمل 

ه كه گفته شد، متأسفانه  تعامالت مسئله ساز حتي در خالل صحنه هايي كه در آن افراد همانگون. كنند
اگرچه كمك به افراد . سالم كمكهايي در اختيار افراد داراي معلوليت ها مي گذارند نيز روي مي دهد

ي معلوليت معلول مي تواند بطور اتوماتيك وار با انگيزه ارائه خدمت يا اداي وظيفه نسبت به افراد دارا
برانگيخته شود، اما همچنين مي تواند به افراد معلول اين را برساند كه آنها حقير بوده و قادر به مراقبت 

چنين تفسيري ممكن است بي جهت عالوه بر اينكه عدم وابستگي افراد داراي . از خودشان نيستند
مچنين مي تواند باعث شود كه فرد معلوليت ها را كاهش داده و اعتماد به نفس شان را پايين بياورد، ه

بنابراين كمكهايي كه غير . داراي معلوليت احساس بي كفايتي، وابستگي، و يا حتي عصبانيت بكند
در . ضروري بوده و از روي ترحم باشد، ممكن است احساس حقارت و عجز را به اين افراد انتقال دهد

رافيان موجب اين گشته كه اين افراد احساس بيشتر مواقع ترحم هاي بي مورد از جانب خانواده و اط
كه اين خود موجب  شوندكنند كه نمي توانند از توانمندي هاي خود براي رفع مشكالتشان بهره مند 

  .حس بيهودگي و بي ارزشي براي آنها مي شود
 يه بار تو اداره پست نشسته بودم يه خانوم به بغليش گفت نگاه كن چقدر خوشكله ولي حيف،: فاطمه

من يه جوري هستم دوست ندارم كسي بهم از روي . از اين حرفش خيلي ناراحت شدم! ولي حيف
  . ترحم نگاه كنه، كمك كنه،  دلم نمي خواد كسي دلش برام بسوزه

اين نگام مي كرد اون ! اوالش خجالت مي كشيدم تو شهر كه مي خواستم بيام مي گفتن آخي: حسن
آه مي كشيد من خجالت مي ! رد مي شد مي گفت آخي طفلكي يه خانومي آقايي كه . نگام مي كرد

كدوم .نگاهها رو صد در صد تشخيص مي دم. دوست داشتم زمين دهن باز كنه منو بخوره.  كشيدم
يه جاهايي هست كه واقعاً احتياج به كمكي نيست اون آقا كه مي خواد بياد كمك . ترحم آميزه كدوم نه

اونو آدم راحت تشخيص مي ده ريا . جوريه كه مي خواد كسي ببينهكنه اين براي ظاهر نماييه و يه 
  .االن برو تو خيابون مردم عادي واقعاً كمك هاشون خالصه. ولي بعضي ها نه. كاري مي كنه
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مثالً تو خيابون بگن اين . از نگاهها و حرفاي ترحم آميز بدم مي ياد. از ترحم خوشم نمي ياد: محسن
. از افراد سالم انتظار ندارم كه بياين به خاطر معلوليت من دلشون بسوزه. ياد بدم مي! چرا اينجوريه،آخي

  . يه كاري برام بكنن كه نيازي ندارم
. من دوست داشتن و كمك كردن  از روي ترحم رو مي شناسم، ناراحت مي شم، خوشم نمي ياد: رز

انب رو در نظر مي گيرم كه جايي كه پامو مي ذارم همه جو. به همين خاطر كالً سعي نمي كنم بيفتم
ولي خب هيچي . افتادن رو هر كسي ممكنه بيفته، حتي آدماي سالم. نيفتم زمين تا كسي نياد كمكم كنه

بيچاره پاش ! بيام دستتو بگيرم! ولي اگه ما بخوايم بيفتيم مي گن آخي افتاد چي چي شد. نمي شه
خيلي مواظب مي . مين ترجيح مي دم نيفتمبه خاطر ه. من نمي خوام اين حرفا رو بشنوم! معلوله ها 

مثالً مردم مي گن دلشون . جامعه معلولين كه بچه ها رو اردو مي بره از يه لحاظ دوست ندارم برم. شم
! بهزيستي خوب كاري كرده كه اينارو آورده بيرون. داره مي تركه تو خونه نشستن هيچ كاري نمي كنن

