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 چکیده
در جهان امروز زیست جهان انسان ها متکثر و متنوع شده است و انسان ها دیگر در یک زیست جهان 
مشخص و معین زندگی نمی کنند و همواره در حال انتخاب روش های گوناگون زندگی هستند. در 
چنین وضعیتی ســبک های مختلف زندگی شکل می گیرد. جامعه ی ایران نیز در دو دهه ی گذشته 
تحوالت ساختاری بسیاری را در فضای روابط خانوادگی تجربه کرده است. شواهد موجود نیز نشان 
می دهد که در جریان این تحوالت خانواده ی ایرانی دســتخوش دگرگونی های زیادی شده است. 
حضور گســترده ی زنان در عرصه هاي آموزش و اشتغال، گذشته از آنکه شاخصی برای پیشرفت 
محسوب می شود، تغییرات زیادی را در سبک زندگی آنها ایجاد کرده است. نتایج به دست آمده از 
مطالعات و پژوهش های انجام شــده در ســال های اخیر نشان می دهد، در پی این تغییرات تشکیل 
زندگی مستقل و به اصطالح نومکانی در بین دختران رو به افزایش است. بر این اساس این پژوهش 
با رویکرد پدیدارشناســی تفسیری، تجربه ی زیســته ی دختران از نومکانی را مطالعه کرده است. 
مشارکت کنندگان این پژوهش 22 نفر از دختران نومکان ساکن در شهر تهران و داده ها با استفاده از 
مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته به دست آمده است. مضمون های به دست آمده از یافته های پژوهش 
عبارت از پذیرش اجباری خانواده، دردســر جلب اعتماد افراد برای اجاره خانه، بدبینی و تصویر 
ذهنی بد، از دست دادن حمایت خانواده به مرور زمان، نگاه ابزاری و فرصت طلبانه ی مردان، پنهان 

کردن شیوه ی زندگی، خود - محوریت، احساس بالتکلیفی و انزواست.
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1- مقدمه و بیان مسئله
با گذر زمان و وقوع انقالب صنعتی در اروپا و آغاز به اصطالح عصر جدید، تقریباً تمام نهادها و 
ابعاد زندگی اجتماعی دستخوش تغييرات شد )آینده پژوهی مسائل خانواده، 1389 : 30(. تغيير در آمال 
و آرزوها، نيازها و انتظارات افراد از یک سو در نهادهای اجتماعي تأثير گذاشت و از سوی دیگر از 
دگرگوني این نهادها تأثير پذیرفت )علمدار، 1386: 65(. در این ميان، نهاد خانواده نيز دستخوش 
تغييرات مختلفی شد و شکل گيری این تغييرات و تحوالت به جوامع غربی محدود نماند و جوامع 
دیگر نيز پس از مواجهه با فرایند صنعتی شدن و مدرنيزاسيون این تحوالت در نهاد خانواده را 
تجربه کردند. کشور ما نيز به تبع شکل گيری این تغييرات در جهان در دو دهه ی گذشته تحوالت 
ساختاری بسياری را در فضای روابط خانوادگی تجربه کرده و شواهد موجود نشان می دهد، در 
جریان این تحوالت خانواده ی ایرانی دستخوش دگرگونی های زیادی شده است که ازجمله ی این 
تغييرات می توان به تغيير در نقش های سنتی زنان و مردان اشاره کرد. حضور گسترده ی زنان در 
عرصه هاي آموزش و اشتغال و افزایش مهاجرت زنان ازجمله ی این تغييرات مهم است که تحول 
عظيمی را در سبک زندگی آنها ایجاد کرده است. در حال حاضر، 47/4 درصـد از کل جمعيت 
داراي تحصيالت عالی و یـا در حـال تحصـيل دوره هـاي عـالی کشـور را زنـان تشـکيل داده اند. 
افزایش سطح تحصيالت و به تبع آن ميل به تحرک اجتماعی در بين زنان به تحرکات مکانی و 
مهاجرتی بيشتر در بين آنها منجر شده است )مشفق و خزایی، 1394: 87(. در پژوهش ها و مداخالت 
سياسی بيست سال اخير درباره ی مهاجرت به مقوله ی جنسيت به عنوان مقوله ای مؤثر پرداخته 
نشده است و علت بی توجهی به این موضوع، مردانه تلقی کردن جریان مهاجرت ها و مرتبط دانستن 
مهاجرت زنان با مهاجرت های خانوادگی بوده است، درحالی که هم اکنون زنان و دختران بيش از 

نيمی از مهاجران را تشکيل می دهند )محمودیان، 1388: 52 به نقل از سنگرا، 2004: 2(.
 طبق آمارهای منتشر  شده از سوی مرکز آمار ایران و بر اساس آمار سرشماری، واردشدگان به 
استان تهران بيشترین نسبت مهاجران را تشکيل می  دهند و استان تهران نخستين مقصد مهاجرتی 
زنان است )محمودیان و همکاران، 1388: 35(. آمار به دست آمده از سرشماری های سال 1385 تا 
سال 1395حاکی است، 12/7 درصد از خانوارهای زن سرپرست، خانوار تک نفره بوده اند. آمار 
خانوارهای تک نفره در سرشماری سال 1385، 880 هزار خانوار بوده است که در سال 1390 این 
تعداد به 1 ميليون و 500 هزار خانوار افزایش یافته است. در سال 1395 حدود 2 ميليون خانوار 
تک نفره در کشور زندگی می کردند. از این تعداد، خانوارهای تک نفره ی زن سرپرست 574 هزار 
خانوار بوده که به 1 ميليون و 300 هزار خانوار در سال 1395 رسيده است. آمارها نشان می دهد 
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که تقریباً دوسوم از خانوارهای تک نفره در ایران زن سرپرست هستند. همچنين بررسی نسبت 
خانوارهای تک نفره به کل خانوارها نشان می دهد، درمجموع این نسبت از 5/2 درصد به 8 درصد و 
درصد خانوارهای تک نفره ی مردسرپرست از 1/9 به 3 درصد و خانوارهای تک نفره ی زن سرپرست 
از 3/6 به 4 درصد افزایش یافته است. نکته ی مهم آنکه در دامنه ی سنی جوانان 15 تا 29 سال، 
خانوارهای تک نفره مرد حدوداً از 3 درصد در سال 1385 به 6 درصد در سال 1395 رسيده است، 
ولی در زنان این آمار از 29 درصد به 46 درصد رسيده است و نشان می دهد که تقریباً نيمی از 
زنان جوان، خودشان سرپرست خانوار هستند و تک نفره زندگی می کنند )کاظمی پور، 1396(. هوگو 
مهاجرت بيش ازپيش زنان در فرایند مهاجرتی را یکی از مهم ترین تحوالت مهاجرتی در دهه های 

.)Hugo, 1993( اخير می داند و از آن با نام زنانه شدن مهاجرت1 یاد می کند
آنچه اهميت دارد این است که دختران پس از تصميم گيری و اقدام به جدا شدن از خانواده و 
تشکيل یک زندگی مستقل با اهداف مختلف، زیستگاه جدیدی را در شهری متفاوت برای زندگی 
خود انتخاب می کنند که ما در این پژوهش از آن با اصطالح »نومکانی« نام می بریم. منظور از 
نومکانی شکل جدید ی از زندگی است که دختران به دوراز خانواده زندگی مستقل و بدون وابستگی 
به خانواده را با برنامه های مختلف بلندمدت، ميان مدت یا حتی بدون برنامه ی مشخص و تنها 
به قصد ترک خانواده انتخاب می کنند و این انتخاب دنيای جدیدی را پيش روی آنها قرار می دهد. 
بر اساس این تعریف اهداف دختران در اقدام به نومکانی متفاوت و جنبه های مختلفی دارد. در 
یک نگاه کلی شاید به نظر  برسد، انتخاب شيوه ی زندگی هر فرد تصميمی فردی و مرتبط با 
اشخاص است، لکن با نگاهی عميق تر می توان گفت، دگرگونی های شکل گرفته در شيوه ی زندگی 
افراد و نهاد خانواده گذشته از آنکه از تحوالت جاری جامعه متأثر است، در شکل گيری تحوالت 
آتی جامعه نيز زمينه ساز و اثرگذار خواهد بود. مطالعات انجام شده تاکنون در مباحث مرتبط با 
زندگی نومکانی دختران بيشتر از منظر جمعيت شناختی و حول موضوع مهاجرت و کمی گرایانه 
انجام شده است، اما ازآنجاکه هر پدیده ی جدید اجتماعی نظير نومکانی دختران نيازمند بررسی 
دقيق و کشف ابعاد مستتر و پنهان آن پدیده است، در این پژوهش کوشش شده است تا با نگاهی 
جامعه شناختی، رویکرد تفسيری و روش کيفی ابعاد مختلف زندگی نومکانی دختران مطالعه شود. 
به عبارت دیگر، تحقيق دراین باره مي تواند روشنگر برخي ویژگي هاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط 
با خانواده و تغييرات آن و سازگاری و یا ناسازگاری افراد جامعه با این تغييرات در کشور باشد که 

1. Feminization of Migration
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درنهایت در تصميم گيری دختران درباره ی زندگی نومکانی و برنامه ریزی های کالن کشور تأثيرگذار 
است. مطالعه ی حاضر، پدیده ی نومکانی دختران را یک کنش اجتماعی معنادار، با انگيزه های 
ذهنی خاص تلقی می کند و قصد دارد به روش پدیدارشناسی و با هدف فهم تجربه ی زیسته ی 

دختران نومکان تجربه ی زندگی آنها را واکاوی کند.

