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 چکیده
کنند که سهم زنان در این عی تنها زندگی میهای مختلف اجتمادر حال حاضر افراد زیادی از گروه

اند و برخی دیگر به میان قابل توجه است. برخی از آنها به اختیار خود زیست تنها را انتخاب کرده

زن هرگز ازدواج نکرده  28ی، دارشناختیپد کردیرو بااند. در این پژوهش ناچار در زندگی تنها شده

کنند را به روش صورت اختیاری و یا اجباری تنها زندگی میسال ساکن شهر تهران که به  40باالی 

 گیری هدفمند، انتخاب و با آنها مصاحبه شد. نمونه

زنان تنهازیست اختیاری افرادی هستند که تنها و مستقل زندگی کردن در دوران  ها نشان دادیافته

هی، شاغل و دارای پایگاه اند. آنها اکثراً با تحصیالت دانشگامجردی را به انتخاب خود برگزیده

-مهارت الت،یتحصارتقاء  با کنندیم اجتماعی و اقتصادی مناسبی هستند. این دسته از زنان تالش

کنند. به اراده ارائه  و با خودساختهمستقل،  یک زن ریاز خود تصو ،هایتوانمند افزایشو  یآموز

دهند تنها باشند و روابط خود ترجیح می عبارتی تا حدی با این ایده غالب در نئولیبرالیسم، که افراد

کنند. در مقابل زنان تنهازیست های خود تعریف و محدود کنند، همراهی میرا با توجه به اولویت

اند که به دلیل فشارهای اجباری، افرادی هستند که خواسته و ناخواسته  ازدواج نکردند و مجرد مانده

والدین و مهاجرت اجباری و ...  دادن دست اند و یا با ازشدهخانوادگی مجبور به جدا شدن از خانواده 

نفره دارند و در انتظار تغییر اند. آنها آمادگی کمتری برای مدیریت زندگی تکتنها مانده در زندگی

 دانند. شرایط زندگی فعلی خود هستند و ازدواج را راهکار مناسبی در این زمینه می

 ، انتخاب، اجبار و پدیدارشناختی. زندگیسبک تنهازیستی،  واژگان کلیدی:
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 و طرح مساله مقدمه

در  .است استقالل و حصارکشی حریم شخصی کسب هایراه از یکی نفرهتک این روزها زندگی

ای از زندگی است که گرایش به آن، در میان واقع، امروزه تنها زندگی کردن به عنوان شیوه

به طوری که در طول چند سال اخیر سهم افراد افزایش است. های مختلف اجتماعی رو به گروه

های نفره قابل توجه بوده است. به طوری که یافتههای تکمجرد به ویژه زنان در میان خانواده

درصد  58.8دهد، نشان می 1399های جوانان که در سال ها و نگرشپیمایش ملی ارزش

 تجرد» ران،یا آمار مرکز یها یبررس براساسچنین جوانان تمایل دارند که تنها زندگی کنند. هم

 سال در بوده، درصد 2/1ن زنا یبرا و درصد 1/1د حدو مردان یبرا 1375 سال در که یقطع

 دهد، یم نشان آمار نیا است؛ دهیرس زنان یبرا درصد 7/3و  مردان یبرا درصد 3/2ه ب 1395

 یهاسال یط کهی طور به است بوده انمرد از شتریب اریبس زنان، در یقطع تجرد یشیافزا روند

 بوده برابر سه از شیب زنان یبرا اما ،برابر دو حدود مردان، یبرا شاخص نیا 1395 تا 1375

 درصد 2/5 ،85 سال در کشور یخانوارها کل نسبت به ،نفرهتک یخانوارها آمارهمچنین  ست.ا

 هزار 880 از شیب 85ر سال د قعاست. در وا دهیرس درصد 5/8ه ب 95 سال در عدد نیا که بوده

 دو از شیبه ب 1395سال در رقم نیا که بود گرفته قرار شمارش مورد کشور در نفره تک خانوار

 «هستند سرپرست زن ،نفرهتکی خانوارها کل از درصد 4/66 ت کهاس دهیرس نفر ونیلیم

اخواسته زنان مجردی که به دالیل خواسته و ن (.1395 مسکن و نفوس یعموم یسرشمار)

فشارهای خانوادگی و همچون شیوه توسعه ناموزون در جامعه، ساختارهای اقتصادی نابرابر، 

توان به دو دسته کلی اند را میاند و ازدواج نکردهفضاهای ایدئولوژیک در ایران مجرد مانده

الل را تقسیم کرد؛ مجردانی که، به اختیار خود از خانواده جدا شده و تنها راه رسیدن به استق

بینند. آنها در جست و جوی اختیار، آزادی عمل بیشتر و  استقالل در افکار و در ازدواج نمی

گیرند که محوریت آن فرد است. دسته دوم ای جدید از زندگی را در پیش میرفتار خود شیوه

با ، هاخواسته و در بیشتر موارد ناخواسته، موفق نشدند ازدواج کنند، آن مجردانی هستند که

اند و کردند اما، با مرگ والدین و یا مهاجرت اجباری در زندگی تنها شدهخانواده خود زندگی می

 اند. یا به دلیل فشار خانواده و شرایط نامساعد خانوادگی مجبور به جدا شدن از خانواده شده

ت آنچه در این مطالعه مدنظر است به دست آوردن تصویری واقعی و روشن، از دخترانی اس

های مختلف در ادامه گذران دوران تجرد های فرهنگی و اجتماعی متنوع و انگیزهکه با زمینه

کنند. از این رو مناسبات تعاملی و خود، به اجبار یا اختیار از خانواده جدا شده و تنها زندگی می



  3از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران   

گیری در خصوص تنها زندگی کردن، پیوندهای اجتماعی، فرایندهای ذهنی و عملی تصمیم

جربیات زیسته زنان در تنهایی و ... همه و همه ابعادی از پدیده تنهازیستی است که نیازمند ت

 تر از طریق افرادی هستیم که خود بازیگر نقش اصلی آن هستند. فهم عمیق

با وجود این، مطالعات انجام شده در این زمینه تفکیک و تمایزی میان تنهازیستان اختیاری 

شناختی به مطالعه این موضوع ت و در بیشتر مواقع با نگاهی آسیبو اجباری قائل نشده اس

نفره، به دلیل اند. از سوی دیگر، به رغم تغییرات جمعیتی و افزایش خانوارهای تکپرداخته

های فرهنگی و اجتماعی، نهاد خانواده در ایران، زندگی انفرادی در عرصه حاکمیت حساسیت

ر مورد تجربه تنهازیستی شواهد علمی تجربی چندانی عمومی بازنمایی جدی نشده است و د

موجود نیست. لذا برای شناخت و فهم بهتر تنها زندگی کردن دختران مجرد، الزم است بدون 

 گذاری جنسیتی، تنها زیستی را مطالعه کرد. های هنجاری و ارزشپنداشتهپیش

جربه تنهازیستی در بین بر همین اساس در این پژوهش، سعی شد به فهم پدیدارشناسانه ت

ایم که اجبار و زنان هرگز ازدواج نکرده شهر تهران دست یافته و در پی پاسخ به این سوال بوده

اختیار چه نقشی در تجربه تنها زندگی کردن زنان تهرانی دارد؟ و به طور کلی اشتراک و افتراق 

 تجربه تنهازیستی، در دو نوع اجباری و اختیاری آن، کدامند؟

 شینه تجربیپی

های دور وجود داشته و دارد. از این رو افزایش و تنها زندگی کردن به شیوه اجباری از گذشته

کاهش آن، بیشتر بسته به شرایط خانوادگی و اجتماعی است. اما تنها زندگی کردنِ اختیاری، 

انجام نشده  های تجربی چندانی در این زمینهای نسبتاً جدید است. با وجود این، پژوهشپدیده

های مربوط به هنجارمندی ازدواج، علل است و مطالعات انجام شده داخلی، بیشتر حول بحث

افزایش سن ازدواج و تجربۀ زیسته و درک زنان ازدواج نکرده از تجرد و مسائل مربوط به آن 

ی از بوده و کمتر، به تنهازیستی و ابعاد مختلف آن پرداخته است. با این حال تالش شد به برخ

هایی که در رابطه با موضوع مطالعه حاضر انجام شده و به موضوع تحقیق نزدیک است پژوهش

هایی که درخصوص مسائل و تجربه زیسته دختران پژوهشاز جمله  نمونه طور بهاشاره شود. 

( است که با روش نظریه بنیاد و مطالعه بر 1396و غالمی ) قادرزادهمجرد انجام شده مطالعه 

 حضور از کنند در شهر ایالم حکایتسال که با خانواده زندگی می 47تا  25مجرد  دختران

دهد دختران مجردی که با خانواده تجرد دارد. این پژوهش نشان می اجتماعی ننگ داغ پدیدة
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 قرار شدید انزوای و محرومیت معرض در اجتماعی و فرهنگی هایدلیل زمینه به کنندزندگی می

-عدم جنسیتی، هایبلکه به دلیل حاکمیت کلیشه ندارند، تنها استقالل نه ،دارند. از این رو

 کنند. امری بدیهی تلقی می را خود استقالل

( با مطالعه پدیدارشناسانه بر روی دختران 1394و یزدخواستی ) معمارهمچنین پژوهش 

 تحصیالت، و لدهد اشتغاکردند نشان میساله شاغل که با خانواده زندگی می 49تا  30مجرد 

 هاینابرابری درک و جنسیتی هایکلیشه برابر در مقاومت و و اجتماعی فردی رشد امکان

 کند. می فراهم دختران مجرد شاغل برای خانواده و محیط کار در جنسیتی

ها ساله در برخی مراکز استان 44تا  25از سوی دیگر، تحقیق دختران مجرد و زنان متاهل 

( با روش پیمایش، نیز بر نقش تحصیالت بر تجرد دختران 1390فاری )پور و غتوسط حبیب

شوند به ویژه آنها که تحصیالت کند و معتقدند دخترانی که دچار تاخیر در ازدواج میتاکید می

دانند و ازدواج را مانع پیشرفت در های آن میهای ازدواج را بیش از فایدهباالتری دارند هزینه

 ندارند. پکار و شغل خود می

مطالعه جواهری و نفره و زندگی مجردی می توان به های تکخانواده موضوع خصوص در

تا  75های های پژوهشی در سالمند یافته(  اشاره کرد که با مرور نظام1395ستوده ) هاللی