حياط حرم مشهد مردم مي گن آخي بهزيستي اينارو مثالً تو . خوشم نمي ياد  از اين حرفا
كالً گروهي دوست .يه جورايي دوست ندارم اينجور جاها برم! آورده،گرفتارارو آورده كه شفا پيدا كنن

تو بيرون هم يه چيزايي مي گن كه خيلي . ندارم بريم بيرون كه مردم اينجوري نگاه كنن، رفتار كنن
  .اصالً بدم مي ياد! چرا اينطوري شده!خدا شفاش بده!خيدوست ندارم بگن آ. ناراحت مي شم

تا  10اينكه توي خيابون كه مي ري شايد از . ما توي افراد عادي مشكالت رو زياد مي بينيم: مرتضي
  !يا يه آهي مي كشن! تاشون بگن آخي  9خانوم كه نشسته باشن من به صراحت مي گم كه 

  

  زل زدنها

لعه ما گزارش مي دهند كه بيشترين چيزي كه در محيط بيرون آنها را افراد داراي معلوليت مورد مطا
احساس مي كنند كه در طول تماس هاي «آنها . آزار مي دهد، نگاهها و زل زدنهاي افراد سالم است

افراد سالم به هنگام مواجهه با آنها به ). 47: 1386گافمن، (»ديگران قرار دارند» توجه«مختلط در كانون 
ون هيچ واهمه اي شروع به زل زدن به آنها كرده و بدين ترتيب نشان مي دهند كه معلوليت راحتي و بد

با اين همه افراد مورد مطالعه ما به مرور . اين افراد كنجكاوي كشنده اي را در دل آنها برانگيخته است
ز نگاهها زمان در مي يابند كه همه نگاهها از روي كنجكاوي و ترحم نيست، به عبارت ديگر خيلي ا

براي آنها نگاههاي عادي محسوب شده كه در نتيجه به آنها بي اعتنا شده و اهميتي نمي دهند، اما با 
وجود اين هنوز بسياري از نگاهها براي آنها آزار دهنده بوده و مانع شركت فعاالنه آنها در اجتماع مي 

  .شود
ت نمي دم ولي بعضي از نگاهها كه واقعاً من شايد باورتون نشه به بعضي از نگاهها اصالً اهمي: فاطمه

زننده باشه آره اهميت مي دم، يا به طرف برمي گردم يه چيزي مي گم و يا مي گم چيه نگاه مي كني 
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مگه تو آدم نديدي؟ بعضي ها واقعاً نگاه هاي زننده دارن، من ديدم شاهد اين بودم  مثالً دو تا آقا و 
اين خانوم خيلي راحت جلوي چشم من، اون مي .  سبت به منخانوم رد مي شن آقا خيلي بي خياله ن

بينه من هم دارم نگاهش مي كنم، يعني بهش مي فهمونم كه بدم اومده و نبايد نگاه كنه، ولي  به 
اين جاست كه من خيلي عصبي ! شوهرش تنه مي زنه كه برگرد اونو نگاه كن،كه برگرد اونو نگاه كن

م اين خودش نگاه مي كنه هيچ اون آقايي كه بي خياله اون رو هم مي گ. مي شم خيلي ناراحت مي شم
  . مجبور مي كنه كه منو نگاه بكنه

ولي االن ديگه برام . خجالت مي كشيدم. زل زدنها اول برام خوب نبود. يه جوري نگاه مي كنن: حسن
اون نگاهها مي  مگه من چمه؟. مگه آدم نديدن. اوال مي گفتم خدايا اينا چي رو نگاه مي كنن. عاديه

كه هميشه پشت گردنم .گوشزد كنه به من.دونين چي رو مي خواست به من بگه؟كه مشكل منو برتر كنه
حاال اونا ممكنه اين نگاهها رو به اين خاطر بكنن كه بر اثر غصه خوردن يا بر اثر تازگي كه چيز . باشه

بعضي ها از دور . نگاهها بدم مي ياد از بعضي از. كالً آدم معلول جلب توجه مي كنه.عجيبي ديدن بكنن
مي بينن كه من پشت يه جدولي پله اي . منو نگاه مي كنن مثالً جايي هستم كه احتياج به كمك دارم

وايسادم به كمك احتياج دارم، با اينكه مي بينن و مي دونن اين وضع رو ولي جلو نمي يان و فقط زل 
با اون . واي بكني حداقل روتو برگردون اونوركمك كه نمي خ.خب چي رو نگاه مي كنن. مي زنن