2- پیشینه ی پژوهش
به تبع افزایش سهم دختران در تشکيل زندگی مستقل و نومکانی، ضرورت مطالعه و پژوهش  
در این موضوع افزایش یافته است. در این ميان، برخی مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش مطالعاتی 
است که تغييرات خانواده در ابعاد مختلف، بازسازی معنایی پيامدهای نوسازی بر خانواده و دالیل 

مهاجرت را بررسی کرده اند.
حسينی و ایزدی در پژوهشی »تجربه ی زیسته ی زنان مجرد باالی 35 سال در شهر تهران« 
مطالعه کردند. نتایج به دست آمده بيانگر آن است که برخالف  تفاوت در علل تجرد، بيشتر سوژه ها 
احساسات دوگانه ای نسبت به تجرد دارند. در نگاه نخست، آنها از آزادی و استقاللی که در تجرد 
داشته اند احساس رضایت و خرسندی دارند، ولی به دليل تنهایی و نداشتن همدم و مونس در 
کنارشان از وضعيت خود گالیه دارند و این سبک زندگی را به دیگران توصيه نکرده اند )حسينی 
و ایزدی، 1395(. مشفق و خزایی در پژوهشی ویژگی ها و تعيين کننده های مهاجرت مستقل زنان 

برحسب مقصدهای عمده ی مهاجرتی را بررسی کرده اند. نتایج این بررسی، دو الگوی مهاجرتی 
برای زنان شامل مهاجرت به عنوان راهبرد توسعه ی حرفه ای و فردی و مهاجرت به عنوان راهبرد بقاء 
را نشان می دهد )مشفق و خزایی، 1394(. یزدخواستی و معمار در پژوهشی تجارب زیسته و سبک 
زندگی نمونه ای از دختران مجرد شهر اصفهان را با روش کيفی و پدیدارشناسانه مطالعه کردند. 
یافته های این پژوهش نشان داد، دختران تجرد را به عنوان نوعی از سبک زندگی تجربه کرده اند 
که در آن حس استقالل، آزادی عمل و عزت نفس حضوری پررنگ دارد. تجرد به منزله ی نوعی 
راهبرد در زندگی محسوب می شود که فرایند هویت یابی و حتی دلزدگی از سلطه ی مرد ساالرانه، 
الگوهای رایج عرفی ازدواج را در آن به نمایش می گذارد )یزدخواستی و معمار، 1390(. آنها همچنين 
پژوهش دیگری با عنوان »تجارب زیسته ی دختران شاغل 30 تا 49 سال از تجرد« را با روش 
کيفی انجام دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد، ترجيح تجرد به ازدواج در دهه های اخير، از 
یک سو، تحت تأثير وضعيت کالن اجتماعی و از سوی دیگر، بازتاب واکنش کنشگران در عرصه ی 
اجتماعی است. دختران شاغل در جریان بازاندیشی نقش های کليشه ای سنتی و بازتعریف هویت 
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جنسيتی، تصویر جدیدی از خود در ذهن دارند. این تصویر جدید انتظارات آنها را از زندگی متحول 
کرده است. هرچند انتخاب تجرد، دختران را با مشکالت بسياری مواجه کرده است، آنها با مقاومت 
در برابر فشارهای ساختاری زندگی خود را آن گونه که می خواهند سامان می دهند. در حقيقت، 
انتخاب تجرد به معنای حفظ تمام امکاناتی است که مجردها با تالش و کوشش از طریق تحصيل 
و اشتغال برای خود فراهم کرده اند )معمار و یزدخواستی، 1394(. کرمی قهی و پاپی نژاد در پژوهشی 
با عنوان »زمينه های اجتماعی فرهنگی تک زیستی دختران مجرد« ـ که با روش اتنوگرافی انجام 
شدـ دریافتند که در ميان دانشجویان دختری که تجربه ی اقامت موقت برای ادامه تحصيل در 
تهران را دارند، تجربه ی آزادی و استقالل بيشتر در تمام ابعاد زندگی همراه با گمنامی در این شهر، 
باعث شده تا آنها برای بازگشت به شهر خود تمایلی نداشته باشند و بعد از پایان تحصيالت نيز 
به زندگی مستقل خود در تهران ادامه دهند )کرمی قهی و پاپی نژاد، 1391(. علی آبادی در پژوهشی 
زندگی دختران مجرد ساکن شهر تهران را مطالعه کرده است. سه مقوله ی اجباری بودن این نوع 
سبک زندگی، انتظام درون خانوادگی و ورود عناصر و تفکرات نوگرا در بين دختران از یافته های 
مهم این پژوهش است )علی آبادی، 1392(. همرنگ یوسفی در پژوهشی با عنوان »بررسی تجربه ی 
 زندگی  مجردی  دختران  45 -35 ساله ی شهر تهران« نشان داد، از منظر دختران مجرد زندگی 
مستقل فرصت هایی همچون آزادی، نداشتن مسئوليت و کسب مهارت و محدودیت هایی همچون 
تنها بودن، محدودیت در خانواده و جامعه را در بردارد )همرنگ یوسفی، 1386(. یافته های پژوهش 
کاظمی پور و قاسمي اردهائي در تحقيقي با عنوان »تجربه ی اقامتي و تمایل به مهاجرت به شهر 
تهران« نشان داد، متغيرهاي پایگاه اقتصادي، اجتماعي و سن اثر مثبت در تمایل به مهاجرت 
دارد و تجربه ی اقامت در تهران یکي از متغيرهاي عمـده ی تأثيرگذار در تمایل به مهاجرت است 
و با توجه به جاذبه های شهر تهران در خيلی از موارد، ساکنين موقت آن ـ ازجمله دانشجویان که 
از سایر استان های کشور آمده اندـ با تغيير نگرش اوليه تصميم به اقامت دائم می گيرند )کاظمی پور 
و قاسمي اردهائي 1386: 42(. پاپی نژاد و همکاران در پژوهشی با عنوان »تجربه ی  زیسته ی دختران 

ساکن در اقامتگاه«  با رویکرد پدیدارشناسی فهم و تفسير دختران ساکن در اقامتگاه  و تجربه ی 
زیست آنها از این شيوه ی زندگی را مطالعه کرده اند. از نتایج به دست آمده، مضامين اصلی حسرت 
داشتن حریم خصوصی، جامعه پذیری جدید، پنهان کردن عمدی شيوه ی زندگی، زندگی با محوریت 
خود، بی برنامگی در گذران وقت، تالش برای رهایی از اقامتگاه، تنهایی مفرط و احساس پوچی 
در زندگی استخراج شد )پاپی نژاد و همکاران، 1399(. مک دیل در یافته های پژوهش خود نشان داد 
که در سایر کشورها مطالعات  مرتبط  به  تجربه ی  زنان مجرد ـ که تصور قدیمی  در  مورد  زنان  مِسن 
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مجرد که آنها را افرادی غمگين،  تنها و ناراضی می  داندـ  تغيير  کرده و طبق نتایج جدید این زنان 
به خوبی کارکرده و  دوستان  نزدیکی دارند )McDill,2006(. همچنين مطالعه ای درباره ی تغيير 
ساختار خانواده در فرانسه، آلمان، کبک و ایاالت متحده  آمریکا در سال 1994 نشان داد که شمار 
خانوارهای تک نفره در مقایسه با سایر خانوارها در این کشورها افزایش زیادی داشته است )چيل، 

.)105 :1388

و  زندگی مستقل  تجربه ی  نظير  داد، موضوعاتی  نشان  انجام شده  پژوهش های  بر   مروری 
مجردزیستی دختران و مهاجرت در آنها ـ که در مواردی با موضوع نومکانی مرتبط اندـ بيشتر 
مدنظر محققين بوده است و عمدتاً با روش کمی انجام شده است. همچنين مروری بر این پژوهش ها 
نشان داد، بيشتر آنها عوامل و زمينه های انتخاب زندگی مجردی بين دختران را بررسی کرده اند 
و تجربه ی زیسته ی دختران و پيامدهای این شکل جدید از زندگی در آنها مغفول مانده است؛ 
بنابراین موضوع نومکانی به لحاظ نوپدید بودن، تجاربی را با خود به همراه دارد که الزم است در 
مورد آن مطالعه و بررسی شود؛ بنابراین محقق با توجه به جدید بودن موضوع، ضمن بهره مندی 
از نتایج یافته ها و پژوهش های مرتبط انجام شده در نظر دارد با رویکرد نظری تفسيری و روشی 

کيفی پدیده ی نومکانی دختران در شهر تهران را واکاوی کند.

