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  اما نه تنها ،ک زیستنتَ
  کند از نیویورك تا توکیو؛ گرایشی که روش زندگی را زیرورو می

  اریک کلیننبرگ
  رضا اسپیلی ي ترجمه

  
 »پیشـرفته «کنند در کشورهاي معروف به  شود که تعداد کسانی که تک زندگی می پنجاه سالی می

ـ  گونـه  ،ي انـزواي اجتمـاعی رو بـه رشـد     برخـی آن را نشـانه  . عودي داشـته اسـت  صروند  ی ی
هرچنــد بررسـی شــرایطی کــه ایــن تغییـر را پدیــد آورده تــابلویی بــا   . داننــد نارسیسیسـم مــی 

  .یی نسبیترکیبی از فردگرایی و وفورگرا ،گذارد هاي بیشتر پیش چشم ما می روشن سایه
  

ها و  یک روز آسمان: روزي یک کار را به سرانجام رساند ،در آغاز عهد عتیق آمده که خداوند براي ساختن جهان
او بـه هریـک از ایـن    . و از ایـن دسـت   ،هاي گیاهی و جانوري از همه نـوع  نمونه ،روزي دیگر نور ،زمین را ساخت

آفرینش انسان را ناکامل یافـت   آدم را آفرید لحنش تغییر کرد؛اما وقتی . »خوبه«آثارش با رضایت نگاهی انداخت که 
  .طور بود که خداوند حوا را آفرید تا همراه آدم باشد و این. »خوب نیست که آدم تنها باشد«: و به خود گفت

بیـاري  ي خداشناسی بیرون آمدند تا فلسفه و ادبیات را آ هاي مبارزه با تنهایی انسان از محدوده با گذر زمان فرمان
طـور مـارکوس آئورلیـوس     همین »انسان همواره به انسان نیاز خواهد داشت«شاعر یونانی تئوکریت نوشت که . کنند

چیزي بهتر از ابـداع خـانواده نیـاز بـه زنـدگی       هیچ. داند می »حیوان اجتماعی«انسان را  ،این مرد  پارسا ،امپراتور روم
ي زندگی اجتمـاعی و   ها خانواده است و نه فرد که پایه ر تمامی فرهنگها و د ي دوره در همه. کند جمعی را بیان نمی

از  ،کنند که در جوامع بدوي زندگی با گروه مزیت قاطعی براي مبارزه براي بقا یید میأگرایان ت تکامل. اقتصادي است
  .لحاظ امنیت و نیز غذا و بازتولید داشته است

بـار در تـاریخ    براي نخستین. گذراند اولی را از سر می تماعی دستي اج نوع بشر تجربه ،در این پنجاه سال گذشته
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وسـال و در شـرایط    بشري شمار زیادي از افراد از هـر سـن  
زندگی  »سینگلتون«تنهایی و  اند که به متفاوت تصمیم گرفته

هـا جـوان ازدواج    تـا همـین اواخـر بیشـتر آمریکـایی     . کنند
اگر یکـی  . ماندند یکدیگر میکردند و تا زمان مرگشان با  می

دیگـري زود دوبـاره    ،رفـت  از دو شریک زندگی از دنیا می
حاال اگر ازدواجی در کار باشد دیرتر اسـت  . کرد ازدواج می

براسـاس نتـایج تحقیـق مرکـز     . تـري  ي کوتـاه  و براي دوره
چنـان  «سن متوسط ازدواج در امریکـا بـه    ،هاي پیو پژوهش

یا مرگ یـا   ،علت طالق خواه به. »1درطی نیم قرن گذشته افزایشی پنج ساله ،ه نداشتهحال سابق سطحی رسیده که تابه
هـایی   هاي زندگی از دوره چرخه. کشد ها طول می ها و گاه دهه ي زندگیِ در تنهایی سال دوره ،علت امتناع از ازدواج به

  .رندشوند که ساختار زندگی خانوادگی فقط جایی گذرا یا مشروط در آن دا تشکیل می
 

  »عصبی«و  »اخالق بی« ،»مریض«
هـم افـرادي کـه بـه ایـن      . اما کمتر به آن پرداخته شده اسـت  ،ی است شناخته شدهی با اینکه زندگی در تنهایی پدیده

گـذرد   که هرچه مـی  درحالی ،دانند اند و هم اطرافیانشان آن را موضوعی کامال شخصی می ي زندگی روي آورده نحوه
در مـوارد نـادري   . ثیراتش بر زندگی اجتماعی شایسته است که بررسی شودأشود که ت عمومی میتبدیل به موضوعی 