 ناتوانم؟. كه من عليلم.نگاهت چي رو مي خواي به من بگي

همه نگام مي . خجالت مي كشيدم. من همون موقع كه ديپلمم رو گرفتم تمايل نداشتم بيرون برم: علي
ماشين كه مي خواستم از . بيشترين چيزي كه منو آزار مي داد نگاههاي مردم بود. سخت بود برام. كردن

بعضي ها . شايد با يه وضعيتي كه سخت بود  و همه نگام مي كردن. پياده بشم آرام آرام پياده مي شدم
خيلي برام سخت بود كه حتي همين باعث شده بود كه بيرون كمتر مي . حرفاي ترحم آميز مي زدن

خونوادم مي رفتن من تو . شتم برممراسم عروسي و عزا دوست ندا. تو فاميالم هم زياد نمي رفتم. رفتم
  . نگاههاي مردم خيلي برام آزاردهنده بود. خونه مي موندم

جلب توجه . االن كه مي رم بيرون خودم متوجه مي شم كه به خاطر طرز راه رفتنم نگام مي كنن: زهرا
. ي بيننبعضي نگاهها هم براشون عجيبه كه مثل منو م. بعضي نگاهها خيره هستند و كنجكاو. مي كنه

ولي . نگاههاي دلسوزانه رو خوشم نمي ياد، نمي شه تحمل كرد. بعضي نگاهها هم دلسوزانه هست
اوال خيلي ناراحت مي شدم . ناراحت مي شم. بيشتر نگاهها كنجكاوانه است، كه چرا اين فرد اينجوريه

. يگه حساس نيستمد. چون االن چند سال ازش مي گذره. االن ديگه كنار اومدم، ديگه برام مهم نيست
ولي كالً چه نگاه كنجكاوانه باشه چه دلسوزانه و چه تمسخر آميز ناراحت . خب همه هم نگاه نمي كنن

  . كننده است
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  رسانه ها 

كليشه ها و توصيفات منفي از افراد داراي معلوليت معموالً از طريق رسانه ها باز توليد شده و بنابراين 
تصاوير و توصيفات پخش شده از رسانه ها، افراد معلول را . مي شودهويت افراد معلول بيشتر تخريب 

هنجارها و . افرادي بي ارزش و نااليق كه نيازمند كمكها و ترحم هاي ديگران هستند معرفي مي كنند
هر جامعه اي مشخص بوده كه از طريق رسانه ها توليد و باز توليد مي شوند، در » نرمال«ارزشهاي 

ل طوري به تصوير كشيده مي شوند كه اين هنجارها را نقض كرده و بنابراين يا از حاليكه افراد معلو
با تجزيه و تحليل مصاحبه ها نتيجه . انظار دور نگه داشته و يا مورد طرد و بي توجهي قرار مي گيرند

ننگي كه  گرفتيم كه اين افراد رسانه ها را همچون ابزاري مي بينند كه معلولين را به عنوان دارندگان لكه
آنها معتقدند كه برنامه هاي تلويزيون به غلط از افراد معلول . از ديد جامعه منفي است معرفي مي كند

انسانهايي نيازمند و بي ارزش به تصوير كشيده كه اين موجب مي شود نگاه افراد سالم به آنها نيز منفي 
  .تر بشود

تو ميم مثل مادر بچه معلوليتي داره و طوري نشون مثالً  . رو» ميم مثل مادر«رو ديدم، » رنگ خدا«: رز
از اول فيلم . دادن كه همش به كمك ديگرون احتياج داره و دلسوزي و ترحمهاي زيادي براش مي كنن

حتي به خاطر معلوليت . تا آخرش به خاطر پسره همش غم و غصه هست و بيننده رو به گريه ميندازه
ازشون استفاده مي كنن كه مايه خنده مي  طنز مثالً مي يان تو يا. پسره زن و شو هر از هم جدا مي شن

تو رسانه و  .من احساس مي كنم ضعف معلولين بيشتر به چشم مي ياد تا موفقيت هاشون. شن
  .فيلمها تو رده هاي پايين اجتماع قرار مي دن