3- مالحظات نظری
در تقليل پدیده شناختی به معنای اخص، محقق با استفاده از لنز نظری پدیدارشناسی و با 
امتناع از صدور حکم، گردآوری اطالعات تفصيلی را با مصاحبه از مشارکت کنندگان شروع می کند؛ 
چراکه پدیدارشناسی، تنها دانش حقيقی در باب تجربه ی انسانی است که تنها از طریق کسانی 
حاصل می شود که در جهان آن تجربه زندگی می کنند؛ بنابراین محقق با حذف هرگونه خصلت 
دنيایی، اطالعات گردآوری شده را به شکل مقوله ها یا مضامين درمی آورد و در انجام مصاحبه و 
احصاء مقوله ها، محقق بر چهارچوب نظری از پيش تعيين شده ای متکی نيست؛ چراکه در توصيف 
تجربه ی مشترک، استفاده از نظریه یا فرضيه به تحریف ماهيت یا عناصر درونی پدیده ی تحت 
مطالعه منجر می شود )محمدپور، 1389: 283(. به بيان دیگر، همان گونه که برگر می گوید، هر شناخِت 
ویژه پس زمينه ای )به تعبير پدیدارشناختی یک افق( دارد، یعنی شناسایی هر پدیده ی مشخص 
مستلزم درنظرگرفتن یک چهارچوب ارزیابی کلی است )برگر و همکاران، 1394: 27(. پدیدارشناسان 
معتقدند، گرچه عموم مردم این تغييرات و عوالم را روزمره و بدیهي در نظر مي گيرند، تحليلي 
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پدیده شناختی الزم است تا چگونگي شکل گرفتن این تغييرات و عوالم به ظاهر پيش پاافتاده را 
نشان دهد )ابراهيمی، 1368(. گيدنز معتقد است، امروزه خانواده با تأثير از پدیده ی جهانی شدن شاهد 
ظهور الگـوهای جـدیدی از ازدواج و خانواده است که در حال گسترش و جهانی شدن  است و در 
همه ی جوامع، جوانان با پيشگامی استقبال از این تغييرات فرهنگي شيوه هاي فرهنگي سنتي را 
بازآفرینی نمی کنند. گسترش تغييرات انجام شده چون نوسازي، صنعتي شدن، توسعه ی شهرنشيني 
و تأثيرپذیری جوامع از فرهنگ هاي متفاوت در پي جهاني شدن، الگوهاي نهادهای مختلف همچون 
خانواده را دستخوش تغييرات عمده اي کرده است. گيدنز معتقد است، این تغييرات به شکل گيري و 
پدید آمدن »رابطه ي ناب« در روابط افراد و به ویژه افراد خانواده منجر شده است. او معتقد است که 
شکل گيری رابطه ی ناب درنهایت موجب از بين رفتن پدرساالري و آزادي بيشتر زنان در انتخاب 
شيوه ی زندگي شده است )گيدنز، 1379: 189(؛ بنابراین در جامعه ی مدرن، بخش های گوناگون 
زندگی روزمره ی افراد آنها را به جهان های معنایی و تجربی کاماًل متفاوت و غالباً ناسازگار مرتبط 
می کند. از نظر گيدنز، پيرو گسترش آزادی و افزایش روابط، هویت شخصي افراد برحسب بازتاب 
تغيير نهادهای اجتماعي مدرن، مورد تجدیدنظرهای مداوم و بازاندیشي قرار مي گيرد که گيدنز 
از آن با عنوان »خود هم سانی« یاد می کند. به عقيده ی او این امر به شکسته شدن ساختار سنتي 
خانواده و محدودیت هاي آن منجر شده است و در دنياي امروز، افراد سعي می کنند با تالش و 
فعاليت، خود و هویت خویش را بسازند )همان: 210(. براین اساس نومکانی و زندگی مستقل جوانان 
تا حدود زیادي مي تواند، نتيجه شکل گيري رابطه ی ناب در خانواده و هویت یابی از سوی خود افراد 
 باشد که آنها را به سمت انتخاب و شيوه ی زندگي مدنظر خود هرچند به اجبار رهنمون مي سازد.
اینگلهارت به تغييرات ارزشی در خانواده اشاره می کند. به زعم وی، مراحل مختلف نوسازی، 
مجموعه ی متمایزی از تغييرات در جهان بينی های افراد را به همراه می آورد. صنعتی شدن به 
فرایند عمده ای از تغيير منجر شده و بوروکراتيک شدن، سلسله مراتب، تمرکز اقتدار، سکوالریته و 
دگرگونی از ارزش های سنتی به سکوالر-عقالنی را به همراه می آورد. با رشد جامعه ی فراصنعتی، 
روند جدید درجهت افزایش تأکيد بر استقالل انسانی و ارزش های ابراز وجود است که رشد رهایی 
از اقتدار را به همراه می آورند )اینگلهارت، 1389: 14(. عالوه بر تقليل کارکرد خانواده به یک واحد 
عاطفی صرف، کم رنگ شدن کارکرد حمایتی و مراقبتی خانواده نيز در قبال اعضای خود از تأثيرات 
مهم نوسازی به شمار می آید. بدین ترتيب، خانواده به یک واحد هسته ای استوار بر فردگرایی 
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تبدیل می شود. در فرایند نوسازی، خانواده محوری جای خود را به فردمحوری می دهد و هم زمان 
بسياری از کارکردهای قدیمی خانواده همچون امور آموزشی و مراقبتی به سازمان ها و نهادهای 
جدید واگذار می شود. از طرفی دیگر، گسترش لذت گرایی در چهارچوب خانواده سبب می شود، 

اعضای خانواده از هر عاملی که باعث محروميت آنها از لذت شود، دوری گزینند.
برگر معتقد است، هویت مدرن باز است. فرد مدرن حتی با ورود به مرحله ی بزرگ سالی 
تغيير است. همچنين هویت مدرن مشخصاً  باقی می ماند و مستعد  همچنان فردی »ناتمام« 
تفکيک شده و اندیشنده است. چندگانگی جهان های مدرن موجب می شود تا ساختار هر جهان 
خاص به شکلی نسبتاً ناپایدار و نامطمئن تجربه شود. در بيشتر جوامع پيش مدرن فرد در جهانی 
بسيار منسجم تر به سر می برد. درنتيجه، چنين جهانی در چشم او جهانی پایدار و مقدر می نمود. 
برعکس، فرد مدرن با توجه به تجربه ی خود از کثرت جهان های اجتماعی، آنها را نسبی سازی 
می کند. درنتيجه،  نظم نهادی تا حدی واقعيت خود را از دست می دهد و »تأکيد واقعيت« از نظم 
عينی نهادها به قلمرو ذهنيت فرد جابه جا می شود. به بيان دیگر، تجربه ی خوِد فرد از خویشتن 
برایش واقعی تر از تجربه اش درباره ی جهان عينی می شود؛ بنابراین فرد برای یافتن »جای پای« 
خویشتن در واقعيت بيش ازپيش درون خود را جست وجو می کند تا بيرون از خود جامعه مدرن 
فرد را با چشم اندازی پيوسته در تغيير از تجارب و معانی اجتماعی رودررو قرار می دهد و فرد را به 
تصميم گيری ها و طرح برنامه های متنوع وادار می کند. ساخته ی کثرت گرایانه ی جامعه ی مدرن، 
زندگی افراد را دستخوش کوچندگی، ناپایداری و تحرک فزاینده ای می کند. انسان مدرن، مدام 
در زندگی روزمره ی خودـ   بين زمينه های اجتماعی بسيار متفاوت و غالباً متضادـ  تغيير موقعيت 
می دهد. فرد با توجه به زندگی نامه اش بين شماری جهان های اجتماعی بسيار متنوع جابه جا می شود 
)برگر و همکاران، 1394: 85-82(. بدین سان، پدیدارشناسي نه تنها به پيچيدگي، عمق، تعدد ابعاد، 

ذهنيت و باالخره کيفيت پدیده هاي اجتماعي نظير نومکانی توجه دارد، فهم جوامع یا گروه هاي 
موردمطالعه را نيز ضروري مي داند.

