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ازدواج سفید  ،هم باشی یا هم خانگی و اسامی دیگری از این نوع که این روزها بیشتر شاهد شنیدن آن هستیم نوعی
از روابط میان دو جنس است که تنها صرف توافق دو طرف رابطه و بدون رعایت قوانین ،شرع و عرف شکل می
گیرد بنابراین صاحبنظران بر سر نهادن اسم ازدواج بر اینگونه روابط هم عقیده نیستند .در این مقاله سعی در مطالعه و
بررسی برساخت ازدواج سفید در شهر تهران داریم .این پژوهش با رویکرد روش شناختی تفسیرگرایانه به روش نظریه
زمینه ای با تکنیک مصاحبه عمیق به بررسی این موضوع در بین  16زوج پرداخته است .پس از پایان مصاحبه ها و
رسیدن به اشباع نظری و سرانجام کدگذاری و تحلیل داده ها مقوله های«کمبودها و نیازهای عاطفی»«،عدم نظارت
خانواده بر روابط فرزندان و طرد آنان»«،تسهیل روابط دختران و پسران در کالنشهر»«،باال رفتن سن تجرد در زنان»به
عنوان مقوله علی«،تصمیمات عاطفی و هیجانی»«،خود اظهاری» به عنوان راهبرد«،کیفیت تعامالت و روابط
زوجین»،ـاستقالل عاطفی و مالی زنان»«،الگوبرداری از فرهنگ غربی» به عنوان شرایط مداخله گر «،بی رغبتی به
ازدواج دائم»«،پنهان کاری و دروغ» به عنوان پیامدهای این نوع از زندگی تعیین شدند.
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مقدمه
ازدواج نوعی از رابطه بین زن و مرد می باشد که طی مراسمی قانونی بنیان یک خانواده را پایه
ریزی می کنند.این تعریف شاید تا چند دهه ی گذشته درجهان و در یکی دو دهه گذشته در ایران
تنها تعریفی بود که از ازدواج وجود داشت ،امروزه با توجه به گذار جوامع از سنت به مدرنیته با
اشکال جدیدی از هم زیستی روبه رو می شویم که تعاریف جدیدی از ازدواج را مطرح می
کنن د.ازدواج سفید الگوی جدیدی از این نوع است که با عناوینی چون ازدواج سیاه ،هم باشی،
هم خانگی ،هم بالینی و ....در جوامع امروزی ظهور پیدا کرده است.گونه ای از روابط میان زن و
مرد که در آن زوجین در قالب زن و شوهر با یکدیگر و در زیر سقف مشترک زندگی می کنند
بدون آنکه این رابطه ثبت شده باشد و جنبه قانونی داشته باشد« .نخستین بار،در سال  1391مرتضی
طالیی ،رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهر تهران از شکل گیری خانه هایی در شمال و
جنوب شهر تهران خبر داد که در آن ها دختران و پسران بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی
می کنند .به اعتقاد او ،برخورد قهری با این موضوع راه به جایی نخواهد برد.اما باید به آن به
صورت یک آسیب اجتماعی نگریست»(پورفرهادی52،؛1393به نقل از قنبریان4،؛ .)1396پس از
انقالب جنسی که در اواخر دهه  1960در غرب رخ داد ،گفتمان جنسی و به طبع آن ارزش ها
،نگرش ها و رفتاره ای جنسی متحول شد و تغییر پیدا کرد.در پی این تحوالت تابوهای جنسی
شکسته شدند و کم کم از مرزهای جهان غرب فراتر رفته و راه خود را در سایر نقاط جهان
بازنمودند .
«در جوامع غربی و توسعه یافته دگرگونی های اجتماعی اقتصادی و فرآیند مدرن سازی به ویژه در
محیط های شهری و گسترش فرهنگ مدرن ،در میان الیه های مختلف جامعه ،ساختار خانواده را
تحت تأثیر قرار داده است .شاید اولین اثرات مدرنیته بر نهاد خانواده در ایران تغییر ساختار
گسترده آن به خانواده هسته ای بوده است ،اما این ساختار جدید نیز ،به تدریج ،متناسب با الزامات
و مقتضیات جامعه مدرن ،دچار تحوالتی شده است که وضعیت آن را از شرایط چند دهه گذشته
به کلی متمایز ساخته است .وضعیت جدید به سست شدن پیوندهای خانوادگی ،روابط عاری از
قدرت در درون خانواده ،کاهش پایداری خانواده ،کم توان شدن هنجارهای خانوادگی در کنترل
و سامان بخشی به رفتارها و روابط اعضای خانواده ،تضعیف روابط عاطفی میان اعضای خانواده ،
در هم ریختن نظام سنتی ،تقسیم نقش ها بدون جایگزینی و مقبولیت یافتن نظام نوین و کارآمد و
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بروز بسیاری از عوارض و پدیده هایی منجر شده است که رصد نمودن دائمی آثار و آسیب های
احتمالی ناشی از این تحوالت را گریز ناپإیر می نمایاند» (.سرایی)12:1380،
انقالب جنسی و اشاعه ی آن به نقاط گوناگون جهان ،ابتدا ،با تغییر نگرشها به روابط جنسی
پیش از ازدواج ،گسترش کمی آن را در میان جوانان فراهم و در مرحله ی بعد ،با افزایش تنوع
این روابط ،زمینه های شکل گیری همخانگی رادر کشورهای متعدد مهیا کرده است.جهانی
شدن ،با ایجاد فرصت های ارتباطی وسیع)از طریق رسانه های مختلف ،به ویژه رسانه های
دیجیتالی (بین فرهنگها ،موجب تعامالت وسیع اجتماعی و فرهنگی بین جوامع گوناگون شده
است .این امر سبب گردیده تا مردم جوامع مختلف ،از نوع زندگی اعضای جوامع دیگر آگاهی
یافته و از رفتار و اندیشه های آنها ،ایده های جدید دریافت نموده و زندگی خود را با آنها
مقایسه کنند .همین مسئله موجب گردیده که اعضای یک جامعه ،الگوهای رفتاری متعددی را
مشاهده کرده و از این میان ،یکی یا ترکیبی از آنها را که در برخی از موارد متناقض نیز مینمایند،
انتخاب کنند .به بیان جامعه شناسانه ،امروزه ،گروههای مختلف مردم میتوانند شیوه ی زندگی
خود را تا حدودی آنچنان که میخواهند ،برگزینند)فرهمندو همکاران2،؛. )1393در دوره های
اولیه پیدایش هم خانگی،غالبا افراد فقیر ،که توانایی ازدواج نداشتند ،وارد این گونه روابط می
شدند و مشکالت اقتصادی یکی از مهم ترین علل شکل گیری آن بود .عده ای دیگر نیز به سبب
مشکالت بعد از جدایی یا مرگ شریک زندگی خود وارد این روابط می شدند(.سورنتون و
همکاران،2007،ارمیسک 2005،به نقل از رمضانی. )201:1397،
بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان ،زنان میانسال بعد از طالق یا مرگ شریک زندگی خود ،غالبا
هم خانگی را به ازدواج مجدد ترجیح می دادند ،چون نمی خواستند حقوق دوران بیوگی آنها ،که
دولت پرداخت می کرد ،قطع شود .امروزه در یازده کشور اروپایی از هم خانگی ،به مثابه یک
رابطه قانونی حمایت می شود.می توان گفت گسترش هم خانگی در کشورهای غربی ،به مثابه
شکل جدیدی از خانواده ،مهم ترین تغییر در الگوهای خانواده در  50سال اخیر بوده
است(.نازیو،2008،به نقل از کریمیان و همکاران )2:1394،این شکل از زندگی مشترک در
کشورهای غربی امروزه در جامعه ما مورد تقلید قرار گرفته است.البته نه با همان کیفیت و
استانداردهایی که این ازدواج در کشورهای غربی دارد.ازدواج سفید و یا هم خانگی پدیده ای
جدید است که دامنگیر جامعه ما شده است و روز به روز بر تعداد عالقه مندان به این ازدواج
افزوده می شود.در این گونه ازدواج زن و مرد بدون ثبت رسمی و شرعی همانند یک زن و شوهر
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در زیر یک سقف و برای مدت نامعلوم با همدیگر زندگی می کنند و هردو فاقد هرگونه تعهدی
به همدیگر هستند و برخالف کشورهای غربی این ازدواج در جایی ثبت نمی شود و به دلیل همین
ثبت نشدن این نوع ازدواج ها و سفید بودن شناسنامه ها آمار رسمی در این رابطه در ایران در
دست نداریم .ازدواج سفید در کشور های غربی واژه غریب و ناآشنایی نیست و سالهاست که این
ازدواج در این کشورها رواج دارد.اما ازدواج سفیدی که در ایران به تقلید از کشورهای اروپایی
ش کل گرفته است متفاوت از آن و بی کیفیت تر از آن میباشد درصد بسیار باالیی از این نوع از
ازدواج در ایران بدون اطالع خانواده و دوستان و به صورت پنهانی صورت می گیرد اما در
کشورهای غربی زن و مرد پس از ایجاد این پیوند و رابطه آدرس مشترک خود را به پلیس محلی
اعالم م ی کنند ،تا در صورت ایجاد مشکل واختالف بین آنها  ،ایجاد درگیری و یا فرزند دار
شدنشان و مواردی از این گونه رفع اختالف شود .در حالی که در ازدواج سفید تقلیدی در ایران
این گونه نیست و مردان زیر بار هیچ گونه تعهدی نمی شوند و عالوه بر عدم تعهد مالی در صورت
بچه دا ر شدن هم تمایل به سقط جنین دارند و حاضر به نگهداری فرزندان ماحصل این رابطه
نیستند.برتری ازدواج سفید در کشورهای غربی به ازدواج سفید در ایران اطالع و حمایت پلیس و
ثبت شدن آن در اداره پلیس است .
این نوع ازدواج در غرب غیرقانونی نیست و مورد حمایت قرار می گیرد.که همین عدم اطالع و به
