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کـردن   یاز جوانـان بـه تنهـا زنـدگ     ییهـا گـروه  ندهیفزا شیگرا لیدالاست که  آنرسش آغازین این مقاله پ

انجـام   ،روش گردآوري اطالعات. براي پاسخ به این پرسش از روش داده بنیان استفاده شده است  ست؟یچ

جوانان تنهـا  هاي تعدادي از مصاحبه نیمه ساخت یافته و کدگذاري و تحلیل مستندات مربوط به روزنگاشته

ـ ا يهـا افتـه ی. گیري هدفمند استگیري، نمونهروش نمونه. استهاي اجتماعی شبکهدر    نشـان  پـژوهش  نی

 ،یخـانوادگ  ،از فضـاي عمـومی  برآمـده   يهـا نـه یزمتمایل به شهرنشینی و سبک زندگی مدرن،  که  دهدیم

ـ برگز سـاز نـه یزم لیدال نیتراز مهم ،هاي ارتباطی در شهرزمینه و ياقتصاد –یاجتماع مثابـه  بـه  ییتنهـا  دنی

 آنها توانیمکه  میمواجه هست ییاز تنها ییاگسترده فیط د بانشان دا پژوهش نیا جینتا .هستند یزندگسبک

آثـار تجربـه    نیمهمتـر  جمله از .کرد يبنددسته یلیتحمناگهانی و  ،ياجبار ،یانتخاب ییتنها گونهچهار به را

 یانـواع  و یخـانوادگ  يهامعاشرت به کم لیتما ،یارتباط يهاهراس به توانیم جوانان برکردن  یتنها زندگ

   .اشاره کرد یمکان -ییفضا ،یکالم ،یجنس ،یجسم ،یاجتماع يانزوا از

مثابـه شـهري   تهران نیـز بـه  . تحرك و تمایل به تغییر و استقالل طلبی است ،هاي جوانیاز مهمترین ویژگی

از سـوي   و دهـد هاي بیشتري در اختیار جوانان قـرار مـی  است و فرصتبستر تنوع و تکثر بزرگ از سویی 

آمیـز  آنان را در شرایطی تناقضکند که تحمیل میجوانان  هاي فضایی را بهها و محرومیتمحدودیت ،دیگر

یـک  بنـابراین از  . ندارند از آن تصوري ،ههپیش از مواجن معموال ناجوا هعمد. دهدقرار می) ادوکسیکالپار(

از  و گذاردفرصت دیده نشدن را در اختیار جوانان تنها می به واسطه گستردگی و وسعت،شهر تهران  طرف،
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از همین  .دهدقرار میفشار به حریم خصوصی ننگ و طور مدام در معرض داغبهرا جوانان تنها  ،سوي دیگر

مثابه به گزینیو از هم می کنندگزینی، از روابط خویشاوندي پرهیز جوانان با تالش براي حفظ جدایی ،روي

  . گردند مند میبهرهبراي روابط اجتماعی سنتی و خانوادگی جایگزینی 

  

  يشهریزندگ و یخصوص يفضا سبک زندگی، ،ییتنهاگزینی، جدایی جوانان، :يدیکل واژگان
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  مقدمه

تـه  یاف هاي مترتب بر شهرنشـینی سـامان  آمد و پی» شهر«حول مفهوم  مدرن يایدن راتییتغاز  ايبخش عمده

ختی است که به نحو فضایی شکل گرفته شنا شهر مدرن یک هویت جامعه«این باور است که  زیمل بر. است

زیرا عمـال   ،کندگزینی ساکنان خود را فراهم میشهري زمینه جداییفضاي کالن). 24: 1381باکاك، (» .است

هـاي بـزرگ   جمعیت ،از سوي دیگر. کندهاي بزرگ خانوادگی را با چالش مواجه میزندگی در قالب گروه

یگانـه  سادگی گفت کـه شـهر   توان بهنمیالبته . کندرا براي فرد فراهم می و تنهایی شدگیگم شهري، امکان

بـراي  بسـتر مناسـبی    -در اینجـا تهـران   -شهرهاي بـزرگ ظاهرا اما  ،استها زندگی کردن تنهایی و تنعلت 

دالیل متفاوتی بـراي   ،هاي مختلفشایان توجه است که در دوره. 1کندتنهایی و سبک زندگی تنها فراهم می

-گزارشـی تحلیلـی جامعـه    1335نخستین بار پس از سرشـماري  . مهاجرت و ماندن در تهران وجود داشت

مورد بحث قـرار   هنفرله خانوار تکئارائه شده است که در آن مس در باره ساختار جمعیت در تهران شناختی

  براسـاس ایـن گـزارش    ). 58: 1341نی، امـا (زیستی تایید شده اسـت  در این گزارش رواج تک. گرفته است

  فرض شدن افرادي کـه در تهـران بـه تنهـایی زنـدگی       مسئلهخانوار یکنفره یا  مسئلهتوان گفت که طرح می

 ،کننـد در شرایط کنونی با تغییر در ترکیب جنسی و سنی افرادي که تنها زنـدگی مـی  . تازگی ندارد ،کنندمی

هـاي مهـاجرت اسـت    رونـدها در مهـاجرت، ورود زنـان بـه جریـان     تـرین  امروزه یکـی از مهـم  . مواجهیم

زنان و مردان جوان تنها، احتمال تبدیل شدن  افزایشبا توجه به موارد ذکر شده، با ) 52: 1388محمودیان، (

  .دشوتنهایی به یک سبک زندگی در تهران به ذهن متبادر می

گروهـی،   هاي نتی در قالب همبستگیس هبندهایی که جامعدر نظر زیمل، آزاد شدن فرد از تمامی قید و       

فرد آزاد، در عین حال این امکان وجود دارد که این اما  ؛نویدبخش بروز فردیت است ،دنه فرد میي بر آزاد

و فشار ساختارهاي  کند وي تعرض می هاي د که دائماً به عرصه خودمختاريبینباي  خود را در حصار جامعه

رگیـر  د ،نی تعلقـات گروهـی  ابـ مکه شـهر،   شود ین فشار ساختاري در حالی اعمال میا. محسوس است ،آن

در چنـین  . هویت و تمایز از دیگران را نیز از میان برده اسـت  هاي کار پیچیده، دستمایهشدن در نظام تقسیم

در  هاي زندگی مدرن، راهی براي بیان خود در رابطه با دیگران و انبـوه جمعیتـی اسـت کـه    وضعیتی، سبک

 هـاي از جملـه سـبک   .)٣٢٣ :١٩٩٧ ,Cockerham, Rutten & Abel( کننـد کالنشهرها زندگی مـی 

در شـهرهاي بـزرگ    نوظهـور،  یاجتماع دهیپد کی مثابهبه است که »به تنهایی زندگی کردن« ،زندگی مدرن

                                                           
تمام کسانی که در این پژوهش مشارکت کردند، فارغ از دلیلی که به واسطه آن در تهران حضور دارند، معتقد بودند هیچ شهري در ایران .  1

 .اما نشان از اهمیت خاص شهر تهران براي افراد تنها دارد ،بیان این نکته زود هنگام باشدشاید . خصوصیات تهران را براي تنها زندگی کردن ندارد
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هاي انـدکی  گروهدر  تیخصوص نیا ونبود  یهمگان يامر ییگذشته تنها در. امکان ظهور و بروز یافته است

ایی گرایش به تنهـا زنـدگی   یندهااکنون جوانان به طرز فزاما هم. شدیم دهیدکه اغلب از مردم عادي نبودند، 

یکـی   )1نرخ سیزده میلیونی تجردگزارش مرکز آمار مبنی بر  (تاخیر در ازدواج و افزایش تجرد  .کردن دارند

اکنون افراد مجرد، هماین بخشی از . است 2پساجوانیهاي هاي جدي افزایش تنهایی به ویژه در سالنشانهاز 

فـارغ از دالیلـی کـه     تنها زندگی کـردن  ویژه در کالنشهرها، بههاي اخیرطی دهه .کنندبه تنهایی زندگی می

  : رسددر دو مقطع سنی نسبتا پذیرفته شده به نظر می ،استآغاز آن  موجب

 خانـه و   ،یافتن شغل و نظیر ادامه تحصیلازدواج از غیر بهدالیلی در اوایل جوانی که فرد به نخست

  .شودتلقی می مثابه امري موقتیعمدتا به این شیوه زندگی. کندخانواده را ترك می

 شودمیتلقی که به عنوان امري طبیعی  تنها شدن در دوره سالمندي است دوم.   

دوره از تنهایی، کماکـان از نظـر اجتمـاعی    نکته شایان توجه آن است که علیرغم پذیرش نسبی این دو       

 ،رو از ایـن . شـود دردناك، خطرنـاك و غیرمعمـول تلقـی مـی    ) گروه اول(این شرایط به ویژه براي جوانان 

قابل قبول عجیب نیست که به طور سنتی تنهایی خارج از دو دوره ذکر شده غیرمعمول و در حد زیادي غیر

تقابـل جامعـه   نکردن مراحل مورد انتظار جامعه، فرد با با گذر از جوانی و طی  ،به عبارت دیگر. آیدبه نظر 

  . دوشمواجه می

اي بـراي  ویـژه  فضـاي  ،شهر تهران براي جوانان تنهابرخالف تجربه برخی از کشورهاي مغرب زمین،       

در آنهـا بـا   برخالف شهرهایی که تجارب گسترش تنها زندگی کـردن جوانـان   . زندگی در نظر نگرفته است

در تهران ظهور افراد تنها به نحوي خواسته یا ناخواسته  ،مهاجرت و در جستجوي کار بودن آغاز شده است

از ایزوله و منزوي شدن آنها در یک محله یـا منطقـه شـهري     ،روهمسو بوده و از این هاي شهريا سیاستب

در نبود اطالعات کـافی  موجب شهر ناطقی از مدر افراد تنها پراکندگی  ،از سوي دیگر اما . کندپیشگیري می

در ایـن مقالـه پرسـش    . براي آنان شود هاي مختلفیدشواريتواند موجب ظهور و بروز می شده و باره آنان

ها این شرایط را آنو  هایی از جوانان به تنها زندگی کردن چیست؟ینده گروهااین است که دالیل گرایش فز

  کنند؟چگونه تجربه می

                                                           
١-https://www.yjc.ir  

 .ها مرکز آمار ایران قابل مالحظه نیستاما در پایگاه داده ،میلیونی از طریق مرکز آمار اعالم شده 13اخبار مربوط به تجرد 