شناسـانه یـا افـراد داراي     صورت امـري روان  مفسران آن را به ،موضوع جدلی عام شده است ،هم که این گرایش تازه
که ایـن   درحالی. اند فهمیده »يزندگی با دیگر«تن زدن یا خودداري از  ،مثل نشانگان نارسیسیسم ،مشکالت اجتماعی

  .تر است مراتب جالب دهند به ها به آن نسبت می جهش عظیم اجتماعی از آن تصویر غمگین و تهی که رسانه
نه کمتر نـه بیشـتر و    ،دهد اجتماعی را در مقیاس کالن به دست می يي گذار تجربه »تک«گسترش روش زندگی 

نگهداري از (ي اقتصادي را از بخش خدمات به خود شخص  توسعه و...) ونقل و حمل ،مسکن(مفهوم فضاي شهري 
 ،این پدیده بر چگونگی رشد کـردن . کند دهی می جهت...) آوردن غذا دم در خانه و ،ها در غیاب پدر مادر خانه و بچه

  .گذارد ثیر میأها ت ي خانواده هاي اجتماعی و کمابیش همه پیر شدن و مردن و بر تمام گروه
مـذهب  «ابراز آنچـه منتقـد ادبـی هرولـد بلـوم       ،ی آمریکاییی ي نمونه عنوان پدیده ها به دن سینگلتونچند برابر ش

ي ایـن رونـد تکـاملی از فرهنـگ      همچنین نیروي محرکـه . ي توجه است شایسته ،شا نامد می »هرکس براي خودش
سـبت بـه کشـورهایی کـه مردمشـان      هاي ایاالت متحد در این زمینه ن شاهد مدعا اینکه ایالت. کند آمریکایی گذر می

کشورهایی که بنا بر آمار مردمشان به زنـدگی در تنهـایی   . تر هستند خیلی عقب ،شوند معموال کمتر فردگرا دانسته می
هـا   درصد خانـه  45تا  40ها در سینگلتون فنالند و دانمارك هستند که آنجاها ،نروژ ،سوئد ،مندي بیشتري دارند عالقه

نرخ زندگی در تنهـایی   ،صورت تاریخی به آداب خانواده متصل است ژاپن که زندگی اجتماعی بهدر . کنند زندگی می

                                                   
1. « the decline of marriage and rise of new families », Pew Research Center, Washington, DC, November 2010. 

 »ها سینگلتون«جهان 
معنی فردي است که  اینجا به »سینگلتون«عبارت 

سینگلتون با عزب در معناي  . کند تک زندگی می
توان عزب بود اما  درواقع می. دقیقش متفاوت است

... کردها زندگی  با پدرمادر یا بچه ،هم خانه داشت
ها یک شریک دارند که  طور معموال آدم همین

 .کنند هریک جدا زندگی می
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عدد از ایـاالت   ،همچنین در استرالیا و کانادا ،فرانسه و انگلستان ،اما در آلمان. درصد رسیده است 30هاي  به نزدیکی
چنانچه در کشورهایی مانند چین و هنـد   ،هاي قدیمی صنعتی محدود نیست و این پدیده به قدرت. متحد باالتر است

سازمان تحلیل بازار که مرکـزش   ،براساس گزارشی از یورومونیتور. سرعت در حال افزایش است و برزیل است که به
وسـه میلیـون در سـال     از یکصدوپنجاه: انفجاري است ها در سراسر دنیا در حال رشد تعداد سینگلتون ،در لندن است

  .2درصدي طی ده سال 33رسیده یعنی رشد  2006لیون  در سال ودو می به دویست1996
شود توضیح داد؟ مشخصا به رشد اقتصادي و امنیت مادي بـراي بخشـی از مـردم     طور می هاین جهش عظیم را چ

بـه ایـن خـاطر اسـت کـه از ایـن بـه بعـد          ،اند ها هرگز چنین پرشمار نبوده به عبارت دیگر اگر سینگلتون. ربط دارد
ی کـه در سـال   ی براساس مطالعه. دهد چیز را توضیح نمی اما اقتصاد همه. شان بربیایند تنهایی از پس زندگی د بهتوانن می

دانسـته   »داراي مشکل عصبی«یا  »اخالق بی« ،»بیمار«ها افراد عزب را  صورت گرفته بیش از نیمی از آمریکایی 1957
 ،سوم افراد نظر مساعد داشتند یک ،نتیجه برعکس شد ،1976 ،یک نسل بعد.  سوم آنها هم نظري نداشتند بودند و یک