تبع آن عدم حمایت از این نوع ازدواج از طرف خانواده و جامعه در کشور ما خود زمینه مشکالت
بسیاری در این نوع ازدواج ها می باشد که ناپایداری و عدم امنیت را نیز در پی دارد .افزایش رو به
رشد این گونه ازدواج ها که حاکی از گرایش جوانان به این نوع از ازدواج که عاری ازتعهد و
مسئولیت پذیری می باشد و عدم توجه نهادهای دولتی و خصوصی به این پدیده نوظهور و تالش
برای کتمان این موضوع و عدم انجام تحقیقات وافی و کافی در این زمینه  ،انجام این تحقیق را
ضروری می سازد ازدواج سفید در شهر تهران علی رغم میل والدین و هنجارهای بازدارنده ی
سنتی به عنوان بخشی از فرهنگ انضمامی مدرن به یکی از پروبلماتیک ترین مفاهیم و پدیده های
جامعه مدرن تبدیل شده است.این سبک از روابط صمیمانه و عاطفی سبب تغییرات هنجاری و
اجتماعی شده است که می تواند پیامدهای درازمدت برای خانواده ،روابط بین نسلی و میزان
باروری داشته باشد.اما از ابتدا در جامعه به دلیل ماهیت ضد ارزشی و حساسیت برانگیز آن عالوه
بر اینکه موجودیت آن از متن به حاشیه سوق داده شده است ،از ظهور و بروز عینی در محافل به
دور مانده است.بنابراین نیاز به مطالعه و تحقیق با هدف شناخت زمینه ها ،پیامدهاو استراتژی های
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مواجهه با آن نیز در از دستور کار جامعه شناسی خارج شده است .بر اساس آنچه ذکر شد،
پژوهش حاضر تالش می کند تا به تجربه زیسته کنشگران این حوزه بپردازد و به واکاوی این
مسئله دست یابد که معنادهی کنشگران از پدیده با هم بودگی چیست و چه زمینه هایی دارد.
در تحقیق حاضر از نظریه های مطرح شده در زیر استفاده شده است .گیدنز معتقد است برای ورود
به مباحث گوناگون سیاسی و اجتماعی آنچه اهمیت دارد در حقیقت فهم و درک یکپارچگی
جهانی است.او بیان می داردکه توسعۀ اقتصاد ،تجارت اطالعات و به ویژه گسترش ارتباطات
،جامعه جهانی را تغییر داده و زندگی خصوصی را نیز دستخوش تحوالت تازه نموده است .بنابراین
،زندگی ،شخصیت ،هویت ،هیجان و روابطمان با مردم دیگر همه با روند یکپارچگی تغییر شکل
می دهند و حالت مجدد می گیرند ؛ چون یکپارچگی جهانی فرهنگ محلی و محتوای محلی
زندگی را مورد تهاجم قرار می دهد و ما را مجبور می کند تا به صورتی بازتر ،انعطاف پذیر تر و
فردی تر زندگی کنیم .تاثیرات فردی شدن به موازات جهان گرایی است .گیدنز در کتاب جهان
رها شده به پیامدهای گوناگون جهانی شدن که از جملۀ آن ها می توان به گسترش فردگرایی در
عرصۀ های گوناگون از جمله خانواده اشاره کرد پرداخته است.
او اینطور بیان می کند که فر دی شدن در حقیقت قطب شخصی جهان گرایی است و قطب دیگر
آن جهانی شدن نهادهای بزرگ است .فردی شدن به معنای خود پرستی یا دستِ کم خصوصی
شدن نیست ،بلکه به معنای نیرویی است که زندگی را به سوی ِ آینده ای باز سوق می دهد.در این
حالت تاثیر آداب و سنن به صورت روز افزونی در زندگی ما رو به زوال می رود و شما با آینده
ای باز روبه رو هستید .رو به رو شدن با آینده ای باز به معنای ایجاد هویت شخصی است نه این که
صرفاً هویت شخصی ناشی از یک زمینه فرهنگی یا شکل سنتی تاریخی باشد ،این روند یک روند
آزاد سازی است که پیامدهای رهایی زیادی ر ا در بر دارد ،امّا در عین حال وحشتناک هم هست.
او به وضعیت زنان در دنیای مدرن اشاره می کند و می گوید  :زنان به این تناقض کشیده می شوند
و این روند معمای نیرومندی است ،چون این تغییرات ،زندگی زنان را به طور ریشه ای تحت تاثیر
قرار می دهد .زن بودن قبالً به معنای اهل زندگی بودن ،بچه دار شدن و به طور کلی مطیع مرد
بودن در دنیای مرد ساالر بود.هنوز بسیاری از این معانی وجود دارد اما در عین حال وضع به طور
ریشه ای تغییر کرده است و زنها در کشورهای غربی نسبت به یک نسل پیش آزادترند.
(گیدنز.)37 :1379،
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عالوه بر نکات گفته شده ،از جهت دیگری نیز می توان به تاثیر فردگرایی در خانواده پرداخت به
عنوان مثال گیدنز در کتاب ِجامعه شناسی خود اشاره می کند که نوع و سازمان متفاوتی از خانواده
در قرن بیستم شکل گرفته است که با ظهور فردگرایی عاطفی شکل گرفته است که در آن
پیوندهای زناشویی بر پایۀ گزینش شخصی که هنجارهای مهرورزی یا عشق رمانتیک در آن غالب
است ایجاد گردیده است( .گیدنز )430 :1385،
او همچنین در کتاب مبانی جامعه شناسی در خصوص مفهوم عشق در دنیای مدرن به نقل از
اولریش و الیزابت بک می نویسد:
«اولریش بک و الیزابت بک – گرنشایم درکتاب آشوبگاه طبیعی عشق به بررسی ماهیت پرتالطم
روابط بین شخصی ازدواجها و الگوهای خانوادگی در پس زمینه دنیای به سرعت دگرگون شوندۀ
فعلی میپردازند .به استدالل آنها ،سنت ها و قواعد و رهنمودهایی که بر روابط شخصی حاکم بود
دیگر کاربردی ندارند و اکنون افراد با سلسله بیپایانی از انتخابها روبرو هستند که بخشی از بنا
ساختن ،تنظیم و تعدیل و بهبود بخشیدن یا خاتمه دادن به پیوندهایی است که با یکدیگر تشکیل
میدهند ...آنها دوره ما را دورهای آکنده از منافع متضاد خانواده ،کار ،عشق و آزادی برای تعقیب
اهداف فردی میدانند ...مجموعه متنوعی از مسائل اکنون پیش روی زوجهای مدرن است ....بک
و بک گرنشایم ادعا میکنند که «کشاکش میان دو جنس ماجرای اصلی زمان ما» است .بنا به
ادعای آنها « نبرد جنس ها» که امروزه در جریان است ،واضحترین نشانه عطش عشق مردم است.
مردم به دلیل عشق ازدواج میکنند و به دلیل عشق نیز جدا میشوند؛ آنها درگیر چرخۀ بیپایانی از
امید بستن ،پشیمان شدن و تالش دوبارهاند در حالیکه از یک طرف تنشهای میان مردان و زنان
بسیار زیاد است ،از طرف دیگر امید و ایمان ژرفی به امکان یافتن عشق حقیقی و تحقق یافتن آن
وجود دارد( .گیدنز.)259 :1386 ،
از دیگر مفاهیم جالب و ارزنده ای که گیدنز در ارتباط با نهاد خانواده عنوان کرده است ،مفهوم
«ریسک» می باشد.گیدنز اشاره می کند واژه ریسک از مهم ترین موضوعات علوم اجتماعی امروز
است و اضافه می کند که ایده ریسک اکنون به درون حیاتمان رخنه کرده است و از طریق ابعاد
مختلف وارد آن شده است (.گیدنز)49 :1379،
مفهوم ریسک با مسألۀ عقب نشینی تقدیر گره خورده است و برای نسل جدید ایده تقدیر بیشتر از
آنچه برای نسل گذشته بوده عقب نشینی کرده است .عقب نشینی سنت را می توان در تغییر ماهیت
ازدواج در کشورهای غربی مالحظه کرد .در یک نسل پیش ازدواج به طور وسیعی به وسیله سنت
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ساخته و پرداخته میشد وسنت،راه انجام کارها را پی ریزی می کرد .چه شما ازدواج می کردید،چه
نه .این نوعی از وضعیت طبیعت بود یا متأهل بودید یا یک دختر یا پسر مجرد .در زمان ما یعنی
یک نسل جلوتر ،ازدواج به طور وسیعی سنت زدایی شده است.وقتی کسی را مالقات می کنید یا
می خواهید با شخصی آشنا شوید این شما هستید که باید تصمیم بگیرید می خواهید با او ازدواج
کنید یا خیر ،می خواهید با او زندگی کنید یا خیر،یا چه نوع ارتباطی می خواهید با آن شخص
داشته باشد.شما با توجه به اطالعات فراوان موجود تصمیم می گیرید.هر کس می داند که میزان
طالق بیشتر از گذشته شده است.هر کس می داند که زنان استقالل رأی و آزادی بیشتری را طلب
می کنند.آنان می خواهند مثل مردان جزء نیروی کار باشند.این موارد با گذشته متفاوت است؛
بنابراین ایده ریسک در این تصمیم های شخصی نیز نقشی محوری و مهم دارد .او در ادامه می
گوید نهاد ازدواج همیشه شما را درگیر ریسک می کند ،اما همین نهاد در بسیاری از تصمیمات
شما دخالت دارد؛همچنان که طبیعت قبالً چنین می کرد .اکنون که ما در این کارها دخالت کرده
و آن ها را در معرض روند تصمیم گیری قرار داده ایم ،ایده ریسک همیشه به درون می
خزد(.همان59 ،و .)60
گیدنز در پایان بحثِ خود در ارتباط با خانواده به تغییرات زیر که در نهاد خانواده تاثیر می گذارد
اشاره می کند:
نخست این که یک نسل پیش ،پیوند میان زن و مرد ،مخصوصا در ازدواج سنتى عمدتا بر اساس
نقشهاى ثابت بود.اگر شما یک زن بودید ،مىدانستید چه سرنوشتى در انتظارتان است،
مىتوانستید یک زندگى خانگى و خانوادهاى را که اساسا با بزرگ کردن فرزندان پیوند خورده
بود ،براى خود پیشبینى کنید .مرد در بیرون از خانه کار مىکرد و حقوق یک خانواده را