در این پژوهش به گروه سنی بیست تا چهل سال  ،رواز این. ایران تغییر کرده و این دوره سنی افزایش یافته استاخیرا تعریف از دوره جوانی در  -2

 .شدتلقی می »دوره جوانی«سال به عنوان  29تا  15در گذشته دوره سنی . توجه شده است
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   پژوهش پیشینه

کمتـر از   ،در ارتباط با فضاي شهري مطالعه کرده باشـد هایی که تنهایی را تعداد پژوهش ،در پیشینه پژوهش

روانشناسان در توجه به تنهایی گوي سبقت را از . انجام شده استمطالعاتی است که صرفا در حوزه تنهایی 

بـود،  بیشـتر مـورد توجـه    ) شناسـی و روانشناسـی  جامعـه (اما آنچه در هر دو رشته  ،اندشناسان ربودهجامعه

شـایان توجـه   . در اغلب این مطالعات سالمندان، زنان و بیماران گروه هـدف بودنـد  . است »تنهاییاحساس«

 .درآمیختگی و گاه همپوشـانی دارد  ،، انزوا، طرد و تجردمفاهیمی نظیر غریبگیاین مقاله با موضوع است که 

  . اندهاي اجتماعی مختلف ندیدهاز فضا را در گروهتاثر مسائل مهاي انجام شده همچنین اغلب پژوهش

   ، تاکیـد سـت در جامعـه آمریکا  ايکه مطالعـه  2»زیستتک«در کتابش با عنوان ) 2012(1اریک کلینبرگ      

 و اشـاره  ا. العاده و غافلگیر کننده جاذبه تنها زندگی کردن در شـهرها مواجـه هسـتیم   کند که با رشد فوقمی

خالق مـورد توجـه   خود و در دل طبیعت براي بازگشت به  خصوصبتنهایی  ،هاي دورکند که در گذشتهمی

براي رسیدن به ، افزایش تنها زندگی کردن بهاو معتقد است که رشد رو. )٣٣ :٢٠١٢ ,Klinenberg(بود 

کلینبـرگ معتقـد    ).همـان ( کنـد توجه مـی ظهور اشکالی از فردگرایی به او . بلوغ و هویت مستقل مهم است

یـک بـه   (فرد بـالغ  میلیون  31درصد افراد بالغ آمریکایی مجرد هستند و حدود  50است که امروز بیشتر از 

اختیـاري  که به صورت اختیاري و غیـر  ایی راهشت میلیون آمریک ،البته این آمار. دنکنتنها زندگی می )هفت

کنند کسانی که تنها زندگی می. گیرددر بر نمی ،هستند 3سالمندان و یا مراکز نگهداريی مثل خانهیدر فضاها

نفـره در  یا همان خانوارهـاي تـک   4این واحد تنهایی معاصر. دهنددرصد خانوار آمریکایی را تشکیل می 28

سـال  میـان  بالغین ،پانزده میلیون نفر از این جمعیت. گیردرا در برمیمیلیون مرد  14میلیون زن و  17، آمریکا

پانصـد   ،ایـن جمعیـت   1950کند که در سـال  کلینبرگ همچنین  اشاره می.  هستند سال 64تا  35در سنین 

ایـن جمعیـت در   کند که او تاکید می. هزار نفر بودند و حاال به صورت سریع و عجیبی در حال رشد هستند

همچنین معتقد کلینبرگ  .)٥ :Ibid( مناطق کالنشهري، میراث مناطق مختلف کشور براي کالنشهرها هستند

. کمتر مورد توجه قرار گرفته استتنها زندگی کردن، این پدیده پدیده است که علیرغم اهمیت و گستردگی 

دیـده  از تنها زنـدگی کـردن    ايدورهاحتماال  ،فرد دنیاي مدرن در سیکل زندگی هردر شود که او متذکر می

                                                           
١- Eric Klinenberg      
٢- Going solo 

 .است کرده ترجمه »يروتک« را کتاب نام اسونسن الرس نوشته ییتنها فلسفه کتاب در یمیهید اریخشا -

٣-Nursing home 
٤-Contemperari solo doelers 
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حداقل در یک کنند، سبک زندگی تنها را انتخاب میمهم دست یافت که افرادي که نتیجه به این او  .شودمی

تنهـا زنـدگی   «شـود کـه   ناباوري متذکر میاشاره به  ااو ب. مانندزمانی پنج ساله در همان شرایط باقی می بازه

  .)همان( واحد خانوار استاشکال  از جمله پایدارترین »کردن

در  3و بـروس ترانتیـر   2کـه توسـط آدریـن فـرانکلین     1»تنهایی در اسـترالیا «اي دیگر با عنوان در مطالعه      

که مسکن، تنهایی و سالمت چطور به هم مرتبط هستند؟ کند این پرسش را مطرح میانجام شد،  2011سال

هاي اجتماعی مسکن در استرالیا مسکن و تنهایی وجود دارد، چطور ممکن است سیاستو اگر پیوندي میان 

از مطلوییت بیشتري برخوردار شود و باعث تنهایی نشود؟ در ابتداي این پژوهش تاکید شده است که مفهوم 

لین و فـرانک . هاي عمومی و اخالل در جوامع معاصر مطـرح اسـت  تنهایی به تازگی به عنوان یکی از ویژگی

هاي مسکن به صـورت  عمال شواهدي در دست نیست که نشان دهد سیاستشوند که همکارانش متذکر می

افزایش احسـاس   ،ند که با اندك شواهد موجودنکاما استدالل می ،موثر بودند »کردن یزندگ تنها«مستقیم در 

توزیـع اجتمـاعی و فضـایی    در این پژوهش تنهایی حاصل . تنهایی مربوط به سیاست مسکن در آینده است

ماننـد  ( ساختانسانزیست تنهایی گستره قابل توجهی دارد و به محیطه امروزبه زعم آنان . تلقی شده است

که نتایج حاصل از تنهایی معاصر به سـالمتی و تندرسـتی مـرتبط     با توجه به آن. بسیار مرتبط است )شهرها

  .ارتباطات اجتماعی حاصل از سکونت صرفنظر کردهاي اجتماعی و توان به سادگی از شبکهنمی ،است

کند که شاغالن کـارآفرین  مطرح می 5»گروه شاغالن آزاد«با عنوان  یدر کتاب )٢٠١١( 4پینک. دنیل اچ      

مشـغول   6کنند یا به طور کلی به اشکالی از خـود اشـتغالی  و افرادي که به تنهایی یک ایده کاري را پیاده می

زیرا توسعه کارشان  ،کنندعمل می 7»خوانتک«شبیه به یک  -فعال باشند اي کهدر هر شغل و زمینه -هستند

این شکل از کار کردن با اینکه فرد در خدمت اهداف یک . شان بستگی داردتنها به فعالیت و تالش شخصی

متداول است،  یک الگوي کار و زندگی که در نیویورك ،براي مثال. بسیار متفاوت است ،شرکت بزرگ باشد

شان را هـم بـه ادامـه    اغلب زمان فراغت -که البته به تنهایی هم بیرون می روند- دهد که افراد تنهانشان می

شـوند  اما باز مشغول انجام کار می ،روندبار یا کلوب می به یکبه عنوان نمونه، . پردازندشان میکار و حرفه

هـاي خصوصـی هـم    در شـرکت ). ها مرسـوم اسـت  ار کردن با لپ تاپ و کتاب خواندن که در کافهمثل ک(

                                                           
١- Loneliness in Australia 
٢ -Adrian Franklin 
٣ -Bruce Tranter 
٤-Danial H.pink 
٥- Free Agent Nation 
٦-Self Employment 
٧- soloist :a singer or other musician who performs a solo. 
The most famous conductors and soloists in the concert halls around the world perform his compositions. 
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زیرا این افراد قادرند در هفت روز هفته چیزي  ،مند به استخدام افراد تنها و مجرد هستندبیشتر عالقه رانیمد

کار تـوام بـا فراغـت     ،سفرهاي کاري بروند و حتی سفر کاري براي این افرادبه . ساعت کار کنند 70حدود 

-تجربه مدیران نشان داده است که افراد با این مشخصات به این شکل از کار بسیار عالقه. شودمحسوب می

جوانـان مجـرد حتـی     ،در این شکل از کار. پذیرندو با رضایت این شکل و موقعیت کاري را می هستندمند 

گاه این شکل از کار اصال فرصت . خود بگذرند و به کار بپردازند) ساعت خوش( 1حاضرند از ساعت مفرح

کـه چنـان   گویـد  میاش دنیل پینک در تجربه شخصی .سازدپرداختن به ساعت خوش را برایشان میسر نمی

انداختـه و همیشـه بـا    دار شدن را به تعویـق مـی  مشغول این سبک از زندگی بوده که فرصت ازدواج و بچه

  .(٢٠١١ ,Danial Pink)د که هنوز وقت براي تشکیل خانواده دار iاندیشیدمیاینطور خودش 

  پژوهش  چارچوب مفهومی

   تنهایی انسان مدرن 

تـرین  آورد و بـر خصوصـی  زندگی روزمره پدید میاي در کیفیتگیدنز معتقد است که تجدد تغییراتی ریشه

 -رسد تنهایی و تنها زندگی کردن انسان مدرنبه نظر می ).16: 1382گیدنز، (نهد وجوه تجربیات ما تاثیر می

تـر از  تنهـایی شـایع  : گویـد مـی ) 1988(2پـپال لتیتیـا آنـه  . تغییر اجتماعی مهمی اسـت  -در مقایسه با گذشته

 :Peplau, 1988)و تعداد کمی از ما با تنهایی و انـزواي اجتمـاعی غریبـه هسـتیم      3است »سرماخوردگی«

ذره  ویکم است که قربانیان خود را ذره جذام قرن بیست ،تنهایی«: معتقد است) 1397(4مگی فرگوسن. (١٢٨

پپال معتقد است اولین تجربه مـا از تنهـایی   لتیتیا آنه). 1: 1397فرگوسن، (»برد خورد و از میان می ذره می ذره

با خروج از مدرسه،  این امر بعدها. کنیممان را تجربه میافتد که ما اولین جدایی از والدینهنگامی اتفاق می

عشـق و  . یابدهاي اجتماعی که به آن احساس تعلق داریم، ادامه میجدا شدن از گروه دوستان و دیگر حلقه

خانه را براي دانشگاه یا گرفتن یک کـار   ،جوان امروزي. هاي تجربه تنهایی استاز دیگر سویه ،رنج جدایی

هـاي نـوین و بازسـازي    انی که قادر به ایجاد دوسـتی هاي فرد تا زمبدین ترتیب چالش. کندجدید ترك می