در این چهارچوب برگر و همکارانش در تببين تغييرات و تحوالت انجام شده با بررسی و 
تحليل رابطه ي بين مدرنيته و تغييرات چهارچوب هاي شناختی و به تبع آن واقعيت هاي اجتماعی 
به این نتيجه رسيدند که تفاوت چشمگير و عظيمی بين سنت و جهان مدرن وجود دارد. در 
جهان امروز، زیست جهان انسان ها متکثر و متنوع شده است و انسان ها دیگر در یک زیست جهان 
مشخص و معين زندگی نمی کنند و همواره در حال انتخاب روش های گوناگون زندگی هستند. در 
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چنين وضعيتی سبک های مختلف از زندگی شکل می گيرد و دیگر نمی توان از یک سبک زندگی 
خاص سخن گفت. جهان زیست هم از نظر منشأ و هم به لحاظ بقای صيانت خود اجتماعی است. 
نظم معنایی عرضه شده ی آن برای زندگی انسان به طور اجتماعی برقرار می شود و بر اساس توافق 
جمعی ادامه می یابد. برای فهم کامل واقعيت روزمره ی هر گروه انسانی تنها درک نمادها یا الگوهای 
ویژه ی کنش متقابل برآمده از موقعيت های فردی کافی نيست. افزون بر آن، باید ساختار معنایی 
فراگيری را نيز فهميد که این نمادها و الگوهای خاص درون آن جای گرفته و معانی مشترک 
خود را که به طور اجتماعی پدید آمده از آن می گيرند. به سخن دیگر، فهم زیست جهان اجتماعی 
برای تحليل جامعه شناختی موقعيت های انضمامی بسيار مهم است )برگر و همکاران، 1394: 72(. 
زندگی دختران نومکان سبک جدیدی از زندگی در یک زیست جهان مشخص است که مطالعه ی 
نظام معنایی و روابط و تجربه ی زیسته ی آنها به عنوان یک پدیده ی جدید امری ضروری است. 
بر این اساس،  دیدگاه های ذکرشده در تبيين تجربه ی زیسته ی دختران نومکان در شهر تهران 

موردنظر محقق است.

4- روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد روش شناسی کيفی و با استفاده از روش تحليل پدیدارشناسی تفسيری 
)IPA(1 اسميت، فالورز و الرکين2 انجام شده است )Smith, Flowers & Larkin, 2009(. هدف 
پژوهش پدیدارشناسانه توضيح صریح و شناسایی پدیده هاست، آن گونه که افراد در موقعيتی خاص 
آن را ادراک می کنند. درواقع، پدیدارشناسی به توصيف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه عده ای 

.)Van Manen,1990( از مردم و برحسب تجارب زیسته ی3 آنها در آن مورد می پردازد
مشارکت کنندگان در این پژوهش 22 نفر از دختران نومکانی هستند که در خانه  ی مجردی در 
شهر تهران زندگی می کنند. براي گزینش دختران نومکان از نمونه گيري هدفمند و براي تعيين تعداد 
نمونه ها و یافتن مسير نظری پژوهش از نمونه گيري نظري استفاده شد. معيار مشارکت کنندگان 
برای مصاحبه نيز دختران نومکان ساکن در تهران که بيش از دو سال از تجربه ی نومکانی آنها 
می گذرد، بودند. زمان و مکان مصاحبه با هماهنگی با مصاحبه شوندگان تنظيم شد. سپس در ابتدای 
هر مصاحبه اهداف و موضوع پژوهش برای مصاحبه شوندگان و آزادی عمل آنها در پاسخ گویی به 

1. Interpretive Phenomenological Analysis
2. Smith, Flowers & Larkin
3.. Lived experience
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سؤاالت مطرح شد. انجام مصاحبه  بيش از یک ساعت طول کشيد. با اجازه ی مشارکت کنندگان 
و در مواردی که مشارکت کنندگان موافق بودند مصاحبه ها ضبط و سپس پياده و مکتوب شد. در 
روند مصاحبه، برای دسترسی به تجربه ی زیسته و معنای زندگی نومکانی در بين مشارکت کنندگان 

با توجه به روند مصاحبه ها سؤاالت اکتشافی برای دسترسی به اطالعات عميق تر مطرح شدند.
لينکن و گوبا اعتماد پذیری1، اطمينان  پذیری2، انتقال پذیری3 و تصدیق پذیری4 را معيارهای 
تحقيق کيفی معرفی کردند )فليک، 1387: 420(. محقق برای اعتياریابی این پژوهش از شاخص های 
لينکن و گوبا استفاده کرد. در راستای حفظ پایایی این تحقيق ابتدا مفاهيم با ذهنيت نظری 
موضوع موردتحقيق تا حد ممکن به شکلی دقيق تعریف شد، در مرحله ی بعد به صورتی روشمند 
به تحليل مقایسه ای و مداوم داده ها در مراحل کدگذاری، پرسش، مقایسه های مجدد پرداخته شد. 
درنهایت، برای استخراج نتایج با استفاده از شيوه ی متعارف تحليل موضوعی، مصاحبه های انجام شده 
بعد از پياده سازی، برحسب اهداف و سؤال های اصلی تحقيق مرتب سازی و سازمان دهی شدند. 
سپس با واکاوی محتوایی و مفهومی آنها مقوله های عمده استخراج شده و با ارجاع به دیدگاه های 

پاسخ گویان مستندسازی و ارائه شدند.

5- یافته های پژوهش
برای ارائه ی تصویر ذهني کامل تر از مشارکت کنندگان، ابتدا وضعيت مشارکت کنندگان )جدول 
شماره ی 1( توصيف می شود و سپس مقوله های کلی استخراج شده از تفسير کل کار تشریح 
می شوند. الزم به ذکر است، بنا به درخواست مشارکت کنندگان و رعایت اخالق پژوهش از اسامی 

مستعار استفاده شده است.

1. trustworthiness
2. dependability
3. Transferability
4. Confirmability
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جدول 1. توصیف کلی مشارکت کنندگان در پژوهش

تعداد سال های زندگی سننامردیف
شغلمیزان تحصیالتمستقل

پژوهشگردکترا428زهره1

مترجمکارشناسی ارشد389اکرم2

مارکتینگکارشناسی ارشد366مونا3

کارمندکارشناسی ارشد397فاطمه4

کارمندکارشناسی295سمیرا5

کارهای کامپیوتریکارشناسی313زهرا6

شرکت خصوصیکارشناسی387مریم7

کارمندکارشناسی ارشد416حمیده8

شرکت خصوصیدکترا409طاهره9

منشیدیپلم333زیبا10

کارهای پژوهشیدکترا294نازنین11

شرکت خصوصیکارشناسی364انیس12

شرکت خصوصیکارشناسی ارشد407صفورا13

مترجم و کارمندکارشناسی375محدثه14

شرکت خصوصیکارشناسی ارشد356مینو15

شرکت خصوصیکارشناسی325رویا16

کارمندکارشناسی ارشد366راضیه17

دبیرکارشناسی4210سیمین18

شرکت خصوصیکارشناسی292حوریه19

شرکت خصوصیکارشناسی303آتنا20

کارمنددکترا375اعظم21

انجام کارهای کامپیوتریکارشناسی ارشد399محبوبه22
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پس از استخراج مقوله های اوليه ی مصاحبه ها، این مقوله ها با توجه به مجموع مصاحبه های 
انجام شده چندین بار بازنگری و اصالح و درنهایت استخراج شده است. در ادامه، یافته های پژوهش 
بر اساس تجزیه وتحليل مصاحبه های انجام شده با 22 نفر از دختران نومکان، تجربه ی زیسته ی 

این دختران به تفصيل بيان شده است.

5-1- پذیرش اجباری خانواده
درگذشته دختران عضوی از خانواده بوده اند که جدایی شان از خانواده تنها با ازدواج ممکن 
به  دختران  ورود  افزایش  پی  در  و  آمده  پيش   اجتماعی  و  فرهنگی  تغييرات  پی  در  اما  بود، 
دانشگاه ها آنها توانسته اند با مهاجرت تحصيلی و ادامه ی تحصيل در دانشگاه از خانواده جدا شوند. 
مشارکت کنندگان در این پژوهش بنا بر تجربه ی زیسته  خود بيان می کنند که پس از به دست  
آوردن آزادی های کوچک در زمان دانشگاه، دیگر حاضر نيستند به شرایط قبل خود بازگردند 
و در چهارچوب خانواده زندگی کنند. برخی از مشارکت کنندگان می گویند، آنها بعد از اتمام 
دوران دانشجویی به بهانه ی اشتغال تمام تالششان را برای جدایی از خانواده و سکونت در تهران 
می کنند و ازآنجا که خانواده ها یک بار به جدایی از دخترانشان در زمان تحصيل عادت کرده اند و 
اکنون پافشاری آنها را می بينند، درنهایت به اجبار به نومکانی دختران رضایت می دهند. حميده 

38 ساله در این زمينه می گوید:
من چون تو اومدن پافشاری داشتم، خانواده ام دیگه مجبور شدن قبول کنن. برای اومدنم 
به تهران نگران بودن ولی درنهایت از اونجا که بازار کار برام تو تهران فراهم بود و من هم 
قباًل به خاطر درسم چهار سال تهران بودم قبول کردن...نمی تونستن مخالفت کنن چون 

من متقاعدشون کردم که به هر حال باید برم.