مىگرفت و مخارج خانواده از همین طریق تامین مىشد .در حالیکه که اکنون نقش زن و مرد،آن
چنان که در گذشته ثابت و مشخص بود،ثابت نیست.
دوم آن که خانواده دیگر یک واحد اقتصادى نیست ،بلکه مجموعهاى از پیوندهاست که بیشتر بر
اساس ارتباط و خصوصا ارتباط عاطفى شکل گرفته است.در گذشته خانواده ،قبل از هر چیز یک
واحد اقتصادى بوده است و پیوندهادر زندگى خانوادگى بیشتر از هر چیز به دالیل اقتصادى شکل
مىگرفته است .اما چنین چیزى هم اکنون تا حد زیادى از بین رفته است.در گذشته تصمیم براى
بچهدار شدن ،اساسا یک تصمیم مثبت اقتصادى بوده است .یعنى ،خصوصا در جوامع کشاورزى،
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داشتن فرزند از نظر اقتصادى منفعت داشته است چراکه براى رونق و سوددهى واحد اقتصادى و
کشاورزى ،داشتن یک یا چند فرزند حیاتى بوده است .
مورد سوم به موقعیت در حال تغییر زنان و یکسان شدن قدرت آنها با مردان مربوط مىشود.امروز،
قدرت زنان در زندگى خانوادگى بیش از هر زمان دیگرى است .در گذشته زنان جزء مایملک
شخصى مردان محسوب مىشدند و در بیشتر فرهنگهاى سنتى چنین بوده است .یعنى زنان از نظر
قانونى از دارایىهاى مرد شمرده مى شدند و اگر شما یک زن متاهل بودید ،حقوق کمى براى
طالق داشتید و یا حقى بر بدن خود و بر زندگى جنسیتان نداشتید .در حالیکه جوامع ما در ارتباط با
روابط میان دو جنس ،هر روز مساواتطلبتر مىشوند و این دگرگونى ،ساختارى است و ابعادى
جهانى دارد.
نکته چهارم در ارتباط با این موضوع است که در خانواده های سنتی شکل خاصی از تمایالت
جنسی وجود دارد یعنی سلطه اکید تمایالت جنسی مرد در بیشتر فرهنگهاى سنتى و نیز در
فرهنگ غرب تا همین اواخر ،نگاه دوگانهاى نسبت به زن وجود داشت که بر رفتار جنسى هر دو
جنس تاثیر زیادى مى گذاشت .بر اساس این نگاه ،زنان به دو دسته زنان عفیف و پاکدامن و زنان
ناپاک و فاحشه تقسیم مىشدند .زنان پاکدامن رفتار جنسى مناسبى داشتند و در ارتباط با امور
جنسى ،حیا و قاعده را رعایت مى کردند .در آن دوره ،مردان (مخصوصا مردان طبقات پایین و
باال) نوعى آزادى جنسى داشتند و زنان از چنین آزادى جنسى برخوردار نبودند چرا که به محض
مشاهده چنین رفتارهاى جنسى از سوى آنان در دسته زنان ناپاک قرار مىگرفتند که از حقوق
اجتماعى برخوردار نبودند .گیدنز در نهایت بحث می کند که آن چه در شکل جدید خانواده در
حال رخ دادن است را می توان «دموکراسی احساسات» نامید.
در میان نظریه های جمعیت شناختی مرتبط با ازدواج ،نظریه جمعیتی دوم (تضعیف هنجاری،
سکوالریزاسیون و فناوری های مدرن) مهم ترین نظریه می باشد .نظریه جمعیتی دوم بر تاثیر
هماهنگ عوامل اقتصادی و اجتماعی( به ویژه تضعیف کنترل هنجاری و افزایش استقالل اقتصادی
زنان) ،فرهنگی(سکوالریزاسیون) و فناوری مدرن(جلوگیری از حاملگی) برافزایش سن ازدواج
تاکید دارد .این عوامل در کنار همدیگر ترجیحات و سالیق افراد را به سمت فردگرایی ،آزادی و
استقالل تغییر داده است .بنابراین طبق نظریه جمعیتی دوم افزایش تصاعدی در خودمختاری فردی
در زمینه های اخالقی ،مذهبی و سیاسی اساس تغییرات صورت گرفته در تشکیل خانواده است.
سکوالریسم ،جنبش رهایی بخش ،گسترش ارزش های فرامادی گرایی نظیر توسعه شخصی و
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خودشکوفایی ،تردید نسبت به نهادها و افزایش بی تابی نسبت به دخالت افراد بیرونی در زندگی
شخصی از هر نوع منبع اقتدار جزء جنبه های مختلف تحول در ارزش ها هستند که به نوبه خود
باع ث شده اند تا فرد بر طبق اراده آزاد خود برای زندگی اش تصمیم بگیرد .بنابراین کاهش
ازدواج و افزایش جایگزین هایی مانند همخانگی را می توان نمود نگرش غیر همنوا و اعتراض
علیه منابع اقتدار و همچنین شیوه ای برای آشکارسازی آزادی فردی در مقابل قراردادها و عرف
دانست .بنابراین پیش قراوالن این رفتار جدید ،عموما افراد تحصیل کرده تر ،سکوالرتر و
خودمختار تر و در نتیجه کسانی هستند که برای روابط عاطفیشان خواستار فراهم بودن حداقل
شرایط الزم زندگی هستند ،از طرفی هر چه محدودیت کمتری برای نسل های جوان تر وجود
داشته باشد آن ها نسب ت به پذیرش رفتارهایی که به قبول تعهد و مسئولیت ختم می شود ،بی خیال
تر می شوند .از این رو آن ها گرایش دارند از آن دسته انتخاب هایی که امکان بازگشت در مورد
آن ها وجود ندارد و یا خیلی الزام آورند اجتناب کنند(.حبیب پور گتابی و غفاری ،1390 ،به نقل
از قیداری)1396
زیگمونت باومن 4نظریه عشق سیال 5را مطرح کرد .وی در چارچوب نظریه سیال ،معتقد است که
واقعیت اجتماعی «سیال» است و جهان هستی پست مدرنیته ،جهان « بی قاعدگی» است « .پست
مدرنیته » همه محدودیت های آزادی را غیرقانونی اعالم می کند و هم زمان با آن حتمیت
اجتماعی را از صحنه خارج می سازد و عدم قطعیت اخالقی را قانونی می کند( باومن.)33:1387،
وی در کتاب عشق سیال به بررسی روابط انسانی میان زنان و مردان می پردازند و بر شکنندگی این
پیوندهای انسانی در دوران مدرن تأکید می کند .در دنیای امروز « رابطه» از داغ ترین بحث ها
است .باومن در این راستا نشان می دهد چونه در جوامع مدرن روان شناسی و بازار ،انسان ها را به
سوی ایجاد پیوندهای سست سوق می دهند که از پیوندها تحت عنوان«عشق سیال» نام می برد .در
عصر حاضر زنان و مردان به شدت محتاج به «ایجاد ابطه» اند ،اما در عین حال از آن هراس دارند
که این ارتباط همیشگی آنها را مجبور به تحمل فشارهایی کند که آزادی آنها را سلب نماید .انسان
های امروزی روابط را می خواهند ،اما تنها با خوبی های آن و نه با مشکالتش در جامعه سیال
مدرن ،افراد به جای پیوند های ناگسستنی و همیشگی خواهان پیوندهای سست و بی قیدوبند
هستند(همان .)10-11:
Bauman4
Liquid Love5
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با توجه به آنکه قوای نیرومند بازار مصرفی ،عمل براساس خواسته ها را به جزئی از رفتار روزانه
تبدیل کرده است ،مردم جامعه سیال مدرن ،رابطه را نوعی سرمایه گذاری می دانند و به دالیل
سودگرایانه مانند کمک سریع در موقع نیاز ،یاری در هنگام اندوه ،همراهی در تنهایی ،تسلی در
هنگام شکست ،تحسین هنگام پیروزی ،فرار از ناراحتی و ارضای سریع یک نیاز مانند نیاز جنسی با
دیگران رابطه برقرار می کنند و در این رابطه انتظار دستیابی به سود را دارند (.باومن .)37:1387،به
زعم باومن ،سرمایه گذاری در رابطه خطرناک است ،زیرا یک رابطه هم دارای جنبه های مثبت و
هم جنبه های منفی است و نمی توان رابطه را تنها تا زمانی خواست که برای فرد مطبوع باشد .اکثر
اوقات این جنبه های خوب و بد هم زمان در رابطه وجود دارند .در موقعیت سیال مدرن ،روابط
شاید شایع ترین نمونه ناهمخوانی ،تناقض و چندگانگی اند(باومن.)15:1387،
ویلیام گود 6نیز با مطرح کردن ایده انقالب جهانی در الگوهای خانواده ،گستره تاثیرات
مدرنیزاسیون در سطوح مختلف فردی و اجتماعی و زمان ازدواج را تحت تاثیر قرار می دهد .مک
دونالد 7نیز در قالب نظریه نوسازی بازاندیشانه خود معتقد است که اگر چه فرایند نوسازی ،آزادی
و استقالل بیشتری را برای افراد به ارمغان آورده اما آن ها را با عدم اطمینان بیشتری نسبت به آینده
مواجه ساخته است ،بنابراین تا موقعی که افراد شغل دائم و با ثبات و توانایی بر عهده گرفتن
مسئولیت خانواده را نداشته باشند ،ازدواج نمی کنند و تشکیل خانواده نخواهند داد .روث دیکسون
نیز در بحث از الگوها و مسائل ازدواج بر اهمیت ساختار اجتماعی و تغییرات آن تاکید می کند و
در این خصوص به سه متغیر کلیدی تاثیر گذار بر ازدواج یعنی :
الف -دسترسی :قابلیت دسترسی به همسر آینده با توجه به توازن نسبت جنسی در سنین
ازدواج و الگوهای انتخاب همسر
ب -امکان :امکان پذیری ازدواج با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی
پ -تمایل :مطلوبیت ازدواج با توجه به هنجارها و فشارهای اجتماعی و انگیزه های فردی ،اشاره
می کند( .یاری نسب و همکاران)1394 ،
در زمینه انتقال و تغییرات ازدواج ،مورگان ) 1992( 8تغییر ماهیت ازدواج را در قالب تغییر از مدل
نهادی به مدل رابطه ای /معاشرتی مورد بررسی قرار می دهد .استون )1979( 9نیز در این خصوص
6