دهد تحصیالت دانشگاهی و نرخ باالی مشارکت اقتصادی، دو ویژگی زنان مجرد نشان می 90

واج نکرده است. در واقع این گروه از زنان مجرد، نه تنها برای جامعه بار تکفلی ایجاد هرگز ازد

کنند بلکه به واسطه برخورداری از تحصیالت تخصصی، شغل و رفاه نسبی اغلب دارای نمی

 های مالی آنها تکیه دارند. ها، به حمایتنقشی فعال و موثر هستند، از این رو گاهی خانواده

 از نفر 26 و مصاحبه با پدیدارشناسانه روش از استفاده نیز با( 1394) زادهو سراجآبادی علی

 خانواده همراه و نکرده ازدواج باال سن با وجود که مجردی دختران از نفر 12 و زیستتک دختران

 و را قواعد تنهازیستی به تهرانی دختران گرایش در موثر اجتماعی کردند؛ دالیلمی زندگی

 و استقالل نتیجه در و دختران بین در نوگرا تفکرات و نوسازی عناصر نوادگی،خا قوانین

 تنها صورت به که دخترانی با آشنایی و مخالف جنس با روابط دختران، رفتاری خودمختاری

 هایرسانه از استفاده گذشته، و جوان نسل بین هایکشمکش و نسلی شکاف کنند،می زندگی

 خواهی،آزادی برابری، فردگرایی،) نوگرا تفکرات و هایشهاند ظهور آن متعاقب و جمعی

 اند.برشمرده ،(گراییتخصص و گراییعلم باورها، شدن عرفی دموکراتیک، روحیه انتقادگرایی،
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مجرد  دختران زیستی تک هایزمینه( 1391) نژاد و کرمیهمچنین در پژوهش پاپی

تنها زندگی  ترین زمینهت تهرانی، مهمزیسبررسی شده که با انجام مصاحبه با دختران تک

 سن والدین، باالرفتن طالق یا خانوادگی برشمرده که شامل فوت نامساعد کردن را شرایط

 فرار گسترده، خانواده مشکالت از رهایی اجباری، ازدواج از فرار خانواده، فشار از رهایی ازدواج،

 خانواده است. در عاطفی بحران انواده،خ کارکردهای در تقلیل و تغییر نابسامان، خانواده از

 1توان به پژوهش کانچان گاندیمی نیز کشورها گرید در مطالعات و هاپژوهش در خصوص

( اشاره داشت که با مطالعه بر چهار گروه از زنان )بیوه، مطلقه، هرگز ازدواج نکرده و 2016)

توجهی، ظلم، انکار، یکند اضطراب و تشویش فرهنگی، بزنان رهاشده( در هند بیان می

ای محرومیت و خشونت مردساالرانه بیش از حد، نسبت به زنان مجرد وجود دارد و بخش عمده

 های اجتماعی از گذشته تا به امروز وجود داشته است.از محرومیت

( نیز در تحقیقی پدیدارشناسانه با مطالعه تجربه 2014) 2ریمون بند وینترشتاتین و مانچیک

سال نشان دادند با وجود تغییر منافع اقتصادی و  60باالی  فراد هرگز ازدواج نکردهسالمندی ا

اجتماعی ازدواج در نیم قرن گذشته، ممکن است ازدواج مانند قبل، دیگر یک ضرورت نباشد، با 

 کنند. این حال هنجارهای فرهنگی هنوز هم امر ازدواج، را ترغیب و تشویق می

(  نیز بر اهمیت ازدواج و 2009) 3رزیتا ابراهیم و زهرا حسنهای تحقیق تجربی یافته

سال نشان دادند  30کند. آنها با مطالعه زنان هرگز ازدواج نکرده باالی تشکیل خانواده تاکید می

شود. از این رو دختران مجرد آل در جامعه مالزی با ازدواج و در نهاد خانواده تعریف میزن ایده

  گیرند.ای قرار میش همسر و مادری طرد شده و در موقعیت حاشیهایفای نقبه دلیل عدم

از سوی دیگر مطالعاتی نیز در خصوص تجربیات زیسته افراد مجرد که با خانواده و یا 

( که بر 2005) 4کنند انجام شده است از جمله؛ پژوهش سیویکل و همکارانمستقل زندگی می

استرالیا در دو مقطع زمانی و به صورت طولی انجام سال در  75تا  70روی زنان ازدواج نکرده 

 زنانروانی بیشترِ  -مشکالت جسمی و روحی مبنی بر شواهد تجربی چیهدهد شده و نشان می

ی مجردی و زندگ یهاو فرصت اتیتجرب ازدواج نکرده نسبت به افراد متاهل، وجود ندارد و حتی

 کند. یو پربار آماده مموفق  گذران دوران سالمندی یآنها را برا مستقل،

                                                           
1 . Kanchan Gandhi 

2 . Band-Winterstein, T  &  Carmit Manchik-Rimon 

3 . Rozita Ibrahim &  Zaharah Hassan  
4 . Julie Cwikela,b, Helen Gramotnevc, Christina Lee 
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 عنوان با خود ۀمقال در ،آمارهای ثبتی ۀمطالع با( 1994) 1کروپتون سوزان نیهمچن

 تنها رشدضمن تاکید بر افزایش دو برابری خانوارهای تکنفره،  «2بزرگساالن یستیتنهاز»

 ییتنها به که یکسان نسبتکند داند و استدالل میمین یاقتصاد ایهدیپد را یستیز

 .داشته است شیافزا افتهین بهبود یواقع درآمد که یزمان در وستهیپ طور به کنندیم یندگز

 سبک و انتظارات نگرش، رییتغ در را یانفراد یهاخانواده جادیا در رشد از این رو دالیل

 داند.می یزندگ

ر دهد، کماکان تاخیر در ازدواج یا مجرد ماندن دهای انجام شده نشان میمرور پژوهش

های مورد مطالعه پرتکرار عنوان مسئله و یکی از موضوعبه ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته 

گرایی دارد. از در تحقیقات انجام شده است که حکایت از حاکمیت ایدئولوژی ازدواج و خانواده

های انجام شده در خصوص تنهازیستی به نسبت میزان رشد آن، قابل توجه سویی پژوهش

های مختلف اجتماعی ه ویژه که تفکیک و تمایزی میان انواع تنهازیستی در میان گروهنیست ب

 طالق، افزایش میزان ازدواج، افزایش انجام نشده است. با وجود این، افزایش سن ازدواج، کاهش

جغرافیایی، فرار از فشارهای اجتماعی و خانوادگی، تفکرات نوگرایانه، فردگرایی، کسب  تحرک

اختیار عمل و ...  از دالیل تنها زندگی کردن ذکر شده است.  به طور کلی به نظر   استقالل و

-های داخلی ضمن توجه به قلّت مطالعات تجربی، بیشتر بر دالیل و زمینهرسد در پژوهشمی

شناختی بر این های این شیوه از زندگی و اشکال جدید خانواده تاکید شده و نگاه آسیب

ه است. در حالی که در مطالعات خارجی تاکید بیشتری بر تجربه زیسته و  مطالعات سایه انداخت

 کنند شده است.زیست جهان افرادی که تنها زندگی می

 مطالعات نظری

های اخیر، تغییر الگوی سنی ازدواج، افزایش نرخ طالق، تحوالت ارزشی و هنجاری در دهه

دی زنان، جهان معنایی جدیدی را خلق کاهش نرخ باروری، افزایش تحصیالت و مشارکت اقتصا

گذاشته است. از این رو به ای بر مناسبات اجتماعی و خانوادگی سنتی اثرات گستردهکرده و 

نگرش به ازدواج و کارکردهای آن تغییر کرده و در پی آن  ،رغم حاکمیت ایدئولوژی ازدواج

ای ظ شکلی، تغییرات گستردههای اخیر هم به لحاظ مفهومی و هـم بـه لحـادر دهه« خانواده»

پـردازی هایی در حوزة خانواده، تفکر و نظریـهرا به خود دیده است. چنین تحوالت و دگرگونی

                                                           
1.  susan Crompton 

2. Adults living solo 
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دربـارة آنها را نیز دستخوش تغییری اساسی کرده است که در این مطالعه سه موضع کلـی و 

 ایم.البته متعارض را آورده

های اخیر به طور کلی خانوادگی در دههگروه اول معتقدند حوزه روابط شخصی و 

هـای نگران فروپاشی خانواده و سـنتهای عمیقی شده است. آنها دستخوش دگرگونی

(، بال و 2000(، پاتنام )2005، 2003، 2001پردازانی از جمله باومن )انـد. نظریهخـانوادگی

انه کاهش ارتباط و ( افزایش تنهازیستی را نش1995گرنشیم )( و بک و بک1985دیگران، )

دانند و با دیدگاهی تعامالت افراد و تهدید کننده زندگی خانوادگی و همبستگی اجتماعی می

های اخالقی منجر خواهد بدبینانه، معتقدند کـه تضعیف پیونـدهای سنتی به فروپاشی چارچوب

خوانند. این یهای هنجاری فرا مشد. از این رو افـراد را بـه حفـظ حرمـت ساختارها و ارزش

کنـد، مـدعی اسـت انداز که تصویر تـاریکی از آینـدة روابـط انسانی و جامعه ترسـیم مـیچشم

های مرتبط با زندگی خانوادگی را ها و هویتشدن، ارزشزدایـی و در پی آن، فردیکـه سـنت

  کاهش داده است.