. پذیري فرد نسبت به تنهـایی در طـول زنـدگی تـداوم دارد    آسیب. یابدشبکه روابط اجتماعی شود، ادامه می

                                                           
١-Happy hour 
٢ - Letitia Anne Peplau 
٣  -  Loneliness is more common than the "common cold." 
١- Maggie Fergusson 
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 128( 1واقعی از اهمیت روابط اجتماعی در زندگی انسان اسـت  اينشانه ،که درد ناشی از تنهایی این ضمن

Peplau , 1988:.(  

تواند در ایجاد انزواي اجتماعی نقـش  عنوان محیط زندگی میمعتقد است شهر به 2رلوف هورتوالنوس      

نه تنهـا بـه علـت    ویژگی این . مفهوم محله نسبت به گذشته متفاوت است ،فرادبراي بسیاري از ا. بازي کند

 شـود امروزه چنین فرض مـی . افزایش مشارکت کاري، بلکه همچنین به علت تحرك جغرافیایی بیشتر است

ترین تنوع فرهنگی و قومی در آن یافـت  که انزواي اجتماعی پدیده معمول شهرهاي بزرگ است، زیرا بزرگ

هاي شهري نسبت بـه گذشـته، ارتبـاط    ها در محلهبه علت ناهمگونی سبک زندگی و رسوم، انسان. شودمی

هاي اخیر ساکنان روستاها براي شرکت در تمـام  هدر ده). 29: 1394هورتوالنوس،(تري با یکدیگر دارند کم

ها یا خـدمات مـددکاري   یا استفاده از امکاناتی مانند کتابخانه) کار، تفریح و سرگرمی(هاي اجتماعی فعالیت

و در معـرض  خود متکی کرده این شرایط آنها را بیشتر به . اندشان شدهاجتماعی، مجبور به ترك روستاهاي

انتظـار تنهـایی    ،بدین ترتیب در شرایط زندگی شهري مـدرن ). همان(داده استتر قرار انزواي اجتماعی بیش

آورند، در زمره همین دالیل مختلف به تنها زندگی کردن در شهر روي میجوانان نیز که به. افراد وجود دارد

دلیل طالق، یا بهاین گروه از جوانان ممکن است براي تحصیل یا کار وارد تهران شده باشند و . افراد هستند

به تنها زندگی کـردن روي آورده   ،مرگ والدین، نبودن بستر مناسب در خانواده و یا مستقل شدن از خانواده

آنان در یک نقطه با هم اشتراك دارند و آن احتمال گذر از جوانی و ورود  ،اما فارغ از دالیل متفاوت. باشند

  .به بزرگسالی در تنهایی است

تنها بـر  . تعیین زمان پایان دوره جوانی، از تعیین شروع آن که با بلوغ جنسی همراه است، دشوارتر است     

. شودفرد صاحب هویت اجتماعی و شخصی می ،جوانیکه در پایان دورهتوافق وجود دارد  سر این موضوع

پایـان   راین، شاخص اصلیبناب. شاخص این هویت، استقالل اقتصادي، پیدا کردن شغل و کسب درآمد است

دستیابی به استقالل اجتماعی، قدرت پرداخت هزینه زنـدگی و احتمـاال تشـکیل خـانواده اسـت      این دوره، 

توان جوانانی را در جامعه مشاهده کرد که از نظـر  هاي این پژوهش، میبا توجه به یافته). 24: 1383شفرز، (

ط اقتصادي و اجتماعی یک فرد در سالیان آغازین جوانی اما کماکان در شرای ،سنی در گذر از جوانی هستند

رقـابتی کـه در   . ظاهرا از نظر اجتماعی همیشه رقابتی میان بزرگساالن و جوانان وجود دارد. کنندزندگی می

کنند بـا کسـب   دانند و جوانان سعی میآن بزرگساالن جوانان را منسوب به نقص و اتمام نیافتگی جوانی می

                                                           
١ - The pain of loneliness is really a sign of the significance of social ties in human life. 
٢- Roelof Hortulanus 
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اینجـا  . و دوام آوردن در آن موقعیت، در گروه بزرگساالن قرار بگیرند) قدرت اقتصادي به خصوص(قدرت 

تـابعی از نزدیکـی بـه قـدرت و دوام آوردن در موقعیـت       »سن اجتماعی«است که در شرایط سنی مساوي، 

بند کنند تا به سن اجتماعی دست بیابه همین دلیل بسیاري تالش می). 318: 1393بوردیو، (بزرگسالی است 

  .خود تعین ببخشندبه موقعیت ، استقاللبا کسب و 

 هـاي  هاي اجتماعی معین، از سـرمایه ر رقابت بر سر کنترل میداندرگی) نظیر جوانان(اجتماعی  هاي گروه    

 ،نـد گیر بهـره مـی   -انـد  دین مطلوب خود آن را انباشتهنما نظم دنش بریکه براي پ -اقتصادي و فرهنگی خود

دیـدگاه  از  ،اجتماعی مردم همانقدر که بر مبناي تـوان تولیدشـان مـورد قضـاوت هسـتند      ین جهاندر ا زیرا

 ).309: 1393بوردیو، (ند باش نیز مورد قضاوت می شان ظرفیت و توان مصرف، و سبک زندگی

  ننگ داغ مثابهبه ییتنها

دهـد  بینی قرار میهاي مفصل توصیفی و تجربی، موقعیت اجتماعی افرادي را مورد باریکگافمن در بررسی

قادر به پیـروي از هنجارهـاي متـداول     ،شانکه به واسطه ایجاد شکافی میان هویت اجتماعی بالفعل و بالقوه

ـ  . گبرندجامعه قرار نمیسایر افراد عادي یا معمولی مورد پذیرش جامعه نیستند و در نتیجه  ه این افراد که ب

هـا و  خـورد، دامنـه وسـیعی از انسـان    شـان مـی  بر پیشانی »داغ ننگ« واسطه وجود تفاوت مذکور، اصطالح

ننگ در واقع نوع خاصـی از رابطـه بـین     داغ). 7: 1386گافمن، ( دهندمشکالت انسانی را در خود جاي می

 شوندآور تلفی میصفاتی که تقریبا در همه مواقع بدنام کننده و ننگ؛ ایی استصفات و تفکر قالبی یا کلیشه

  ). 19: همان(

  : توان نام بردمتفاوت داغ ننگ را می نسبتا سه نوع

  . )هاي جسمانیانواع بدشکلی(ها و معایب مربوط به بدن هستند اولین نوع، زشتی

شود، مثل متقلب، ضعیف النفس و سلطه نوع دوم، نواقص و کمبودهاي مربوط به شخصیت فرد را شامل می

این صفات بـا توجـه بـه    . ناپذیر و غیرقابل اعتماد داشتن پذیر بودن یا احساسات غیرطبیعی، عقاید انعطاف

شوند که براي مثال دچار اختالالت روانی، زندان، اعتیاد به مواد مخـدر،  شواهد موجود به کسانی مربوط می

  . اعتیاد به الکل، همجنس خواهی، بیکاري، اقدام به خودکشی، و رفتارهاي افراطی سیاسی هستند

و مـذهب   هاي مربـوط بـه نـژاد، ملیـت    اي است که منظور از آن، داغ ننگو قبیله داغ ننگ قومی ،نوع سوم

و تمام اعضاي یک خانواده را یکسان آلوده  بندها انتقال یاتوانند در مسیر نسلها میاین گونه داغ ننگ .است

  . سازند
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فردي که در آمیزش اجتماعی روزمره به آسانی خصلتی را از خود نشان دهد که او را در کـانون توجـه        

گیـرد کـه   در وضـعیتی قـرار مـی   احتمـاال   -اعضاي جامعه این فرد را از خود برانندکه به نحوي -قرار دهد

تصـور  . گیـرد معرض داغ ننگ قرار می چنین فردي در. است او نیز در معرض بی اعتبار شدن صفات دیگر

هاي مختلف علیه وي اعمال ساس انواع تبعیضین اکه فرد داغ خورده انسان کاملی نیست و برابر آن است 

 دلیلی براي خطرناك تلقی کردنداغ ننگ . دیاباش کاهش میهاي زیستیو به شکلی کارآمد، فرصت شودمی

بـدین   ).20: 1386گـافمن،  (د دهـ معقول جلوه میرا امر گذارد و این در اختیار اجتماع اطراف وي می ،فرد

افـرادي کـه بـا فـرد داغ خـورده       . اجتماعی مربوط اسـت  »پذیرش«اصلی فرد داغ خورده به دغدغه ترتیب 

م هویت اجتماعی وي مطالبه مـی  نمی توانند آن توجه و احترامی را که جنبه هاي سالاغلب مراوداتی دارند 

اگر فرد تنها بـه ویـژه    ).24: 1386گافمن، ( ي نیز انتظار دریافت آن را دارد، به او ارزانی کنندو خود و کند

  .شودبه دلیل تنهایی در معرض داع ننگ قرار گیرد، تنهایی او عمیقتر و پایدارتر می

   1یتیموقع تیهو و ییتنها

، نـوعی از  تنهـایی مـوقتی  . هاي دنیاي مدرن اسـت تجربه جوانان در هنگام استفاده از فرصت ،تنهایی موقتی

پس از گذر از تنهایی موقتی و   .به ویژه جوانان جویاي شغل و تحصیل با آن مواجه هستند تنهایی است که

هـویتی خـاص و    ،تنهایی مـوقعیتی . شودفرد وارد تنهایی موقعیتی می ،متناسب با طوالنی شدن زمان تنهایی

یابـد  می هویت موقعیتی زمانی بروز . آوردر آن قرار دارد، براي او به ارمغان میکه فرد دشرایطی متناسب با 

به عنوان . کشدبه تصویر میبراي خود هویتی  ،و موقعیتی که در آن قرار گرفته است که فرد براساس شرایط

که براساس قومیت، سبک زندگی  - یک بازیگر که یک جنبه از هویت خودش را با پذیرش یک نقش مثال،

البتـه ایـن   . ارائـه کنـد   از خود ییک چنین هویت نماید تالش می ،کندایفا می -و مذهب تعریف شده است 

 :٢٠٠٢ ,Karan Raj(ت کند چه هویتی صحیح، کارآمد یا به درد بخـور اسـ  موقعیت است که تعیین می

 . کندسازد و آن را باور میبراین اساس فرد تنها، هویتی متفاوت از همگنان براي خود می .)٢٣٣

  در دنیاي مدرنجوانان سبک زندگی 

زنـدگی از پـیش تعیـین شـده در نظـام       ايهـ روي سـبک جوانان به جاي اینکه صرفا دنبالـه دنیاي امروز در 