William Good
McDonald
8 morgan, P.
9 stone, L.
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معتقد است که افزایش آغازین ازدواج های رابطه ای /معاشرتی در میان طبقات اجتماعی باال و
متوسط جامعه دیده می شود ،همچنین این افزایش با افزایش فرد گرایی و آزادی فردی در انتخاب
همسر همراه بوده است .بر این اساس با تغییر مدل و الگوی ازدواج ،تغییرات زیادی در حوزه
ازدواج ،مبنا و ماهیت آن ایجاد می شود .در مقایسه دو مدل نهادی و ارتباطی می توان تفاوت های
زیر را مش اهده کرد .در ازدواج به عنوان یک نهاد ویژگی های زیر وجود دارد :آزادی کمتر در
انتخاب همسر ،تاثیر پذیری ازدواج از الزامات شدید اجتماعی و خویشاوندی ،تاکید بر ابعاد
اقتصادی ازدواج مانند مالکیت و تقسیم کار جنسیتی ،اهمیت بعد عمومی ازدواج ،ازدواج به عنوان
مجموعه ا ی از روابط وشبکه های اجتماعی ،نابرابری نسبی در درون ازدواج و پدر ساالری ،تاکید
کمتر بر تمایالت جنسی متقابل و دو طرفه و اهمیت رابطه جنسی برای تولید مثل و حاملگی.
از سویی دیگر در ازدواج به عنوان یک رابطه ویژگی های زیر دیده می شود :آزادی بیشتر در
انتخاب همسر  ،جدایی نسبی ازدواج از الزامات شدید اجتماعی و خویشاوندی ،تاکید بر ابعاد
عاطفی و بین فردی ازدواج ،اهمیت بعد خصوصی ازدواج ،ازدواج به عنوان مبنای بزرگسال قلمداد
شدن فرد ،برابری نسبی در درون ازدواج و همراهی ،اهمیت بعد خصوصی ازدواج ،تاکید مثبت بر
تمایالت جنسی م تقابل ،اهمیت مسائل جنسی به عنوان نمادی از مسائل زندگی زناشویی(.احمدی،
براری و اسماعیلی)1390 ،
علی رغم اهمیت رویکرد نوسازی در تبیین تحوالت ازدواج و خانواده مطالعات مختلف به ویژه در
جوامع آسیایی نشان می دهد که چارچوب نوسازی و تغییرات ساختاری مرتبط با آن برای درک و
تبیین فرایند ازدواج کافی نیست و در این زمینه بایستی نقش عوامل ارزشی و فرهنگی را نیز در نظر
گرفت .تئوری های بارویکرد ارزشی فرهنگی بر تغییرات فرهنگی و ارزشی جامعه و ماهیت نو و
ابداعی بودن ایده ها و نگرش ها تاکید دارند .در چارچوب این تئوری و برای تبیین تحوالت
جمعیتی از جمله ازدواج و خانواده ،کالدول  )1982( 10بر گسترش ایده ها و ارزش های غربی در
سایر جوامع ،لهستاق 11بر تغییر نظامی معنایی و افزایش فردگرایی سکوالر در کشورهای اروپایی
غربی ،منچ و همکاران 12بر تغییرات سریع در نظام های ارزشی جوامع آسیایی ،کاسترلین 13بر
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نوآوری رفتاری ،تغییر ایده ها و دینامیک اجتماعی اشاعه ،تورنتون 14بر آرمانگرایی توسعه تاکید
داشته اند( .قیداری. )15:1396،
نظریه های مربوط به تحقیق در جدول شماره  1آمده اند.
جدول (شماره )1-نظریات
نظریه

