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در میزگرد بررسی چالشها و آسیبهای خانههای مجردی عنوان شد:

فریاد برای استقالل

قواعد زندگی عوض شده اســت ،بدون اینکه قوانین و نگاه
دریا قدرتی پور
مردم عوض شود .قواعدی که نه آمار در آن میگنجد ،نه به
گروه نسل فردا
شکل شفاف ارائه میشود .آخرین آمار مربوط به سال  1391است.
پنج ســال پیش وزارت ورزش و جوانان ایران ،آماری از تعداد خانههای مجردی دختران و
پسران درکشور ارائه داد .آماری که گرچه به صراحت عنوان نشد؛ اما اعالم میکرد که بین 25

تا  30درصد جوانان در شــهرهای بزرگ ،زندگی مجردی دارند .به نظر میرسد ترکیبی از
نیازهای عاطفی ،میل به فردیت ،استقاللطلبی ،میل به رشد و پیشرفت تحصیلی و حرفهای و
توسع ه نامتوازن ،باعث گرایش فزایندهای به زندگی مجردی میشود .حاال با گذشت شش
سال شاید این آمار باز هم افزایش یافته است ،مسئله ای که چندان هم دور از انتظار نیست و
دالیل زیادی برای توجیه آن وجود دارد .افزایش سن ازدواج ،افزایش طالق و حس مستقل

زیستن در بین جوانان ،مواردی است که باعث شد این موضوع به روز را در میان سه کارشناس
مطرح کنیم .دکتر احمد پدرام ،روانشناس ،افسانه حسن پور ،کارشناس ارشد مشاوره و دکتر
سید رضا اسحاقی متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه کسانی هستند
که مشــکل چندانی با زندگی مجردی ندارند و می گویند نگویید مجــردی ،بلکه بگویید
مستقل.

پدرام :باید بگویم که با شنیدن این سؤال ،شعری
به ذهنم آمد اینکه مردی از من پرسید که گذر باد
کجاست؟ من به دنبال کالهم بودم .به عنوان یک
پدر و دارای ســه فرزند که همه آنها حاال ازدواج
کردهانــد ،از حدود  10 -17ســال پیش درگیر
این موضوع بودم که یکی از فرزندانم میخواست
مستقل باشد؛ کما اینکه در روانشناسی بلوغ این
موضوع را به عینه داریم اینکه نوجوان ما میگوید
در اتاق من را بزنیــد و داخل بیاییــد ،این اتاق
من؛یعنی میخواهم مستقل باشم و شاید ما به
عنوان پدر و مادر این موضوع برایمان سخت باشد؛
اما بچه آنجا به دنبال استقالل و فردیت خودش
میگردد و آرزوی داشــتن جایــی برای زندگی
مستقل را دارد؛ اما زندگی مستقل گاهی به جایی
میرسد که تبدیل میشود به زندگی مجردی و

و فردیت خود را منفک و مجزا از خانواده
تعریف کند و به جامعــه بقبوالند و از تمام
حقوق ،آزادیها ،امکانات و احترام و تاییدی
که جامعه به راحتی در اختیار خانوادهها قرار
میدهد ،برخوردار باشد؛ دیگری نیرویی که
برای فرد مجزا از خانواده ارزش چندانی قائل
نیست؛ بلکه واحد بنیادین تشکیل دهنده
جامعه را خانواده میداند و فرد و به خصوص
زن را صرفا در نسبت او با خانواده و تحت
کنترل و نظارت خانواده میتواند بپذیرد و
تحمل کند .عمده نگرانیها و هشدارها و
برخوردهایی که در ایــن حوزه میبینیم،
محصول همین کشاکش است که عمدتا در
رابطه با زنان یا دختران جوان اتفاق میافتد.
حســن پور :باز هم این موضوع را از بستر نگاه
میکنم .یک موضوعاتی هســت که ما در مورد
آنها حق انتخاب زیادی نداریم؛ این مســئله هم
به همین شکل است؛ این اتفاقی است که افتاده.
با تمام مخالفتها و موافقتها بــه دلیل تغییر
ارزشها ،تغییرات مسائل اقتصادی ،تغییر نگرش
به جنسیت و وجود تکنولوژی ما با تغییرات زیادی
در زمینه نگرش به زنان جامعه روبه رو هستیم.
بنابراین آنچه که اکنون مهم است ،این است که
با تمام مخالفتها و فشارهایی که وجود دارد ،چه
بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق افتاده اســت.
شاید در گذشته نیاز باعث میشده که خانواده دور
هم جمع شوند؛ اما اکنون این نیاز از بین رفته و
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید قبول کنیم که
وقتی یک دختر میگوید شرایط اقتصادی دارم،
توانایی که کرایه خانهام را بدهم ،دارم ،شــرایط
شــغلی و اقتصادی همه در یک وضعیت نرمال
هستند و میخواهد جدا شــود،نباید جلوی او را
بگیریم؛ چون ما در شرایط جدید قرارگرفتهایم
و قاعدتا خانههای مجردی رو به افزایش اســت.
به نظر من ما باید حاال روی این مســئله تمرکز
کنیم که چه کنیم که این اتفاق ،آســیبهایش
کمتر شود.
اســحاقی :این یک اصل اجتناب ناپذیر است،
اینکه کسی به بلوغ برسد و بخواهد مستقل باشد،
جزو غرایز انسانی است ،شما فکر میکنید بچهها
تا کی میخواهند پیش پدر و مادرشان باشند؟
طبیعی اســت بعد از مدتی باید راه پدر و مادر از
بچههایشان جدا شود .این جدایی به حفظ احترام
دو طرف هم کمک میکند ،حتی میشــود به