-سبک زندگی بـه  ،از همین روي. کنندرا تعیین میها ها و موقعیتود تا حدودي انتخابخ شند،ااجتماعی ب

تنهـا از نسـل   شـود کـه در عمـل نـه    هاي موجود مطرح میمثابه نوعی انتخاب از میان تعداد کثیري از امکان

                                                           
١ - Situational Identity 
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هاي زندگی به صورت عملکردهاي روزمـره در  سبک. شوده میتبلکه پذیرف ،شودگذشته تحویل گرفته نمی

 یابنـد هاي مطلوب براي مالقات با دیگران تجسم مـی و محیط که در نوع پوشش، خوراك، طرز کار آیندمی

بلکه روایت خاصی را هم  ،کندالبته سبک زندگی فقط نیازهاي جاري را بر آورده نمی). 120: 1382گیدنز، (

هـاي  فرهنـگ  ).همـان ( سـازد که فرد براي هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم مـی 

عنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه به همان میزان توسعه یافته و مستقل به تجلی استقالل است و جوانان

: 1383شفرز، (شوند میشود که گروه جوانان، به عنوان گروه سنی و اجتماعی مستقل در جامعه پذیرش می

وانان هسـتند کـه بـه فرهنـگ رسـمی      هاي زندگی جهایی نشات گرفته از سبکاگرچه خرده فرهنگ ).189

البته این واکـنش بـه ایـن     ).191: همان( شونداند و واکنشی در برابر فرهنگ رسمی محسوب میپشت کرده

بلکـه بـر محـور پـذیرش      ،تر جوانان گسست فاحش از جامعه بزرگساالن داردمعنا نیست که فرهنگ وسیع

آوتویـت و  ( سـوي تعـداد زیـادي از جوانـان اسـت     هاي زندگی از ها، تفریحات و سبکبعضی مدها، رسم

  .)699: 1392باتامور، 

 گیهاي جدید زنـد هاي زندگی جوانان را به شیوهکبس ،دهه اخیرعات و ارتباطات الکترونیکی در اطال     

امـا درك فرهنـگ جوانـان مسـتلزم      ،ده استنمو 1هاي ویژه جوانان را جهانیتال تبدیل کرده و فرهنگجیدی

هـاي جوانـان   کـه فرهنـگ  هسـتند   ها حاکی از ایـن هم رفته نظریهروي. تاریخی است ،مالحظات اجتماعی

و جوامـع درگیـر تغییـرات سـریع      .جوان نسبتا زیاد باشدجمعیت گیرند که حجم احتماال هنگامی شکل می

عـواملی   ،در نتیجـه  -اصلی جامعه معضالتی داشـته باشـند  و براي ادغام جوانان در نهادهاي وده گرا بکثرت

در ایـن میـان    هاي گسسته، تحرك باال، بیگانگی، انزوا، تضادهاي طبقاتی و منزلتیبیکاري، خانواده :همچون

هاي قبل بزرگ شده باشند و تر در شرایطی متفاوت با نسلهنگامی که اعضاي نسل جوان. شایان توجه است

 کنندمیهایی مختص به خود خلق ها و سبک زندگیارزشمرسوم ابراز نارضایتی کنند،  ارف واز جامعه متع

این شرایط منجر به درك خاصی از فضا و نیـز حـریم خصوصـی در نـزد     اکنون بخشی از هم ).700: همان(

   .شده استهاي پیشین جوانان مدرن در مقایسه با دوره

  ، حریم خصوصی و تنهایی خانه

خانه واحدي . خانه در فرهنگ ایرانی داراي اهمیت بوده و با حریم خصوصی همپوشانی بسیاري دارد

خانه، فضایی شخصی و یک قلمرو . اردهاي عرصه خصوصی را با خود داز ویژگیبرخی فضایی است که 

ران در مکانی است براي محفوظ ماندن از عناصر طبیعی و همچنین دخالت دیگخانه  عالوه بر این .است

                                                           
١- Globalized Youth Cultures 
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: 1378مدنی پور، ( استمکانی براي استقرار واحد اجتماعی  وخانه سرپناهی براي فرد . عرصه خصوصی

نهادي در بطن جامعه مدرن است که در درون آن الگوهاي اولیه روابط اجتماعی شکل گرفته،  ،خانه). 38

). همان( یابندخود را باز میخانه مکانی است که اشخاص در آن هویت . شوندبازتولید شده و دگرگون می

  .الگوهاي روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد دادایجاد شود، احتماال پس چنانچه تغییري در این نهاد 

اي براي در دنیاي مدرن، خانه از کانون زندگی اجتماعی به زمینه »خود فردي شده«همراه با ظهور    

معمولی پاریس در یی خانه بورژواطراحی . تبدیل شد ايدگی خصوصی فرد و خانواده هستهگسترش زن

ها در این دوران، گرچه بیشتر فعالیت. شدفضا به تعداد بیشتري اتاق تقسیم میدهد که نشان می قرن هفدهم

اما تمایل به ایجاد حریم خصوصی در مواردي مانند  ،گرفتانجام می ١سالن نامهمچنان در اتاقی به

بلکه  ،نبودخانه بورژوازي فضاي کار و کسب . خدمتکاران از اربابان بیشتر شدجداسازي فضاي اسکان 

مدنی پور، ( تر بودخانه جدید قرن هجدهم نسبت به گذشته خصوصی. رفتبیشتر شکل سکونتی به خود گ

1378: 103(.   

شود و خانه به مکانی آداب تغییر کرد تا امکان رهایی فرد از فشارهاي جامعه فراهم همراه با تغییر خانه،     

اي که هاي بعدي به جاي آنکه در شبکهنسل. اي تبدیل شدمنحصر به فرد براي پناه دادن به خانواده هسته

یافتند ساخت تربیت شوند، در محیط اجتماعی مدرسه پرورش هم مرتبط میههاي قرون وسطی را بخانواده

که جامعه نوین براي هر  ر فضا تا جایی ادامه یافتیند خرد شدن و تکثیآپیامدهاي فر در نهایت ).همان(

و ده هاي حاکم باید مورد قبول واقع شکند که در آن فضا انگارهفضایی خاص را مشخص می ،سبک زندگی

 - حتی زیر فشار طرد شدن -را گاه آن و هیچ ندهر فرد باید از مدلی عرفی که جنبه آرمانی دارد، تبعیت ک

کنند، هایی که با خانواده در آن زندگی مینسل جوان نه تنها در داخل خانهن اساس برای ).همان( رها نسازد

فراهم  مناسب سبک زندگی افراد تنها هم هاییخانهبراي تنهایی ساختند، بلکه به تدریج   خصوصی  فضایی

  .شد

  شناسی پژوهش روش

 :از دو منبع استفاده شده استبراي گردآوري اطالعات . این پژوهش با روش داده بنیان انجام شده است

هاي متفاوتی از زندگی با سبک تنها را یافته با افرادي که دورهساختهاي نیمهمنبع اول با استفاده از مصاحبه

یه و تحلیل مستنداتی است که افراد تنها در زمنبع دوم نیز به کدگذاري و تج. اند، فراهم شدتجربه کرده

- گیري براساس روش نمونهنمونه. اند، اختصاص داردها تولید کردهفضاي مجازي به صورت روزنگاشته

و مورد تجزیه و تحلیل قرار  ندها کدگذاري شدپس از انجام هر مصاحبه، داده. فمند انجام شددگیري ه

                                                           
١ -Salle 

  .است داده قرار آن مقابل در را سالن مفهوم نگارنده لذا. نبود آن يبرا یمعادل کتاب در و است يفرانسو کلمه
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هاي حاصل از کدگذاري هر مصاحبه یا روزنگاشت، با موارد پیشین و نیز مبانی نظري مقایسه یافته. گرفتند

این پژوهش بیست نفر از حجم نمونه در  .هاي جدید مراجعه شدگیري نظري به تیپس نمونهو براسا

اگرچه دالیل تنها زندگی . ندردککه به تنهایی زندگی می بودندساکن شهر تهران ) سال 40تا  20( 1جوانان

هاي تنهایی به زمینه دالیلدرباره گروهی که مورد پژوهش قرار گرفتند تواند بسیار متنوع باشد، اما کردن می

   .بودشهري مرتبط  یتعاملهاي و زمینه فرهنگی –ساختاري، خانوادگی، اجتماعی

  مشخصات مصاحبه شوندگان :1جدول 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

-سال به کردن یزندگ تنها از یناش مسائل نکهیا لیدلبه پژوهش نیا در. است شده مطرح سال 35 تا 18 به یجوان سن شیافزا گذشته يهاماه یط -1

 .اندگرفته قرار مصاحبه مورد یسالگ 40 تا 20 یسن بازه در شوندگانمصاحبه ،کندیم دایپ يتسر یپساجوان يها

 تنهایی به سال علت تنها زندگی کردن جنس سن نام ردیف

 10 مهاجرت تحصیلی مرد 30 سامان 1

 20 طالق زن 39 پریسا 2

 12 به ترك منزلاجبار  مرد 33 وحید 3

 16 اجبار به ترك منزل مرد 33 میالد 4

 7 مهاجرت تحصیلی مرد 30 محمد 5

 5 طالق زن 37 شبنم 6

 4 مستقل شدن مرد 30 مهدي 7

 8 مستقل شدن مرد 22 محمد 8

 6 طالق زن 25 هانیه 9

 14 مهاجرت تحصیلی زن 34 اکرم 10

 5 مستقل شدن مرد 29 نیما 11

 12 مهاجرت کاري مرد 339 حامد 12

 10 مهاجرت تحصیلی زن 33 یاسمن 13

 20 مهاجرت تحصیلی مرد 38 رضا 14

 8 مهاجرت تحصیلی زن 27 زهرا 15

 3 مستقل شدن مرد 36 پیمان 16

 6 اجبار به ترك منزل مرد 34 مهیار 17

 5 طالق زن 32 آیناز 18

 15 مرگ والدین زن 38 ارغوان 19

 10 کاريمهاجرت  زن 35 دنیا 20
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با توجه به پیچیدگی . و رعایت شد مثابه یک ضرورت مد نظر قرار گرفتاصول اخالقی به در این پژوهش 

در رفتار . اسرار و اطالعات فرد حفظ شود است تا با حفظ گمنامی، موضوع پژوهش، پژوهشگر تالش کرده

فرد در بیان . گونه قضاوتی از ناحیه پژوهشگر ایجاد نشودو عملکرد دقت کافی به عمل آمد که شائبه هر 