اگه هم . هولي نشون داده نشد. همين آقاي عسگري تو رشت ركورد جهاني رو تو ليفت شكستن: علي
فقط جنبه هاي منفي و ضعف معلولين .  نشون داده شده زمان مناسبي نبوده كه مردم ببينن و بشناسنش

آقاي رضازاده كه ركورد جهاني رو مي شكنن . رو نشون مي دن نه جنبه هاي مثبت و موفقيت ها شونو
مي گم همين آقاي ولي . چون سالمه. صد بار تو تلويزيون نشون داده مي شه، تقدير مي شه ازش

ولي هيچ كس اطالعي نداره واصالً براشون مهم . عسگري هم كار كوچيكي نكردن، تو دنيا ركورد زده
  . نشون داده نمي شه، تقدير نمي شه. نيست
من هر هفته نگاه مي . چند سال پيش تلويزيون يه سريالي مي داد به اسم پهلوانان نمي ميرند: فاطمه
ور بود و همش بيكار و االف تو كوچه نشسته بود و هيچ كاري نداشت كه انجام يه مرده بود كه ك .كردم

يعني يه جوري بود كه بيننده فكر مي . حتي غذاش رو هم مردم بهش مي دادن. بده و گدايي مي كرد

در صورتي كه اينجوري نيست و  .يعني آدماي نااليق و به درد نخور. كنه همه افراد نابينا اين طورين
از اين جور برنامه . از اينا رو تو همين رشت مي شناسم كه آدماي خيلي فعال و موفقي هستند من خيلي

  .ها اصالً خوشم نمي ياد و ناراحت مي شم
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  معابر 

همانگونه كه در سرتاسر اين تحقيق به كرات به آن اشاره شد اين بود كه داغ ننگ به لحاظ اجتماعي 
تهايي كه جامعه براي افراد داراي آسيب ديدگي هاي به عبارت ديگر محدودي. برساخته مي شود

معلوليت . جسماني قرار مي داد كه از شركت در فعاليتهاي اجتماعي غالب اين افراد جلوگيري مي كرد
ديگر بعنوان يك مسئلة فردي درك نشده بود، بلكه به جاي آن بر حسب موانع اجتماعي اي كه افراد 

در اين قسمت . در جامعه با آن مواجه مي شدند تصور شده بود داراي آسيب ديدگيها در شركت كامل
نيز نتايج حاصل از مصاحبه هاي ما با افراد مورد تحقيق حاكي از آن است كه وجود موانع فيزيكي 
اجتماعي از جمله چاله چوله هاي شهر، وضعيت بد پياده روها و خيابانها و عدم مناسب سازي 

ي باعث شده كه اين افراد در اين موقعيت ها با مشكل مواجه شده ساختمانها واماكن دولتي و خصوص
و احساس خجالت و حقارت كرده و در نتيجه در بعضي مواقع ترجيح مي دهند در خانه بمانند تا اينكه 

  . در اجتماع حضور بيابند
له بپرم چاله چوله هاي شهر تو بارندگي هاي زمستون يه جورين كه من نمي تونم از اين ور چا: فاطمه

اونجور جاها تنها چيزي كه منو ناراحت و عصبي مي كنه .... يا بايد خونه بشينم يا . اون ور چاله
شايد يه فرد سالم هم . همه آدمها سالم نيستن. ميگم خب اينا مي دونن آدمها دو گروهن. شهرداريه

نه مثالً اداره ها رو يه شهرداري بايد مناسب سازي ك. نتونه از اين چاله ها، جدولها راحت عبور كنه
يا براي من و امثال من بغل پله يه ميله بزاره كه ما بتونيم به كمك اون از پله ها . جاي ويلچر رو بزاره

اونجور جاها من افراد جامعه رو مقصر نمي دونم كه من بيفتم منو نگاه كنن يا بخندن و يا . باال بريم
  .دلسوزي كنن فقط شهرداري رو مقصر مي دونم

از چاله چوله ها كه ويلچر ميخواد رد شه انگار كه . از چاله چوله براتون بگم خيلي افتضاحه: حسن 
اصالً جايي براي ما كه . تو اداره ها هم خيلي با مشكل مواجه مي شم! فيل اومده شب اونجا خوابيده

ظر بمونم يكي بياد كه بايد منت.اون جور جاها مي مونم كه چيكار كنم. ويلچري هستيم عبور كنيم نيست
نمي تونم از هر كسي كمك . كه اين هم خيلي موقع ها خجالت مي كشم. و ازش بخوام كه كمكم كنه