چالشی میشود و میطلبد که دفترچه راهنما و
خطوط راهنمایی برای جامعه باشــد که اگر هم
اجتناب ناپذیر اســت ،قواعدش رعایت و مسائل
حقوقی و شــرعی آن در نظر گرفته شود که فرد
دست از پا درازتر و با آسیبهای بیشتر به خانواده
برنگردد.
نسل فردا:شما از ســن جدا شدن
فرزندان صحبت کردید؛ به نظر شما
بهترین سن برای جدا شدن فرزند یا همان
سن مستقل شدن چقدر است؟ با توجه به
اینکه در خارج و در کشورهای توسعه یافته
سن  14سالگی سن استقالل فرزندان است
و دولت هم امکاناتی را برای این موضوع در
اختیار خانوادهها میگذارد؛ اما به هر حال با
توجه به فرهنگ و امکاناتی که در کشــور
ماست این سن بهتراست چه عددی باشد؟
اسحاقی :شاید نتوان یک خط واضح برای این
موضوع انتخاب کرد ،ولی چون به هر حال نیازمند
سیاســتگذاری از این مجموعه مطالب هستیم،
به چند مثال اکتفا میکنم .ببینید ممکن است
ما در خانه دو فرزند داشــته باشــیم که توانایی
بچه کوچکتر در برخی مواقع حتی بیشــتر از
فرزند بزرگترمان باشد؛ پس باید فردی فکر کرد؛
اما در بحث کالنش باید به منابــع و آموزههای
دینی رجوع کنیم .ما برای رشــد تکاملی سه 7
سال داریم که  7سال آخر ،قاعدتا حول و حوش
 22-23سالگی است که فرد به بلوغ فکری رسیده
و میتوان با این موضوع کنار آمد؛ خب حاال اگر
ضرورتی برای انجام این کار داشــته باشیم ،اگر
در قالب ازدواج که محترمانهترین ،قشنگترین
و شرعیترین شکل هســت اتفاق بیفتد که چه
بهتر ولی اگر این اتفاق نیفتاد ،فرد حداقل باید 20
سال را رد کرده باشد و تربیت الزم برای نه گفتن،
برای مراودات و پرهیز از آسیبهای اجتماعی را
یاد گرفته باشد .مسئله ای که متاسفانه اکنون در
جامعه ما وجود دارد ،این است که ما مهارتها را به
فرزندانمان یاد نمی دهیم حتی در سن باالتر هم
بدنمان میلرزد که فرزندمان در قالب یک دانشجو
در قالب یک خانه تنها یا با همکالسی ،آیا با مدرک
فوق لیسانس یا دکتری برمی گردد یا خدای نکرده
یک آسیب اجتماعی را هم به دنبال دارد و مسائلی
از این دست که این نگرانی و دغدغهای است که
سامان درستی در این مورد نداریم.
نسل فردا:آقای دکتر پدرام نظر شما
در این مورد چیست؟
توضیح دادند آقای دکتر که باید ابتدا بستر الزم
برای این موضوع ایجاد شــود واین را هم توضیح
بدهم که آن  14سال در اروپا و آمریکا بدون آسیب
نیست و در حالی که در قالب آموزشهای بسیار
این مسائل را در نظر گرفتهاند؛ اما روابط جنسی
و خانههای مجردی تبدیل میشود به خانههای
تیمی و ازدواجهای سفید و در کنار این اتفاقات
با آســیبهای جدی طبق منابع موجود روبه رو
هســتند پس اصل را باید بر رسش فرد بگذاریم
و موقعیت و شرایط اجتماعی خانواده؛ چون در
آسیبهای اجتماعی همه موضوعی وجود دارد
از اعتیاد و انحرافهای جنسی .در بحث مهاجرت
هم این موضوع هســت؛ اینکه فردی که ســر از
شهر یا کشور دیگری درمی آورد ،چقدر آمادگی
برای اســتقالل دارد؟ مجــردی زندگی کردن،
زیرالیه استقالل اســت .اگر توانمندی استقالل
را دارد ،میرود .می گوییــم خانههای مجردی،
چون بیشــتر نگران عوارض خانههای مجردی
هســتیم .یک زمانی دیگر جوان از پس خودش
برمی آید .این سن معموال بعد از  19سال و بعد
از ســن تینیجری اســت .او میتواند با ورود به
دانشگاه ،این مســئله را تجربه کند همانطور که
در قدیم دانشگاههای کمتری بود و باید به شهر
دیگری میرفتیم و اکنون در هر شــهری چند
دانشگاه است؛ اکنون این داستان را اینطور کنترل
میکنیم که بچههایی که بین  27-28سال سن
دارند را سعی میکنیم از خانه جدا نکنیم و آنها
را تا لیسانس و فوق لیســانس نگه میداریم؛ اما
ممکن است یک دفعه فرزند ما بانگ بردارد که من
میخواهم جدا زندگی کنم و چون به رشد عقلی
و فکری رسیده ،موردی ندارد .این در حالی است
که گاهی جوان درسش را رها میکند و برای گریز

نسل فردا:با خانههای مجردی موافق
هستید یا مخالف؟ با توجه به اینکه
زمانی از بردن اســم خانه مجردی اکراه
داشــتیم ،ولی در حال حاضر این مقوله
اینقدر گسترش پیدا کرده که حتی معنی و
افرادی که در خانههــای مجردی زندگی
میکنند نیز تغییر کردهاند.
حسن پور :این سؤال به نظر من غلط است؛ چون
ما نمیتوانیم بگوییم موافقیم یا مخالف .خانههای
مجردی پدیدهای اســت که به شکل روزمره در
حال اتفاق افتادن اســت و نمیتوان گفت که با
آن موافقت یا مخالفت داریم .این موضوع را باید
آسیب شناسی کرد یا به شــکل سنتی یا مدرن
دید؛ چون امکان دارد در برخــی مواقع ،مجرد
زیســتن کمک کننده به فرد یا جامعه باشــد یا
برعکس ممکن است آسیبزا باشد؛ هرچند که
باید به این نکته نیز توجه کــرد که تنها زندگی
کردن ،به معنای فساد و بی بندباری نیست .تنها
زندگی کردن میتواند حس استقالل و مسئولیت
پذیری جوانان را بیشتر کند و جوانان میتوانند
استقالل شخصیتی و استقالل اقتصادی خود را
به دست آورند.
اسحاقی :طرح موضوع خیلی عالی است؛ چون
این موضوع روز جامعه اســت .حاال اینکه خوب
است یا بد ،موضوع دیگری است.
نسل فردا:پس شــاید باید این سؤال را به
شــکل دیگری مطرح کرد اینکه اکنون
در کشــور به خصوص در شهرهای بزرگی
همچون اصفهان با اینکه بافت سنتی دارد،
با پدیدهای روبه رو هستیم و آن گسترش
زندگیهای مجردی است؛ شما فکر میکنید
دلیل افزایش زندگیهای مجردی چیست؟
و گسترش این پدیده ،چه بازتابهایی را
برای جامعه دارد؟ در دو دهه اخیر ،با رواج
تحصیالت عالیه بین بانوان ،بســیاری از
خانوادهها با میل و رغبت خود دخترانشان را
راهی شهرهای دیگر میکنند و از هیچگونه
حمایت مالی و معنوی نیز دریغ نمیکنند؛
اما در هر حال به نظر میرسد که باید زندگی
مجردی را از زندگی دانشجویی جدا کرد؛
چرا که دانشجو هر چند به میل خود؛ اما به
اجبار محل تحصیل ،خانه را ترک میکند و
این با تقاضا برای استقالل کامل از خانواده
متفاوت است.