(، روزنهیل 2006و چارلز )(، بکر 1992پردازانی مانند گیدنز )موضع دیگری توسط نظریه

دهنده ( اتخاذ شده است که معتقدند روند تنهازیستی نشان2008( و بودجن )2007)

بینند و های مثبتی در این تغییرات میدموکراتیزه شدن حوزه خصوصی است. آنها ظرفیت

شدن روابط شخصی را در پی های زندگی، دموکراتیزهانـد تنـوع و تکثـر بیشترِ سبکمدعی

بخش در راستای دموکراتیک خواهد داشـت. به عبارتی تنهازیستی را به عنوان یک تغییر رهایی

دانند و معتقدند زندگی انفرادی نه تنها باعث کاهش روابط بین فردی کردن زندگی شخصی می

-ها روابط برابر میسازند که در این بنیانهای دموکراتیک و جدیدی را میشود، بلکه بنیاننمی

(. در 2008، بودجون، 2007، روزنهیل، 2006، بکر و چارلز، 1992اند پایدار باشند )گیدنز،تو

میان گروه دوم توافق کلی وجود دارد که نوع روابط و صمیمیت در معرض تحول قرار گرفته 

ها و دانند که به موجب آن، فشارهای اجتماعی نقشاست، اما تغییر آن را در جهت مثبت می

به  .شوندی کاهش پیدا کرده و افراد از تقیّدات سنتی و جنسیتی قبل رها میجنسیت روابط

های سنتی هویت، سازی پایگاهثباتزدایی، از بین بردن قواعد جنسیتی و بیعبارت دیگر سنت

مانند جنسیت و تمایالت جنسیتی، میزان قابل توجهی از اختیار و آزادی را برای اعمال انتخاب 

، بکر و چارلز، 2008ای فراهم کرده است )بودجون، جنسیتی و رابطه هایفردی در شیوه

پردازان موافق تحوالت در واقع ایـن گـروه از نظریه (.1992، گیدنز، 2007روزنهیل، ،2006
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های نوین سبک زندگی و ایدئولوژی تغییر هستند. آنها بـا حمایت از خانواده و ظهور شکل

بستگی اجتماعی بر اساس احترام متقابل به حقوق فردی های جدید زندگی، معتقدند همسبک

کنند و همسو با لیبرالیسم، شود و بر آزادی، قدرت انتخاب و برابری بیشـتر تأکید میتقویت می

هــای تـوان برابـری و عـدالت در روابـط شخصــی را از حــوزهشوند کـه مـیمدعی می

ـک کــرد؛ بــدین معنــا کــه دموکراتیزه شدن تــر سیاســی و اقتصــادی منفـگســترده

عدالتی و تبعـیض رغم بیکنند که بهروابط در خانواده را نوعی تحول حوزه خصوصی لحاظ می

 افتد. در عرصه عمومی اتفاق می

، 1999پردازان نیز وجود دارند که توسط افرادی مانند جیمسون )گروه سومی از نظریه 

ود که معتقد است در خصوص تغییرات در حوزه خصوصی اغراق ش( مطرح می2010و 2009

شده است و استفاده بک، باومن و گیدنز از فردگرایی، برای نشان دادن گرایش به تنهازیستی، 

(. جیمسون هـر دو 2009برداشت و انعکاسی واقعی از تجربه زندگی انفرادی نیست )جیمسون، 

کند و بر این باور است افرادی که تنها زندگی می شدن را رد ادعـای فروپاشـی و دموکراتیزه

ها، از کسانی کنند نه یک گروه همگن و نه یک جمعیت گسسته هستند، بلکه از نظر ویژگیمی

 کنند متمایز هستند.که با دیگران زندگی می

های تواند پیامدها و داللتاین تفسیرهای متفاوت از روابط شخصی در جهان معاصر می

فاوتی درباره تنهازیستی ایجـاد کنـد. هر یـک از ایـن رویکردهـا، تنها زندگی کردن پژوهشی مت

های سیاسـی و ایـدئولوژیک خاصـی درک و تحلیـل و شبکه ارتباطی افراد را بر مبنای گرایش

های دختران های مختلف، آنچه از میان روایتو دیدگاه کننـد. با همه این تنوع نظریهمـی

ای که سالهاست تجربه زندگی تنها را دارند و با مزایا و مسائل آن دست به طالعهمجرد مورد م

توان این گونه برداشت کرد هر زن تنهازیست در نهایت منحصر به فرد و زیست گریبانند می

جهان و تجربیات زیسته خاص خود را دارد که در این پژوهش معیار تفکیک ما براساس نقش 

  ازیست شدن است.اختیار و اجبار در تنه

 شناسیروش

 از افراد ذهنی به معانی دستیابی درصدد زیرا شد انتخاب پدیدارشناسی رویکرد این پژوهش، در

 در تواندمی کندمی تأکید افراد بیناذهنی معانی که بر آنجایی است و از اجتماعی هایپدیده

 درونی منطق درک این یقطر کند. همچنین از کمک زمینه این در عینی دانشی به دستیابی
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چنـان کـه در زنـدگی روزمره بازشناسد و معـانی را آن را هاپدیده ماهیت توانمی که است

توسط  شده های تجربهمطالعه پدیده ،واقع پدیدارشناسی درشوند، آشکار نماید. زیسته می

ر آنهایی که آن را از منظ پدیده، شان هستند که در آنها در متن اجتماعی زندگی روزمرهانسان

زدایی از جهان روزمره پژوهش پدیدارشناسی درصدد آشنایی افتد.کنند اتفاق میتجربه می

کند، و آوری میای از پدیده دارند، جمعها را از اشخاصی که تجربهمحقق داده»است. بنابراین 

آنها « آنچه» پروراند. این توصیف شاملتوصیفی جامع از ماهیت تجربه برای همه افراد می

پژوهش نیز  این .(58: 1391)کرسول، « شوداند، میآنها تجربه کرده« چگونه»تجربه نموده و 

-زیسته روزمره، شیوه زندگی و اشتراکات و تفاوت تجارب از تریعمیق درک به دستیابی در پی

جه به رو با توکنند. در پژوهش پیشهای زنانی است که به اجبار یا اختیار تنها زندگی می

اهداف و موضوع مورد مطالعه، از پدیدارشناسی تفسیری یا هرمنوتیکی بهره جستیم. چرا که نه 

به دنبال توصیف صرف یک پدیده و نه تفسیر کامالً یک جانبه موضوع مورد مطالعه هستیم، 

دنبال تعامل دوسویه بین پژوهشگر و موضوع مورد مطالعه )تنهازیستی زنان( برای درک  بلکه به

ها و مختصات، ایم. از این رو با همه این ویژگیبهتر پدیده و تفسیر مبتنی بر این درک بوده

-برای درک تنهازیستی زنان با فرض ناممکن بودن تعلیق باورهای شخصی و پذیرش پایان

های زیرین ایم تا با دسترسی به الیهناپذیری تفاسیر، به سراغ پدیدارشناسی تفسیری رفته

که زنان مورد مطالعه  چنان   زنان تنهازیست به درک ماهیت واقعی چیزها، آنتجربه ذهنی 

های به دست آمده از مصاحبه با زنان مورد کنند، برسیم و با توجه به یافتهها را درک می آن

 مطالعه، تفسیر و تحلیل خود را از تنهازیستی زنان ارائه دهیم. 

البته که . است بوده هدفمند ای محور  -اریمع یریگ نمونه نوع از قیتحق نیا در یریگنمونه

ها نبوده و صرفاً توصیفی از جامعه مورد مطالعه که پذیری یافتهدر این مطالعه به دنبال تعمیم

کنند سال که حداقل سه سال در تهران تنها زندگی می 40دختران هرگز ازدواج نکرده باالی 

های مختلف اجتماعی در نمونه جای گروه مدنظر است. همچنین تالش شد افراد متنوع از

ساختنار نیافته  نامهمصاحبه ،اطالعات یگردآور ابزارمصاحبه انجام شد.  28گیرند و در مجموع 

کنندگان تحقیق را براساس با توجه به اهداف مدنظر در این تحقیق، مشارکت .است ه بود

 19تفکیک کردیم که از این میان  اختیاری و اجباری بودن تنها زندگی کردن آنها به دو دسته

زن تنهازیست اجباری هستند. از آنجا که در تحقیقات کیفی  10زن تنهازیست اختیاری و 

های انجام شده، در کند با توجه به مصاحبهتعداد نمونه را اشباع یافته و اطالعات تعیین می
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ی مواجه بودیم لذا این دلیل های جدید و بیشترزندگی زنان تنهازیست اختیاری، با تنوع و یافته

های بیشتری در این گروه مصاحبه کنیم هرچند پیدا کردن زنان تنهازیست سبب شد با نمونه

ها با تاکید بر اختیاری با توجه به شروط چهارگانه دشوارتر بوده است. تجزیه و تحلیل یافته

ه طوری که در روش اسمیت برای کشف و فهم تجربه زیسته زنان تنهازیست بوده است. ب

مرحله اول با خواندن و بازخوانی مکرر متون مصاحبه، موضوعات مهم مشخص شده و سپس در 

های متن است تعیین و برچسب زده شد. کننده هریک از بخشهایی که مشخصمرحله بعد، تم

های استخراج شده مشابه، در یک خوشه قرار گرفته و به هر خوشه یک عنوان داده در آخر تم