نظریه پرداز

دیدگاه نظری

مفاهیم

عشق سیال

زیگمونت باومن

پست مدرن

سست شدن پیوندهای زناشویی

آنتونی گیدنز

مدرن

تزلزل و قابل فسخ بودن روابط
ناهمخوانی و تناقض روابط
جهانی شدن ،فردیت و تغییر
شکل خانواده

بازاندیشی مدرن
گسترش فردگرایی
ریسک
تغییر انتظارات نقش
دموکراسی احساسات

گذار جمعیتی دوم :تضعیف
هنجاری،

سکوالریزاسیون

آنتونی گیدنز

مدرن

و

تضعیف کنترل هنجاری افزایش استقالل اقتصادی زنان
افزایش سن ازدواج
خودمختاری فردی در زمینه های اخالقی ،مذهبی و سیاسی

فناوری های مدرن

و خود تحقق بخشی
نوگرایی باز اندیشانه و جامعه

اولریش بک

مدرن

مخاطره آمیز

خطرپذیری.آزادی پرمخاطره
نوگرایی بازاندیشانه
فردگرایی عاطفی
مطالبات حقوق زنان

مدرنیزاسیون

ویلیام گود

مدرن

انقالب جهانی در الگوی خانواده
فرد محوری
تغییر کارکردخانواده
شهرنشینی و صنعتی شدن

مطالعات در زمینه جامعه شناسی خانواده حکایت از تغییرات گسترده ای در این حوزه در طی نیم
قرن اخیر در سراسر جهان دارد .گسترش رابطه جنسی پیش از ازدواج ،محصول « انقالب جنسی»
در اواخر دهه  1960میالدی در جوامع غربی است(.لگاکاس .)2009،روزگاری در چند دهه پیش،
این مسأله حتی برای مردم کشورهای توسعه یافته نیز پدیده ای جدید محسوب می شد و طرفداران
کمتری داشت اما به تدریج این تغییرات ارزشی ،صورتی وسیعتر و فراگیرتر پیدا کردند.
هاردینگ و جابکس( )203نشان داده اند که در سال  1969بیش از  75درصد آمریکاییان اعتقاد
Thoronton, a.
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داشتند که ر ابطه جنسی پیش از ازدواج ،امری« زشت و مذموم» است .اما تنها چند سال بعد،
دیدگاه غالب نسبت به این گونه روابط در آمریکا ،تغییرات فاحشی پیدا کرد .به طوری که تنها
 33درصد آمریکاییان در دهه  1980اعتقاد داشتند که رابطه جنسی پیش از ازدواج ناپسند است و
باید از آن پ رهیز نمود و این در حالی است که در جامعه امروز آمریکا تقریبا همه جوانان ،رابطه
جنسی پیش از ازدواج را تجربه می کنند(.رگنر و آکر.)2011،
اما این تغییرات به آمریکا محدود نشد و به کشورهای اروپایی و بعد از آن به تدریج به سایر نقاط
جهان در اشکال مختلف اشاعه یافت .در آمریکای شمالی و اروپا ،شیوع «رابطه جنسی پیش از
ازدواج» با « افزایش سن ازدواج» ارتباط مستقیمی دارد( ولینگ و دیگران .)2006 ،در سال های
اخیر در این کشورها نه تنها سن ازدواج « 15افزایش» یافته که میزان ازدواج 16هم نسبته به یک دهه
قبل « کاهش» چشمگیری داشته است(لی.)2010،
امروزه جوانان در این کشورها«،کمتر» و «دیرتر» ازدواج می کنند .این تغییرات ،گویای آن است
که در چند دهه اخیر ،واقغه ای مهم در این جوامع روی داده است .به تدریج رابطه جنسی پیش از
ازدواج و تداوم آن ،منجر به پیدایش گونه های جدیدی از خانواده در این کشورها گردیده که از
« همبالینی » 17می توان به عنوان یکی از مهم ترین آنها در غرب نام برد .خانواده ای جدید که به
سرعت در حال افزایش است.امروزه  30درصد جوانان انگلیسی هم بالینی را بر ازدواج مقدم می
دانند( بارلو و دیگران .)2006،و این در حالی است که کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا ،هم
بالینی را به ازدواج ترجیح می دهند( ویک.)2009،
جیا یو و همکارش در چین با بررسی خود به این نتیجه رسیدند که همباشی در چین در سال های
بعد از  1970همسو با دیگر کشورهای غربی افزایش پیدا کرده است .آ نها با تحلیل تعیین کنند
ههای همباشی در چین بر روی داد ه های پیمایش ملی که در سا لهای  2010و  2012جمع
آوری شده بود دریافتند همباشی بین مردان تحصیل کرده و مردان و زنان طبقات باال رواج
بیشتری پیدا کرده است .به عالوه دریافتند که مدرنیزاسیون و شهرنشینی در چین از عواملی پدید
آورنده همباشی و تغییر شکل خانواده است)یو جی)607-28: 2015،
همچنین در مطالعه رودز و همکاران( )2009آسودگی و عقالنیت اقتصادی و نیازهای مالی در
گروهی به نام“ آسودگی ”قرار گرفت .در این مطالعه عوامل دیگری به عنوان عوامل فشار در
15
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نظر گرفته شده است .این عوامل به مسائل مربوط به مسکن و خانواده مربوط می شود .همچنین
نتایج نشان می دهد که مسائل مربوط به همباشی در بین طبقات مختلف اجتماعی متفاوت است،
مثال افراد طبقه کارگر و متوسط ،مسکن را عامل اصلی همباشی می دانند و عوامل مربوط به محل
اقامت و نیاز به سرپناه باعث شده است که بسیاری از آ نها محل زندگی خود را به صورت
اشتراکی انتخاب کنند .مسکن اشتراکی یکی از دالیلی است که طبقه کارگر و متوسط را به
همخانه شدن و همباشی سوق می دهد .آسودگی نیز از دالیلی بود که افراد برای همباشی
برشمردند( .ساسلر و میلر )482-506: 2011،
تحقیق دیگری که در آمریکا صورت گرفته است درآمد کمتر و آموزش کمتر را از دالیل روی
آوردن به همباشی می داند ،از طرفی افرادی که از لحاظ اقتصادی برخوردارترند به ازدواج
رسمی تمایل بیشتری دارند) اوپنهایمر )127-49: 2003،اوپنهایمر همچنین نتیجه میگیرد که
همباشی هایی منجر به ازدواج می شوند که همبا شها وضعیت اقتصادی بهتری دارند).همان (
همباشی می تواند به عنوان یکی از راه های افزایش ثروت به شمار آید .زنان در زندگی همباشی
بیشتر به اقتصاد خانواده کمک می کنند و احتمال خروج آ نها از نیروی کار کمتر
است(آوالر )315-27: 2005،بنابراین سرمایه گذاری مشترک و کاهش هزینه ها به صورت
اشتراک در خانه می تواند از عوامل گرایش به همباشی باشد.
جکسون ( ) 2011مطالعه ای در این طمینه انجام داده اند که در پایان به این نتایج دست یافتند:
داشتن باورهای مذهبی و ایده آل های سنتی ،اعتقاد به مضر بودن همخانگی ،آسیب دیدن شرکا و
آبرومند نبودن برای طرفین ،عدم تأیید رابطه جنسی پیش از ازدواج و متعهدانه نداشتن رابطه هایی
به جز ازدواج از عواملی بودند که باعث عدم گرایش به ازدواج سفید می باشند.
ادین و همکاران( ) 2004در مطالعه ی خود عوامل زیر را دلیل گرایش به ازدواج سفید عنوان کرده
اند:
ذخیره کردن پول،زمان با هم بودن،افزایش صمیمیتبدون ازدواج،جدایی بدون دردسر و ازدواج
آزمایشی.
فرنچ و همکاران( )2014بر روی  9835جوان آمریکایی مطالعات خود را انجام دادند .نتایج حاصل
ازین مطالعات به شرح زیر می باشد:خصوصیات شخصی مانند زیبایی و جذابیت،آراستگی ظاهری
نمی توانند پیش بینی کننده های معنی دار انتخاب هم خانگی از سوی افراد باشند .در این مطالعه
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بیش از نیمی از مشلرکت کنندگان اعالم کردند که نسبت به انگیزه اصلی خود برای هم خانگی
مطمئن نیستند و شکل گیری آن را یک فرآیند تدریجی دانستند.
کریستوف شیمل و زنگ وو(  ) 2010در پژوهشی باعنوان هم خانگی و تعامل اجتماعی ،نشان
دادند که هم خانه ها در مقایسه با ازد واج کرده ها ،تعامالت اجتماعی کمتری ندارند و بیشتر شبیه
ازدواج کرده ها هستند تا مجردها.
«هم خانگی ،ازدواج  ،تک همسری جنسی» عنوان مقاله است که توسط مگان کلین هاتوریک،در
دانشگاه پنسیلوانا در سال  2006به نگارش درآمده است .این مطالعه میزان انحصار جنسیتی و
محدود یت فعالیت های جنسیتی را بررسی می کند.تعدد شرکای جنسی در میان افراد ساکن در
زاغه های مناطق فقیرنشین نایروبی از مهمترین عامل گسترش ویروس اچ آی وی در شهروندان و
فقرا است و شایعترین آنها است .در کشورهای زیر صحرای آفریقا ،انتقال عمدتا از طریق روابط
جنسی می باشد  .در این مناطق ازدواج و همپیمانی اغلب به آسانی نیست و هم خانگی های متعدد
خطر ابتال به عفونت اچ آی وی را باال می برد.
تأثیرات ازدواج ،هم خانگی و روابط دوستانه برفعالیت بدنی در آلمان در یک دوره  19ساله که
توسط اینگمار راپ در سال  2013به نگارش درآمده است .علیرغم افزایش تعداد روابط عاشقانه
غیر ازدواج در کشورهای توسعه یافته ،در مورد تاثیرات آنها در رفتارهای مرتبط با سالمت بسیار
کم کار شده است .در این مقاله ،تأثیر وضعیت ارتباط (تک ،دوستی ،همسر بودن یا ازدواج) بر
فعالیت بدنی مورد بررسی قرار گرفت .در این کار سه مولفه مورد بررسی قرار گرفت :کنترل
اجتماعی،حمایت توسط شریک و محدودیت زمانی.یک نمونه تصادفی از افرادی که در آلمان
زندگی می کنند انتخاب شد که میزان سالمت در زوج های متاهل بیشترین سالمت و کمترین
مقدار مربوط به زوج های دوست هستند .به نظر می رسد که مقدار زمان اختیاری برای توضیح
اثرات رابطه بر روی مقدار کمی اهمیت دارد.
اچ اولسون( ) 1391در رابطه با ازدواج سفید بیان میکند که افرادی که قبل از ازدواج هم خانه بوده
اند نسبت به افرادی که این سابقه را ندارند بیشتر در معرض خطر تعارضات و از هم گسیختگی
زناشویی قرار دارند.از بر خی جهات زندگی کردن با یکدیگر همانند یک ارتباط کامل در ازدواج
است اما با یکدیگر زندگی کردن نه یک ازدواج است و نه یک آمادگی خوب برای ازدواج.
جولیو و رزیا ( ) 2007پژوهشی با عنوان وابستگی های خانوادگی بین نسلی و توزیع هم خانگی در
ایتالیا ،بر این نکته تأکید کرد ه اند که در توزیع میزان هم خانگی ،تأثیر نسل های قدیمی بسیار مهم
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تر از گروه همساالن است .عالوه بر این ،در این مطالعه مشخص شده است که سطح تحصیالت
پدر و ساختار خانوادگی ،بر احتمال پذیرفتن رفتارهای نوآورانه با وجود کنترل بسیاریاز عامل های
مهم ،تأثیر می گذارد.