در واقع دوران تربیت از  18به
 36سال رسیده است؛ گاهی
پسرها ازدواج میکنند و میروند
و گاهی اینطور نیست در عین
حال دخترانی هم داریم که اگر
شرایطی بشود ،به شکل مستقل
زندگیمیکنند

استقالل طلبی ،زیربنای این خواسته است ،حاال
ممکن است یک بچه حتی یک گوشه از خانه را
انتخاب کند یا برخی میتوانند یک اتاق داشــته
باشــند ،برخی یک طبقه و بعضیها طبق سؤال
شــما امکاناتی دارند که میتوانند فرزندشان را
به یک خانه مستقل بفرستند؛ البته اگر پختگی و
رسش خود را پیدا کرده باشد .پس باید این سؤال
را از خودمان بپرسیم که آیا ما برای این استقالل،
بچههایمان را آماده کردهایم یا نــه و از اینجا به
بعــد آن مفهومی که احتماال زیربنای نشســت
ماست ،مفهوم پیدا میکند .به نظر من مهمترین
دغدغههای خانوادهها روی بحثهای منفی قضیه

است ولی این مرحله گذار است که ایجاد شده و
اگر شرایطی هست ،جدا شوند و بعد برای زندگی
مشترک آماده شوند .این را به این خاطر می گویم
که این موضوع دغدغه زندگی من هم بوده؛ چرا
که یکی از فرزندانم به سادگی و به روشنی بعد از
مقطع فوق لیسانسش به من گفت من نمیتوانم
با شما زندگی کنم و شرایطش را ندارم ،بنابراین
شرایطی ایجاد شد که او بتواند به شکل مستقل
به آپارتمان دیگری برود و بتواند کار تحقیقاتی
کند؛ البته ما این موضوع را هم مد نظر داشتیم که
او دارای سالمت رفتار و خویشتنداری است ولی
اگر قرار است مستقل شدن به بهای سردرآوردن
از مواد مخدر یا قلیان باشد ،درست نیست و این به
نوعی گریز از خانه است؛ بنابراین باید ببینیم کی
کجا دارد میرود.
اســحاقی :ببینید صد ســال پیش وقتی که
مادربزرگم  10سال داشته ،ازدواج کرده است و
مستقل شده یا پدربزرگم  18ساله که بوده برای
کار به شهر رفته ،حتی خیلی از کارمندان را داریم
که تنها زندگی میکننــد و ضرورت این موضوع
کامال حس میشود.
پدرام :در واقع دوران تربیت از  18به  36ســال
رسیده است؛ گاهی پســرها ازدواج میکنند و
میروند و گاهــی اینطور نیســت در عین حال
دخترانی هم داریم که اگر شرایطی بشود ،به شکل
مستقل زندگی میکنند و در برخی موارد کامال
موافق این موضوع هستم.
نسل فردا:اما به واسطه فرهنگ عرف و بافت
سنتی که هنوز در جامعه ما هست ،برخی
از خانوادهها معتقدند که پسرها میتوانند
مستقل باشند؛ اما مجرد زیستن دختران ،در
فرهنگ ما نیست؛ البته این موضوع بیشتر
در خانوادههای سنتی اتفاق میافتد و جالب
اینجاست که بیشتر متقاضیان اکنون برای
خانه مجردی ،خانمها هستند که از مردها
پیشی گرفتهاند.
حسن پور :شاید بشود گفت که در عصر حاضر
دیگر به این شــکل نیســت؛ چون همانطور که
گفتید طبق آمار ،امروز دخترانی که به شــکل
مجردی زندگی میکنند ،خیلی بیشتر از پسران
هستند.
نسل فردا:اما این سبک زندگی عرصه
کشاکش دو نیروی اجتماعی است.
یکی نیروی نسل جوانی که میخواهد آزادی

تاریخچه این موضوع نــگاه کنیم؛ قدیمها پدرم
فرصتهایی را ایجاد میکرد که از منزل بروم؛ اما
به دالیل عالقه و وابستگی که به خانواده داشتم،
دوباره برمی گشتم و دوباره پدرم کاری میکرد
که بروم .پس در راستای رشد و تکامل خانوادگی
فردی و اجتماعی نیاز است که این استقالل را هر
چه زودتر کسب کنیم ،تفاوت حال با گذشته این
است که اکنون به مدد تکنولوژی ،به مدد رفاه و
درآمدهای سرانه اجتماعی باالترکه وجود دارد،
ســن این کار پایینتر آمده و شاید دلیل نگرانی
جامعه هم این است که خانم جوان یا نوجوان که
در سن تینیجری است ،چگونه میخواهد در یک
شــهر غریب یا چند خیابان آن طرف تر ،زندگی
جداگانهای داشته باشــد؟ آیا مهارتهای الزم و
توانمندیهای الزم را دارد؟ از آن طرف قبال برای