آزیتا 35 ساله می گوید:
اولش مخالفت شدید داشتن اما آخرش کوتاه اومدن. از طرف دیگه اگرم مخالفت می کردن 
فایده ای نداشت. چون مثاًل من کوتاه نمی اومدم. بعدشم چون من و امثال من وقتی واسه 
درس اومدیم یه شهر دیگه یه جورایی ی کم براشون اومدن ما عادی شده بود هرچند که 

بازم ناراضی بودن.

 بر اساس تجارب دختران نومکان، خانواده ی آنها در ابتدا برای آمدن آنها به تهران و تشکيل 
زندگی مستقل مخالف بودند، وليکن خانواده ها درنهایت در پی پافشاری و اصرار آنها برای پذیرش 
این تصميم، مجبور به این پذیرش شدند. تجربه ی آنها از سویی نشان می داد که والدین آنها هرگز 
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گمان نمی کردند که این مهاجرت و نومکانی به مهاجرت طوالنی مدت تبدیل شود و بنابر تجربه ی 
دختران نومکان تصور خانواده ها از این دوران یک دوران گذرا و چندساله بوده است.

5-2- دردسر جلب اعتماد افراد برای اجاره ی خانه
دختران نومکان ساکن در تهران پيدا کردن خانه را جزء سخت ترین تجربيات خود از زندگی 
در شرایط فعلی بيان می کنند. آنها از پيدا کردن خانه ی استيجاری در تهران برای یک دختر تنها 
به عنوان مصيبت یاد می کنند. تجربه ی زیسته ی این دختران مبين آن است که بيشتر خانواده ها 
و مالکين با اجاره ی خانه به دختر تنها مخالفت می کنند و از منظر آنها اجاره دادن خانه به افراد 

مجرد دردسر دارد. زهره 42 ساله این تجربه را این گونه روایت می کند:
 یکی از دردسرهایی که زندگی کردن به عنوان یک خانم تنها داره، مشکل پيدا کردن خونه 
است. البته من چون منزل شخصی دارم و خونه رو خریدم دیگه این مشکل رو ندارم، اما 
دوستانم رو می بينم که برای پيدا کردن خونه اجاره ای چقدر به مشکل می خورن؛ و همين 
که می فهمن یک دختر مجرد هستی انگار جذام داری و دیگه خونه بهت اجاره نمی دن 

حتی اگه پيشنهاد خيلی خوبيم برای کرایه داشته باشی.

برخی از مشارکت کنندگان در پژوهش به تجربه ی تلخ خود و یا تجربه ی تلخ دیگران از اجاره 
دادن خانه ی خود به دختران مجرد اشاره  کرده اند و تا حدودی به تردید افراد درخصوص واگذاری 
منزل خویش به دختران مجرد حق می دهند. آنها در تجربيات خود دریافته اند که در خيلی از 
موارد بعد از مالقات های اوليه و اطمينان مالکين از دختران مجرد متقاضی اجاره ی مسکن آنها با 

روی خوش حاضر به کرایه ی آپارتمان خود می شوند. مونا 36 در این باره می گوید:
پيدا کردن خونه واقعاً سخته. بيشتر صاحب خونه ها به دختر مجرد خونه نميدن. هر دفعه 
سر پيدا کردن خونه کلی بدبختی و مصيبت می کشم. متأسفانه  یه نگاه بدی وجود داره 
دیگه. فکر می کنن حاال قرار چه اتفاقایی بيفته اونجا. البته اینم حق ميدم که بعضيا یه 
کارایی کردن که ذهنيت بد ایجاد کرده ...چون خودم با چشم خودم دیدم. اما بدی ماجرا 

اینه که مردم همه رو با یه چشم می بينن. فکر نمی کنن که واقعاً همه مثل هم نيستن.

سميرا یکی از مشارکت کنندگان این پژوهش اجاره کردن خانه را زجرآور می داند و پيدا کردن 
خانه را تنها دليلی می داند که در تمام این سال ها از انتخاب این زندگی پشيمان شده است. او 

در این باره می گوید:
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پيدا کردن خونه برای یه دختر مجرد جزو زجرآورترین مسئوليت هایی هست که تو این 
زندگی گردنشه. من اول که اومده بودم سه - چهار سال واسه خونه گرفتن حتماً می گفتم 
بابام بياد. از بس برخوردا بد بود. می گفتم بزار ببينن صاحاب دارم. ینی خودمم مجاب شده 
بودم که به خاطر بابام بهم خونه ميدن نه خودم. تا ميگی مجردم. سریع ميگن. نه خانم. 
مالک گفته به مجرد خونه نده. ميگم شما راضيش کن. ميگه مگه دنبال درد سرم مگه. 

حاال یه چيز بشه من باید جواب پس بدم.

از منظر آنها این نگاه منفی در ساکنين و مالکين وجود دارد که دادن خانه به دختر مجرد 
چيزی جز دردسر نيست و رفت وآمد و مراودات دختران برای آنها به نوعی به ایجاد مشکل منجر 

خواهد شد.

5-3- بدبینی و تصویر ذهنی بد
استفاده از مفهوم »تصویر ذهنی بد« از پرکاربردترین تجارب زندگی دختران نومکان است. از 
منظر آنها افراد جامعه نسبت به این شيوه از زندگی دید خوبی ندارند و این شکل از زندگی برای 
آنها پذیرفته نيست. مشارکت کنندگان بر این باورند که از نظر افراد جامعه جدا شدن دختران از 
خانواده به طور کامل و استقالل بدین شکل اصاًل پذیرفته شده نيست. تجربيات آنها حاکی است 
که از نگاه بيشتر مردم برای زندگی یک دختر تنها هيچ دليل قابل قبولی وجود ندارد و دختران 
تا زمان ازدواج باید در کنار خانواده زندگی کنند. آنها معتقدند با توجه به این نگاه، افراد جامعه 
اصاًل به این دختران نگاه خوبی ندارند و همواره با بدبينی و ظن به این زندگی نگاه می کنند. زهره 

42 ساله در این باره می گوید:
کاًل تصویری که از دختر مجرد تنها وجود داره در جامعه تصویر خوبی نيست. فکر می کنن 
دخترایی که تنهان خونشون پاتوقه و دیگه اونجا هر شب بساط مهمونی و برنامه های 
آنچنانی قراره برپا باشه. اصاًل فکر نمی کنن شاید این دختر به خاطر کار و برنامه هایی که 
داشته اومده تهران و اینکه لزوماً واسه اون چيزایی که فکر می کنن از خانواده جدا نشده.

از منظر کنشگران، نوع بدی از بدبينی، بدبينی زنان به آنهاست. تجربه ی آنها نشان می دهد که 
زنان در مقایسه با مردان نسبت به این دختران بسيار بدبين تر هستند. آنها از مادرانی که نگران 
گول خوردن پسرانشان توسط آنها و یا زنانی که آنها را تهدیدی برای زندگی خود می بينند، روایت 
می کنند. اگرچه از منظر آنها این رفتارها به مرور زمان و مطمئن شدن آنها از نبود  تهدیدی از 
سوی آنها به روابط صميمانه در برخی موارد منجر می شود. سوده 35 ساله در این باره می گوید:
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خونه قبلی همسایه کناریمون یک زن بود با دوتا پسر. از اول که من رفتم توی اون خونه 
همش فکر می کرد که می خوام پسراشو تور کنم. من ینی روزگار نداشتم از دست این. 
مثل ی مأمور همش کنترلم می کرد. دیگه وقتی فهميد توهم خودش هست، دست از سر 
من که برداشت هيچ. حاال دلشم برام می سوزه ی وقت غذایی چيزی مياره. مهربون شد 

دیگه. منظورم اینه.

بدبينی افراد جامع نسبت به نومکانی و زندگی مستقل دختران برای آنها تبعاتی را به همراه 
دارد که زندگی را برای آنها تا حد زیادی در بعضی مواقع سخت و  تحمل ناپذیر می کند، به گونه ای 

که دختران نومکان بخش زیادی از تجارب تلخ خود را متصل به این نگاه بد می دانند.