امروز که تعـداد افـراد عـزب از    . 3نیمی از نظرات خنثی بود و حتا از هر هفت آمریکایی یک نفر خود سینگلتون بود
هاي نظرسـنجی امـري بیهـوده بـه نظـر       سسهؤي چنین پژوهشی براي م ایده ،کرده بیشتر شده است تعداد افراد ازدواج

ثیرگـذار فرهنگـی در ایـن    أزنند هنوز وجود دارنـد اصـول ت   می تنها که به افرادي که از ازدواج  بااینکه انگ. رسد می
  .اند طرز عمیقی تغییر کرده زمینه به

واقعیتی است کامال وابسته به ایدئولوژي مسلط که راه موفقیت و خوشبختی بیشـتر از ظرفیـت سـرپا ایسـتادن و     
هـاي   فضـیلت : شـکوفایی شخصـی   ،تنوع انتخاب ،آزادي. رد و کمتر از ارتباط داشتن با دیگرانگذ داشتن امکانات می

مـا پـیش از هـرکس بـه     «گویـد   رود که مـی  تا آنجا پیش می ،اندرو چرلین ،دانشمند آمار. گرامی خرد معاصر هستند
  .»4حتا قبل از اینکه به شریک یا فرزندانمان پاسخگو باشیم ،خودمان پاسخگو هستیم

خواسـت طـالق بگیـرد بایـد ابتـدا تـوجیهی بـراي آن         مدت زیادي از آن زمانی نگذشته است که اگر کسـی مـی  
اش  اگر زندگی مشـترکش کـامال راضـی   : کنیم در حال حاضر پیشرفتی به سمت منطق مخالف مشاهده می. داشت می

ن سنگین اسـت بـار دسـتور رسـمی     چنی ــتر پایانش بدهد  خواهد هرچه سریع باید توجیه کند که چرا نمی ،کند نمی
در . ترش با مکان زنـدگی بررسـی کـرد    شود با پیوند هرچه سست این پیشرفت را همچنان می. »راضی بودن از خود«

جـاي مفهـوم همسـایگی از     دهنـد بـه   شناسان ترجیح می کنند که جامعه نقدر زیاد خانه عوض میآایاالت متحد مردم 
ثبـاتی در مقـام و    کـه بـی   ،طـور اسـت در مـورد کـار     همـین . 5استفاده کننـد  »دگروه اجتماعی با تعهد محدو«مفهوم 

 ،شناسان آلمانی جامعه. اند از مشخصاتش شده ــ براي بقا لطفا فقط به خودتان فکر کنید ــدرآمد و فردا  ،ها ولیتئمس
                                                   
2. Euromonitor International, “Single living: How atomization –the rise of singles and one-person household – is affecting 

consumer purchasing habits”, juillet 2008. 
  :آمده در  .3

Frank Furstenberg Jr, Sheela Kennedy, Vonnie McLoyd, Rubén Rumbaut et Richard Settersten Jr, “Growing up is harder 
to do”, Contexts, No 3, Berkeley, 2004. 

4. Andrew Cherlin, The Marriage-Go-Round: The State of Marriage and the Family in America Today, Knopf, New York, 
2009. 

  :بار به قلم موریس جانوویتز جاري شد این تعبیر براي نخستین  .5
Morris Janowitz, the Community Press in an urban Setting, Free Press, Glencoe, 1952. 
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فرد در حال تبدیل شدن به واحد  ،بار در تاریخ براي نخستین«کنند که  اشاره می ،اولریش بک و الیزابت بک گرنزهایم
  .»6ي بازتولید اجتماعی است پایه

ي بیستم بود که جوامـع   ي دوم سده تنها از نیمه ،ي نوزدهم حکمرانی خود را آغاز کرد گرچه پرستش فرد در سده
شـد  ر ،به رسـمیت شـناختن حقـوق زنـان    : ثیر خود قرار دادأت شدت تحت صنعتی را با چهار تغییر اجتماعی عمده به

ترکیب این چهار عامل شرایط مناسب براي جاري شدن فردگرایی و . شهرنشینی و گسترش امید به زندگی ،ارتباطات
  .زندگی در تنهایی در غرب و سپس فراتر از آن را پدید آورد

  
 هر وقت دلم خواست ،هرچه دلم خواست

کمی از انقالب  ،در این زمینه به دست آمدند 1950هاي  یی که از سال ی و شکنندهئدستاوردهاي جز. ابتدا رهایی زنان
. وارد دنیاي کار و صاحب زندگی خانگی و جنسی خودشان شـدند  ،زنان به تحصیالت دسترسی پیدا کردند: نداشتند