متاسفانه یک زمانی بود که
بنگاههای معامالتی فقط به
افراد متأهل خانه میدادند و
فرد صوری هم که شده قباله
ازدواج میآورد؛ در صورتی که
اکنون این موضوع منتفی شده
است ،ولی هنوز فضای الزم
برای اینکه یک نفر تک و تنها و
مستقل زندگی کند حتی تا آخر
عمرش نهادینه نشده است
استقالل و کنده شــدن از خانواده ،بهترین بهانه
ازدواج بود ،ولی حاال چون یک مقدار سن ازدواج
باالتر رفته ولی نیاز سرجایش است ،بین این دو
فاصله افتاده است؛ اما زمانی که بینش و توانمندی
هست و فضای مجازی هم کامال مهیاست ،چرا از
این فرصت استفاده نشود؟ پس این پدیده اجتناب
ناپذیر اســت .فقط یک نکته ظریف وجود دارد
اینکه یک خانم که میخواهد مجرد زندگی کند،
آیا قرار است تنها یا با فرد دیگر یا چند نفر دیگر
یا با گروههای متفاوت زندگی کند یا چند دختر
باهم یا گروههای سنی مختلف یا حتی قرار است
با یک جنس مخالف باشد .اینجاست که این بحث
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از کنترل خانواده ،به ســمت خانههای مجردی
میرود؛ این ممکن است آفت داشته باشد ،چون
طرف مستقل نشــده ،بلکه طغیان کرده است؛
اما در صورتی که آموزشهــای الزم در مدارس
در خانوادهها و نهادهــای ذیربط صورت بگیرد
و نوجــوان در یک جایی توانمنــدی خودش را
نشان میدهد و شرایط خانه من با توجه به اینکه
ازدواج هم نکرده ،مناسب او نیست و برای انجام
کارهای دانشگاهیش ،نیازمند به آرامش در خانه
دیگری است خیلی هم خوب است و به زندگیش
میرسد.
اسحاقی :البته همانطور که گفتید برخی از این
خانههای مجردی مربوط میشــود به بیوههای
مجردی که به دلیل ناپایــدار بودن زندگیهای
مشترک ،به این سمت هدایت میشوند .خانمها
و آقایانی که بعد از  6یا یک سال یا دو سال زندگی
مشترک تقریبا راه بازگشــت به خانه ندارند و
نمیتوانند فضای قبلی خانواده را تحمل کنند،
جامعه و خانواده ،اینها را نمیتواند تحمل کند
به ناچار به این نتیجه میرسند که باید به جایی
مســتقل روی بیاورند و اینها به دلیل ســرمایه
خاص ناشــی از طالق ،تنهایی یا با یک شریک
هم جنس یا غیر همجنــس را انتخاب میکنند
و امکان اینکه آســیبهای مضاعف دیگری را
در کنار طالق تجربه کنند ،هست .برای همین
تاکید میکنم به جــای اینکه قضاوت کنیم که
زندگی کردن تنها در خانه یا بــا همگروههای
سنی جنسی و غیر جنسی خوب یا بداست ،بهتر
است که آنها را ساماندهی کنیم و تکلیف خودمان
را با خانوادهها را روشن کنیم که لوازم یک خانه
مجردی چیست؛ اگر کســی خواست که به این
شــکل زندگی کند ،چه آموزشهای اولیه و چه
توانمندیهایی برای این موضوع باید باشد .تنها
داشتن یک سیستم اندروید و یک لپ تاب زیر
بغل و فرضیهای که پدر و مادرش میتوانند اجاره
را به حسابش بریزند ،کفایت نمیکند از نظر رفاه
خیلی خوب است؛ اما آیا کفایت زندگی مجردی
را میکند؟ از طرف دیگر ما آمار خودکشی ،آمار
افسردگی ،آمار بیماریهای اضطرابی را داریم که
به نوعی با این موضوع درگیر هستند و با این نوع
شیوه زندگی کردن میطلبد که ساماندهی شود.
حسن پور :از نظر من آنچه که هست ،رنج سنی
بین25تا30سال برای کســی که استقاللش را
نگه دارد و پیدایش بکند ،زمان خوبی است؛ اما
آنچه که حاال به عنوان آسیبهای روحی مطرح
میشود ،موضوع دیگری است .گاهی این پدر و
مادرها هستند که به فرزندشان وابسته هستند.
خیلی از مراجعان من هستند که حتی ازدواج هم
کردهاند؛ اما هنوز تحت لوای خانواده هستند و
هنوز خانواده بر آنها تسلط دارد و استقالل بعد
از ازدواج هم ندارند .گاهی هم فرد مجرد است و
 30سال یا بیشتر سن دارد یا برگشته به خانه یا
نرفته و هنوز والدینش مراقبند که دوســت بد
نداشته باشد .نظر شخصی من این است که اگر
نتوانستهام تا سن  30سالگی به فرزندم آموزههای
درست تربیتی یاد بدهم ،من مشکل دارم؛ چرا که
در تربیت شخصیت بالفعل وجود دارد که با تربیت
بالقوه میشود و ما عمال نمیتوانیم چیز خاصی
را القا کنیم؛ چرا که نتوانســتهایم موفق باشیم.
معتقدم که باید از همان ابتدا از خانوادهها شروع
کنیم از همان زمانی که بچه را به دنیا میآوریم
به این فکر باشیم که این بچه قرار است مستقل
شــود و خودش فردیتی را داشته باشد .ما اصال
برای بچههایمان هیچ استقاللی را قائل نیستیم.
ما قرار اســت به عنوان یک پدر و مادر کنارش
باشیم و فقط بستر اصلی برای استقالل بچه خود
را ایجاد کنیم.
پدرام :این داستانی جدی است که وجود دارد؛
اما چون بحث مــا خانههای مجردی اســت و
این کلمه بار منفــی دارد ،بایــد تفکرمان را به
سمت دیگری ســوق دهیم به استقالل جویی
و اســتقالل طلبی .برخی اوقات جوان با عنوان
اینکه میخواهم کار کنم و باید مســتقل باشم
خانه جدامی گیردولی بعد از یک سال مشخص
میشود که در خانه مجردیاش همه کاری انجام
میدهد به جز کار .اینجا میبینم که با تعارضاتی
که فرد دارد ،خانه مجردی میشــود یک مرکز
مثال خطر و آســیبهای اجتماعی گوناگونی از
اعتیاد گرفته تا مسائل جنسی ،بریدن از خانواده
و بیکاری و خشونت.
نسل فردا:با این تفاسیربه نظر شما با
توجه به فرهنگی که بر کشور ما و به
خصوص بر بافت سنتی اصفهان غالب است
و جوانی که در این بســتر رشــد کرده و
مهارتها را یاد نگرفتــه ،آیا ظرفیت یا
فرهنگ زندگی مستقل را دارد؟
پدرام :باید یاد بگیرد .معلوم است که کسی که
 30سال در کنار پدر و مادرش زندگی کرده است،
برای تشکیل زندگی مســتقل به مشکل برمی
خورد ،وقتی که خانههای مســتقل زیاد شوند
و افراد به این نــوع زندگی عادت کنند ،مطمئن
باشید که همین افراد اگر ازدواج کنند ،زندگی
پایدارتری تشکیل خواهند داد ،چون االن مشکل
ازدواجهای ما این است که جوانهای ما از زندگی
پدر و مادرشان بلند میشــوند و میروند سراغ