افراد . هاي او در آغاز و در خالل مصاحبه به دقت پاسخ داده شدبه پرسش. نظرات خود کامال آزاد بود

اطالعات الزمه در باره پژوهش را در اختیار داشتند و آگاهانه و از سر اختیار براي مشارکت در پژوهش 

علیرضانژاد، (آنان یادآوري شد که تا آخرین لحظات حق خروج از پژوهش را دارند به . داوطلب شدند

ها با فرد، حق اندیشیدن، تصمیم گرفتن و تماس براي براي اجراي این اصول پس از اولین تماس). 1396

   :اي مبذول شدتوجه ویژه زیربراي حفظ اصول اخالق به موارد . شروع مصاحبه به فرد واگذار شد

 .به شوندگان با شرح موضوع و توضیحات شفاف درباره پژوهش به مصاحبه دعوت شدندمصاح .1

 .اي مشارکت در پژوهش اعالم کردندآنان داوطلبانه رضایت خود را بر

کامال  -که برخی از آنها بیش از چهار ساعت به طول انجامید- مصاحبه شوندگان در روند مصاحبه  .2

 . ندهند، پاسخ که نخواستندآسوده و مختار بودند که به هر سوالی 

ها حتی در مواردي پس از ساعت. هیچ مصاحبه اي بدون رضایت مصاحبه شوندگان ضبط نشد .3

 .گردیدبرداري به درخواست آنها ضبط صدا متوقف شد و تنها از گفتگوها یادداشت ،گفتگو

شوندگان مصاحبهگیري از اطالعات از کدهاي خاصی به جاي نام سازي و بهرهیند ذخیرهآدر فر .4

 .هاي صوتی دسترسی نداشته باشندبه فایلند که فرد دیگري متعهد شد انپژوهشگر .استفاده شد

در ابتداي کار به مصاحبه شوندگان اطمینان داده شده است که چنانچه پس از مصاحبه پشیمان  .5

ور کار تمامی فایل ها و یادداشت حذف شده و از دست تا شدند، تنها کافی است اطالع دهند

 . شودپژوهش خارج 

 .هدف پژوهش و مخاطبان آن با شفافیت براي مصاحبه شوندگان توضیح داده شد .6

تا در طول مصاحبه و در موارد بسیاري قبل یا بعد از  وهشگر نهایت تالش را به کار گرفتپژ .7

مصاحبه با مصاحبه شوندگان گفتگو کند و به سواالت آنان ولو سواالت شخصی درباره 

  ).758: 1396ازکیا، (با صبر و شکیبایی پاسخ دهد  انپژوهشگر

برتر  پژوهشگر موضعی، نحوه نشستن و موارد دیگر، نحوه پوشش، نحوه گفتگوتا در تالش شد  .٨

ها الزم به ذکر است که پایان مصاحبه. )1397علیرضانژاد، ( نسبت به مشارکت کننده نداشته باشد

 بود و از مشارکت کنندگان دعوت شد در صورت تمایل یا نیاز به صحبت دوباره به پژوهشگر 1باز

                                                           
١- Open end 
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صورت تمایل با توانستند در آنان اطالعات تماس پژوهشگر را در اختیار داشتند و می. مراجعه کنند

    .او مالقات یا گفتگو کنند

 

  نمونه کدگذاري باز:  2جدول 

  

 مفهوم یا کد اولیه ایده  داده خام  ردیف

1  
اولین بار دوره لیسانس مواجه شدم با 

 زندگی مستقل

قدرت پنهان در / لذت ناشی از استقالل 

 جدایی گزینی فضایی

تالش براي حفظ تنهایی و فضاي 

 خصوصی
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  پژوهش  يها افتهی

  انواع تنهایی

در بین جوانان  با انواع تنهایی ،به عبارت دیگر ؛ي این پژوهش نشان از پیچیدگی مفهوم تنهایی دارندهایافته

موقعیت ثابتی  ،اما تجربه تنهایی ؛کنندتجربه می مثابه سبک زندگیبه را جوانان انواع تنهایی. یمهست مواجه

جوانی  ،روازاین .انواع تنهایی قابل تبدیل به یکدیگر هستندو  ترکیبی استزیرا تنهایی یک موقعیت  ،نیست

  .، ممکن است در طول زمان مجبور به ادامه سبک زندگی تنها شودکه تنهایی را انتخاب کرد

زیرا مرزهاي خیلی شفافی از تفاوت بین تنهایی و  ،تنهایی با مفاهیمی نظیر تجرد بسیار نزدیک است     

معناي خیلی از کسانی که مجرد هستند، تجرد را هم دلیلبه همین . تجرد در اذهان عمومی وجود ندارد

مردانی ه عمد. چون با کسی در رابطه نزدیک و صمیمی نیستند ،کنند تنها هستنددانند و ابراز میتنهایی می

زیرا ظاهرا جامعه مفهوم بیوگی را فقط  ،داننداند نیز خودشان را مجرد میگرفته که ازدواج کرده و طالق

2  
لیسانس سرکار می رفتم و مستقل بعد 

 زندگی کردم

شغل و درآمد با توانایی تنها زندگی 

 کردن در ارتباط است

اهمیت شرایط شغلی و درآمدي 

 در جدایی گزینی

3  
عادت کرده بودم به تنها بودم بعد از دوره 

 لیسانس
 تنهایی به مثابه سبک زندگی

تنهایی انتخابی و سبک زندگی 

 انتخابی

4  
ه بودم براي تصمیم گیري عادت کرد

 مستقل عمل کنم

مزیت هاي / استقالل تصمیم گیري 

 تنهایی
 سبک زندگی استقالل طلبانه

5  
بعدم فاصله محل کارم تا خونه پدري م 

 دور بود
 بهانه براي تنها بودن

تالش براي حفظ تنهایی و فضاي 

 خصوصی

6  
اولین مواجهم با تنهایی و استقالل و یک 

 آوردن خیلی خوب بود دفعه آزادي بدست

تنهایی به مثابه / تنهایی به مثابه آزادي 

 سبک زندگی
 تنهایی به مثابه فرصت

 چهار سال اول کمی سخت بود  7
مسائل و مشکالتی که در تنهایی با آن 

 مواجهند

دشواري هاي مرتبط با مسئولیت 

 پذیري و نقش پذیري

 تنهایی بخش تغذیه اش خیلی سخته  8
که در تنهایی با آن  مسائل و مشکالتی

 مواجهند

دشواري هاي مرتبط با مسئولیت 

 پذیري و نقش پذیري

9  
خدماتی که از پدر و مادر می گیري و 

 یکهو قطع می شه

فرد باز اجتماعی / قطع خدمات والدین  

 می شود براي سبک زندگی تنها

دشواري هاي مرتبط با مسئولیت 

 پذیري و نقش پذیري

 شرایطم سخت تر شد ،رفتم فوق لیسانس  10
مسائل و مشکالتی که در تنهایی با آن 

 مواجهند

دشواري هاي مرتبط با مسئولیت 

 پذیري و نقش پذیري

 ولی برنگشتم پیشش ،مادرم هم تنهاست  11
بچه ها تنهایی را پر نمی کنند و به دنبال 

 خلق فضاي خصوصی ند/ بازآفرینی

فرزندان به دنبال خلق فضاي 

 خصوصی خود هستند
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البته برخی هم چون با کسی که در رابطه هستند نسبت رسمی ندارند، خود را . کندبراي زنان استفاده می

در . جود داردکنند هم واین اشکال نگریستن به تنهایی و تجرد در افرادي که تنها زندگی می. دانندمجرد می

اما در  ،به این معنا که دو نفر باهم رابطه دارند ؛در رابطه عاطفی با کسی است 1برخی موارد فرد  با فاصله

شود حتی اگر روابط این فاصله مکانی دور یا نزدیک هم به تجرد و تنهایی تعبیر می. کنندجا زندگی نمییک

به لحاظ مکانی نیز خود را در زمره مجردان   »مجزا یا مجزازوج نیمه«در واقع، . طفی و جنسی برقرار باشدعا

  .اندهاین رابطه در شرایطی برقرار است که افراد به صورت رسمی با هم ازدواج نکرد - دانندمی

، )که نشانگر ظرفیت فرد براي کنش اجتماعی مستقل است(فردي  2با توجه به میزان و نحوه عاملیت     

  :زیر استشرح بهانواع تنهایی 

   .اندکردن را انتخاب کرده یکه تنها زندگ یکسان: یانتخابتنهایی 

  : گویداو می. کندسال است تنها زندگی می 10ساله،  35دنیا 

تونستم توي رشته موندم نمیاگر شهر خودمون می. خاطر کار کردن اومدم تهرانبعد از اتمام درسم به«

   ».اما من انتخابم رو کرده بودم ،ت کردن و سعی کردن نزارن من بیامخیلی از اقوام مخالف....خودم کار کنم

در این شرایط خانواده مبدا براي ادامه ماندن، . کسانی که ناگزیر از تنها زندگی کردن شدند: ياجبارتنهایی 

فرد به  ،در تنهایی اجباري. آوردگزینی فشار میساخت خانواده به فرد براي جدایی ،در واقع. مساعد نیست

. گرددهاي زمانی متفاوت،  به اشکال مختلفی به آن برمیشود و در بازهطور کامل از خانواده منفک نمی

  :گویداو می. کندسال است تنها زندگی می 6ساله،  34مهیار 

 خوام زن بگیرم و باید از این خونهپدرم گفت می ،بعد از فوت مادرم. اي نبودچاره .تنهایی من اجباریه" 

- همو می ،اما بعد چند سال که مستقل شدم و کار و زندگی دارم. یه جورهایی اصال راه نداشت بمونم. بري

   ".رهتونم دوستش داشته باشم و کارهاش یادم نمیاگرچه هیچ وقت نمی. بینیم

  : گویداو می. کندسال است تنها زندگی می 12ساله،  33حید و

زخم  یههام مثل از خاطره یلیخ .کاري بودخونه همش دعوا و کتکتوي . مادرم گفت باید از خونه بري«

. مونهمی انوسیاق يکردن مثل شنا کردن تو یتنها زندگ .شدم ونمتوجه ش تازه بود که بزرگ شدم کیکوچ

مادرم رو فرستادم . بعدش به مادرم کمک کردم طالق بگیره و مستقل بشه. من تونستم از پس خودم بر بیام

  ». ...خونهلیسانس میاالن داره فوق. دانشگاه

افتد و فرد هیچ راه گریز یا دلیلی نظیر مرگ والدین یا همسر اتفاق می تنهایی است که به : گهانیناتنهایی 