5-4- از دست دادن حمایت خانواده به مرور زمان
مشارکت کنندگان این پژوهش بر این باورند که با ترک شهر خود و تشکيل زندگی مستقل در 
تهران آنها به مرور زمان حمایت عاطفی خانواده را از دست می دهند. تجربه ی آنها از این زندگی 
مبين آن است که در ابتدای مستقل شدن، با خانواده رابطه ی مستمر و نزدیک داشته اند، اما 
به مرور زمان و با گذشت سال های بيشتر از نومکانی به مراتب این حمایت کم رنگ تر شده است. 
از منظر آنها معنای نومکانی دقيقاً از جایی آغاز می شود که آنها احساس می کنند حضور خانواده 

به لحاظ بعد عاطفی عالوه بر بعد مکانی کم رنگ می شود. زهره 29 ساله در این باره می گوید:
بزرگ ترین مشکل اینه که بار عاطفی مثبت و حمایت خانواده رو از دست ميدی. وقتی 
با خانواده زندگی می کنی خيالت راحته که هر اتفاقی بيفته کنارت هستند و بدون هيچ 
چشم داشتی کمکت می کنن و هوات رو دارن. درسته که تو این شرایط هم اگه مشکل یا 
شرایط حادی پيش بياد باز هم هوات رو دارند و حمایتت می کنند، اما خب خيلی شرایط 

متفاوته...

از نگاه دختران نومکان اگرچه در برخی موارد وجود مشکالتی که با خانواده داشتند درنهایت به 
مطمئن شدن آنها از این تصميم منجر شده است، با تجربه ی این زندگی و مشکالت و سختی های 
آن به این باور رسيده اند که با زندگی در کنار خانواده و با مشکالتی که وجود داشت قطعاً زندگی 
بی دغدغه تری داشته اند. آنها معتقدند در زمان سختی ها و مشکالت با وجود دوستان و آشنایانی 
که در کنار خود دارند، بازهم جای خالی خانواده به شدت احساس می شود. از منظر آنها دل نگرانی 
و حمایت خانواده که بدون هيچ  چشم داشتی صورت می پذیرد قطعاً هيچ جایگزینی ندارد. سميه 

33 ساله در این باره می گوید:
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وقتی تنها تو خونه زندگی می کنی همه ی مسئوليت ها پای خودت هست. باید همه ی 
انرژیت رو صرف کارهات کنی. روند زندگی و آینده ات دورتر ميشه. هر چقدرم رو به جلوتر 
ميره چون خانواده  از استقالل تو مطمئن می شن، انگار حمایتشون کم ميشه. این قسمت 

از زندگی تنهایی خيلی نفس گيره...آدم کم مياره.

مشارکت کنندگان پژوهش تجربه ی زندگی خود به  دور از خانواده را طوری روایت می کنند که 
نداشتن حمایت عاطفی و گرمای حضور خانواده برای آنها به عنوان یک حسرت هميشگی با آنهاست. 
دختران نومکان این تنهایی و دوری از خانواده را با گذر زمان بيشتر حس می کنند. از منظر آنها 
سال های اول جدایی از خانواده به دليل سرگرم بودن بيشتر برای پيدا کردن مسير زندگی خود 
و ارتباط بيشتر با دوستان این دوری از خانواده به لحاظ بار عاطفی را کمتر حس می کردند. آنها 
یک روایت دیگر از این موضوع نيز دارند و به عادت کردن خانواده به این دوری و کمتر درگير آنها 
بودن اشاره می کنند. مسلم است، حمایت عاطفی خانواده برای این دختران اهميت زیادی دارد 

که از دست دادن آن به مرور زمان زندگی را برای آنها سخت تر می کند.

5-5- نگاه ابزاری و فرصت طلبانه ی مردان
از منظر دختران نومکان، تنهایی آنها باعث شده تا بسياری از مردان به موقعيت آنها به عنوان 
یک فرصت برای برقراری ارتباط نگاه کنند. آنها به این نکته اذعان دارند که به محض خبردار شدن 
مردها از شرایط آنها، بعد از مدت زمان کوتاهی پيشنهاد های سوءاستفاده کننده از موقعيت آنها 

شروع می شود. زهره 42 ساله در این باره می گوید:
یکی از مشکالتی که این زندگی داره این هست که چون مجردی و تنها زندگی می کنی، 
مردها فکر می کنن از نظر روابط جنسی خيلی رله هستی و به خودشون اجازه ميدن بهت 

پيشنهادهای ناجور بدن.

به مرور  نظارت خانواده  زندگی می کنند،  تنها  زمانی که دختران  نومکان  از منظر دختران 
بر زندگی آنها کم می شود و مردانی که از تنهایی آنها اطالع دارند، به شکل طعمه به آنها نگاه 
می کنند و ازآنجایی که نظارتی وجود ندارد، خيالشان از ارتباط راحت تر است. سيمين 42 ساله 

در این باره می گوید:
 مردا و پسرا که ی جور مثل طعمه به ما نگاه ميکنن. چون خانواده که نيست همه جوره 

خيالشون راحته دیگه که مشکلی براشون پيش نمياد.
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تجربه ی تنهایی و جدایی از خانواده در زندگی نومکانی برخی دختران به عميق شدن ارتباط 
با جنس مخالف منجر شده است. در بين دختران نومکان ساکن در خانه برخی تجربه ی گسترش 
روابط را تا رسيدن به زندگی در یک خانه داشتند. از منظر دختران نومکان، این شکل از رابطه به 
معنی هم خانگی و زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون عقد قانونی و رسمی هيچ ثباتی ندارد 
و تجربه ی آنها نشان داده، زمانی که شریک مرد زندگی آنها به هر علتی از رابطه خسته شده و 
یا به مشکل جزئی برخورده است، رابطه ی آنها تمام شده و پایان یافته است. زهرا 31 ساله در این 

باره  می گوید:
 االن بين دوستای من کسایی هستن که با پسرا هم خونه هستن. خوب این نشون ميده 
همه دوست دارن ی زندگی معمولی داشته باشن دیگه. این طوری هم به لحاظ عاطفی و 
احساسی شرایطشون باثبات تر ميشه هم اینکه از نظر اقتصادی خرجاشون سرشکن ميشه 
بين دو نفر و فشار کمتری بهشون مياد، اما من دیدم که معموالً این روابط خيلی از طرف 
پسرا دوام نداره و خيلی ما دخترا ضربه ی عاطفی می خوریم. چون پسرا حاضر نيستن زیر 

بار تعهد قانونی برن.

 از منظر برخی دختران نومکان، در هم خانگی با جنس مخالف در بيشتر موارد پسرها بدون 
داشتن هيچ تعهدی از این شرایط نفع می برند و زمانی که دخترها بعد از گذشت زمان و ایجاد 
وابستگی موضوع ازدواج رسمی را مطرح می کنند با مخالفت شدید از طرف پسران روبه رو شده و 

در بيشتر موارد این رابطه به پایان می رسد.
 بر این اساس آنها معتقدند، شاید به ظاهر و در ابتدای امر این زندگی برای آنها جذابيت زیادی 
داشته باشد، وليکن با مرور زمان هم ازآن جهت که می دانند این باهم بودن برای آنها آینده ای در 
بر نخواهد داشت و هم از جهت آنکه پنهان کردن از خانواده و ترس از افشای آن ممکن است 
اعتمادی که به آنها وجود دارد را خدشه دار کند، از آن به عنوان تجربه ای که سختی آن بيشتر از 

مزایای آن است یاد می کنند.

5-6- پنهان کردن شیوه ی زندگی
 به نظر می رسد، برخالف تغييرات اجتماعی و فرهنگی ای که جهانی شدن، مدرنيته، وسایل و 
ابزارهای ارتباط جمعی و... در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است، کماکان در این گذار از سنت به 
مدرنيته الیه هایی از زندگی اجتماعی هنوز دست نخورده و سنتی باقی مانده است. کتمان شيوه ی 
زندگی به این معناست که کنشگران مشارکت کننده در این پژوهش، به اظهار شيوه ی زندگی 



68

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و چهارم/ شماره 94 / زمستان 1400

کردن خود عالقه ای ندارند و ازآنجا  که نگاه منفی به آنها وجود دارد، تنها زندگی کردن خود را 
پنهان می کنند )پاپی نژاد و همکاران، 1399: 132(. آنها وقتی از تجربه ی خود در این باره می گویند، 
معتقدند که بهترین راه حل برای کنترل قضاوت دیگران و هر نوع نگاه بدبينانه پنهان کردن شيوه ی 
زندگی است. به همين دليل بيشتر مشارکت کنندگان در این پژوهش تا جایی که امکان داشت 
به غيراز دوستان صميمی خود موضوع مستقل زندگی کردن خود را از اطرافيان پنهان می کنند. 
در فضای کار نيز به خاطر پيشگيری از قضاوت شدن از سوی دیگران، نگاه بد همکاران و یا هر 
نوع پيشنهاد آزاردهنده از سوی همکاران خود تا جایی که بتوانند سبک زندگی خود را از همکاران 

پنهان می کنند. آتنا 30 ساله در این باره می گوید:
من اصاًل نمی گم تنهام. چون خيلی خوب نيست که همکارای مرد آدم بدونن آدم تنها 
زندگی می کنه. نگاه بعضياشون متأسفانه تا حدودی عوض ميشه. هم اینکه ممکنه فکر 

کنن می تونن هر پيشنهادی بدن وقتی که یه دختر خونه ی مستقل داره.