زندگی زناشــویی و چون تجربه زندگی ندارند
وقتی بــه کوچک ترین مشــکلی برمیخورند،
طالق میگیرند.
حسن پور :البته این مســئله در بستر خانواده
هم ممکن است اتفاق بیفتد و مشکالتی همچون
اعتیاد و غیره را نیز در کنارخانواده تجربه میکند.
پدرام :بله درســت اســت ،ولی تاکید ما براین
اســت که عنوان خانههای مجردی یعنی چه.
این استقالل به چه مناســبتی باید باشد ما باید
توانمندی مستقل شدن را به بچههایمان بدهیم.
ما از اول و آخر دچار مشکلیم و به عنوان مثال اگر
آلزایمر زیاد شده است ،بچههای اوتیسم هم از
طرف دیگر زیاد شدهاند و اینها همه برمیگردد
به ارتباط " .از ابتدای این راه شــهر معصوم تولد
است و انتهایش کوچه باغهای فراموشی" .این
شعر خیلی ساده ترکیب انســان و جامعه ما را
بیان می کندحــاال گل داریم که به ســبزه نیز
آراسته شده است .ما در آنجا کلی دغدغه داریم
و به هر حال باید به فکر ســاماندهی هم باشیم.
قبال به عنوان شــوخی این مطرح میشــد که
وقتی آقایان بیرون میرفتند ،گفته میشــد به
شــکل مجردی و این موضوع تداعی میشد که
مجردی رفتن مردان ،باعث خطر اســت و دور
همی خانمها زنانــه بود و بی خطــر و این واژه
مجردی به شکل منفی استفاده میشد .بنابراین
نظر من این است که باید این واژه را به شکلی به
کار برد که فردا شمشــیرها از رو بسته نشود که
بگویند مجردی بد اســت یا خوب است .همین
بحث مجردی با شرط و شروط باید باشد .ما یک
دورهای بچهها را زیر پر و بال میگیریم که آنها پر
و بال داشته باشند و بروند و مستقل زندگی کنند،
اگر با این نگاه برویم ،درست عمل کردهایم .من
همیشه اعتقاد دارم که در هر حرکت یک دختر
یا پسر  30ســاله مجرد ،صدای پای والدینش را
میشنوید و پیداست که از ماست که برماست.
پس ما راجع به فرهنگ خانههای مســتقل یا
هجوم اســتقالل طلبی یا ضرورت نیاز فرزندان
ما به اســتقالل ،داریم صحبــت میکنیم .این
موضوع ممکن اســت در همان خانه خودمان
اتفاق بیفتد؛ اما اکنون فراتر رفته و به یک خانه
تبدیل شده است ،االن برخی شرایطش را دارند و
به بچههایشان امکانات میدهند و این به معنای
استقالل نیست .والدین باید به این نتیجه برسند
که فرزندشان دارای ذهن مستقل است و حتی
اگر به توان اقتصادی نرسیده باشد ،به استقالل
روانی اجتماعی ،عاطفی و ...رسیده است و مجرد
زیستن او میتواند به تکامل رشد او کمک کند
و این اشــکالی ندارد .باید ایمن سازی بستر را
ایجاد کنیم تا هیچکس به خودش اجازه ندهد به
بهانه یک کتاب یا کبریت یا غیره تعرضی به یک
خانم مجرد کند یا عکس آن .چون مجرد است
و صدای ضبط صوتیش زیاد است به  110اطالع
بدهیم و بگوییم که این فرد مجرد مفسده خانه
راه انداخته است .ما میخواهیم منفی بودن این
واژه را بشکنیم و این یک جور ضرورت اجتماعی
و استقالل یابی اجتماعی است که باید بستر امن
آن به وجود آید.
حسن پور :البته آقــای دکتر این را باید مطرح
کرد که اکنون برخی جمعهای مجردی زنانه هم
خطرناک شده است.
پدرام :بله خب برای همین اصرار دارم که باید
بستر ایمن ایجاد کرد برای این موضوع.
اسحاقی :ببینید هجــرت در فرهنگ دینی ما
واژه خیلی مثبتی است  ،به عنوان یک ضرورت
است و در تاریخ فی الذاته چیز بدی نیست .ممکن
است لوازمش با او نباشد یا عجول باشد و وسایلش
همراهش نباشــد یا گزینه همراهش که ازدواج
است ،اما هجرت انجام میشود ،بنابراین اگر ما
هماهنگ سازی و همسان سازی داشته باشیم،
الزاما چیز بدی نیست باز اگر به روند ایجاد شده
نگاه کنیم ،انسان روند شکل گیری شخصیتش
سه مرحله را طی میکند .مرحله اول فرد است
فردی که در داخل رحم مادر رشــد میکند در
دامان مادر بزرگ میشــود تربیت میشــود و
آرام آرام از حالت فــردی به حالت خانوادگی در
میآید به سن خاصی هم رســید از خانه بیرون
میرود و به دنبال اشتغال و آینده تکاملی که در
جامعه مولد باشد .اکنون شیب اجتماعی شدن
خانههای مجردی پایینتر آمده و تندتر شــده
است و زودتر اتفاق می افتد گرچه اگر در قالب
ازدواج بود ،قشنگتر بود؛ اما حاال که نیست ،به
هر حال از خانه بیرون میرود و همانطور که گفتم
اگر این لوازم درست باشــد ،فیالذاته چیز بدی
نیست؛ یعنی اگر سن ازدواج را پایینتر بیاوریم
رفتن از خانه یک ضرورت است ،اتفاقا همه موافق
هستیم.
حسن پور :البته گاهی اوقات ازدواج هم صورت
میگیرد؛ اما فردازنظروابستگی جدا نشده ولی
ازدواج کرده است.
نسل فردا:پس نگاه منفی جامعه چه
میشود؟
پدرام :البته این نوع نگاه نسبت به قبل خیلی
بهتر شده اســت؛ به چند دلیل ،قبال خانهام را
اجاره میدادم و خیلی برایم مهم بود که مستأجر
من چه شخصیتی داشته باشد؛ اما اکنون فقط
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پول شناخته میشود و چیزهای دیگر زیاد مهم
نیست .فقط مزاحمت ایجاد نکند چهاردیواری
و اختیاری .خوشبختانه درمســیر و جریان در
مرحله گذار هســتیم و معلوم نیست چند دهه
باید بگــذرد که ما دریابیم که هر فرد مســئول
انتخاب و رفتارهای خودش اســت و کسی که
باید بستر را فراهم کند ،مرد یا زن همسایه من
نیست و از طریق کانال و معبر دیگری باید این
موضوع درست شود ،به ما آگاهی میدهد و جز
آگاهیهای اجتماعی است که همسایه خود را با
این عنوان که تنها یــا مجرد زندگی میکند ،بد
نپنداریم و خانههــای تیمی تصور نکنیم؛ چون
جریان مثبت دارد میرود به نام اســتقالل یابی
ولی جریان منفی نپذیرفتن همه اینها و تفکیک
این دو از هم اســت .بسیاری از کســانی که از
شهرهای دیگر میآیند ،آدمهای سالمی هستند
که ممکن است بنا به شرایط خود ،مجرد زندگی
کنند .این نگاه باید باز شود و قضاوتهایمان را
مراقب باشــیم و هرکس تنها زندگی میکند با
قضاوتهای تاریخی ما روبه رو نشود .می گویند
از تنهایی مگریز و بــه تنهایی مگریز هر تنهایی
تنها نیست و ممکن است با خودش بار بسیاری از
اعتقادات و ارزشها را داشته باشد.
اسحاقی :مثال سنتی به طلبهای که از روستا
به حوزه میآمد یک حجره میدادند؛ درســت
است که در جمع بزرگتری به نام حوزه است؛
اما جایگاه خود او در یک حجره به تنهایی است
و راز و نیازش آنجاســت .پس الزاما هر تنهایی
بد نیســت و ..همه جوانها برای خوشگذرانی
زندگی مجردی را انتخاب نمیکنند .گاهی اوقات
شرایطی پیش میآید که جوانان مجبور هستند
این نوع زندگی را انتخاب کنند؛ البته نگاه جامعه
عمدتا هنوز منفی اســت؛ اوال راجع به خانواده
این شــخص که چه خانم یا آقا اولین فکری که
میشــود ،خانواده بی کفایتی بوده که نتوانسته
این فرد را درست تربیت کند پس یک مهر منفی
بر پیشــانی آن خانواده میخــورد؛ در صورتی
که الزاما اینطور نیســت دوم اینکه راجع به این
شخص پیش داوریها و پیش فرضهایی هست
که یا بیوه است یا انسان سرکشی است یا اینقدر
بد بوده که از خانواده طرد شده یا آنقدر ناسازگار
بوده که خودش از خانوادهاش جدا شده و همه
این چیزهای منفی تا خالفش ثابت شود ،زمان
میبرد .فرد حتی اگر یک مهمانی بخواهد بدهد و
دوستان و همکالسهایش بیایند ،میشود خانه
تیمی و مجردی و زنــگ بزنند  110که بیایید و
اینها را بگیرید در صورتی که الزاما اینطور نیست؛