متیسیاک() 2009در مقاله ای با عنوان آیا واقعا لهستان در برابر گسترش هم خانگی ایمن است ،بر
این نکته تأکید کرده است که لهستان در برابر گسترش هم خانگی ،ایمن نیست و سطح باالیی از
این پدیده در میان افراد تحصیلکرده در اروپا وجود دارد.در این پژوهش این نکته مطرح شده
است که در سال های اخیر ،افراد دارای تحصیالت متوسطه و دانشگاهی ،بیشتر متمایل یه ورود به
این نوع رابطه هستند.
آزاد ارمکی و شریفی ساعی ( )1390در پژوهشی نشان داده اند که ،با مشکل شدن ازدواج و
بسته شدن راه های مشروع برقراری رابطه جنسی ،الگوهای رفتاری غیر مشروع و آنومیک در
جامعه گسترش یافته است؛ الگوهایی از رابطه که فرد به دنبال یافتن راه هایی جدید برای ارضای
نیازهای خویش است .به گفته آن ها  ،افزایش سطح تحصیالت در سال های اخیر و ورود
دختران به عرصه های اجتماعی (انشگاه و محیط کار ) ،به تدریج  ،ارتباط دختر و پسر را ساده و
هم چنین فناوری های ارتباطی جدید (تلفن همراه و چت) این ارتباط را پنهان کرده است .
امروزه ،جوانان ایرانی از محدودیت های فضاهای عمومی پرهیز می کنند .فنّاوری در این میان
نقش عمده ای دارد؛ تلفن همراه و چت روم های اینترنتی ارتباط اجتماعی را در همه جا ممکن
کرده است .شکل گیری ارتباط هایی که در بسیاری از موارد به شکل تمایالت جنسی تغییر
سطح داده است.در تبیین جامعه شناختی چرایی پیدایش روابط هم خانگی ،به عواملی نظیر
تغییرات اقتصادی،ورود سرمایه داری و پیدایش ناامنی شغلی ،تغییرات فرهنگی،لیبرالیسم اخالقی و
باز اندیشی سنت  ،گمنامی شهری و پیدایش روابط مقطعی اشاره شده است.
نتایج گزارش وزارت بهداشت(  )1386نشان می دهد که حدود  20درصد پسران و کم تر از 10
درصد دختران تا 20سالگی رابطه جنسی را تجربه می کنند و حال آن که بیش از 30درصد
پسران تا  25سالگی رابطه جنسی پیش از ازدواج داشته اند.
فرهاد نصرتی نژاد و گیتی بهرامی( ) 1396در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که سیاست
های نئولیبرالی در سا لهای اخیر باعث تغییر در ساختار خانواده شده است .به طور مثال زنان
برای تامین مالی نیاز به کار خارج از خانه دارند ،فقدان امنیت اقتصادی و بیکاری از موانع ازدواج
است و کاالیی شدن اموری مانند آموزش و اوقات فراغت ،نهادهایی را به وجود آورده است که
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کارکرد آ نها را قبال خانواده در جامعه برعهده داشته است .در سطح میانه ،عواملی در درون
خانواده مانع شکل گیری ازدوا جهای رسمی در دوران نوین شده است .ساختار نابرابر در محیط
خانواده و تبعیض علیه زنان در قوانین ازدواج ،محیط استرس زای خانواد ه های کنونی ،عدم
اطمینان از ایجاد روابط پایدار در دنیای سیال امروزی شکل گیری ازدواج را با مشکل روبر
وکرده است .
در سطح خرد ،افراد با انتخاب های عقالنی خود  ،اشکال همباشی را بر ازدواج ترجیح می دهند .
عقالنیت اقتصادی ،آسودگی در برقراری رابطه ها و همچنین اتمام رابطه ها ،انباشت ثروت از
طریق سرمایه گذاری مشترک و استفاده از مسکن مشترک از دالیل روی آوردن به همباشی
است .نتایج تحقیقات نشان می دهد در جمعیتهای متفاوت دالیل متفاوتی برای همباشی وجود
دارد .برای مثال در طبقات پایین نیازهای اقتصادی و در طبقات باال گذراندن وقت تعیین کننده
می باشد .
«هم خانگی؛ پیدایش شکل های جدید خانواده در تهران » توسط تقی آزاد ارمکی ،محمدحسین
شریفی ساعی ،مریم ایثاری ،سحر طالبی در سال  1391به نگارش درآمده است.
هدف این تحقیق کیفی ،پاسخ به این سؤال بوده است که سوژه های فعال در این روابط ،چه
معنایی برای کنش خود قائل اند وهمچنین چه شرایط بسترساز اجتماعی ،در بروز و ظهور این
روابط در ایران نقش داشته است .در این تحقیق ،با  21نفر از پسران و دخترانی که روابط هم
خانگی را تجربه کرده اند مصاحبه شده است  .یافته های پژوهش نشان می دهد که هم خانگی
محصول فرایند تجدد ایرانی و گسترش جهانی شدن و ورود آن به ایران است؛ فرایندهایی که
ابتدا با تغییر اوضاع اقتصادی و فرهنگی نظام ارزشی جامعه ،به تدریج ،تغییرات اجتماعی متفاوتی
را در داخل کشور پدید می آورند .نتیجه این تغییرات اجتماعی  ،که خود برآمده از تحوالت
اقتصادی و فرهنگی سال های اخیر است ،پیدایش الگوهای هم خانگی در میان برخی از جوانان
کشور بوده است.
اتاقی با در باز :پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران توسط کامیل احمدی در سال 1397
به نگارش درآمده است .این پژوهش در سال  1397در کالنشهر تهران ،مشهد و اصفهان با تأکید
بر روش کیفی زمینه یابی انجام شده است.
یافته های پژوهش حاکی از آن است عوامل محیطی(شرایط اقتصادی ،ساختار اجتماعی،
چارچوب قانونی و رسمی) ،عواملمداخله گر(شرایط خانوادگی ،کمرنگ شدن نظارت ،زیست
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در مهاجرت) و عوامل زمینه ای (تجربۀ رابطه و جهان بینی فردی) عوامل مؤثر در ازدواج سفید
هستند .پدیدۀ محوری در این پژوهش ،به وجود آمدن تغییرات ارزشی و هنجاری در سبک
زندگی افراد و کنش راهبری آنان و تعدد و ناپایداری در روابط بود.همچنین رنگ باختن کلیشه
های جنسیتی ،آزادی انتخاب ،بی میلی به ازدواج رسمی ،طرد اجتماعی و نبود حمایت و ترس از
پیگرد از مهمترین پیامدهای ازدواج سفید در ایران شناسایی شدند.
پژوهشی با عنوان « کالن شهر تهران و ظهور نشانه های الگوی تازه ای از روابط زن و مرد؛ مطالعه
زمینه ها،فرآیند و پیامدهای هم خانگی»که در سال  1394توسط مسعود گلچین و سعید صفری به
نگارش درآمده است .این پژوهش با استفاده از تکنیک «مصاحبه عمیق و آزاد» در چارچوب
روش «نظریه زمینه ای» داده های الزم از  16زوج هم خانه گردآوری شده اند.
پس از تحلیل یافته های پژوهش ،مقوله های « تقلیل کارکرد و اهمیت خانواده» «،مهاجرت» ،و
تهران شهر بی نظارت» به عنوان شرایط زمینه ای « ،دید منفی به ازدواج مرسوم» «،باورهای
فمنیستی» و « اعتقاد نداشتن و پایبند نبودن به ارزش های دینی جامعه» به عنوان شرایط علی
«درگیری در فرآیند عاشقانه» و « آشنایی با هم خانگی» به عنوان شرایط میانجی«،هم خانگی ،رابطه
برابر»« ،هم خانگی،رابطه با پایان باز»«،تجربه رضایت بخش از این سبک زندگی»«،موانع داخلی
رابطه»و«محدودیت های خارجی ر ابطه» به عنوان تعامالت «،تحمل ضرر و زیان ناشی از پایان
رابطه» و « اقدام به ازدواج و یا قول به ازدواج جهت برطرف کردن موانع خارجی» ،به عنوان
پیامدهای این سبک زندگی تعیین شدند .مفهوم « هم خانگی ،رابطه کم دوام ناشی از تضاد ارزش
های مدرن و سنتی در بستر کالن شهر تهران» به عنوان مقوله هسته برگزیده شده است.
پژوهشی با عنوان خانواده در بستر پژوهش؛ رویکردی تفسیری بر هم باشی (ازدواج سفید) (1395
) توسط فرزانه فرامرزی به نگارش درآمده است .این پژوهش با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی با
 20نفر از جوانانی که تجربه زیست مشترک با هم جنس را خارج از روابط رسمی داشته اند
مصاحبه صورت گرفته است و نتایج این تحقیق نشان داد که مقوله اصلی و محوری در این شکل
از زندگی «حق انتخاب» می باشد که بر اساس آن انتخاب عقالنی ،آزادی های فردی و فرصت
شناسایی موقعیت ها سبب می شود کنشگران به این شکل از روابط روی بیاورند.
تم های اصلی در این مقوله شامل توافق بر شکل ،اصول و میزان رابطه ،رهایی درصورت عدم
تمایل به ادامه رابطه ،گسترش فردیت و تاکید بر آزادی های فردی و فرصت در شناسایی موقعیت
های بهتر بوده است .عالوه بر این یافته ها نشان می دهد که بیکاری و مشکالت اقتصادی ،فشار
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اجتماعی و تحمیل مسئولیت های جنسیتی ،ترس از تغییر رفتار شریک پس از ازدواج ،داغ ننگ و
طرد اجتماعی ناشی از جدایی و ترس از عادی شدن روابط از مهم ترین عوامل اثر گذار در وقوع
این پدیده است.
عالوه بر این ،نتایج این پژوهش به ما نشان می دهد که برابری در تقسیم کار ،تغییر نگاه به نیاز
جنسی و تجربه گرایی فردی از زمینه های اثرگذار بر شکل گیری عقالنیت انتخاب با هم بودگی
است .این شکل از روابط پیامدهای حقوقی  ،ارتباطی و فردی را برای کنشگران در پی داشته
است .همچنین یافته ها نشان می دهد که هم خانگی صورت های متفاوتی داشته و با هدف های
گوناگونی شکل می گیرد.
قدسی و بیات( ) 1393در مقاله ای با عنوان ازدواج سفید :درد یا درمان ،به مطالعه میدانی زوج های
تشکیل دهنده ازدواج سفید پرداخته اند .افراد مورد مصاحبه در دارا بودن تحصیالت دانشگاهی،
مشترک بودند .فقدان پذیرش اجتماعی و ضعیف بودن پیوندهای اجتماعی این افراد ،از دیگر یافته
های این پژوهش است.
روش شناسی
این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی وضعیت ازدواج سفید و زمینه ها و بسترهای آن در میان زنان
و مردان شهر تهران صورت گرفته است .این پژوهش با رویکرد تفسیرگرایی و روش کیفی در
چارچوب نظریه مبنایی و با تکنیک مصاحبه عمیق در بین  16زوج که در این نوع رابطه حضور
دارند انجام گرفته است .این افراد در رده سن  20تا  45سال و مدت رابطه این افراد از سه ماه تا پنج
سال بوده است.
برای انتخاب نمونه مد نظر در این پژوهش ،از روش نمونه گیری هدفمند که با تحقیقات کیفی
سنخیت بیشتری دارد ،استفاده شده است(پاتن.(2002 ،18
بر اساس مصاحبه های انجام شده مقوالت اصلی و فرعیاستخراج شده به شرح زیر هستند:

Patton
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جدول ( شماره )2مفاهیم و مقوالت استخراج شده از مصاحبه ها
مقوله

مفاهیم

بی رغبتی جوانان به ازدواج

عدم برگزاری مراسمات مرسوم و هزینه های سرسام آور آن
خرج مشترک ،صرفه جویی در هزینه ها
پایان باز رابطه ،نظر منفی به ازدواج موقت

عدم نظارت خانواده بر روابط فرزندان یا طرد

واگذاری فرزندان به حال خود

آنان

احساس تنهایی درغربت
طرد توسط خانواده بعد از طالق

تضعیف نظارت اجتماعی

سهولت تهیه مسکن در کالن شهرها
عدم تجسس همسایگان در زندگی شخصی

کمبودها و نیازهای عاطفی

روابط آسیب پذیر فرد با خانواده
روابط متزلزل پدر و مادر
عدم توجه کافی به فرزندان
جاذبه محبت های فراخانواده

تسهیل روابط دختر و پسر در کالن شهرها

رویایرویی با تجربیات همخانگی موفق
آشنایی برای ازدواج
ترس از شناخته شدن در شهرهای کوچک و برچسپ زنی

کیفیت تعامالت و روابط زوجین

خشونت همسر.محرومیت جنسی و عاطفی .عدم تامین نیازهای مالی.
اختالفات زناشویی(فرهنگی،اجتماعی).

تصمیمات عاطفی و هیجانی

هیجان زدگی ،عادت و انطباق ،وصال به معشوق ،ریسک پذیری ،آزمودن
رابطه
استرس و اضطراب
روی آوردن به مواد مخدر و خودکشی
سقط جنین
دوگانگی

استقالل عاطفی و مالی در زنان

تحصیل زنان در مقاطع باال
ایجاد اشتغال بیشتر برای زنان نسبت به گذشته
استقالل مالی
باال رفتن اعتماد به نفس در زنان در پی استقالل مالی

خود اظهاری

فردگرایی .رهایی از هنجارهای غالب،سنت شکنی

الگو برداری از فرهنگ و روابط غربی

شبکه های مجازی (اینستا و فیس بوک)
شبکه های ماهواره ای
گسترش روابط آزاد جنسی
تضعیف اعتقادات دینی و اخالقی

پنهانکاری و دروغ

واکنش منفی والدین نسبت به این نوع روابط
واکنش منفی جامعه به این نوع روابط
طرد فرد توسط خانواده و جامعه

باال رفتن سن تجرد زنان

تمایل مردان به ازدواج با زنان کوچکتر از خود( گاها کودک همسری)
بیکاری مردان در سن ازدواج
افزایش زنان در سن ازدواج نسبت به مردان
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یافته ها
الف -استقالل عاطفی و مالی در زنان
تحصیالت باال واستقالل مالی زنان زمینه ساز پیشرفت آنان و حضور پررنگ تر در جامعه و به تبع
آن اعتماد به نفس باال در آنان می شود .دیگر به مانند گذشته زنان زیر علم مردساالری نرفته و بی
چون و چرا قوانین سخت و آمرانه مردان را نمی پذیرد .حال این مرد می تواند پدر یا برادر و یا
همسر زن باشد .زمانی که زنان از نظر مالی وابسته به خانواده نباشند راحت تر می توانند دربرابر
ازدواج های سنتی و اجباری مقاومت کنند زیرا در صورت رانده شدن از طرف خانواده می توانند
گلیم خود را از آب بیرون بکشند و مستقل زندگی کنند .چه بسیار دخترانی که به دلیل عدم
استقالل مالی تن به ازدواج های اجباری داده اند.
شاید تحصیالت تنها معیار نباشه اما به نظرم عالوه بر اینکه زمینه اشتغال رو فراهم می کنه دید
فکری آدم رو هم عوض می کنه (.تحصیل زنان در مقاطع باال)
االن دیگه مثل قدیما نیست که با بدبختی بشه کار پیدا کردو به زنا کار ندن همه موقعیتای شغلی
برای مردا باشه .اتفاقا با توجه به تعداد کارمندای زن هر شرکت یا اداره ای میشه گفت زنای شاغل
بیشتر هستن (.ایجاد اشتغال بیشتر برای زنان نسبت به گذشته)
تو خونه خیلی با خانوادم مشکل داشتم اما چون نه کار داشتم نه درآمد که بخوام مستقل شم مجبور
بودم بسوزمو بسازم .اما همینکه کار پیدا کردمو تونستم مجردی زندگی کنم راهمو ازشون جدا
کردم (.استقالل مالی)
من همه چی دارم .خونه ماش ین کار دلیلی نداره بخاطر اینا برم شوهر کنم .فقط یکی رو میخام که
کنارش آرامش داشته باشم .دغدغه م مادیات نیس .با توجه به شرایطمم پیشنهادای خوبی داشتم.
اما ترجیحم این بود طرفم اخالق داشته باشه تا پول .تا وقتی خوب باشه با همیم .هروزی هم که
نشد میگیم به سالمت.ب هش وابسته مالی نیستم که برا موندنش دودوتا چارتا کنم (.باال رفتن اعتماد
به نفس در زنان در پی استقالل مالی)
ب -باال رفتن سن تجرد در زنان
دیگه کی ازدواج می کنه اونم تو این شرایط اقتصادی.االنم که دیگه مثل قدیم نیست دست و بال
آدم بسته باشه .رابطه ها خیلی راحت تر شده .وقتی بدون ازدواجم میشه همه نیازای آدم برطرف
بشه چرا خومونو درگیر ازدواج و مسئولیت کنیم (.عدم تمایل مردان به ازدواج)
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من اصال از کلمه صیغه بدم میاد .چندشم میشه چون بازم یه امتیازه برای مردا .اسم صیغه که میاد
یاد مردای هوسباز میفتم .کاله شرعی گذاشتن .اگه روزی بخوام درمورد رابطم توضیح بدم
ترجیح میدم بگم ازدواج سفید داشتم تا بگم صیغه شدم (.نظر منفی به ازدواج موقت(صیغه)
مردا تو هرسنی می تونن با دخترای سن پایین ازدواج کنن اما زنا شانس ازدواج با مردای کوچیکو
ندارن .یه مرد  40ساله میتونه با یه دختر  18- 17ساله تا یه دختر  40ساله ازدواج کنه .تفاوت سنی
اینجا معنی نداره .اما یه دختر  40ساله حتی نمیتونه با مرد  38-37ساله هم ازدواج کنه .و باید با
خواستگاری که حتما ازش بزرگتره ازدواج کنه .مگه چندتا از مردای باالی  40سال مجرد موندن
اگه هم باشن بازم میرن سراغ دخترای سن پایین(افزایش زنان در سن ازدواج نسبت به مردان)
من االن  43سالمه .کار درست درمون ندارم .هنوز نمیتونم یه خونه درست و درمون رهن کنم .چه
برسه بخوام خرج زن و زندگی هم بدم .از طرفی هم نیازهایی دارم .نمیتونم صبر کنم ده سال دیگه
وضعم خوب شد وارد رابطه باشم .که اونم با این شرایط اقتصادی که ما داریم بعیده بتونیم به جایی
برسیم که بشه زن و زندگی چرخوند (.بیکاری مردان در سن ازدواج)
من دوس دارم یه زمانی زن گرفتم سنش خیلی کمتر از خودم باشه .میخوام همه اولین ها رو تو
زندگی با من تجربه کنه .دوس ندارم مثل دخترای امروزی گرگ باشه .ترجیحم اینه با بچه مدرسه
ای ازدواج کنم که هنوز چشم و گوشش باز نشده .تمایل مردان به ازدواج با زنان کوچکتر از
خود( گاها کودک همسری)
پ -الگو برداری از فرهنگ و روابط غربی
تبلیغات شبکه های ماهواره ای ،عادی نشان دادن این نوع روابط در این شبکه ها و همینطور شبکه
های مجازی ،آشنایی های اینترنتی راه را برای افزایش این نوع روابط هموارتر نموده است.
من خودم بارها تو فضاهای مجازی با دوس پسرام آشنا شدم .اولش از یه چت معمولی شروع شد.
تبلیغ این مدل ازدواجم زیاد هست تو این شبکه ها .اصال شما بری کامنتای پستای پزشکی رو هم
بخونی باز ده دوازده نفری اظهار تمایل به داشتن این شکل روابط داشتن و شماره دادن (.شبکه
های مجازی (اینستا و فیس بوک)
چند سال پیش تو یه فیلم دیدم دختر پسره با هم همخونه شدن برام تعجب آور بود .میگفتم مگه
میشه .اما االن که خودمم همون کارو انجام دادم میگم بله که میشه .خیلی هم راضی ام از نوع
رابطم(شبکه های ماهواره ای)
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دوره زمونه عوض شده .االن میگن دهکده جهانی .قدیما نیست که از کل دنیا بی خبر بودیم .االن
دیگه باید همه جوره خودمونو با تغییرات جهانی وفق بدیم .مگه ما چیمون از کشورای اروپایی
کمتره .چرا اونا عش ق و حال کنن ما نکنیم .برا ما گناهه برا اونا نیست؟ وقتی اونا خیلی راحتن تو
روابطشون ما چرا نباشیم (.گسترش روابط آزاد جنسی)
•