آنچه دختران از درک این تجربه بيان می کنند، برداشت بد و غلط مردان نسبت به زندگی 
است که آنها برای به دست آوردن آن سختی زیادی کشيده اند. دختران نومکان تلخی این تجربه 
رو جزء بدترین تجارب خود می دانند. آنها معتقدند، این نگاه غلط دختران و اشتباه بعضی دختران 
مبنی بر اثبات این پيش فرض آنها درنهایت می تواند به بدبينی افراد جامعه و قضاوت غلط از سبک 

زندگی آنها منجر شود.

5-7- خودمحوریت
یکی از تجارب مشترک دختران نومکان ساکن در خانه خودمحوریت در زندگی است. از منظر 
آنها این مفهوم در زندگی نومکانی از مهم ترین تجاربی است که آنها به دست آورده اند. از منظر 
آنها این تنهایی در چند وجه در زندگی آنها اثرگذار است. از یک منظر، آنها بيان می کنند که این 
تنهایی از جهات زیادی برای آنها لذت بخش است. در نظرگرفتن خود در تمام برنامه ریزی های 
زندگی به عنوان تنها اولویت یکی از این تجارب لذت بخش است. دختران نومکان به این نکته 
اشاره می کنند که وقتی آنها تنها در خانه زندگی می کنند، برای برنامه ریزی در زندگی مجبور 
نيستند شرایط بقيه را در نظر بگيرند؛ برای  مثال اگر قرار است برای مسافرت برنامه ریزی کنند 
فقط شرایط خود را باید در نظر بگيرند و نياز نيست که برنامه ی خود را وابسته به شرایط سایر 
اعضای خانواده کنند. آنها از این تجربه به عنوان سبک زندگی برای خود یاد می کنند. زهره 42 

ساله در این باره می گوید:
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خيلی خوبه اینکه همه ی برنامه هات و همه چی زندگيت دست خودته. اینکه چی بپوشی، 
چی بخوری، کی بخوابی، کی بيدار شی، هر کاری که دلت می خواد انجام بدی همه ش 

دست خودته. این واقعاً یه سبک زندگی بی نظيره.

روی دیگر این سکه و تجربه در زندگی کنشگران این پژوهش سختی هایی است که این 
تنهایی و استقالل برای آنها در خانه به همراه دارد. آنها بيان می کنند که در این سبک از زندگی 
هر مسئوليت و یا حل هر مشکلی در زندگی بر عهده ی خودشان است. از منظر آنها این تجربه ی 
محور بودن خود برعکس تجربه ی قبلی تجربه ای آزاردهنده است. دختران ساکن در خانه بر این 
باورند که در این تجربه، دختران ساکن در اقامتگاه حداقل در امور مرتبط به خانه این مشکل 
را ندارند؛ برای  مثال زمانی که در خانه مشکلی مثل نشتی آب لوله ها پيش بياید آنها باید خود 
به تنهایی این مشکالت را برطرف کنند. این مشکالت برای آنها عالوه بر رفع خود مشکل، چون در 
بيشتر موارد نيازمند حضور مردان در خانه است برای آنها تجربه ی حس ناامنی را نيز در بردارد. 
تجربه ی آنها مبين این نکته است که با حضور خانواده، مسئوليت ها در بين اعضای خانواده تقسيم 
می شود، ولی در تجربه ی این شکل از زندگی آنچه پيش بياید اول و آخر یک نفر باید همه را به 

دوش بکشد. مریم 38 ساله در این باره می گوید:
هر از چند گاهی پيش مياد که آدم کم مياره. از جزئيات کوچک تا چيزهای بزرگ؛ یعنی 
بعضی وقت ها خراب شدن شير آب اشکت رو درمياره. باید لوله کش پيدا کنی اول، بعدش 
گرفتاری اومدن ی مرد تو خونه و...بعضی وقت ها تو این شرایط به او نقطه ای ميرسی که 
می شينی از ته دل گریه می کنی. یک سری فشارهای این زندگی که خيلی ابعاد زیاد داره 
و آدم نمی تونه انجامش بده... بعضی وقت ها آدم رو بيچاره می کنه. فکر کنيد من کرونا 

گرفتم...هيچ کس نبود برام کاری کنی...یادم مياد تنم می لرزه...چقدر گشنگی کشيدم...

درنهایت، آنچه کنشگران این پژوهش درباره ی محوریت خود به آن اشاره می کنند، به دست 
آمدن حس خودخواهی مطلق در برابر دیگران است. آنها به این نکته اشاره می کنند که با گذر زمان 
و تجربه ی طوالنی مدت این شکل از زندگی آنها به مرور زمان به این شکل از زندگی عادت کرده و 
در برقراری ارتباط با یک هم خانه و یا کنار آمدن با شرایط دیگران احساس ناخوشایندی دارند و 
با مشکل مواجه می شوند. تجربه ی آنها نشان می دهد، به این علت  که سال ها تنها زندگی کرده اند 
و برای انجام کارها ی خود، رفت وآمد و ...هميشه خودشان محور اصلی بوده و مجبور نبوده اند به 
کسی توضيح دهند در شرایطی که در این موقعيت قرار می گيرند، دچار مشکل می شوند. یکی 
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از کنشگران این تجربه را این گونه روایت می کند که یکی از علت های نرفتن پيش خانواده همين 
است که در همان چند روز مجبور است شرایط خود را با آنها تطبيق دهد و یا برای بيرون رفتن 
باید به آنها توضيح دهد که کجا می رود و کی  بر می گردد. محبوبه 39 ساله در این باره می گوید:

هم عادت کردم. هم حوصله ی کس دیگه ای رو ندارم که خونه شلوغ باشه. االن که مامان 
و بابام ميان پيشم نهایتاً یک هفته می تونم تحملشون کنم؛ و اینکه اختيارم دست خودمه. 
کی کتاب بخونم کی غذا بخورم. اینکه کاماًل اختيار دست خودته. مجبور نيستم خودم رو 
با بقيه مچ کنم. نميگم خوبه  یا بده. ولی دیگه این جوری شدم. بعضی وقتا فکر می کنم 

ازدواج کنم ميخام چه کار کنم...

آنها بر این باور بودند که تجربه ی این زندگی درصورتی که آنها ازدواج کنند، قطعاً ازاین جهت 
تأثيرات خاصی در زندگی آنها می گذارد. از یک سو این تجربه به دليل استقالل آنها در انجام امور 
و وابستگی نداشتن به همسر مفيد و از سوی دیگر تجربه ی تنهایی و محوریت خود در زندگی 
مشترک اثر سوء دارد. برای آنها قابل پيش بينی بود که این تأثيِر زندگی نومکانی بر آنها قطعاً 
در آینده و زندگی مشترک ـ  در صورت تجربه ی آن ـ   اثرات بدی را به همراه دارد. برخی از این 
دختران حتی این تجربه را به عنوان یک عامل تمایل نداشتن و به نتيجه نرسيدن پيشنهاد های 

ازدواج خود می دانند. حميده 38 ساله در این باره می گوید:
من اصاًل نمی تونم به ازدواج به خاطر همين فکر کنم. اصاًل نمی تونم تصور کنم بعد این همه 
سال مثاًل به شوهرم بگم کجا ميرم. یا قرار باشه به من اجازه بده که جایی برم یا نه. فراتر 
از اینا اون نظمی که تو نظر اون هست کنار خانواده بوده برای من خيلی سخت عملی 
کردنش. رأس یه ساعت شام مثاًل؛ اما خوب خوبيشم اینه که ماها ازدواج کنيم از این زنای 

آویزون نيستيم. خودکار همه کار خودمون و حتی خونه رو هم می کنيم.

درنهایت، تجربه ی دختران نومکان ساکن در خانه مبين این است که آنها به مرورزمان حتی 
از هم خانه های خود جداشده و به محض رسيدن به شرایط نسبی مالی ترجيح آنها زندگی مستقل 

و تنهاست.