گاهی فرد باید به خاطر
مشکالتش برود در خلوت و با
خودآگاه و ناخودآگاهش تنها
باشد و نمادهای گوناگون آن هم
وجود دارد ،فرزند باید در یک
خانه احساس آرامش و امنیت
کند و این امکان باید برای او
به وجود آید؛ به عنوان مثال ماه
اعتکاف؛ یعنی از خانه بیرون بیا و
برو در مسجد و این به عنوان یک
ارزش محسوب میشود
پس بنابراین اولیــن کاری که باید در این رابطه
انجام شود ،این است که باور جامعه ما در مورد
این افراد تعدیل شــودو به سمت واقعیاتی برود
که بخشی از آن به قانونگذار و مسئوالن مربوط
میشود .متاسفانه یک زمانی بود که بنگاههای
معامالتی فقط به افراد متأهل خانه میدادند و
فرد صوری هم که شــده قباله ازدواج میآورد؛
در صورتی که اکنون این موضوع منتفی شــده
است ،ولی هنوز فضای الزم برای اینکه یک نفر
تک و تنها و مســتقل زندگی کند حتی تا آخر
عمرش نهادینه نشده است؛ البته ما نه از لحاظ
فرهنگی و نه از لحــاظ مذهبی هیچوقت به این
موضوع توصیه نمیکنیم؛ چون انســان به هر
حال یک موجود اجتماعی اســت و به هر حال
باید از گذر خانواده عبــور کند و یکی از بهترین
گزینهها تشکیل خانواده اســت و رشد را از این
مسیر به دســت میآورد .پس یکی بحث قانون
و قانونگذاری و دیگری بحث فرهنگی در جامعه
است که روی این دو باید کار شود تا آن بخشی
از جامعه که طبق آمارها  30درصد از جوانان ما
آن را انتخاب کردهاند و آمار کمی هم نیست باید
ساماندهی شود.
نســل فردا:خب حال که روز به روز
تعداد خانههای مجردی بیشتر از قبل
میشــود و به دنبال آن شــاهد افزایش
خانههای مجردی در اطرافمان هستیم و
دختران و زنان هم به اســتقالل بیشتری
رسیدهاند ،این موضوع را قبول دارید که در
مقابل برای آنان ،مشکالت روحی ،روانی و
مالی و  ...فراوانی رونمایی شــده؛ چرا که

مجبورند یک تنه بار زندگی را به دوش کشند
نوع نگاه مردم به زنانی کــه مجرد زندگی
میکنند به شکل منفی است و ممکن است
آســیبهایی که از بیرون به این فرد وارد
میشود ،بدتر باشد؟ دوستان مجردش نزدش
میآیند نوع نگاه همسایهها بد است و بنابراین
او ترجیح میدهد انزوا طلب شود ،در این مورد
این قضیه را بازتر کنید که آسیبهایی که از
بیرون به این فرد وارد میشود و نوع نگاه مردم
و جامعه به این فرد تا چه حــد تأثیر منفی
خواهد داشت؟
اسحاقی :به نظر من آســیبی که این نوع نگاه به
زنان می زند ،کم از سقطهای غیر قانونی و اعتیاد و
آسیبهای دیگر نیست؛ چون نگاه همسایه کاسب
سر محل و دیگران به این خانم ،اثرات روانی زیادی
را به او وارد میکند.
حســن پور :یک آقا کمتر مورد آسیب نگاههای
همســایهها و مردم اطــراف قرار میگیــرد؛ البته
نمیخواهم جنســیتی به این موضــوع نگاه کنم؛
اما این واقعیتی اســت که از کودکی برای خانمها
محدودیتهای بیشتری وجود دارد و اگر دختری
ازدواج نکرد ،ارزش کمتــری دارد و همین را یک
خانم از خانواده با خود مــیآورد و فرار میکند تا با
آن روبه رو نشده و به سمت خانه مجردی میرود در
خانه به دلیل همان نگاهها با خودش تکرار میکند
که من آدم بی ارزشی هستم ،من آدم تنهایی هستم
و این موضوع در او تقویت میشود و تبدیل میشود
به بیماری؛ در حالی که اگر خانمی توانمند باشد و
اعتماد به نفس داشته باشد ،حال خوبی با خودش
داشته و با زن بودن خودش مشکلی نداشته باشد؛
احساس تنهایی هم نخواهد کرد؛ البته ما بحث باالی
شهر و پایین شهر و ســنتیتر بودن برخی از نقاط
اصفهان را داریم و واقعا به خیلی از عوامل بستگی
دارد و فی النفسه خانه مجردی داشتن و تنها بودن
به شکل اینکه احساس تنهایی بودن بستگی به خود
فرد دارد و جامعه روی او تأثیر میگذارد ،اینکه من
وقتی رد میشوم ،چقدر به نگاه همسایه بها میدهم
یا چقدر نگران شوم که همســایه در مورد من چه
تفکری دارد؛ در این زمینه آقایان اهمیت کمتری
نسبت به این مسائل قائل هستند.
پدرام :ما اولین چیزی که نیاز داریم در مورد تنها
زندگی کردن و مجردی زندگی کردن ،این اســت
که به آدمها قالبی فکر نکنیــم؛ یعنی تفکر منفی
نداشته باشیم و بسته به موضوع و کیس مورد ،نظر
نگاه کنیم .اگر این بــاور قالبی بودن را بتوانیم روی
آن مانور بدهیم و مردم و مســئوالن به جای اینکه
روی این موضوع قالبی فکر کنند ،به فکر ساماندهی
باشند که بخشی از مسائل به نهادها و بخشی به خود
خانوادهها برمی گردد ،میتوان گفت این نوع زندگی
به رشد زنان ما کمک هم میکند .من حرمت قائلم
برای زندگی مجردی سالم و بنابراین برای بچههایم
نیز این شرایط را فراهم کردهام ،با موافقت کامل و
با آگاه ســازی و کمک به درک شرایط آسیبهای
اجتماعی.
حسن پور :مشــکل ماست که کلیشــهای فکر
میکنیم و از کودکی به ما یاد داده نشده که میتوان
اشــتباه کرد .گاهی شــاید چیزهایی که میبینم،
اشتباه است و واقعا این نیست که هر چه که میبینیم
و میشنویم ،درست است .واقعیت این است که ما
حتی به حواسمان نمیتوانیم اعتماد کنیم برخی از
خانوادهها وقتی میبینند یک خانم در فامیلشان تنها
زندگی میکند ،برای اینکه دخترشان تأثیر نگیرد ،به
او می گویند ما اصالت داریم و این کارها را نمیکنیم
و بالفاصله برچسب منفی به کسانی زده میشود که
تنها زندگی میکنند و باب میل ما نیســتند و این
موضوعات ناخودآگاه تأثیر منفی میگذارد در ذهن
طرف مقابل.
نسل فردا:حاال که بحث تنهایی شد یکی
از آســیبهای تنها زندگــی کردن،
افسردگی است؛ به نظر شما این تنهایی چه
تاثیراتی روی فرد خواهد گذاشت؟
پدرام :من نــگاه دیگری البتــه دارم و برای صحه
گذاشــتن بر این موضوع از شــعر معروف سهراب
اســتفاده میکنم که میگوید :به ســراغ من اگر
میآیید ،نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من .که در حال رفتن و ســفر
به عالم معناســت مارگوت بیکل یک شعری دارد
که میگوید از تنهایی مگریــز و گهگاه آن را بجوی
و تحمل کن.
نسل فردا:همانطور که گفتید گهگاه .آیا
این تنهایی گاه بــه گاه را میتوان در
خانههای مجردی هم با آن روبه رو شــد و
مشکلی پیدا نکرد؟
پدرام :مرز احساسات طبیعی و پاتالوژیک طبیعی
غم ،افســردگی ،نگرانی ،اضطراب باید مشــخص
شــود .گاهی من فیزیکال تنها هستم؛ اما در درون
تنها نیستم .احساس تنهایی یک تفکر منفی است
و باعث شده که این حس را بگیرم ،انسان تنها اگر
برنامه داشته باشد ،تنها نیست و اصال به دنبال این
تنهایی میگردد تا بتواند رشد کند و بسیاری از فضال
و دانشمندان میگریزند به تنهایی تا تنها نباشند؛
البته جنبه بیمارگونه از تنهایی هم داریم که تیپ
شخصیتی افراد ،آن را مشــخص میکند ،یک آدم
درونگرا این تنهایی برایش به هیچ وجه دشوار نیست؛
اما اگر فرد تعامالتش با دیگران مشکل دارد و محدود