 آورده شده است.  3که حاصل آن در جدول شماره شد 

کننده در تحقیق: مشخصات زنان تنهازیست اختیاری مشارکت1جدول شماره   

مدت زمان 

تنها زندگی 

 کردن

شهر محل 

 تولد

وضعیت 

 مسکن
 سن تحصیالت وضعیت اشتغال شغل پدر

 کارمند بانک بازنشسته مستاجر بندر انزلی 8
MBA   کارشناسی

 ارشد
40 

 دفتر نشریه وکیل بازنشسته مالک تهران 9
کارشناسی ارشد 

 حقوق
41 

 تاجر )فوت شده( مالک تهران 5
هیئت علمی 

 پژوهشکده
شناسیدکترای مردم  56 

 کارمند بازنشسته مالک تهران 17
 عضو هیات مدیره

 شرکت 

کارشناسی ارشد 

 مدیریت
47 

8 
شمال 

 کشور
 باغدار مستاجر

تکنسین آزمایشگاه 

انشگاهو مدرس د  
 40 دکترای جنین شناسی

 41 کارشناسی ارشد تاریخ کارمند شهر کتاب آزاد مستاجر سمنان 6

 روانشناس  لحاف دوز مستاجر نجف آباد 10
کارشناسی ارشد روان 

 شناسی کودکان
40 

 بازشسته/ دانشجو - - زاهدان 10
دانشجوی دکترای 

شناسیجامعه  
52 

 مالک اهواز 6

فروشنده لوازم 

)فوت  خانگی

 شده(

 بیکار
کارشناسی ارشد 

 حقوق زن در اسالم
42 

 دانشجو نظامی بازنشسته مستاجر تهران 15
-کارشناسی ارشد مردم

 شناسی
52 

 کارمند شهرداری پزشک مستاجر تهران 13

کارشناسی ارشد 

ریزی جغرافیا و برنامه

 شهری

39 
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مدت زمان 

تنها زندگی 

 کردن

شهر محل 

 تولد

وضعیت 

 مسکن
 سن تحصیالت وضعیت اشتغال شغل پدر

 کشاورز مستاجر کرمانشاه 20
پژوهشگر و 

گرتسهیل  

شد کارشناسی ار

 فلسفه
43 

 مالک تهران 20
بازاری )فوت 

 شده(
 مشاوره تحصیلی

ارشد کارشناسی

 روانشناسی
52 

 ویراستار کارمند بازنشسته مستاجر تهران 24
کارشناسی زبان و 

 ادبیات فارسی
48 

 مدرس دانشگاه ؟ )فوت شده( مالک تهران 14
دکترای جامعه 

 شناسی
52 

 مالک تهران 7
کارگر )فوت 

 شده(
 معلم

کارشناسی ارشد 

ریزی توریستبرنامه  
47 

کننده در تحقیقمشارکت اجباری : مشخصات زنان تنهازیست2جدول شماره   

مدت زمان تنها 

 زندگی کردن

شهر محل 

 تولد

وضعیت 

 مسکن
 شغل پدر

وضعیت 

 اشتغال
 سن تحصیالت

 مستاجر بروجرد 6
کشاورز )فوت 

 شده(

مربی 

 مهدکودک

کارشناسی زبان و 

 ادبیات عرب
40 

 مالک تهران 13
کارمند بازنشسته 

 )فوت شده(
 بازنشسته

کارشناسی مشاوره 

 تحصیلی
58 

 بازنشسته معلم بازنشسته مالک جلفا 15
کارشناسی ارشد جامعه 

 شناسی
60 

 مالک تهران 4
دار )فوت مغازه

 شده(
 معلم

کارشناسی ارشد زبان و 

 ادبیات فارسی
52 

 مالک تهران 2
رئیس قطار  )فوت 

 شده(
 معلم

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی
55 

 مالک تهران 2
دار )فوت مغازه

 شده(

کارمند 

 دانشگاه

کارشناسی ارشد 

 مترجمی زبان انگلیسی
47 

 کارمند راننده )فوت شده( مستاجر تهران 5
کارشناسی ارشد 

 مدیریت رسانه
51 

دارخانه کارگر )فوت شده( مالک تهران 15  60 سوم ابتدایی 

اجرمست تهران 8  47 کارشناسی ارتباطات کار پاره وقت کارگر )فوت شده( 

 کارمند نظامی بازنشسته مالک تهران 17
کارشناسی ارشد 

 مترجمی زبان انگلیسی
54 

 مالک تهران 13
کارگر بازنشسته  

 )فوت شده(
 54 دوم راهنمایی بیکار

 مستاجر تهران 10
کارگر بازنشسته  

 )فوت شده(
 41 دیپلم بیکار
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 های پژوهشهیافت

پردازد که می در جامعههای تنهازیستی زنان ها و چالشدر واقع، این مطالعه به کشف پیچیدگی

کنند. یکی از محورهای مورد مطالعه، شناسایی به انتخاب خود و یا به ناچار تنها زندگی می

مواجه هستیم پیوند میان تنهازیستی و انتخاب است. بدین معنا که از سویی با دختران مجردی 

هستند که به دالیلی  مجردی اند و در آن سو، افرادتنها زندگی کردن را انتخاب کرده که

کنند. بر همین اساس زنان تنهازیست مورد مطالعه را به غیرانتخابی و به ناچار تنها زندگی می

ه هر کدام دو گروه؛ تنهازیستان اختیاری و تنهازیستان اجباری تقسیم کرده و به توصیف جداگان

های دیگری نیز از زنان تنهازیست از منظری دیگر و بندیپردازیم. هرچند احتماال دستهمی

 توان داشت اما در این مطالعه این دو گروه مدنظر بوده است.متفاوت می

 ها به تفکیک نوع تنهازیستیشده از مصاحبه استخراج فرعی و اصلی هایتم: 3شماره جدول

 ی فرعیهاتم های اصلیتم

 تنهازیستی هایزمینه

 تنهازیستی اجباری تنهازیستی اختیاری

  دانشگاهی تحصیالت -

 زندگی خوابگاهی -

 اقتصادی استقالل و اشتغال   -

 رخدادهای نابهنگام زندگی -

 از دست دادن والدین -

 های اجباریمهاجرت -

 تبعیض و فشار خانواده -

ازدواج و تشکیل 

 خانواده

 مجرد ماندن دلخواهانه  -

 فق ازدواج و مجرد ماندن غیردلخواهموا -

 مصائب تجرد و ضرورت ازدواج -

موافق ازدواج و مجرد ماندن  -

 غیردلخواه

شبکه 

 روابط

 خانواده

روابط صمیمانه و وابستگی عاطفی زیاد  -

 به خانواده

 ارتباط عاطفی قوی با دیدارهای اندک -

 ارتباط مستمر و حمایتگرانه -

خورده و ضعیف با روابط ترک -

  خانواده

 دوستان
 شبکه دوستی فعال  -

 شبکه دوستی معمولی -

 شبکه دوستی فعال  -

 شبکه دوستی ضعیف -

 نگرش به تنهازیستی

 ها:مزایا و فرصت

 های فردیاستقالل و آزادی -

 خودساختگی و آموزیمهارت -

 بودن راحت احساس و آسودگی -

 ها زنیرهایی از برچسب  -

اجتناب از درگیر مشکالت دیگران  -

 شدن

 ها:دغهمشکالت و دغ

 نگرش منفی جامعه -

 مسئولیت سنگین زندگی  -

 احساس تنهایی -

 مسائل اقتصادی   -

 ای مبهمآینده  -
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 های تنهازیستیزمینه

شرایط یکسانی  و تنهازیستان اختیاری و اجباری های مختلفی استتنهازیستی متاثر از زمینه

گیرند که طی قرار میبدین معنا که برخی دختران مجرد در شرایدر این خصوص ندارند نیست. 

برای کسب استقالل و اختیار عمل بیشتر و بهبود شرایط زندگی، از خانواده جدا شده و زندگی 

کنند. بعضی دیگر شرایط زندگی عمدتاً ناخواسته آنها را به سمت زندگی مستقل را انتخاب می

 یق، تحصیالتکنندگان تحقدهد. در این مطالعه براساس گفتگو با مشارکتنفره سوق میتک

نابهنگام زندگی، از دست دادن  اشتغال، تبعیض و رخدادهای دانشگاهی، زندگی خوابگاهی،

های اجباری، به عنوان عوامل و بسترهایی که در انتخاب تنها زندگی کردن والدین، مهاجرت

 دختران نقش داشته است، احصاء شده است. 

جدا شدن از خانواده و تنها زندگی  در واقع، در میان زنان مجردی که به انتخاب خود،

کند، از این رو  اند، اشتغال امکان تشکیل و اداره زندگی را فراهم میکردن را انتخاب کرده

های دیگر زندگی است. کننده برای کسب استقالل در زمینهاستقالل اقتصادی از عوامل کمک

را برای مستقل شدن زنان  همچنین در اکثر مواقع تحصیالت، یکی از مواردی است که شرایط

کند. چرا که تحصیالت دانشگاهی عالوه بر به دست آوردن شغل و مجرد هموار و تسهیل می

شود و اعتماد جامعه، به ویژه خانواده را نسبت ساز کسب منزلت اجتماعی زنان میدرآمد، زمینه

تنها دارای ارزش کند. بنابراین تحصیالت دانشگاهی در ایران برای زنان، به آنان جلب می

تر است. به و پررنگ آموزشی و آموختن یک حرفه نیست، بلکه ارزش اجتماعی آن است که مهم

سال است که با انتخاب خود تنها  15ساله و کارمند بانک است و حدود  40طور نمونه مژده که 

و  کند، به محض قبول شدن در دانشگاه همزمان با درس خواندن به دنبال شغلزندگی می

 گوید:استقالل مالی بود. او می

همیشه مستقل بودن را دوست داشتم. تا دانشگاه قبول شدم رفتم دنبال کار. من همیشه 

گفتم من زابل هم  حتی همون موقع قبل از این که کارمند بانک بشم به مامان و بابام می

نگرفتن. من خونه بابام وقت جلوم رو گفتن برو. هیچ رم. مامان و بابام هم می کار پیدا کنم می

 خواست زندگی خودم رو داشته باشم.هم آزاد بودم اما دلم می

آیند و در عالوه بر این، دختران مجردی که برای تحصیل به شهرهای بزرگ مثل تهران می

های سنتی خانواده و محیط زندگی شهر خود، های دانشجویی به دور از تعینخوابگاه یا خانه

شود کمتر حاضر هستند کنند. تجربه جدید زندگی سبب میرا تجربه میسبک زندگی جدیدی 
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دهند برای رسیدن دوباره به محیط قبل و محل زندگی خود بازگردند. برخی از آنها ترجیح می

-ساله و فوق 46ها و اهداف شخصی، زندگی مستقل خود را ادامه دهند. حدیث به خواسته

 گوید:باره می لیسانس دارد و ویراستار است، در این

تونستم بیام وقتی کنکور دادم و دانشگاه قبول شدم آمدم تهران. فقط با قبولی دانشگاه می

خواست به شهرمون که شهر کوچیکی بود تهران. خیلی خوشحال بودم. دیگه دلم نمی

خواستم جدا باشم و به طور مستقل زندگی خودم رو داشته باشم. هر ساعتی برگردم. می

 بیام. اونا فقط به خاطر درس خوندن اجازه دادن.  برم . هر ساعتی دلم بخواد دلم بخواد

 قرار وضعیتی در را فرد در زندگی، رخدادهای نابهنگام و نشده بینیپیش اتفاقات گاهی نیز

که تنها زندگی کردن را به عنوان راهکاری برای تغییر شرایط زندگی خود انتخاب کند. در  دهد

بینی ته معمول بود دختران مجرد در مواجهه با رخدادهای نامطلوب و پیشحالی که در گذش

نشده، صبر و مدارای بیشتری کنند و با شرایط جدید خود را هماهنگ کنند که زندگی با 

خواهر و برادران ازدواج کرده یا خویشاوندان نزدیک یکی از همین موارد سازگاری بوده است که 