کـه تـوازن میـان مـرد و زن در      چنـان  ،ي گذشته تغییرات مشابهی را از سر گذراندنـد  بیشتر ملل پیشرفته در نیم سده
  .گرچه تبعیض همچنان وجود دارد ــگاه چنین برابر نبوده است  در کار هیچتحصیالت عالی و 

همـراه ازدواج در سـنین بـاال و     همزمان دستاوردهاي زنان در جلوگیري از بارداري و کنترل میزان زاد و ولـد بـه  
در ایـاالت متحـد   . چارچوب سنتی روابط با جنس مخالف را از بن دیگرگون کردنـد  ،افزایش سریع طالق و جدایی

اگـر یـک زن شـریک    . این احتمال که هر ازدواج به طالق ختم شود نسبت به پنجاه سال گذشته دو برابر شده اسـت 
 اي باقی زنـدگی ي جنسی بر ي نداشتن رابطه منزله ش را ترك کند و زندگی تک را انتخاب کند دیگر کارش بها زندگی
از ایـن پـس    ،دهد شناس از دانشگاه استنفورد توضیح می جامعه ،طور که مایکل روزنفلد همان. کامال برعکس ،نیست

تـک  . هسـتند  »جوانی دوم«در آرزوي مستی نو و مشتاق  ،ي متوسط ساله متعلق به طبقه شماري از زنان سی تعداد بی
  .7کند در کنار دیگران بودن را مهیا میزیستن زمان و فضاي الزم براي لذت بردن از 

ي لذت بردن از زندگی اجتماعی را بدون نیاز بـه   پرستش فرد همچنین به انقالب ارتباطات مربوط است که اجازه
بعد از جنـگ   ،از هر سه خانه در امریکا فقط یک خانه تلفن داشت 1940در سال . دهد خارج شدن از خانه به ما می

. هـا داراي تلفـن هسـتند    درصد آمریکـایی  95درصد رسید و امروز  63ها به  ن تلفن در خانهجهانی دوم درصد داشت
 ،تنها بولینگ بازي کردنرابرت پوتنام درکتاب  ،دانشمند علوم سیاسی. تر گسترش پیدا کرد تلویزیون از این هم سریع

. درصد رسید 90... درصد به 1امریکا از هاي داراي تلویزیون در  تعداد خانه 1958تا  1948 هاي گوید که بین سال می
ي تلویزیـون   گرایانـه  ي بیستم اینترنت بود که با ترکیب نسبی کارکردهاي تلفن و انفعـال مصـرف   ي آخر سده در دهه

توانند با هرکس و هرجا و در هرلحظه که بخواهند ارتباط برقـرار   تنها می کاربران اینترنت نه. چیز را دگرگون کرد همه
هـاي اجتمـاعی بـه     یا با بیان خودشان در شبکه ،گذاشتن تصویر روي یوتیوب ،توانند با ساختن وبالگ که میبل ،کنند

تواننـد   با اینترنت تمامی افراد می. طرز بالقوه نامحدود است دسترسی داشته باشند ي زمین که به مخاطب در سطح کره

                                                   
6. Ulrich Beck et Elisabeth Beck-Gernsheim, Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political 

Consequences, Sage, Londres, 2002. 
7. Michael Rosenfeld, the Age of Independence: Interracial Unions, Same-Sex Unions, and the Changing American Family, 
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  .یکجا داشته باشند غیاب تماس فیزیکی و وفور ارتباط را با هم ،تنهایی و اتصال
بیرون رفتن از خانـه و بهـره بـردن از    : ها روش دیگري براي ارتباط برقرار کردن با یکدیگر دارند بیشتر سینگلتون

. زندگی شـهري سـومین نیـروي محـرك فردگرایـی در جهـان اسـت       . دهد زندگی اجتماعی که شهر به آنها ارائه می
هـاي مشـابه خودشـان را در تجمعـات بـزرگ شـهري        توانند آدم می از هر نوع را که 8طلبان شهرهاي بزرگ ناسازش
هـاي زنـدگی    ها و روش سلیقه ،ها آیی افراد حول ارزش شهرنشینی با آسان کردن گردهم. کنند مالقات کنند جذب می

د هـاور . شـوند  کند که غالبا رو به سوي فرهنگ مسلط دارند و در آن ادغـام مـی   هایی تولید می فرهنگ ردهخُ ،مشترك
هاي نوزدهم و بیستم شهرهایی مثـل شـیکاگو و نیویـورك بـا      طور در سده هدهد که چ نشان می ،دان چوداکوف تاریخ

و  ،منـاطق مسـکونی خصوصـی    ،نوشـی  هـاي الکـل   با کلوب، هاي نوین زندگی نخبگان مرد سفید و مجردشان روش
  .قیدشان متحول شدند رفتارهاي بی