5-8- احساس بالتکلیفی و انزوا
دختران نومکان در شهر تهران بر این باورند که در ابتدای امر و اقدام به این زندگی در سرخود 
رؤیاهای بزرگی می پروراندند. از منظر آنها اقدام به این زندگی برای ساختن آینده و زندگی بهتر 
بوده است، لکن در شرایط فعلی داشتن شغل، گسترش دایره ی دوستان و توانمندی اداره ی زندگی 
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به تنهایی تنها دستاورد آنها به معنای واقعی در این شکل از زندگی است. از منظر آنها احساس 
بالتکليفی و قانع شدن به اهداف کوتاه مدت از مواردی است که آنها باگذر زمان بيشتر به آن 
می رسند. آنها به این نتيجه رسيده اند که گذر زمان و طوالنی شدن زندگی مستقل به مرور زمان 
سختی های خود را بيشتر نشان می دهد. نااميدی و در بعضی مواقع افسردگی جزء رنج هایی است 
که آنها تحمل می کنند. از منظر آنها انتظار روزهای خوب و تالش برای گذران زندگی دغدغه ی 
دائمی آنهاست. برخی از مشارکت کنندگان اذعان دارند، در ابتدای نومکانی رفت وآمد با دوستان و 
حتی تا حدودی با خویشاوندان جزء برنامه های آنها بوده است، اما با مرور زمان به علت تغيير مسير 
زندگی دوستان به خاطر ازدواج و یا بدبينی اقوام به علت تنهایی آنها و از طرف دیگر گذاشتن وقت 
بيشتر برای موقعيت شغلی و یا برنامه های دیگر زندگی این رفت وآمدها کم می شود. کاهش این 
رفت وآمدها و تنهایی بيشتر این زندگی را برای آنها سخت تر می کند و به نقل از برخی دختران 
نومکان این انزوا برای آنها افسردگی و اضطراب بيشتر را به همراه دارد. مهوش 38 ساله می گوید:

هر چی این زندگی طوالنی بشه اون موقع تجربيات تلخش اضافه ميشه. اون قدر بده که 
مدام تو ذهنت به این فکر می کنی که آخرش چی ميشه. اوالً آدم همش به ساختن فکر 
می  کنه. به پس انداز کردن. مثل هر کار جدیدی که شروع ميشه. هيجان خيلی زیادی داره. 

ولی به مرور تلخياش دل رو می زنه...

او در ادامه نومکانی را بدین شکل تشبيه می کند:
وقتی به این زندگيم فکر می کنم یاد اون ماجرایی می افتم که یه نفر تو جزیره گير می کرد. 
یه نامه می ذاشت تو یه بطری و می نداخت تو آب و منتظر یه معجزه بود که یکی اون نامه 

رو پيدا کنه و نجاتش بده. وضعيت منم االن همينه...

بر اساس روایت و تجربه ی زیست دختران این تنهایی ـ که در ابتدای مستقل زندگی کردن جزء 
ـ با گذر زمان برای آنها به یک رنج و ناراحتی مستمر تبدیل می شود. مزایای این زندگی محسوب می شود 

بحث و نتیجه گیری

 برگر در تبيين تغيير و تحوالت به موضوع آگاهی می پردازد و معتقد است، فرایند نوسازی 
آگاهی را دستخوش تغييرات متفاوتی کرده است. در چنين شرایطی و با گذر زمان در حوزه ی 
روابط اجتماعي افراد در جوامع مختلف، تغييرات و تحوالتي رخ داده که با اندکي تأمل می توان 
آن را  مشاهده کرد. تغييرات در آمال و آرزوها، نيازها و انتظارات افراد در نهادهای اجتماعي تأثير 
گذاشته و خود از دگرگوني این نهادها تأثير مي پذیرد. جامعه ی ایران نيز در دو دهه ی گذشته 
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تحوالت ساختاری بسياری را در فضای روابط خانوادگی تجربه کرده است. با شروع تغييرات در 
زمينه های اجتماعی و فرهنگی جامعه و گسترش و افزایش روزافزون ورود دختران به دانشگاه 
و در پی آن مهاجرت تحصيلی امکان جدا شدن دختران از خانواده و مقدمات زندگی مجردی و 
نومکانی برای آنها در سال های بعد فراهم شد. دختران نومکان مشارکت کننده در این پژوهش بر 
این باورند که خانواده ها بعدازآنکه یک بار به جدایی از دخترانشان در زمان تحصيل عادت می کنند، 

درنهایت به نومکانی دختران خود به اجبار و به سختی رضایت می دهند.
 درک و تجربه ی دختران نومکان مشارکت کننده در این پژوهش از این زندگی نشان می دهد 
که با ترک شهر و تشکيل زندگی مستقل در تهران به مرور زمان پشتوانه و حمایت عاطفی خانواده 
کم رنگ می شود. آنها روایت می کنند که در ابتدای مستقل شدن با خانواده رابطه ی مستمر و 
نزدیک داشته اند، اما به مرور زمان و با گذشت سال های بيشتر از نومکانی به مراتب این رفت وآمد 
و در پی آن حمایت خانواده کم رنگ تر شده است. از منظر آنها معنای نومکانی دقيقاً از جایی آغاز 
می شود که آنها احساس می کنند حضور خانواده به لحاظ عاطفی ـ  عالوه بر بعد مکانی ـ کم رنگ 
شده است. کنشگران پژوهش حاضر بر این باورند که در ابتدای امر و اقدام به این زندگی در سر 
خود رؤیاهای بزرگی می پروراندند، لکن در شرایط فعلی داشتن شغل، گسترش دایره ی دوستان 
و توانمندی اداره ی زندگی به تنهایی، تنها دستاورد آنها به معنای واقعی در این شکل از زندگی 
است که با نتایج پژوهش حسينی و ایزدی )1395( و پاپی نژاد و همکاران )1399( همخوانی دارد. 
احساس بالتکليفی در زندگی، تنزل اهداف و قانع شدن به اهداف کوتاه مدت نظير داشتن یک خانه 
اجاره ای با شرایط بهتر حس تلخی است که آنها به مرورزمان تجربه می کنند. از منظر آنها گذر 
زمان و طوالنی شدن زندگی مستقل به مرورزمان سختی های خود را بيشتر نشان می دهد. آنها 
به این موضوع اذعان دارند که نااميدی و در بعضی مواقع افسردگی جزء رنج هایی است که آنها 
تحمل می کنند که با پژوهش کرمی و پاپی نژاد )1395( همخوانی دارد. ازنظر برگر، این تجارب 
ناپایدار از زندگی به سبب چندگانگی جهان های مدرن است که موجب می شود تا ساختار هر 
جهان خاص به شکلی نسبتاً ناپایدار و نامطمئن تجربه شود. در بيشتر جوامع پيش مدرن فرد در 
جهانی بسيار منسجم تر به سر می برد )برگر، 1394: 86(. به سخن دیگر، می توان اذعان کرد زندگی 
دختران نومکان سبک جدیدی از یک زندگی مدرن در یک زیست جهان مشخص است. زندگی 
برای داشتن استقالل و تالش برای نيل به آرزوها و اهداف خود با تمام مشکالت و سختی های که 
درگير آن هستند و باور به اینکه با گام گذاشتن در این مسير فرصت برگشتن و تجربه ی زندگی 
با خانواده برای آنها برای هميشه از بين می رود و تنها نگاه آنها به آینده و درک زیست جهان های 

جدیدتر است.
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از منظر گيدنز، در جامعه  ی مدرن و یا جامعه ی در حال رشد بخش های گوناگون زندگی 
روزمره ی افراد آنها را به جهان های معنایی و تجربی کاماًل متفاوت و غالباً ناسازگار مرتبط می کنند. 
بازتاب تغيير  افراد برحسب  افزایش روابط، هویت شخصي  از نظر او در پي گسترش آزادی و 
نهادهای اجتماعي مدرن، مورد تجدیدنظرهای مداوم و بازاندیشي قرار مي گيرد که گيدنز از آن 
تحت عنوان »خود هم سانی« یاد می کند. به عقيده ی او این امر به شکسته شدن ساختار سنتي 
خانواده و محدودیت هاي آن منجر شده است و در دنياي امروز، افراد سعي می کنند با تالش و 
فعاليت، خود و هویت خویش را بسازند )گيدنز، 1379: 210(. از این منظر، نومکانی تا حدود زیادي 
نتيجه ی شکل گيري رابطه ی ناب در خانواده و هویت یابی از سوی خود افراد است که آنها را به 

سمت انتخاب و شيوه ی زندگي مدنظر خود هرچند به اجبار رهنمون مي سازد.
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