گیرد. لذا امروزه تنها ها مورد اقبال طرفین قرار میگونه همزیستیبا تغییرات جدید، کمتر این 

زندگی کردن، از راهکارهای مورد توجه دختران مجرد برای بهتر کردن شرایط زندگی در چنین 

سال دارد )شاغل و دارای فوق لیسانس( با فوت مادر و تصمیم  47مواقعی است. مانند شهره که 

 گوید: گیرد. او در این باره میم به جدا شدن از خانواده میپدرش برای ازدواج مجدد، تصمی

سالم بود و خیلی اوضاع مالی خوبی هم نداشتم. با این حال هر طور فکر  29من اون موقع 

دیدم با ازدواج مجدد پدرم موندن من اونجا، نه درست هست، نه من خودم کردم میمی

-اشه که احساس راحتی بکنه. نمیش جایی براحت هستم. چون آدم دوست داره خونه

 م در خونه کم بشه برای همین رفتم دنبال زندگی خودم.ها و اختیار عملخواستم از آزادی

طلبی و تمایل به داشتن حریم شخصی و خواهی، استقاللتوان گفت، میل به آزادیمی

غییر سبک بخشی دختران، برای این انتخاب مهم در خصوص تمدیریت فردی زندگی در انگیزه

زندگی و روی آوردن به تنها زندگی کردن موثر و قابل توجه بوده است، مواردی که قبال کمتر 

گرفت، به دلیل بسته بودن فضای جامعه و وجود داشت و یا اگر هم چنین انتخابی صورت می

 کرد.تر هنجارهای ارزشی کمتر امکان بروز و ظهور پیدا میحاکمیت سرسختانه

اند، بلکه یف، زنان مجردی هستند که تنها زندگی کردن را انتخاب نکردهدر سوی دیگر ط

مرگ والدین،  به دلیل خواسته یا ناخواسته ازدواج نکردند در ادامه زندگی به دالیلی همچون؛

توانیم از زندگی مهتاب اند. به طور نمونه میتنها مانده مهاجرت اجباری و یا مواردی این چنین
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ای سال دارد و مرگ والدینش، سبب تنهایی او شده است. تنهایی 55نشسته و نام ببریم که باز

 گوید:آور است. او در این زمینه میکه تحمیلی و رنج

بعد اینکه پدر و مادرم به رحمت خدا رفتند بیشتر متوجه شرایطم شدم. قبلش خیلی نگران 

یکی اینجا بود و انقدر تنها گم کاش م همش با خودم مینبودم. االن خیلی تنهام. وقتی خونه

ای رسیدم که کردم. االن به مرحلهشد اگر ازدواج میگم چقدر خوب مینبودم. بعضی وقتها می

 کردم.شان میشد قبولشاید بعضی از خواستگارهای قبلی رو که رد کردم  اگر االن تکرار می

آمیز، فتارهای تبعبضاز سوی دیگر در برخی موارد نیز نامناسب بودن فضای خانوادگی و ر

 54کند. به طور نمونه مینا زنان مجرد را مجبور به ترک خانه پدری و جدا شدن از خانواده می

هایی که به او تحمیل شده و سال است که به دلیل محدودیت 17ساله و کارمند است. او 

هایش از ترس شود با همه نگرانی واش رقم زده است، مجبور میشرایط نامطلوبی را در زندگی

 گوید:تنها شدن، مستقل شود. او در این باره می

تصمیم گرفتم برای خودم زندگی کنم. من خونه پدرم خیلی محدودیت داشتم. وقتی 

پزشکی در شهر دیگه قبول شدم نذاشتند برم. حتی وقتی شاغل شدم، حتی وقتی از 

نشد. کامال برعکس شرایط  ها کمالتحصیل شدم وضعیتم بهتر نشد و محدودیتدانشگاه فارغ

شدند کردند و تبعیض قائل نمیبدون شک اگر خانواده این همه من را محدود نمی برادرانم.

ام راضی نیستم. من تنهایی را شدم.  االنم از وضعیت فعلیمن هیچ وقت از آنها جدا نمی

 دوست ندارم. مجبور شدم جدا شم. 

از آن است که شرایط نامساعد زندگی خانوادگی  روایت زندگی او و موارد مشابه دیگر حاکی

هایی از دهد تا بتواند حداقلنفره سوق میهای آن ، فرد را به اجبار سمت زندگی تکو دشواری

به دست آورد. به طور کلی در میان زنان تنهازیست اجباری، نقش  های فردیآسودگی و آزادی

ی، محرز و قابل توجه است.  نکته جالب اینکه تجرد در میزان تاثیرپذیری آنها از چنین شرایط

اکثر این گروه از زنان امیدوار به تغییر شرایط زندگی خود از طریق یک ازدواج مناسب هستند 

 آنها بکاهد.  ها و تلخی تنهایی فعلی زندگیتا شاید از نگرانی

 ازدواج و تشکیل خانواده

ه ازدواج تنها مسیر پیش رو و شرط به زنان تنهازیست اختیاری مخالف این دیدگاه هستند ک

دست آوردن استقالل، است. اکثریت آنها تمایل دارند اهداف آموزشی و شغلی خود را دنبال 

های فردی را ارتقاء دهند. برای آنها حفظ وضعیت فعلی )زندگی مستقل( با همه کنند و مهارت
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معه در خصوص  ضرورت ها نسبت به همراهی با هنجارهای حاکم در جامشکالت و دشواری

تشکیل خانواده و ازدواج، ارجحیت بیشتری دارد. به طور کلی آنها، انتخاب شیوه زندگی را حق 

شان، با ایدئولوژی ازدواج و خانواده حاکم در جامعه مخالف باشد دانند هرچند انتخابخود می

اب خود تنها زندگی سال است که به انتخ 21سال دارد و  54به عنوان نمونه مینو بازنشسته و 

 گوید: کند. وی تمایلی به ازدواج کردن ندارد و  میمی

خوای تو خانۀ پدرت بمونی. مادامی که طبیعیه وقتی تکلیفت با خودت روشنه یه عمر نمی

تو خانۀ پدرتی، دختر پدرتی و باید از قوانین تبعیت بکنی. سر یک ساعتی بری، سر یک 

خوام ازدواج کنم، باید زندگی خودم را داشته باشم، نمی حالی که وقتی ساعتی برگردی. در

 تونستم از پس خودم بر بیام.سالم یک سنی بود که می 31دیگه 

مخالف ازدواج  البته در میان زنان تنهازیست اختیاری، با افرادی هم مواجه هستیم که

 از زنان، معموالًاند. این دسته کردن نیستند، اما تاکنون موفق به ازدواج مطلوب خود نشده

تنها زندگی کردن، برای همیشه نیستند و در واقع، در غیاب یک شریک زندگی دلخواه، موافق 

اند. از این رو با طوالنی شدن دوران تجرد و عدم ازدواج مستقل زندگی کردن را انتخاب کرده

 8دارد.   لسا 40اند تا مستقل زندگی کنند. سحر تکنسین آزمایشگاه و دلخواه، ترجیح داده

 گوید:او می .کندمی زندگی تهران در مستقل صورت به و خانواده از دور که است سال

کند که آرامش داشته باشی و من با ازدواج مخالف نیستم. چون ازدواج بهت کمک می

تر باشی. اما من به شود که خوشحالپیشرفت کنی. اگر انتخابت درست باشد، باعث می

خواهم زندگی االنم را با یک انتخاب هر کسی ازدواج کنم. چون نمی شخصه حاضر نیستم با

خواست مستقل باشم و حریم شخصی خودم رو داشته باشم حاال اشتباه خراب کنم. دلم می

 چه ازدواج کنم چه نکنم.

های ضروری زندگی در واقع باید گفت ازدواج در میان زنان تنهازیست اختیاری جزو اولویت

 آن اهمیت دارد.   "صمیمیت"و  "انتخاب"رود، و در واقع وجه نمیآنها به شمار 

در حالی که در میان زنان تنهازیست اجباری، در وضعیت فعلی، تمایل و گرایش بیشتری 

شود. اما با مواجهه، مشکالت تجرد و یا تنها شدن غیرمنتظره، اکثراً ازدواج را به ازدواج دیده می

گیرند. از این رو تمایل دارند با شدن از شرایط کنونی در نظر میبه عنوان راهکاری برای خارج 

شان تغییر کند و دوره تنها زندگی فراهم شدن شرایط یک ازدواج مناسب، شرایط فعلی زندگی

هایشان، تجرد فعلی و تنها کردن آنها به پایان برسد. نکته قابل توجه آن که اکثر افراد در روایت



  17از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران   

دانند. به طور ای فرهنگی و ارزشی حاکم بر جامعه و خانواده خود میماندن خود را، محصول فض

 گوید: ساله که معلم بازنشسته است، می 55نمونه مهتاب 

کردند که هایی که من نتونستم ازدواج بکنم این بود که خانواده اصرار نمیشاید یکی از علت

کارم که همه خانم بودند و با  م بود. محیطتر از اون محیط کاریباید ازدواج بکنی اما مهم

عقایدی کامال بسته و از لحاظ مذهبی خشک و افراطی بودند. محیط اجتماع خیلی عامل 

مهمی هست. مخصوصا برای نسل ماها که زمان جنگ تازه دوره جوانیمون بود نتونستیم آن 

دوستایی ساز بود برای من. حتی طوری که باید جوانی کنیم. جامعه به نظر من خیلی مسئله

سن من هستند ازدواج کردند، ازدواج های موفقی نداشتند چون کامال سنتی و بدون که هم

 شناخت اولیه بوده است.