  : گویداو می. کندسال است تنها زندگی می 15ساله،  36ارغوان . انتخابی در برابر آن ندارد

                                                           
١ . long distance relationship 

٢ - Agency: Purposeful action  
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زندگیه دیگه قابل . سه ساله بودم که مادرم هم فوت کرد - ت و دوبیس. ها قبل پدرم فوت کرده بودسال«

 ».من تالش کردم تنها زندگی کردن رو یاد بگیرم. من نقشی توش نداشتم. بینی نیستپیش

در تنهایی  .از سوي دیگري به فرد تحمیل شده و فرد ناچار به پذیرش است است که تنهایی: تنهایی تحمیلی

تفاوت تنهایی اجباري با تنهایی تحمیلی در نوعی از  .تحمیلی شرایط خانواده مبداء الزاما نامساعد نیست

اما در تنهایی تحمیلی گزینه هایی از انتخاب وجود دارد، در تنهایی اجباري سویه .انتخاب نهفته است

شود و در آینده هیچ عیت قبلی منفک میدر تنهایی تحمیلی فرد به طور کامل از وض .دیگري محتمل نیست

نوعی از گسست کامل روابط اجتماعی و فرد  ،در واقع .گیردشکل از ارتباط با خانواده قبلی شکل نمی

   .کندرا تجربه میعاطفی 

   :گویداو می. کندسال است تنها زندگی می 5 ،ساله 37 شبنم

 اتفاقاتی افتاد که من .هیچی کم نبود .همه چیز داشتیم .من عاشق همسرم بودم. زندگی خیلی خوبی داشتیم«

دیگه به خونه  .نخواست به زندگی با من ادامه بده همسرم. شرایط پذیرفتن تنهایی قرار گرفتم يتو

 ».برنگشت

اي از زندگی و بسیار محتمل است که تنهایی در دورهکند توجه به اینکه تنهایی در طول زمان تغییر میبا  

ند ا عبارتهاي زمانی و میزان پایداري شناسایی شدند که انواع دیگري از تنهایی برحسب دوره ،رخ بدهد

   :از

افتد و پس از آن یا فرد تنهایی که فقط در یک دوره کوتاه مدت اتفاق می): ايدوره(تنهایی ناپایدار .1

و در هر صورت دیگر به تنها زندگی کردن ادامه  کندیا اینکه ازدواج می گرددبه خانواده مبدا باز می

- افرادي که براي دوره تحصیلی یا آموزشی یا سفر براي مدتی مشخص تنها زندگی می. دهدنمی

  .شوداین نوع از تنهایی در جوانان بیشتر دیده می .کنند، از این جمله هستند

رسد که فعال قصد یا امکان خروج از شرایط تنهایی در فرد تثبیت شده و به نظر نمی: تنهایی پایدار .2

کسانی که به قصد مستقل شدن تصمیم دارند تا زمان نامشخص تنها زندگی . وضعیت را داشته باشد

  .شوندبندي میگونه از تنهایی دستهکنند، در این

- یا زمانی که رابطه نظیر مرگ اعضاي خانواده آیددر زندگی پدید می تغییراتی که: 1تنهایی موقعیتی .3

 - ٢٤٣ :٢٠١٢,Leung( تواند منجر به ایجاد تنهایی موقعیتی شودگیرد، میاي عاشقانه پایان می

  .شاهد ظهور این نوع از تنهایی در جوانان هستیمامروزه،   .)33: 1397اسونسن، 

-دائما رنج می ،از اینکه روابط کافی با دیگران ندارد وضعیتی است که در آن فرد تنها: تنهایی مزمن .4

 امیدي یا ندارد وضعیت از خروج براي شانسی در تنهایی مزمن جوان ،مثالبه عنوان  ).همان(برد 

                                                           
 .آنها افزوده شده استاما در ادامه با توجه به نتایج پژوهش به ،اندبخشی از مفاهیم از منابع مذکور وام گرفته شده - 1
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تواند در دوران پساجوانی و به مثابه حاصل تنهایی تنهایی مزمن می .این وضعیت ندارد از خروج به

  . در دوره جوانی ایجاد شود

  اي ایجاد تنهاییعوامل زمینه

هاي ند از زمینها عبارت، جوانان به تنها زندگی کردن روي بیاورندشود برخی از عللی که موجب می

ها با توجه به انواع تنهایی، شایان توجه است که این زمینه. اقتصادي - اجتماعی ساختاري، خانوادگی و

و  هااز دست دادن موقعیت، هراس و بدبینیبه عواملی از قبیل دالیل در تنهایی ماندن  . متفاوت هستند

شایان . تواند فرد را از تغییر شرایط ناتوان سازداین دالیل می .فاصله با هنجارهاي اجتماعی مربوط است

تواند خویشاوندي و امکان مرگ زودهنگام والدین یا همسر می روابط یف شدن شبکهعتوجه است که ض

  .ساز تنهایی تحمیلی باشدزمینه

  برآمده از فضاي عمومی يهانهیزم و یانتخاب ییتنها

هاي زمینه ،دشومی »تنهایی زندگی کردن« سبک تخابترین دالیلی که باعث انعمده ،در تنهایی انتخابی

زندگی  .این زمینه به درك و تجربه جوانان از فضاي عمومی مربوط است .برآمده از فضاي عمومی است

فضاي عمومی دسترسی به تمام نهادها  است وهاي اجتماعی ترین مکان براي تحرك و آمیزشعالی ،يشهر

درك و دریافت از همین رهگذر است که جوانان  .دهدروي فرد قرار میبیرون از نهاد خانواده را پیش

هایی به سوي بروز یا سانسور فضایی که در مقابل آنان روزنه. کنندجدیدي از روابط اجتماعی را تجربه می

شرح زیر قابل به زنند که می انتخاب تنهاییدست به اي خالل مراحل ویژه جوانان در .دهدخود را قرار می

   : بیان است

افشایی خودیا امکان و تمایل به جوان در این تجربه : و به تنها تبدیل شدن 1افشاییامکان خودعدم  .1

-خودیا اینکه قادر به  اش را نداردو سهیم کردن دیگران در تجارب شخصی و عرصه خصوصی

 شود کهاین فرایند موجب می. اما کسی را ندارد که درباره خودش با او صحبت کند ،است افشایی

 . تنها تبدیل شود يفرد جوان به

نه کسی  و تمایل به صحبت کردن و شنیده شدن داردجوان در این مرحله نه : سکوت و انزواگزینی .2

خود را سانسور و  می کند سکوتفرد عمدتا در این موقعیت . استخروج او از انزواگزینی در پی 

 .نمایدمی

-بازمیهاي کالن قدرتعاملیت خود را زیر سلطه و تسلیم جوان شرایط، در این : عاملیت ناکارآمد .3

او . هاي مختلف در زندگی نداردکند که فرصت و حقی براي انتخابتصور می جوان . شناسد

                                                           
١ - Self-disclosure 

 . گوید فرایند ارتباطی است که در آن فرد اطالعاتی در مورد خودش را به دیگري می
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پیرامون خود نیست و خود را ناکارآمد که قادر به ایجاد تغییر در جهان اجتماعی باور دارد عمدتا 

 .پنداردمی

براین باور جوان در این موقعیت : هاي زندگیفقدان فضاي متکثر براي بروز خود و ظهور سبک .4

هاي شخصی از سوي جامعه پذیرفته شده نیست و فضاهاي متنوعی براي بروز تفاوتاست که 

طلبی دو و آزادي  این موقعیت استقاللدر . هاي زندگی اجتماعی وجود نداردخود و انواع سبک

کند که از سوي ساختار اجتماعی به همسویی و تصور میاو در این شرایط . موضوع اصلی هستند

انتخابی پیش  گونههیچشود و شکلی در فضاهاي عمومی و حذف فضاي خصوصی تشویق میهم

 .روي ندارد

- اجتماعی و تجارب شخصی موجب میماحصل آگاهی سیال : هراس و بدبینی به روابط اجتماعی .5

و ا. وارد فضاي رابطه شود انهبسیار محتاطو  نسبت به روابط اجتماعی بدبین باشدجوان تا  شود

هر شکل از روابط اجتماعی به یند بدبینی نسبت آداوري قادر به خروج از فرپیشدلیل بهعمدتا 

لقی تستایند و او را فردي آزاد او را میاطرافیان از یک سو تنهایی ( اطرافیانمواضع دوگانه . یستن

ر بروز دنیز   ،نسبت به فرد تنها. پردازندکنند و از سوي دیگر به انتقاد از شرایط زندگی او میمی

رسد فرد قادر به یافتن راهی به نظر می. ندهراس و بدبینی موثرجوان در شرایط و نگهداشت ترس 

 . یستسوي روابط اجتماعی پایدار نبه

  ياقتصاد -یاجتماع لیدال و یانتخاب ییتنها

تنها زندگی . موثر است اریتنها بس یجوان در ورود به سبک زندگ تیخواست و عامل یانتخاب ییتنها در

کردن جوانان دالیل مختلفی دارد و نباید چنین پنداشت که همه آن دالیل به شکلی به مسائل خانواده و یا 

 رگذاریتاث یزندگ سبک نیا يریگشکل در ریز لیدال مجموعه ،رونیا از. هاي آن منتسب استنابسامانی

   :است

ترین دالیل جوانان براي تنها زندگی کردن استقالل طلبی آنان یکی از عمده: استقالل طلبی جوانان .1

گزینی در اتاق شخصی، سکونت در ساختمان جدایی(یند تدریجیآاست که معموال در خالل یک فر

و با این هدف که خانواده به آن شرایط عادت کنند،  )سکونت در محله خانواده و غیرهخانوادگی، 

  .شودانجام می

- را مهاجران تشکیل میتهران بخش عظیمی از جمعیت : ساز تنهاییتحصیل زمینهراي مهاجرت ب .2

دالیل هستند که به دلیل تحصیل به تهران آمده  و سپس به جوانانی هاي مهاجر، یکی از گروه. دهند

 .کنندمختلف در تهران باقی مانده و به تنهایی زندگی می

کیفیت . یکی دیگر از دالیل مهاجرت به تهران است ،اشتغال: ساز تنهاییکار زمینهراي مهاجرت ب .3

 ،کنندهایی که براي اشتغال به تهران مهاجرت مییکی از گروه. اشتغال در تهران بسیار متفاوت است
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دانش هستند که شغلی متناسب با رشته آنها و همچنین امکان پیشرفت در ن با مهارت و امتخصص