اســت و بی تفاوتی دارد ،باید به دنبال درمان برود،
اصوال احســاس تنهایی یک باور و یک تفکر منفی
است که باید اصالح شود.
حسن پور :بحث تنهایی که شــما گفتید ،بحث
این هست که آسیب شناسی داریم بیشتر در ذهن
خانمها این اتفاق می افتد و این احســاس تنهایی
برای آنها بیشتر پیش میآید؛ چون یک زن اعتبار
و عزیز بودن و عزت نفسش به این است که در کنار
یک نفر باشد یا در کنار مردی که دوستش دارد یا در
قالبهای دیگر؛ وگرنه در این رابطه میتوانم بگویم
که ما هیچ انسان تنهایی نداریم در خانه تنها زندگی
میکنم ولی تنها نیستم؛ چون تلفن دارم و چون در
ارتباط با دیگران و جامعه هستم و شغل دارم و در این
جا کلمه تنها معنا و مفهومی پیدا نمیکند .تنهایی؛
یعنی من در یک جزیره باشم و خودم باشم و خودم.
در آن صورت من تنها هستم ،ولی احساس تنهایی
آسیب ذهنی است به خصوص برای خانمها چون از
آقایان کمتر این موضوع را میشنوید.
اسحاقی :لغت تنهایی ،ضد و نقیض است .ترکیب
میشود از" تن" به اضاف ه "ها" پس هیچوقت تنهایی
وجود ندارد ،چون جمع "تنها" است؛ البته این بازی
با لغت است ،ولی شــاید هیچکدام از ما تنهایی را
هیچوقت لمس نمیکنیم این هم دلیل دارد ،اینکه
خداوند ما را خلق کرده و به ما گفته است که لحظه
به لحظه با تو هستم و از روح خودم هم در تو دمیدهام.
پس ما تنها نیستیم در جزیره هم تنها نیستیم؛ چون
جزایر دیگری هم هســت و خیالمان راحت است
که تنها نیستیم؛ اما اگر کســی به این حس برسد
که هیچکس درکش نمیکند ،آن وقت اســت که
میتوان گفت فرد تنهاســت .قبال خانههای قدیم
بزرگ بود و به هر حال تعداد زیادی کنار هم بودند؛
اما اکنون خانهها کوچکتر شده جای کافی نیست
برای همین این روزها خانوادهها مجبورند در جاهای
کوچک زندگــی کنند و زندگــی در این فضاهای
کوچک ،عوارضی دارد که یکی از عوارض آن ،تالش
برای استقالل یافتن فرزندان خانواده و کوچ به سمت
خانهای مستقل و روی آوردن به تنهایی است.
نســل فردا:یعنــی شــما معتقدید
آپارتماننشــینی ،مهمتریــن دلیل
گسترش زندگی مجردی است؟
پدرام :بلــه خانههای قدیمی حیــاط و اتاقهای
زیادی داشــت برای همین افراد در خانه فضاهای
متعددی برای خلوت کردن با خودشــان داشتند،
ولی در زندگی آپارتمان نشینی امکان چنین چیزی
وجود ندارد.
نسل فردا:خب این طبیعی است که در
آپارتمانها امکانات زیادی برای خلوت
کردن نیست ،ولی فکر میکنم این به تنهایی
نمیتواند دلیل خوبی بــرای اینکه فرزندان
بخواهند از خانوادشان جدا شوند ،بشود.
اسحاقی :سیاستهای فرهنگی و اجتماعی کشور
ما دارد به ســمت خانههای کوچک و فضای تنگ
خانوادگی میرود؛ یعنی اینکه االن ما دیگر دختران
و پسرانی را میبینیم که به دلیل دانشگاه یا کار در
خانههای  30-40متری زندگی میکنند و شرایط
آنها را به این ســمت ســوق میدهد و آنها تمرین
مجرد زیســتن را میکنند و خودمان آنها را به این
سمت سوق میدهیم .مزید بر علت خانههایی که
در کالنشهرهاست که خوابگاهی است خوابگاههای
خودگردان که وجه مشترک همه کسانی که به این
مکانها میآیند ،خوابیدن در آنهاست.
نســل فردا:پس نتیجه میگیریم که شاید با
شکسته شــدن هنجارها و برداشته شدن
نگاههای غلــط از روی ایــن کلمه قدری
ازمشکالت کسانی که به شکل مجرد یا تنها
زندگی میکنند ،کاسته شود.
اسحاقی :به عنوان یک ضرورت باید به این موضوع
نگاه کرد .گاهی فرد باید به خاطر مشکالتش برود
در خلوت و با خودآگاه و ناخودآگاهش تنها باشــد
و نمادهای گوناگون آن هم وجود دارد ،فرزند باید
در یک خانه احســاس آرامش و امنیت کند و این
امکان باید برای او به وجود آید؛ به عنوان مثال ماه
اعتکاف؛ یعنی از خانه بیرون بیا و برو در مســجد و
این به عنوان یک ارزش محسوب میشود؛ در حالی
که این هم به نوعی مجرد شدن است و هیچکس به
این موضوع نگاه بد ندارد .پس نباید مهر و برچسب
منفی روی تنها زیســتن زد چون در جای خودش
ارزش هم دارد .وقتی که ماندن یک فرد در خانواده
مصیبت بیشتری برای خانواده در بردارد و ممکن
است آسیبهای بیشتری به هر دو طرف وارد کند؛
بنابراین چرا باید ملزم باشد که فرد در خانه بماند.
بنابراین نتیجه میگیریم که مجرد زیستن در جای
خودش الزم است.
نســل فردا:پس با این حســاب شما
معتقدید که اگر یک جوان با توجه به
تفاوت نسلها در خانه پدریش دچار مشکل
شد میتواند زندگی مجردی را انتخاب کند.
اسحاقی :بله اگر حواسمان به آسیبهایی همچون
ایدز ،سقط جنین و ...باشــد و همسایهها هم نگاه
منفی نداشته باشــند و نیروی انتظامی هم طرح
جمــع آوری این مکانها مثل جمع آوری دســت
فروشها و متکدیان و غیره را انجــام ندهد و برای
این افراد حرمت قائل شــود ،میتواند یک موضوع
مثبت تلقی شود ،گرچه اکنون این کلمه دارد چوب
نگاه منفی من پدر ،من مادر ،من بنگاه مسکن و من