 گوید:لیسانس دارد، میساله و فوق 60الدن  هم که  

در جوانی ازدواج برایم جدی نبوده. فکر می کنم برا این بوده که از ابتدا وقتی کوچک بودیم 

کرد در مورد شوهر کردن و ازدواج کردن این جور چیزها جلوی ما سعی میمامانم همیشه 

دونست. پدرمم همین طور یعنی بزرگترین تشویق پدر من این بود که صحبت نکنه. بد می

آوردند که باید ازدواج کنم دختر باید درس بخونه و دکتر بشه. اصرار و فشاری به من نمی

 مجرد ماندم. خب نتیجه این تربیت شد که تا االن

اند عاملیت رسد در میان افرادی که دید مثبتی به ازدواج داشته اما مجرد ماندهبه نظر می

فردی نقش کمرنگی داشته است و آنها بیشتر عوامل بیرونی از جمله خانواده و جامعه را دلیل 

های تهای جنسیتی، نابرابری و تبعیض، حساسیدانند. عواملی همچون کلیشهاین ناکامی می

اند و فرهنگی و ایدئولوژیک از جمله مواردی بود که افراد به عنوان موانع ازدواج، از آن یاد کرده

 دانند. آنها را مسبب مجرد بودن و  تجرد را عامل تنهایی این روزهای خود می

 شبکه روابط؛ خانواده و دوستان

ا به طور مستقل برعهده با وجود این که زنان تنهازیست اختیاری، مدیریت زندگی خویش ر

های مادی خود به دیگران را کاهش دهند، همزمان آموزند که وابستگیگیرند و به تدریج میمی

ها بسیار مهم است. چه بسا ضرورت های عاطفی با خانواده برای آنحفظ ارتباط مداوم و پیوند

استمرار ارتباط و  شود و تمایل جدی زنان بر حفظ وحفظ تعامالت بیشتر از قبل، احساس می

از این رو، میزان ارتباط و تعامل، الزاماً با کیفیت و  .شودتعامل با اعضای خانواده دیده می

صمیمیت روابط، رابطه مستقیم ندارد.  براساس روایت زنان تنهازیست اختیاری، روابط و رفت و 
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ر بوده است. ماهرخ مدرس آمد آنان با خانواده، از سه چهار ماه یکبار تا دیدارهای هرروزه متغی

اش و کند با خانوادهساله که بیش از ده سال است به انتخاب خود تنها زندگی می 58دانشگاه و 

 گوید:دیدارهای روزانه و منظم دارد می

ای نزدیک مادرم گرفتم. نه تنها ام خیلی دور شوم برای همین خانهخواستم از خانوادهنمی

 کنم بلکه هر روز، هرچند در حد چند دقیقهها شرکت میها و میهمانیدر همه مناسبت

کنم ام اما فکر نمیسال است که مستقل شده 10زنم. بیش از روم و به مادرم سر میمی

 مان با جدا شدن من کمتر شده باشه.صمیمیت بین

اش اجازه های کاریکند مشغلهساله و در شهری جدا از خانواده زندگی می 40سحر نیز که 

اش دارد، او دهد اما از نظر عاطفی ارتباط خیلی خوبی با خانوادهدیدارهای با فاصله کم را نمی

 گوید:در این باره می

به کال به خاطر شرایط سنی پدر و مادرم، مسافرت کمی برایشان سخت است و از طرفی 

گر شرایط های کوچک این جا، زیاد راحت نیستند. من هم اهوای آلوده تهران و خانه دلیل

 روم.کاری اجازه بدهد شاید بتوانم هر دو ماه یک بار به دیدنشون می

رسد زندگی کردن در شهری دیگر و دور از خانواده در نحوه تعامل و مناسبات به نظر می

شود. همچنین برخی از زنان تنهازیست اختیاری نیز بودند که خانوادگی عامل موثری تلقی می

ه با مستقل زندگی کردن آنها، مدتی ارتباطشان با خانواده قطع بوده یا به دلیل مخالفت خانواد

 و نفره، اعتمادو کسب موفقیت در مدیریت زندگی تک محدود شده بود اما بعد از گذشت مدتی

اند. از این رو باید گفت زنانی که به اختیار تنها زیست های خود را جلب کردهخانواده تحسین

های عاطفی ای با خانواده داشته و وابستگین مکانی، روابط صمیمانهکنند به رغم جدا شدمی

 قبلی نه تنها از بین نرفته بلکه تقویت هم شده است. 

های خانوادگی و دالیل و های فردی، زمینهدر مورد زنان تنهازیست اجباری بسته به ویژگی

کند. به طور نمونه تغییر میچگونگی تنهازیستی، نوع و میزان روابط زنان تنهازیست با خانواده 

سال و بازنشسته است که بعد از دست دادن والدین خود، ارتباط بسیار محدودی با  58هما 

 گوید:شود. او میخواهر و برادران خود دارد و تعامالت او تقریبا فقط با دوستانش تعریف می

 35کی از خواهرام رو که ما خیلی با هم کاری نداریم، البته از اول هم خیلی صمیمی نبودیم. ی

کنند ش جبر شرایط هست. وقتی پدر و مادرم فوت میسال اصالً ندیدمش. البته یک سری

کانون خانواده ما از هم گسسته شد. بعدشم یک سری اختالف و مسائلی پیش میاد. برا همین 

 وده.ترجیح دادم کالً ارتباطی نباشه. االنم روابطمون در حد ضرورت و خیلی رسمی و محد
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از آنجا که این شیوه از زندگی در میان زنان تنهازیست اجباری براساس شرایط نامطلوب و 

ناخواسته بوده که برخی از آنها متاثر از فضای خانوادگی افراد است از این رو در مناسبات 

توان گفت گرچه کماکان برای زنان شود. در واقع میخانوادگی آنها نیز اثرات آن دیده می

شود  اما فشارهای زیست اجباری، خانواده به عنوان نهاد حمایتگر و پشتیبان تلقی میتنها

خانوادگی و مشکالتی که سبب این سبک از زندگی غیردلخواه در میان برخی از زنان 

های عاطفی اثرات تنهازیست اجباری شده است بر نوع روابط و میزان صمیمیت و وابستگی

اله و در آستانه بازنشستگی است که به دلیل شرایط نامطلوب س 54منفی گذاشته است. مینا 

 گوید:اش دارد، میهای زیادی از خانوادهجدا شده و دلخوری

دادم که فکر بردم. در همه جا دخالتش میمن در خرید وسایل خونه مادرم را با خودم می

م حفظ بشه. االنم هنکنند جدا شدنم به معنای قهر و قطع روابط است. برام مهم بود که رابط

خوام روابطمون ضعیف شه. هرچند با هم صمیمی اینا. نمیآم خونه مامانمهر جمعه ناهار می

نیستم. ما اما نگرانم، نگران از اینکه حاال که پدرم رو از دست دادم مادرم نیز فوت کند. االن 

 . هیاالن امیدم خانه پدرشم. چون م اینه که اگر مادرم از دست بدم واقعا تنها مینگرانی اصلی

-همچنین اهمیت داشتن دوستان همراه و صمیمی نیز، در تنهازیستی بیشتر از سایر شیوه

شود و زنان تنهازیست اختیاری نقش دوستان را در زندگی خود پررنگ های زندگی احساس می

نند. این دسته از گذراکنند. این گونه افراد، زمان زیادی را با دوستان خود میو مهم ارزیابی می

کند و فرصت با دوستان را ایجاد می زنان معتقدند زیستِ تنها، زمینه ایجاد روابط گسترده

دهد تا با رهاشدگی و لذت، دنیای های جدید را فراهم کرده و به آنها احساس آزادی میتجربه

شهر دیگری زندگی  هایشان دراجتماعی خود را دنبال کنند. به ویژه در میان افرادی که خانواده

های دوستی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در زندگی آنها دارد و سهم زیادی در کنند شبکهمی

سال  7لیسانس دارد و ساله و فوق 47تعامالت و روابط اجتماعی فرد دارد. به طور نمونه رویا 

 کند: یان میکنند، تجربه خود را در این زمینه، این طور بکه به انتخاب خود تنها زندگی می

ترم. کمتر مورد قضاوت هستم. کسی وقتی با دوستام هستم احساسم اینه که خودمم. راحت

زنه. در کل هیچ وقت نشده با دوستام احساس خستگی کنم چون همه با هم غر نمی

کنند. فقط دارند کنم زنان متاهل انگار برای خودشان زندگی نمییکدستیم. احساس می

 کشند. میبرای دیگران زحمت 

-روابط دوستی در میان زنان تنهازیست اجباری متفاوت است، برخی از آنها، شبکه گسترده

تری دوستی ضعیف ای از دوستان داشته و بعضی دیگر که تعدادشان نیز کمتر است، شبکه
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دارند که همین موضوع در تشدید احساس تنهایی و نارضایتی بیشتر آنها از وضعیت زندگی 

ساله است، با فوت مادرش  52رگذار بوده است. به عنوان نمونه مارال که کارمند و فعلی، تاثی

کند، غیر از خواهرش که در شهر دیگری ساکن هستند دوست صمیمی ناگزیر، تنها زندگی می

 گوید:ندارد. او می

های خودشون رو دارند یا ازدواج کردند، قبالً دوست و رفیق داشتم ولی االن هرکدام زندگی

کنند. االن کنند و کمتر با من رفت و آمد میو پدر و مادرشان زندگی می یا اینکه با خانواده

رم خونه خیلی بهم فشار میاد تنهایی. فقط خیلی تنهام. بعد از ظهرها که از سرکار می

 کنم.تلویزیون نگاه می

و حلقه کنند های فعال دوستی را توصیف میکنندگانی که شبکهبه طور کلی مشارکت

ای را برای آنها فراهم دارند که تنهازیستی عرصهبزرگی از دوستان را دارند معموالً اظهار می

های متداول ارتباط متقابل و ساختارهای سنتی هویت شخصی را کند که بتوانند حالتمی

-بشکنند و برخی از روابط را مجدد بازتعریف کنند. به عبارتی دیگر کیفیت زندگی مستقل تک

بخشد، زیرا آنها با فاصله گرفتن از هنجارهای اجتماعی فره، ارتباطات اجتماعی آنها را بهبود مین

کند. در های متعارف فعلی ایجاد میدرگیر روابطی هستند که برای آنها هویتی فراتر از حالت

های فردی بیشتر در زندگی اجتماعی و احساس هویت شخصی آنان واقع استقالل و آزادی

دهد تا احساس چند بعدی بودن خود را ابراز ارد و تنهازیستی این امکان را به آنها مینقش د

-کنند و هویتی چند وجهی را تحقق بخشند. افراد این دسته، توسط دوستان زیادی احاطه شده

کنند. اکثر افراد در این گروه، خانواده و ارتباط و تعامل با آن اند و چندان احساس تنهایی نمی

با دوستان است.  و تعامل شان معاشرتاند اما اولویت و عالقمندیه طور کامل کنار نگذاشتهرا ب

کنند )اجباری یا هایشان در شهر دیگری زندگی میهمچنین زنان مجردی که خانواده

 اختیاری(، دوستان نقش پررنگی در پر کردن خالء رفت و آمد مستمر با خانواده دارند.