اولی را انتخاب  ،اي یا زندگی با خانوادهاین افراد بین تداوم زندگی حرفه. ها فراهم نیستشهرستان

 .کنندبه تنهایی زندگی میدر تهران و 

  یخانوادگ نهیزم و ياجبار ییتنها

این پژوهش دالیل زیر را در این باره . خانوادگی ارتباط تنگاتنگی وجود داردبین تنهایی اجباري و زمینه 

  :نشان داده است

دلیل ها، برخی از جوانان بهبا توجه به نتایج مصاحبه): فوت یا طالق والدین(مبدا فروپاشی خانواده  .1

در گذشته . است »اجباري«این تنهایی . ناگزیر از زندگی به تنهایی هستند ،فوت یا طالق والدین

اما  ،معموال شبکه خویشاوندي می پذیرفت که این بازماندگان را تا زمان ازدواج در خود پذیرا باشد

  .  شوداکنون این گرایش کمتر دیده میهم

در این شرایط خانواده توانایی الزم براي : نامساعد بودن شرایط خانواده نخستین براي ادامه زندگی .2

ندارد و آنها را به اشکال مختلف به خروج از خانه تشویق یا ملزم  حفظ و نگهداري فرزندان را

  . کندمی

و  خانواده بستر آسیب استدر این شرایط : جدایی از خانواده به قصد رهایی از مشکالت خانواده .3

از  ،ارتقاي سطح زندگی خودگیرد براي رهایی از مسائل خانواده و به همین سبب فرد تصمیم می

  .آنان جدا شود

داده در با تغییرات اجتماعی رخ: زندگی و عدم مطابقت با انتظارات والدیننوین هاي سبکآفرینش  .4

یابی تغییر کرده است و حاال دیگر فقط به واسطه ازدواج نیست که شکل استقالل ،سن ازدواج

طابقت با عدم م ،در بسیاري از موارد. شوندیا براي همیشه جدا می ايفرزندان از خانواده براي دوره

این شرایط موجب افزایش تمایل . زندگی استجدید هاي سبکموجب آفرینش انتظارات والدین 

عدم مطابقت با انتظارات والدین پهن دامنه است و شامل . شودمیگزینی فضایی به جداییجوان 

با  هر کنشی از سوي فرد را ،سنتی خانوادها توجه به خاستگاه والدین ب. شودموارد بسیاري می

  .شودگزینی جوان از خانواده مینسلی موجب کنارهفاصله  .مورد قضاوت قرار دهندد، ذربین نق

شود که وجود فاصله عمیق میان نسلی بین والدین و فرزندان موجب می: فاصله میان نسلیتعمیق  .5

تر جداگزینی فضایی عمیق. شان نشوندها و نظراتخواستو پذیرش فرد و خانواده قادر به بیان 

  .آغاز شودشده و تنهایی به مثابه سبک زندگی 

یا به دلیل وجود  والدین نیستاول گاهی فرد اولویت : دیده نشدن و شنیده نشدن از سوي والدین .6

ي با جوانی که برادر نظیر شوداز سوي خانواده دیده و شنیده نمی  ،دغدغه هاي متفاوت در خانواده

  .ترك خانواده شد بهناگزیر  داشت وبیماري صعب العالج 



٢٢ 
 

یابد که با درمیجوان در برخی موارد : هاي اجتماعیفرصتدرك متفاوت والدین و فرزندان از  .7

کند با لذا تالش می. دهدهاي زیست اجتماعی را از دست میفرصت ،به خواست والدینعمل 

هاي انتخاب هاي اجتماعی یابه فرصت ،خروج از خانواده و فاصله گرفتن یا مرزبندي با خانواده

 .تعین بخشدخود شخصی 

  شهر ارتباطی در يهانهیزم و یلیتحم ییتنها

  :نیز در ایجاد تنهایی تحمیلی موثرندگذشته از مرگ ناگهانی وابستگان درجه یک، عوامل دیگري 

از  .در زندگی شهري اعتماد به دیگري بسیار دشوار است: و اعتماد لغزنده »دیگري«تحقیر و طرد  .1

طرد و هاي تحقیر تجربه گونه. و رایج است هامري تکرار شوند ،همین روي لغزنده بودن اعتماد

این معنا که فرد پس از تجربه تحقیر و طرد  به؛ کندهمچون تیغ دولبه عمل میجوان، اجتماعی در 

این  در. شودمخدوش میاو و روابط اجتماعی  می دهدرا از دست » دیگري«اجتماعی اعتماد به 

لغزنده و اي پدیدهاعتماد در فرد به و  می کندتغییر » کوتاه مدت«به نوع روابط اجتماعی شرایط 

. دهدجوان قدرت برقراري و حفظ رابطه اجتماعی بلند مدت را از دست می. شودناپایدار بدل می

بیهوده  يپندارد که شفافیت در روابط اجتماعی و راه دادن دیگري به عرصه خصوصی کارمیجوان 

به تحقیر و طرد اقدام او . کنددرباره دیگران اعمال میرا یندي که خود تجربه کرده است آفرو  است

گذاري به مثابه یک سیاستجوان این عملکرد را فرد . کندمی ،افرادي که در ارتباط با او قرار دارند

شایان ذکر است . گیردبه کار می - شبکه روابط اجتماعی و خانوادگیاعم از  –در روابط اجتماعی 

 . پیچیده اجتماعی را در پشت سر داردیند آفرکه این شرایط یک 

 - در این شرایط فرد تعلق خاطري به جهان اجتماعی پیرامون خود: تعلق به جامعهاحساس عدم  .2

به کند و نسبت عمدتا ارتباطات حداقلی برقرار میاو . ندارد –هاي روزمره جامعه و جهان زیست

 . تفاوت استدنیاي پیرامون بی

اساسا تجربه فضاي خصوصی با شهرنشینی و تغییرات خانواده : تجربه تعرض به فضاي خصوصی .3

زندگی شهري به مرور برمبناي خروج کار از خانه زیرا ، و تحول الگوي سکونت درهم تنیده است

مفهوم فضا تغییر کرد و شهر در روند این تغییرات شکل خانه و . و کوچک شدن خانواده همراه بود

در این شرایط اگرچه خانه از روابط  .تر را پیش روي فرد قرار دادتر و خصوصیفضاهاي کوچک

تجربه  .اما فضاي خصوصی و حریم شخصی اهمیت یافت ،گسترده و فضاهاي بزرگ تهی شد

تالش  از همین روي .توسط دیگران استاو مملو از در هم شکستن فضاي خصوصی زیسته فرد 

کند به طور مداوم از فضاي خصوصی خود با کاستن از روابط و تعامالت اجتماعی حفاظت می

 .انداز این جمله ،گیرندزنان تنهایی که از سوي همکاران و همسایگان مورد تعرض قرار می .کند
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احتمال را گشتند و اغلب این می پس از طالق به خانه پدري باز و پسران در گذشته دختران: طالق .4

اما در دهه . و تشکیل خانواده بشوند مجدد دانستند که ممکن است موفق به ازدواجمفروض می

- بسیاري از دختران نزد والدین باز نمیو گسترش شهرهاي بزرگی چون تهران اخیر با رشد طالق 

شهر به  مکانی در - هاي فضاییفاصله زیرا از سویی ،ددهند مستقل زندگی کننگردند و ترجیح می

تنهایی را  ،و به تدریج هم خود و هم خانوادهها طالق را پنهان کنند دهد تا مدتآنها فرصت می

براي تا  شودها موجب میبراي مردان تصور تنوع و تکثر و فزونی فرصتاز سوي دیگر،  .بپذیرند

  .کننداستقبال نچندان و از ازدواج مجدد نیز  نمایندتالش حفظ تنهایی 

  تنها جوانانماعی اجتروابط 

دهد که اما این پژوهش نشان می ،شودتعریف میرابطه اجتماعی به طور سنتی تنهایی به معناي فقدان 

بندي این بلکه شکل ،علیرغم کاهش معنادار روابط اجتماعی فرد تنها، او فاقد ارتباطات اجتماعی نیست

   : بندي روابط جوان تنها، به شرح زیر قابل بیان استشکل. شودروابط دگرگون می

 اما ارتباط با خانواده و شبکه  ،ستین رابطه قطع يامعن بهکردن  یتنها زندگ: خانواده با کمتر ارتباط

کنترل آنان  يعدم تالش خانواده برا يارتباط به معنا نیکاهش ا .ابدییکاهش م اریبس يشاوندیخو

هراس و گریز از روابط خانوادگی در این جوانان  .ستین -جوان تنها تیبا توجه به جنس ژهیبه و -

هایی است که آنان به تا بدان حد شدید است که ضرورت ارتباط با خانواده همسر از جمله ترس

  . اندیشندي جدي بدان میروط

 ؛کنندیم یخانوادگ روابط نیگزیجا را دوستان گروه با ارتباط تنها جوانان: دوستان با شتریب ارتباط 

در ارتباط با گروه دوستان جوانان تنها از دو  .است دوستان با روابط اول تیاولو که معنا بدان

شدن  کیبه شر یبدان معنا که رغبت ؛برندیم بهره همزمان طور به ینیگزهم و ینیگزییجدا یژگیو

 در ،گروه نیا با را یمشخص و شده فیتعر ارتباط اما ،ندارندخود با دوستانشان  یزندگ يفضا

   .دهندیم تیارجح یاجتماع يهاگروه ریسا با سهیمقا

 جوانان« یمحله و کسبه درباره زندگ یاهال گان،یاز آنجا که همسا: محله با یحداقل و محدود ارتباط 

 را شانییتنها محله، با ارتباط نیکمتر با کنندیجوانان اغلب تالش م نیا ،کنجکاو هستند »تنها

  .کنند پنهان

 تجربه و احتمال انواع مختلف سوءاستفاده در محل کار و از : همکاران با یحداقل ومحدود  ارتباط

امکان . شدن به همکاران خود اجتناب کنند کیتنها از نزد جوانانتا  شودیهمکاران موجب م يسو

 و مردان يسو از ژهیو به »یگذرانخوش مکان«جوان تنها به عنوان  یاستفاده از محل زندگء سو

 از آنان گرفتن فاصله موجب تنها دختران با همکار مردان ارتباط يبرقرار به لیتما نیهمچن
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انگ خوردن  ایکه هر دو جنس در معرض داغ ننگ  شودیم موجب طیشرا نیا. شودیم همکاران

 . رندیدر محل کار قرار بگ

 يبرا را يادیز زمان شونده مصاحبه جوانان: يمجاز يفضا در مدت یطوالن و يحداکثر حضور 

 بحث يمجاز يفضا از استفاده نحوه و تیفیک .کنندیم صرف يمجاز يفضا در یاجتماع ارتباطات

 . گنجدینم مقال نیا در که است ياگسترده

 به حضور در  لیتما: یارتباط واقع يبدون برقرار يشهر يفضا تیبه حضور در انبوه جمع لیتما

 ای یکالمارتباط  يبدون برقرار تیحضور در انبوه جمع قیاز طر ییتنها لیو تعد يشهر يفضا

  .دهندهایی است که جوانان تنها، فشار حجم تنهایی را بر خود، کاهش میبا افراد از روش یجسم

  پیامدهاي تنها زندگی کردن جوانان

علیرغم افزایش . دارد همراهبه جوانان يبرا يادیز یمنف و مثبت يامدهایپ کردن یزندگ تنها حتم طوربه

نتایج پژوهش حاکی است که کنند یا تمایل به جدا شدن از خانواده دارند، جوانانی که به تنهایی زندگی می

   :توان پیامدهاي چندي را به ویژه در باره تنهایی طوالنی مدت برشمردمی

 اما ناپایدار شود ،گستردهتواند منجر به ایجاد روابط و عدم ازدواج می طوالنی شدن تنهایی . 