  . بخوام
وقتي به خوابگاه رفتم من همون اول ديدم كه اونجا كلي پله . پارس آباد مغان دانشگاه قبول شدم: علي

. به فكرم رسيده بود كه حتي انصراف هم بدم .همون موقع اولش خيلي نااميد شدم. داره، نرده هم نداره
تو دانشگاه هم مشكلي كه من يه . چون من نمي تونستم شش طبقه پله رو برم باال نفس نفس مي زدم

حاال يكي از . ترم تو يه درس افتادم اين بود كه مثالً كالس تا پاي تخته برسي يه سكوي بلند داشت
 5يعني . داشت كه بيايم پاي تخته كنفرانس بديم، نمره مي داددرسا بود كه استادي كه ما داشتيم دوست 

درسو بلد بودم ولي استرس . من تا آخر ترم هر چي مي خواستم برم باال استرس داشتم. نمره داشت
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كه آخر سر . يعني اونقدر دودل كردم كه برم باال يا نه. شديدي داشتم كه چطوري برم باال، نكنه كه بيفتم
 ! نرفتن باعث شد كه نمره كالسيمو نگيرم و تو اون درس بيفتمهمون ! هم نرفتم

يه چيزي بهتون بگم يه معضلي يا يه مشكلي كه ما باهاش دست و پنجه نرم مي كنيم  همين : مرتضي 
مثالً مي ياد به يه پله برمي خوره، فرضاً به يه . موانع هست كه باعث مي شه خيلي از معلولها نيان بيرون

چون جلوي اون چاله اون پله وامي ايسته منتظر كمكه و ديگران هم بهش نگاه مي . رهچاله بر مي خو
  . خب اين اگه نباشه مي ياد بيرون مي ره كاراشو انجام مي ده. كنن ممكنه خجالت بكشه

به همين خاطر . مثالً همين بانكها كه پله دارن من مشكل دارم. جاهايي كه پله دارن اصالً نمي رم: زهرا
   .دادم به مادرم اون كارهاي بانكي منو انجام مي ده وكالت

  

  خالصه و نتيجه گيري تحقيق

همانگونه كه گفته شد هدف از انجام اين تحقيق آن بود كه به فهم بيشتري از معلوليت و تجارب افراد 
اينكه معلوليت و به تبع آن داغ ننگ چه نقشي در زندگي اين . داراي معلوليت جسماني دست يابيم

بدين منظور از هشت نفر از افراد داراي معلوليت جسماني آشكار . فراد داشته از اهداف اين تحقيق بودا
تك تك افراد جداگانه مورد مصاحبه قرار گرفته و شرح حال هاي آنها از . دعوت به مصاحبه كرديم

ت چندين تجارب شان در طول زندگي ضبط و بازنويسي شد و پس از چندين بار بررسي، آنها را تح
عوامل اجتماعي داغ ننگ زننده شامل برچسبها، متلك : مضمون اصلي بدين صورت مقوله بندي كرديم

يافته هاي . ، زل زدنها، رسانه ها و معابر)حرف ها و نگاههاي ترحم آميز(ها و مسخره كردن ها، ترحم 
ديديم كه داغ ننگ . شد تحقيق با استفاده از نظريه داغ ننگ گافمن تجزيه و تحليل و مورد بحث واقع

به عبارت ديگر ديدگاهها و . چگونه در كنش هاي متقابل افراد به لحاظ اجتماعي برساخته مي شود
  . نگرش هاي جامعه و افراد سالم نسبت به معلوليت باعث داغ خوردن و لكه دار شدن آنها مي شود

برچسبها و متلك ها و گاهاً مسخره اين افراد در طول زندگي خود با نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه 
كردن هاي گوناگوني در جامعه مواجه مي شدند كه اين برچسبها بر درجات متنوعي از توهين داللت 

آنها اشاره داشتند برچسب هايي كه بر بي عرضه بودن و ناتوان بودن و در كل پست بودن . مي كردند
واژه هاي تحقيرآميزي همچون . مي شدكه اين خود موجب حس بيهودگي و بي ارزشي براي آنها 

و غيره و گاهاً مسخره كردنها و متلك ها آشكارا واژه هاي جا افتاده اي هستند  ناتوانچالق، بي عرضه، 
كه برخي از افراد سالم بدون توجه به عواقب روحي و اجتماعي سنگين آن براي افراد معلول به راحتي 