 نگرش به تنهازیستی

تنها زندگی کردن بیشتر تاکید  هایبه طور کلی زنان تنهازیست اختیاری بر مزایا و فرصت

 رفتار و گفتار افکار، در استقالل جمله از زندگی امور کلیه در خود عمل کنند و آزادی می

بودن،  راحت احساس و خودساختگی، آسودگی و آموزیمهارت. دارد زیادی برایشان اهمیت

ها و اجتناب از درگیر مشکالت دیگران شدن از دیگر مزایای تنها زندگی زنیرهایی از برچسب

ای برای دختران مجرد شده تا آنها به رغم مشکالت و کردن عنوان شده است، دالیلی که انگیزه
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رسد این رو، تنهازیستی را به عنوان شیوه زندگی خود انتخاب کنند. به نظر میهای پیشسختی

دگی بیشتری برای مواجه شدن با مشکالت و مسائل تنهازیستی دارند. آنها به گروه از زنان، آما

نفره در دوران سالمندی نیاز است فکر دوران پیری و به همه امکاناتی که برای ادامه زندگی تک

حل و کم کردن مشکالت آن هستند، اما در به دنبال راهبا پذیرش وضعیت فعلی کنند و می

کنند به جای کند. در واقع آنها سعی میچار نگرانی و اضطرب زیادی نمیاکثر موارد آنها را د

های حال حاضر خود حساب ها و توانمندیوابستگی و اعتماد به کمک دیگران، روی داشته

 گوید: ساله، دارای فوق لیسانس و شاغل است. او می 41یاسمن . کنند

میکنن مطمئن هستند که تا موقع هایی که ازدواج چرا باید نگران پیری باشم، مگه آدم

هاست، از کجا معلوم آن فرد متاهل، شوهرش بهش پیری با هم هستند. تنهایی ناگزیر آدم

های اش بزرگ شه بهش سر بزنه، یا همسرش فوت نکنه. اینا ریسکخیانت نکنه یا بچه

ران ه. به نظرم تاهل تضمینی برای رهایی از تنهایی نیست. من نگزندگیه. همش محتمل

 رسم یا نه.کنم و به پیری میدونم چقدر عمر مینیستم. اصال نمی

تر در حالی که زنان تنها زیست اجباری مشکالت و مسائل تنها زندگی کردن را پررنگ

نفره دارند. در  واقع، آنها آوری کمتری در برابر مشکالت زندگی تککنند و تابارزیابی می

رایط اقتصادی و اجتماعی الزم را برای زندگی انفرادی به آمادگی ذهنی و روانی و چه بسا ش

ویژه در بدو تنها شدن، ندارند و با گذشت زمان و افزایش سن نیز بر نگرانی آنها از تنهاتر شدن 

شود. نگرش منفی جامعه، مسئولیت سنگین زندگی، احساس تنهایی، مسائل افزوده می

دهد. می را شکل های زنان تنهازیستنی و دغدغهنگرادل اعظم ، بخشاقتصادی و ترس از آینده

کند که بارزترین اضطراب و نگرانی زنان تنهازیست را فراهم می این موارد در کنار هم، زمینه

 را کننده از آینده، ذهنیاتینگران مفهوم آن ترس از تنهاتر شدن در آینده است. از این رو تصور

آن،  از ناشی و اضطراب شودتحمیل می آینده به کنونی شرایط تعمیم طریق از که کندایجاد می

کند. از این رو روایت های امروز زنان تنهازیست تحمیلی را دوچندان مینارضایتی و نگرانی

شوندگان بر نگرانی در خصوص مواردی همچون؛ تنهاتر شدن به دلیل کاهش ارتباطات مصاحبه

اعضای خانواده، بیماری و ناتوانی جسمی و های اجتماعی، از دست دادن عزیزان و و فعالیت

 کند. پولی و فقر در آینده زیستِ تنها تأکید مینگرانی و اضطراب از بی

کند، وقت امرار معاش میساله با مدرک لیسانس از طریق کارهای متفرقه و پاره 47شبنم 

های دوران بیماری اش را مواجهه خودِ تنها و بدون همراه، با ضعف جسمانی وترین دغدغهاصلی

 کند.سالمندی عنوان می
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شه؟ چه اتفاقی کنم اگه آلزایمر بگیرم چی میم بیماری. گاهی اوقات فکر میبیشتر نگرانی

برام میفته. موضوع نگران کننده در آینده برای من همینه. دوره پیری هست دیگه، یعنی 

اید با بیماری خودم کنار ضعیف شدن و مریض شدن. اینکه کسی نباشه. وقتی بیمار بشم ب

 تونم کنار بیام با این قضیه یا نه.بیام چون کسی رو ندارم و نگرانم که آیا من می

هایی از همین جنس لیسانس و بازنشسته است نیز دغدغهساله که دارای فوق 55مهتاب 

 گوید: کننده و ترسناک به نظر برسد. او میدارد که باعث شده آینده برایش نگران

بینم چون من تک و تنها هستم. اگه یک لی نگران آینده هستم. آینده رو خطرناک میخی

هاش بیشتر ه؟! برای ما ها که تنهاییم یه مقداری شاید نگرانیاتفاقی برام بیفته، کی پیشم

انداز گیرم همش مجبورم که برای آینده پسباشه. االن همین مقدار کمی که حقوق می

 کنم کمتر به آینده فکر کنم.ها سعی میبکنم. برا همین استرس

 بندیبحث و جمع

به طور کلی باید گفت تنها زندگی کردن یک شیوه از زندگی است اما تنها شدن یک جبر است 

-شود. در نگاه اول و در برداشتی سطحیکه با طوالنی شدن دوران تجرد، به فرد تحمیل می

شود و روند رو طلبی مطرح میبودن، استقالل ادهگرایی، ضدخانونگرانه از تنها زیستی؛ فردیت

-کند که آیا تنهازیستی یک انتخاب کامالً آزاد بوده و یا راهبه رشد آن، این سوال را ایجاد می

گیرانه زندگی با خانواده های سختها و تعینحلی برای بهبود فضای نامطلوب گریز از محدودیت

های ساختاری و وضعیت نامطلوب زندگی و در سوی است؟! شرایطی که در یک سوی آن، تعین

نفره یک زن مجرد در جامعه قرار دارد. از این رو آنچه دیگر، مسائل و مشکالت زندگی تک

اهمیت دارد این است که زنان مجرد تنهازیست در زندگی روزمره خود، بیشتر درگیر احساس 

شیوه زندگی خود را تجربه ننگ و طردشدگی هستند یا احساس رضایت و پذیرفته شدن از 

کنند. در واقع، اختالف میان گفتمان غالب نئولیبرالی پیرامون انتخاب شخصی و فراگیری می

هنجارهای رایج ایدئولوژی ازدواج و هژمونی زندگی خانوادگی، ضرورت مطالعه و بحث در مورد 

 کند. د را ایجاد میکنناینکه زنان، فرایند تنها زیست شدن را چطور و چگونه درک و معنا می

کنند و فهم آنان از این در تحقیق حاضر سعی شد تجربه زیسته زنانی که تنها زندگی می

سبک زندگی مطالعه شود. بر همین اساس زنان مورد مطالعه را به دو گروه تنهازیست اختیاری 

، ارائه شد. های آنها از زیستِ تنهاو اجباری، تفکیک و تصویری از زندگی هریک براساس روایت

توان گفت زنان تنهازیست اختیاری افرادی هستند که تنها و های پاسخگویان میبراساس روایت



  23از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران   

اند. آنها اکثراً دارای مستقل زندگی کردن در دوران مجردی را به انتخاب خود برگزیده

 تحصیالت دانشگاهی، شغل و پایگاه اجتماعی و اقتصادی مناسبی هستند و توانایی مدیریت و

دانند.  این نفره را دارند و ازدواج را تنها طریق کسب استقالل نمیتنظیم زندگی مستقل و تک

 ریتصو ،هایتوانمند افزایشو  یآموزمهارت الت،یتحصارتقاء  با کنندیم دسته از زنان تالش

و آگاهی جنسیتی کنند. به عبارتی آنان با ارائه  از خود اراده و با خودساختهمستقل،  یک زن

 ازدرصدد آن هستند تا خود را بازاندیشی در مورد مناسبات خانوادگی و ایدئولوژی خانواده 

تا موجب تضعیف مشروعیت  مردانه خارج کنند یگر سلطه ی وسنت یتینقش جنس طرهیس

د و در عرصه به متن بکشن هیخود را از حاشهای زنان در خانواده سنتی مردساالر شده و نقش

های خود به دست آورند. آزادی عمل، قدرت رخور توانمندی و مهارتهایی دعمومی نقش

گیری، استقالل فردی، مدیریت زندگی شخصی و تعیین مناسبات و ارتباط با بیشتر تصمیم

شمارند و با دستیابی به آنها احساس توانمندی، دیگران را دستاورد تنها زندگی کردن خود برمی

کند. گرچه آنان به انتخاب ی از زندگی را در آنها ایجاد میاعتماد به نفس و رضایتمندی بیشتر

و  های عاطفی و روابط خانوادگی خود را حفظ کردهاند اما وابستگیخود از خانواده جدا شده

خانواده و دوستان در شبکه ارتباطی آنها نقش مهمی دارند. در مجموع شرایطی که سبب شده 

هرچند مغایر با هنجارهای رایج اجتماعی و فرهنگی  ای از زندگی را انتخاب کنند کهشیوه

های پژوهش جامعه بوده است و مشکالت خاص خود را دارد اما محصول انتخاب آنهاست.  یافته

، نسبت به تنهازیست مجرد دهد که افراد( در کشور کره نیز نشان می2015) جئونگتجربی 

 . ی از زندگی خود دارندشتریب تی، رضاکنندافراد مجردی که با خانواده زندگی می

در مقابل، زنان تنهازیست اجباری قرار دارند که به دالیل خواسته و البته در بیشتر مواقع  