▲ افسانه حسن پور ،کارشناس ارشد مشاوره

▲ دکتر احمد پدرام ،روانشناس

▲ دکتر سید رضا اسحاقی متخصص پزشکی اجتماعی
و عضو هیئت علمی دانشگاه

نیروی انتظامی را میخورد و همانطور که اشــاره
شد ،اگر این چوب تفکرات منفی همچنان بر پیکره
مجرد زیستن وارد شود ،نه تنها مشکل اصلی جوانان
حل نمیشود ،بلکه دغدغه مسئوالن مربوطه نیز به
حساب میآید .قبول داریم که گاهی مجرد زیستن به
مدد تکنولوژی و تأمین مالی اتفاق می افتد؛ اما اینها
متغیرهای لرزانی است که باید بسترهای درست آن
فراهم شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد همچنان
جای نگرانی وجود دارد.
حسن پور :شاید برای پایان بندی باید بگویم که
اوال ما اختیار اینکه باشد یا نباشد را نداریم؛ چون این
موضوع هست؛ اما اینکه چطور باشد که بهتر باشد و
آسیب کمتری داشته باشد باید به دنبال آموزش از
نوجوانی بود تا معنی اســتقالل مفهوم شود و خود
بچه با دید مثبت و با استقالل مالی ،عقلی و روانی
و شناختی به این ســمت برود در این صورت است
که فرد حتی اگر به شــکل مجرد زندگی کند برای
خودش و جامعهاش آسیب زا نیست؛ بلکه خیلی هم
میتواند مفید باشد به نظر من از همین حاال باید با
توجه به زیرساختهای حقوقی ،فرهنگی و رسانهای
جلوی گسترش آسیبها گرفته شود.
اسحاقی :خانههای مجردی ،معلول یک سری از
علتها در جامعه است و برای حل این مشکل ابتدا
باید این علتها در جامعه مرتفع شود .میتوان برای
رهایی از این معضل بزرگ نرمش و چرخشهایی را
در فرهنگهای سنتی ایجاد و از آن استفاده کرد.
پدرام :خانههای مجردی در مجموع فریاد استقالل
خواهی افراد جامعه است و ما باید برای شماری از
این افراد ،بســترها را ایجاد کنیم این یک جریان
اجتماعی است و باید بستر را فراهم کرد تا این فریاد
به جایی برسد و جوان دست به زانو بزند و بلند شود.
اســحاقی :این اتفاق در همه زندگی ما ،ساری و
جاری است .وقتی پدر و مادر شاغلند و این بچه تنها
در خانه است ،دارد زندگی مجردی را تجربه میکند.
وقتی به بچه کلید میدهیم ،خودمان داریم بستر
میسازیم؛ بنابراین ،دنبال مقصر نگردیم ،به نظر من
باید سن ازدواج پایینتر بیاید تا این رفتن به شکل
قابل احترام باشد.
حسن پور :اما ازدواج به هر قیمتی هم نباید باشد،
اکنون دهه هفتادیهایی داریم که بدون شناخت
ازدواج میکنند و بعد طالق میگیرند و این منجر
میشــود به زندگی مجردی که تأمین مالی آن به
هر قیمتی است و آســیبهای زیادی را هم با خود
به دنبال دارند.
پدرام :بله دقیقا بحث ازدواج باید بســتر ســازی
مناسب شود و جلوی ازدواجهای لشکری و گروهی
که بدون هیچ شــناختی و فقط بر حسب تبلیغات
افزایش ازدواج است ،گرفته شود.
اسحاقی :روند اجتماعی شــدن را باید به شکل
واقعی در جامعه جــاری کنیم ،اکنــون همه بار
روی دوش خانواده اســت در حالی که نهاد اصلی
ما آموزش و پرورش اســت که باید بــه جای این
همه فرمول ریاضی ،مهارتهای زندگی را به فرد
بیاموزد .یکی از لوازم اصلی این مهارتها این است
که فرد نوع تعامل با دیگران را یاد بگیرد .وقتی فرد
را در یک کلونی جا میدهیم و او از صبح تا شــب
کار میکند که فقط یک اجاره و شارژ را دربیاورد،
سود اصلی را بنگاهها میبرند ،این خودش یک نوع
بردهداری مدرن است.