بي كفايتي، وابستگي، ترحم هاي بي مورد نيز موجب حس . نددر مواجهه با اين افراد بر زبان مي آور
حرف هاي ترحم آميزي همچون آخي، بيچاره، خدا شفاش بده و  .حقارت و يا حتي عصبانيت شده بود

همچنين نگاهها و  .از جانب افراد سالم به كار برده مي شد يغيره واژه هاي جا افتاده اي بودند كه گاه
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اي اين افراد آزار دهنده بوده، به طوري كه در اين گونه موارد معلوليت آنها بر زل زدنهاي افراد سالم بر
آنها گزارش مي دهند كه بيشترين چيزي كه در محيط بيرون . تصوير بدني منفي آنها تأثير زيادي داشت

 احساس مي كنند كه در طول تماس«آنها . آنها را آزار مي دهد، نگاهها و زل زدنهاي افراد سالم است
افراد سالم به هنگام مواجهه با ). 47: 1386گافمن، (»ديگران قرار دارند» توجه«هاي مختلط در مركز 

آنها به راحتي و بدون هيچ واهمه اي شروع به زل زدن به آنها كرده و بدين ترتيب نشان مي دهند كه 
. نقش رسانه ها بودد بع مقوله. معلوليت اين افراد كنجكاوي كشنده اي را در دل آنها برانگيخته است

كليشه ها و توصيفات منفي از افراد داراي معلوليت معموالً  از طريق رسانه ها باز توليد شده و بنابراين 
تصاوير و توصيفات پخش شده از رسانه ها، افراد معلول را  . هويت افراد معلول بيشتر تخريب مي شود

هنجارها و . هاي ديگران هستند معرفي مي كنند افرادي بي ارزش و نااليق كه نيازمند كمكها و ترحم
هر جامعه اي مشخص بوده كه از طريق رسانه ها توليد و باز توليد مي شوند، در » نرمال«ارزشهاي 

حاليكه افراد معلول طوري به تصوير كشيده مي شوند كه اين هنجارها را نقض كرده و بنابراين يا از 
با تجزيه و تحليل مصاحبه ها نتيجه . و بي توجهي قرار مي گيرندانظار دور نگه داشته و يا مورد طرد 

گرفتيم كه اين افراد رسانه ها را همچون ابزاري مي بينند كه معلولين را به عنوان دارندگان لكه ننگي كه 
آنها معتقدند كه برنامه هاي تلويزيون به غلط از افراد معلول . از ديد جامعه منفي است معرفي مي كند

هايي نيازمند و بي ارزش به تصوير كشيده كه اين موجب مي شود نگاه افراد سالم به آنها نيز منفي انسان
. آخرين مقوله نقش معابر شهري به عنوان يكي ديگر از عوامل اجتماعي داغ ننگ زننده است. تر بشود

فيزيكي  نتايج حاصل از مصاحبه هاي ما با افراد مورد تحقيق حاكي از آن است كه وجود موانع
اجتماعي از جمله چاله چوله هاي شهر، وضعيت بد پياده روها و خيابانها و عدم مناسب سازي 
ساختمانها واماكن دولتي و خصوصي باعث شده كه اين افراد در اين موقعيت ها با مشكل مواجه شده 

نند تا اينكه و احساس خجالت و حقارت كرده و در نتيجه در بعضي مواقع ترجيح مي دهند در خانه بما
نتايج در كل يافته هاي ما نشان داد كه داغ ننگ يك برساخته اجتماعي است و . در اجتماع حضور بيابند

نيز اين را تأييد كرد كه تا چه اندازه نگرشها و هنجارهاي جامعه در تعريف معلوليت نقش داشته و 
عرصه هاي اجتماعي مؤثر واقع مي بنابراين در طرد اين افراد و جلوگيري از شركت فعاالنه آنها در 

جلب حمايت جامعه براي  –فرايندهاي داغ ننگ ظاهراً يك كاركرد اجتماعي عمومي دارند . شوند
وتا زماني كه به كاركرد خود مي پردازند ظاهراً در برابر  –آنهايي كه توسط جامعه حمايت نمي شوند 

  )231: 1386گافمن، . (تغيير مقاومت مي كنند
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