اند، که برخی از آنها، با خانواده خود زندگی ناخواسته موفق نشدند ازدواج کننند و مجرد مانده

اند و بعضی تنها شده ... در زندگیوالدین، یا مهاجرت و  دادن دست از کردند و در ادامه بامی

اند. دیگر به دلیل شرایط دشوار و فشارهای خانوادگی مجبور به جدا شدن از خانواده شده

نفره از مشکالت جدی این احساس تنهایی و نداشتن آمادگی الزم برای مدیریت زندگی تک

نند. آنها ازدواج نکردن و  داافراد است و نقش انتخاب و اختیار خود را در زندگی فعلی ناچیز می

های فردی به دست آورده ناشی از این دانند. آزادیتجرد خود را، علت شرایط فعلی خود می

بخش نبوده و جذابیت چندانی ندارد. سبک از زندگی برای غالب زنان تنهازیست اجباری، انگیزه

ا استمرار داشته باشد. در آنه در واقع تمایلی ندارند وضعیت موجود را دائم بوده و تنها بودن
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واقع، زنانی که انتخاب و تمایل فردی در تنها زندگی کردن آنها، دخیل نبوده وضعیت موجود 

برایشان ناخوشایند است و نارضایتی زیادی از تنها زندگی کردن دارند. این گروه از زنان، خود را 

-نامطلوب و متفاوت می دانند و شرایط زندگی خود رادر عرصه اجتماعی عمومی ناموفق می

هایشان به پذیرتر هستند و احساس شکست در زندگی را مدام در روایتدانند. آنها اغلب آسیب

آورند و آمادگی کمتری برای مواجهه با مشکالت تنها زندگی کردن را دارند. افرادی که زبان می

به طور کلی این دسته کنند اما مجبور به تنها زندگی کردن هستند تنهازیستی را انتخاب نمی

از زنان، در انتظار یک اتفاق، برای تغییر شرایط زندگی فعلی خود هستند و به رغم اینکه در 

سن تجرد قطعی هستند و تنها زندگی می کنند اما همچنان ازدواج را راهکار مناسبی برای 

اج برای آنها دانند از این رو تمایل دارند که  که فرصت ازدوخروج از شیوه زندگی فعلی می

 دست دهد.

( که استدالل 2001کنند با نظریه جیمسون )مقایسه دو گروه از زنانی که تنها زندگی می

خوان کنند در نظر گرفت همتوان یک قالب واحد برای  افرادی که تنها زندگی میکند نمیمی

ها، از ر ویژگیاست. زیرا آنها، نه یک گروه همگن و نه یک جمعیت گسسته هستند، بلکه از نظ

توان زنان کنند متفاوت هستند. هرچند به طور کامل نمیکسانی که با دیگران زندگی می

های مصرف و سبک زندگی جدید و نئولیبرالیستی قرار کنند را سوژهمجردی که تنها زیست می

داد، به ویژه، زنان تنهازیست اجباری را که مخالفت ضمنی در برابر تصورات پارادایم 

دانند. در واقع، در های آزاد و شخصی میولیبرالیستی که شیوه زندگی را نتیجه انتخابنئ

کنند متغیرهای همچون شرایط نامطلوب زندگی، زندگی زنانی که به اجبار تنها زندگی می

گرایی و گریز از های خانوادگی بیش از عوامل ایجابی همچون فردیترهایی از تعین و محدودیت

های در این زمینه یافتهکنند و موثر هستند. گرایی ایفای نقش میی و ضدخانوادهپذیرمسئولیت

 تنها زندگی کردن هایکه زمینه( 1391) نژاد و کرمیبه دست آمده با نتایج مطالعه پاپی

 نامساعد مجرد را )بدون تفکیک اجباری یا اختیاری بودن تنهازیستی(، شرایط دختران

 از فرار خانواده، فشار از رهایی ازدواج، سن والدین، باالرفتن طالق یا خانوادگی از جمله؛ فوت

 در تقلیل و تغییر نابسامان، خانواده از فرار گسترده، خانواده مشکالت از رهایی اجباری، ازدواج

در میان زنان خوان است. چرا که خانواده برشمرده نیز هم در عاطفی بحران خانواده، کارکردهای

های گیریی، عاملیت فردی نقشی نداشته و زندگی افراد متاثر از تصمیمتنهازیست اجبار

دیگران و مناسبات بیرونی است که چندان با اختیار و انتخاب قرابتی ندارد و احساس 



  25از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران   

که مربوط به زندگی انفرادی و تضاد با هنجارهای طردشدگی مربوط به تنهازیستی، عالوه بر آن

. است فردی  نگ بودن نقش خود در انتخاب سرنوشتکمرارزشی جامعه باشد، به دلیل 

ایفای همچنین مجرد بودن در جامعه، کماکان به عنوان امری پروبلماتیک مطرح بوده و عدم

دهد. همان طور که نتیجه تحقیق نقش همسری و مادر شدن زنان را در فشار اجتماعی قرار می

است و یا پژوهش  اجتماعی ننگ ن داغ( بیانگر تجرد به عنوا1396و غالمی ) قادرزادهتجربی 

( نیز نشان داد به رغم تغییرات ارزشی و تکنولوژیکی، مجرد بودن به عنوان 2016) 1بودجون

شوند. بنابراین ساز در جامعه مطرح است و افراد مجرد هنوز هم به حاشیه رانده میامری مساله

ه به بستر فرهنگی و اجتماعی های نئولیبرالیسم در گفتمان آکادمیک معاصر، با توجتئوری

 حاکم در جامعه ما، در  مورد زندگی زنان تنهازیست اجباری صادق نیست. 

کنند شرایط بدین اما در خصوص زنان مجردی که با اختیار خود تنهازیستی را انتخاب می

گی شود. در واقع، انتخاب تنها زندای دیگر  تجربه میگونه نیست و تنها زندگی کردن به شیوه

ای دانست که مدرنیزاسیون اقتصادی و توان محصول جامعهکردن از سوی زنان مجرد، را می

شود. اجتماعی را تجربه کرده است و در آن کارکردهای نهاد خانواده مانند گذشته تعریف نمی

های جنسیتی در واقع باید گفت تحصیالت و اشتغال زنان نقش موثری در نادیده گرفتن کلیشه

ی داشته و دایره انتخاب زنان در زندگی را بیش از قبل توسعه بخشیده است. همچنان و فرهنگ

 رشد امکان تحصیالت، و اشتغال»دهد ( نیز نشان می1394و یزدخواستی ) معمارکه پژوهش 

 در جنسیتی هاینابرابری درک و جنسیتی هایکلیشه برابر در مقاومت و و اجتماعی فردی

تغییراتی که با آن چه که «. کندمی فراهم دختران مجرد شاغل یبرا خانواده و محیط کار

(، بال و دیگران، 2000(، پاتنام )2005، 2003، 2001پردازان گروه اول از جمله باومن )نظریه

برند و ( از آن به عنوان فروپاشی و زوال نهاد خانواده نام می1995گرنشیم )( و بک و بک1985)

، بودجون، 2007، روزنهیل، 2006، بکر و چارلز، 1992)گیدنز، های گروه دومیا تئوریسین

دهند تا حدی فاصله دارد و (. که با نگاه ستایشگرانه نوید دموکراتیزه شدن روابط را می2008

شود خوانده می "سوژه نئولیبرال"دهد که عناصری از آنچه تصویر جدیدی را پیش روی قرار می

شوندگان این شود در میان برخی از مصاحبهجدید تلقی می هایی از آنچه فردگرایییا نشانه

خورد. به عبارتی تا حدی با این ایده غالب در نئولیبرالیسم، که زندگی نتیجه گروه به چشم می

دهند تنها باشند و روابط خود را با توجه های آزاد و شخصی فرد است و افراد ترجیح میانتخاب

                                                           
1 . Shelley Budgeon 
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کنند. از این رو تمایل به توسعه حریم ود کنند، همراهی میهای خود تعریف و محدبه اولویت

ای های فردی و استقالل، در ترغیب و ایجاد انگیزه برای انتخاب شیوهشخصی، کسب آزادی

توسط برخی دیگر از زنان مجرد نقش موثری داشته است  "تنهازیستی"جدید از زندگی به نام 

زایش رضایتمندی در زندگی زنان مجرد شده و همین میزان از حق انتخاب و آزادی سبب اف

با آگاهی اجتماعی و جنسیتی، نگاهی  است. به طور کلی، غالب زنان تنهازیست اختیاری

د و نگاه طرد کننده موجود در جامعه را مشروع نها و هنجارها دار بازاندیشانه به این ارزش

ان در این امر نقش مهم و قابل معاشران و اطرافی. البته ندانسته و برایشان کمتر اهمیت دارد

 توجهی دارند.

رسد تغییر های مشابه، به نظر میهای این مطالعه و پژوهشنکته آخر آن که، براساس یافته

نظرها و افزایش تواند در کاهش برخی اختالفهای جنسیتی مینگاه فرهنگی و کاهش کلیشه

یکی از دالیل گزینش تجرد ز آنجا که همدلی و تفاهم بین اعضای خانواده موثر باشد. همچنین ا

مناسبات میان جنسیتی در هنجارهای  دانستن، مردساالرانه زنان تنهازیست اختیاریدر میان 

ها و هنجارهای مبتنی بر برابری  مسلط حاکم بر خانواده ایرانی است، بنابراین گسترش ارزش

با  .کند و ترغیب تره مطلوبکنندتواند تشکیل خانواده را در نزد زنان مشارکت، میجنسیتی

وجود این، با توجه به کاهش میزان ازدواج و افزایش تجرد قطعی، از اقدامات مهمی که برای 

تواند صورت بگیرد، این که به جای کاهش مسائل تنهازیستی و افزایش احساس امنیت زنان می

بر زنان  تر کردن عرصه زندگیهای منفی و جنسیتی و تنگداوریزنی و پیشبرچسب

تنهازیست، با پذیرفتن شیوه زندگی زیستِ تنها و به رسمیت شناختن خودسرپرست بودن زنان، 

های حمایتی اقتصادی و اجتماعی مناسب و موثری را در این مسیر، سیاستگذاری و برنامه

های احتمالی آن تدوین و اجرایی کرد تا شرایط زندگی برای این گروه از جامعه مساعد و آسیب

 اهش یابد شود. ک
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