ي قاطعی کـه بـه    دهاي فرهنگی در فضاي شهري رشد کرده؛ نشانهگستراندن کُفرهنگ با  ردهاین خُ ،ها پس از دهه
با این تفاوت که امروز یک نفر مجرد ثروتمند نیازي ندارد تا براي پیشرفت اجتماعی پشت . هنجار تبدیل شده است

او را بـرآورده   ها و خدمات بسیاري هستند تا نیازها و عالیق خـاص  مکان. هاي قرمز منزوي شود دود سیگار یا پرده
طـور کـه اتـان واتـرز در      همان. ها ها و اتوشویی تا رستوران ،هاي اقامتی مجموعه ،بارها ،هاي ورزشی از سالن ــکنند 
تنهایی به زنـدگی خـود    کنند تا بتوانند هریک به میکند این مجردها به یکدیگر کمک  خاطرنشان می هاي شهري قبیله

  .9ادامه دهند
به منش زندگی در تنهایی انجامیده است بخشی از یک دستاورد جمعی است که اما به نـدرت  چهارمین تغییر که 

ـ  شدن در تنهایی تبـدیل بـه پدیـده    ي پیر کنند تجربه وقتی که مردم هرچه بیشترعمر می. به آن پرداخته شده است ی ی
درصـد کهنسـاالن در ایـن     10در ایـاالت متحـد    1900در سال  .کند ی پیدا میی شود که هرچه بیشتر خصلت توده می

  .10درصد شده است 62گرفتند؛ یک سده بعدش سهم آنان  دسته قرار می
 ،ها پذیرش ضعف ،ها با بیماري ،کنار آمدن با بازنشستگی ــمشکالت معمول سن سوم . شدن ساده نیست تنها پیر

در تنهـایی بـا آنهـا رویـارو      تواننـد دوچنـدان شـوند وقتـی     می ــ میرند دیدن اینکه نزدیکان یکی پس از دیگري می
هـاي   دهـد کـه سـینگلتون    ی که در انگلستان انجام شده نشان میی مطالعه. الزاما مصیبت نیست البته این امر. شویم می
بـا   تـري دارنـد و   روزهـاي شـادتر و راحـت    ،کنند وساالنشان که با زوجشان زندگی می سن دار نسبت به هم سال و سن

ـ  چنـد دهـه  . روابط خیلی خوبی دارند...) پرستارهاي خانگی و ،پزشک ،پرستار(کنند  کسانی که ازشان مواظبت می ی ی
دهند تک و تنها زیر سقف خودشان زندگی کنند تا با خانواده یـا دوسـتان یـا در     است که کهنساالن بیشتر ترجیح می

ژاپن تا آلمان تبدیل به هنجار شده از . وار آمریکایی نیست نمونه ،اینجا هم این پدیده. 11ي سالمندان به سر ببرند خانه
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  .12اند ي بین نسلی وابسته طور سنتی به الگوي خانواده ههایی که ب است حتا در گروه
هاي مقدس  برآورده کردن ارزش: کنند بر مبناي هدفی این کار را می ،کنند آنها که تک زندگی کردن را انتخاب می

زنـدگی در  . راهنماي هستی از جوانی تا آخـرین نفـس هسـتند    که ــ شکوفا شدن ،نظارت بر خود ،آزادي فردي ــ
ایـن  . خواهـد بـه روش خـودش بکنـد     دهد تا هروقت که خواست هرکاري که می تنهایی به هرکس این اجازه را می

و . کنـد  ي خود خالص مـی  هاي یک شریک به هزینه بار توجه به نیازها و خواسته ي کسالت وضعیت فرد را از وظیفه
هـاي اجتمـاعی کـه چنـین      هاي دیجیتال و شبکه ي رسانه در دوره. شود که فرد بر روي خود متمرکز شود موجب می

بهره بردن از زمان و فضا بـراي تنهـایی   : وضعیت سینگلتون بودن مزیت قابل توجه دیگري هم دارد ،اند ور شده حمله
  .بخش آرامش

دهنـد کـه کیفیـت     شماري نشان مـی  مطالعات بی. ندا تک زیستن و از تنهایی رنج بردن دو شرایط کامال متفاوت
هـا تـک    به عبارت دیگر چندان اهمیت ندارد اگـر آدم . تعامالت انسانی سدي در برابر تنهایی هستند و نه کمیت آنها

  .آنچه مهم است این است که احساس تنها ماندن به آنها دست ندهد ،کنند زندگی می
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