 ییبه تنها یانتخاب ییتنها لیمنجر به تبد تواندیم یپساجوان يهاسال به ییتنها ادامه و يتسر 

 به را تیوضع نیا از خروج امکان مزمن، ییتنها به فرد ورود. مزمن شود ییو سپس تنها ياجبار

 . دهدیم کاهش حداقل

 یافسردگ يهادوره ظهور به منجر معموال ،ینیبدب و هراس قیتعم ضمن ییتنها دوران شدن یطوالن 

 قرار طیشرا نیا در که يافراد از يتعداد که يروط به ؛شودیم آنان نیب در ینیگز انزوا قیتعم و

 .شندیاندیم آن به ای هستند یخودکش به لیما که کردند اعالم اندگرفته

امري موقتی به امري موقعیتی و در نهایت تنهایی مزمن  دهد وقتی تنهایی ازنتایج این پژوهش نشان می      

  .در جامعه رخ داده است رخدادي غیرمعمول، از نظر فرهنگی بدل شود،

  

  گیريو نتیجهبندي جمع

هاي اخیر بیش از هر زمان دیگري مورد توجه قرار مهمی است که در دوره مدرن و طی سال مسئله ،تنهایی

که از منظر  -هاي اجتماعیشود براي این گروهکشورهاي توسعه یافته تالش میدر بسیاري از . گرفته است

  . شودانجام میریزي و سیاستگذاري برنامه -شوندایی را شامل میشناسی کمیت قابل مالحظهجمعیت

دارد و گاه  هتنهایی تعریفی وسیع و لغزند. تنهایی فقط یک مفهوم نیستزیرا تعریف تنهایی ساده نیست،     

تنهایی یک موقعیت ترکیبی است که فرد به اشکال . داراي همپوشانی است گینظیر انزوا یا غریبه مفاهیمیا ب

     وابستگی به زمان و مکان موجب . مند استمند و مکانموقعیتی که زمان ؛کندمختلفی آن را تجربه می
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تواند تنهایی جوانان می. معرض تنهایی قرار گیرندهاي دیگر اجتماعی در شود تا جوانان بیش از گروهمی

 ،اما نکته مهم آن است که اگر به مرحله پساجوانی تداوم یابد ،اختیاري، اجباري، تحمیلی و مزمن باشد

در این شرایط فرد قادر به خروج . دهدمعموال از حالت اختیاري به اجباري و سپس مزمن تغییر ماهیت می

  . شودو در آن اسیر میاز شرایط تنهایی نیست 

شود تا افراد تنها مایل به زندگی کردن در شهرهاي بزرگ وابستگی به مکان موجب می ،از سوي دیگر     

گستردگی مکانی و فاصله بین محل کار و زندگی موجب  ،اي، ضعف پیوندهاي محلهجمعیتانبوه . باشند

در اگرچه . و از نگاه نقاد اجتماع و داغ ننگ بگریزد ندکشود تا جوان تنها بتواند تنهایی خود را پنهان می

و به حضور آنان  می کنندتر جوانان تنها را رها نکوچکاجتماع مثابه نقطه مقابل شهر، محله و همسایگان به

در چنین . ورزندم بر نظارت، نگهداري یا کنترل آنان اهتمام میوطور مدابهاین اجتماعات . حساس هستند

  .دنهویت خود را بازتعریف کن ،تنها باید با روایتی مورد پسند جامعه شرایطی جوانان

اما تالش براي  ،شودهاي متفاوتی مواجه میجامعه با دختران جوان تنها و پسران جوان تنها به گونه     

از جمله مهمترین . کنندبراي حفظ آن تالش میاي مشترك است که جوانان مسئلهحفظ حریم خصوصی 

گزینی از جمله گزینی و همجدایی .گزینش روابط اجتماعی است ،براي حفظ حریم خصوصی کنش آنان

  .کنندهایی است که جوانان تنها براي حفظ حریم خصوصی خود اتخاذ میسیاست

هاي خانوادگی، گسترش طالق و ضعیف شدن روابط خویشاوندي از اگر چه مشکالت و نابسامانی     

اما تلقی آنان از زندگی مدرن، استقالل طلبی، تحصیالت  ،یی جوانان استجمله عوامل موثر بر تنها

توان براین اساس می. هاي جدید زندگی نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذارندتخصصی و تمایل به تجربه شیوه

اما پذیرفتنی است که  ،گردددر تهران به چندین دهه پیش بازمیزندگی کردن گفت که اگر چه سابقه تنها 

دالیل تنها زندگی کردن در بین جوانان دگرگون شده است و دیگر مهاجرت به عنوان تنها دلیل اصلی مطرح 

 ،کنندهایی که تنها زندگی میگروهی هستند که به مهاجران و البته گروه جوان ضمن اینکه زنان .نیست

     . اندافزوده شده

از شهرهاي بزرگ جهان که سابقه مهاجرت و تنها زندگی کردن بسیار رایج  برخالف بسیاريدر تهران       

هاي مجزا براي گاه، به سکونتشودریزي میشان برنامهاست و از منظر فضایی به آنها اندیشیده و براي

به آن اشاره در مطالعاتش ) 2012(کلینبرگتجربه حرکت اتاق خانه که . جوانان تنها اندیشیده نشده است

هاي خاصی از افراد تنها در شهر تهران به بخش ،به عبارت دیگر. شوداست، در تهران مشاهده نمی کرده

این امر شدت تنهایی را در تهران کاهش داده و امکان برقرار ارتباط با محله را براي . اندشهر رانده نشده

ینی به مثابه سبک زندگی جوانان تنها گزگزینی و جداییبراین اساس اگر چه هم. کندجوانان تنها فراهم می

در تهران اما در عین حال این جوانان  ،کنددر تهران مطرح است و سطح روابط اجتماعی آنان را تعریف می

این  ،از سوي دیگر. به روشنی مشاهده نشودمسائل آنان است تا موجب شده  مسئلهپراکنده هستند و همین 



٢٦ 
 

ها و ایزوله به جوانان، گسترش فضاهاي اختصاصی براي این گروههاي مربوط پراکندگی از رشد فرهنگ

در مقابل درگیري و برخوردهاي متقابل آنان را با سایر مردم بیشتر کرده . جلوگیري کرده استآنان  شدن

  .است

سازي براي تنها اما عدم بستر ،تحوالت مهم و مدرن است بستر ،عنوان پایتخت ایراناگرچه تهران به       

عمال  ،به عبارت دیگر. توان پذیرش ظهور این پدیده باشدحاکی از عدم  تواندمی ندگی کردن جوانانز

 ،شودمیپنهان از سوي جوانان هنوز سبک زندگی تنها کنند؛ اما جوانان بسیاري در تهران تنها زندگی می

به ویژه  -جوانان در تهران تنها زندگی کردن. تلقی شودمثابه داغ ننگ بهتواند می زندگیاین سبک زیرا

 ، بهرغم به همراه آوردن سطحی از استقالل نسبیعلی - کنندهنگامی که خانواده در همان شهر زندگی می

تنها زندگی کردن جوانان در . معناي حذف کامل فشار و کنترل خانواده، ساختمان و محله بر آنان نیست

مکانی مواجه باشند و  -شهر تهران موجب شده آنان با درجاتی از انزواي جسمی، جنسی، کالمی و فضایی

  .ها را تجربه کنندهاي اجتماعی و فقر فرصتهایی از محرومیتنمونه

هاي فضایی و امکان زیرا از سویی ،مثابه یک شهر بزرگ نیز دوگانه استکارکرد و عملکرد تهران به     

هاي جوانان تنها را با محدودیت ،اما از سوي دیگر ،دهدی بسیار متنوعی را در دسترس جوان قرار میارتباط

آنان همه جا . است بدین ترتیب تهران افراد تنها را در دل خود پنهان کرده .کندفضایی و ارتباطی مواجه می

تنها زندگی که برهمین اساس عجیب نیست . شونددیده نمیاما در عین حال به قدر کافی  ،حاضر هستند

بدین معنا که  ؛شونددهد که دچار انواعی از هراس میهایی قرار میرا در شرایط و موقعیتجوانان  ،کردن

   .هراسندمیغیره تنهایی از مواردي نظیر مرگ، بیماري، عدم امنیت و  دررغم جوان بودن علی
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The initial question of this article is what the reasons of youth increasing 
tendency for living alone are? To answer the question, a mixed of two methods, 
Grounded Theory and Netnography, have been designed simultaneously 
implemented in this research. The way of data collecting in grounded theory is 
through semi-structured interviews and in netnography is via the qualitative 
content analysis of lonely people’s diary. The research participants have been 
chosen through purposeful sampling and netnography’s applied cyberspace 
users who shared their solitude experiences and diary reports in tweeter. The 
research findings showed that structural, family, socio-economic and interactive 
fields arising out of modern period are the most important reasons of choosing 
being alone as a life style. The result of this research showed that we have been 
faced with a wide range of solitude which can be divided into four categories: 
selective, compulsory, sudden and imposed. Communicative fears, low 
willingness to engage with relatives and different types of isolation including: 
social, physical, sexual, verbal, spatial and locative are among the important 
effects of experiencing living alone. They are exposed to stigma in social site 
and to retain their privacy, they use spatial segregation and Conciliation. 

 

Key Words: Youth, Spatial Segregation, Solitude, Life Style, Situational 
Identity, Private Space and Urban Life 
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