کیفیت تعامالت زوجین

روابط نابهنجار و گاهی غیر انسانی زوجین با یکدیگر سبب دلسردی و انزجار افراد از ازدواج شده
و بدبینی نسبت بازدواج را در جامعه گسترش می دهد .افرادی هم که سابقه ازدواج های ناموفق و
خشونت را داشته اند تمایلی به ازدواج مجدد نخواهند داشت .در این روابط طرفین به مانند ازدواج
رسمی نیازهای عاطفی ،روحی و جنسی یکدیگر را برآورده میکنند .آنها معتقدند که این گونه
روابط با ازدواج به شکل رسمی تفاوتی ندارد و تنها تفاوت آنها ثبت نشدن و نانوشته بودن آن
است .بسیاری از این افراد از این روابط رضایت داشته و ارضای نیازهای یکدیگر را حق مسلم
طرفین می دانند
آدم نبود که.صبح تا شب بهونه می گرفت .با دلیل بی دلیل کتکم میزد.متنفرم کرد از هرچی مردو
ازدواجه .مگه دیوونم دوباره خودمو تو چاه بندازم(خشونت همسر)
عاطفه ای تو زندگی ما وجود نداشت .همسایمون معرفیش کرد .نمیدونستم به اصرار خانوادش
اومده خواستگاری.بعد چندسال دیگه نتونستم سردی و بی محبتیش رو تحمل کنم جدا شدم اما
االن با اینکه ازدواجم رسمی نیست تمام اون نامهربونی ها داره برام جبران میشه(محرومیت جنسی
و عاطفی)
از همون اولم گفتم کن با این مرد کنار نمیام .بهم نمیخوریم .این حتی تو حرف زدنم با ما فرق
داره به گوش کسی نرفت که نرفت .بعد جداییم دیگه زیربار حرفشون برا ازدواج مجدد نرفتم .از
شرایط االنمم راضی ام (.اختالفات زناشویی(فرهنگی،اجتماعی).
دروغ و پنهانکاری
•

زمانی که رفتاری در جامعه قبیح و ناپسند شمرده می شود .فرد برای فرار از توبیخ و تنبیه
خانوادگی و اجتماعی مجبور به کتمان واقعیت شده و برای سرپوش نهادن بر این نوع
رفتارها مجبور به دروغگویی و مخفی کاری می شود.

نمیتونیم که به همه بگیم وارد این جور رابطه شدیم.مجبوریم همش پنهونکاری کنیم.برا
پنهونکاری هم باید دروغ بگیم .یه دروغم که میگیم دیگه پشت بندش دروغه که میگیم .برادرام
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بفهمن سرمو گوش تا گوش میبرن .اصال من از دست همونا کارم به اینجا رسیده .اینقد بهم امرو
نهی کردن .خستم کردن .االن کابوسم فقط فهمیدن اوناست (.واکنش منفی والدین نسبت به این
نوع روابط)
حکم این نوع رابطه ها فک کنم سنگسار باشه .در هر صورت رابطه نامشروع حساب میشه .برا
همین باید کلی حواسمون باشه همسایه ها یا صاحبخونه بویی نبرن (.واکنش منفی جامعه به این نوع
روابط)
اگه از خیر کشتنم بگذرن حتما از خونه میندازنم بیرون.دیگه بعید میدونم جایی تو اون خونه داشته
باشم.باید دیگه قید همه چیو باید بزنم (.طرد فرد توسط خانواده و جامعه)
چون پنهانی اینکارو انجام دادم مدام باید دروغ بگم.دروغ پشت دروغ( دروغگویی و پنهان
کردن رابطه)
ت -عدم کنترل و نظارت خانواده
بی تفاوتی برخی والدین نسبت به فرزندانشان و روابط آنها گاهی چنان عواقبی در پی خواهد
داشت که دیگر قابل ترمیم نخواهند بود .احساس تنهایی فرد در خانواده و یا احساس بی ارزشی و
مهم نبودن باعث گرایش افراد به روابط بیرون از خانواده خواهد بود.
من بیست و سه سالمه .اما پول توجیبیم اندازه دخترعمه ده سالم نبود .ندار هم نیستیم .اما اولویت با
پسراس .اونا مردن تو جامعه هستن نباید جلو دوستاشون کم بیارن .اما مهم نیست من دلم بخاد
چیزی بخرم یا نه .برا همینم دوس داشتم مستقل باشم .وقتی هم محبتشون هم پولشون برا پسراشونه
چرا باید میموندم و بدبختی می کشیدم ( .عدم توجه عاطفی و مالی خانواده به فرزندان)
پدرو مادر من هیچ وقت جلسه اولیا مدرسه رو نمیومدن چه برسه به اینکه بخوان پیگیر روابط من
باشن .خیلی وقتا شب خونه نرفتم و فقط به گفتن خونه دوستم هستم اکتفا کردم ولی هیچ وقت
نگفتن کدوم دوستت .دوستت کیه( .عدم پیگیری و بی اعتنایی نسبت به روابط فرزندان)
خانوادم در جریان هستن .برادرم م قبل ازدواجش یه مدت با یه خانومی زندگی کرد .ولی به
ازدواج منتهی نشد .این موضوع برالی خانواده من پذیرفته شده هست (عادی بودن این نوع روابط
در خانواده)
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ث -تضعیف نظارت اجتماعی
زندگی در کالنشهرها راحتی و آزادی به دنبال دارد که سبب جذب جوانان از شهرهای کوچک
به این شهرها می شود .گمنامی و عدم نظارت اجتماعی مسیر را برای گسترش این نوع روابط
هموار تر می کند.
کسی از ما برای قرارداد خونه عقدنامه نخواست .پاشدیم رفتیم بنگاه چندتا خونه نشون دادن قولنامه
کردیم تموم شد .مشکلی برای اجاره کردن خونه نداشتیم همسایه ها هم کاری به کار ما ندارن.
همونطوری که ما کاری به کسی نداریم که کی هستن چیکار می کنن .هرکی سرش گرم زندگی
خودش(سهولت تهیه مسکن در کالن شهرها)
تو شهرستان بخوای خونه اجاره کنی صاحبخونه تا جد و آبادتو نشناسه که خونه نمیده .همسایه ها
هم آمار رفت و آمداتو دارن .سرشون تو ز ندگی آدمه .اینجا ما سه ساله داریم تو این خونه زندگی
می کنیم خدا رو شکر کسی کار به کارمون نداره (.عدم تجسس همسایگان در زندگی شخصی)
ج -خود اظهاری
تکذیب قوانین موردنظر اجتماع و خانواده به علت اینکه فرد مصاحبه شونده احساس می کند
خودش می تواند به تنهایی تصمیم بگیرد اما قواعد خانوادگی مانع از این عمل می شوند بنابراین
بجای تن سپاری به قواعد خانواده ترجیح بر ادامه سبک مورد نظر خودش را می دهد
من خودمم که تشخیص میدم و انتخاب می کنم چطور زندگی کنم .همونطور که پدرو مادرم
بدون توجه به من تصمیمشونو گرفتم .اونقدر بالغ هستم که خودم تصمیم بگیرم که چه جوری
میخوام زندگی کنم.این نوع زندگی انتخاب منه و ابایی از گفتنش ندارم(.فردگرایی)
تا کی باید برای دیگران زندگی کنیم.وای مردم چی میگن ،وای آبرومون رفت ،به کسی چه ربطی
داره مگه من به زندگی کسی کاری دارم.من دوس ندارم مثل بقیه باشم مثل بقیه زندگی کنم.
خسته شدم از تکرار.از تابع بودن(.رهایی از هنجارهای غالب )
چ-بی رغبتی جوانان به ازدواج
مشکالتی که ازدواج رسمی دارد نیروی دافعه جوانان و سوگیری آنان به سمت نیروی جاذبه
ازدواج غیر رسمی خواهد بود که این جذابیت ها می تواند راحتی و پایین بودن دردسرهای آن و
یا دسترسی آسان و ارزان برای رفع تمامی نیازهای آنان باشد.
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نه عروسی ای نه خرجی نه طالیی نه هیچ دنگ و فنگی .یه خونه رهن کردیم با هم چارتا تیکه
وسیله خریدیم راحت داریم زندگیمونو می کنیم(.عدم برگزاری مراسمات مرسوم و هزینه های
سرسام آور آن)
اینجوری همه هزینه ها رو دوشم نیست با همدیگه خرج می کنیم .مشخص نکردیم کی کدوم
هزینه رو بده اما با هم خرج می کنم(خرج مشترک)
قبل این رابطه هزینه اجاره خوردو خوراکم نمیذاشت که چیزی پس انداز کنم اما االن درآمدمو
برا خودم پس انداز می کنم(.صرفه جویی در هزینه ها)
هروقت بخوایم تمومش می کنیم .با یه خدافظی .بدون دوییدن تو رارو دادگاها .یا سکه دادن و
دردسرای دیگه(پایان باز رابطه)
از کلمه صیغه بدم میاد .منو یاد مردای کثیف میندازه .یه جور کاله شرعیه.با دو کلمه عربی خوندن
یعنی حروم حالل میشه؟ مسخره بازیا چیه(نظر منفی به ازدواج موقت)
عدم نظارت خانواده بر روابط فرزندان یا طرد آنان
پدرومادرم بچه که بودم جدا شدن.مجدد ازدواج کردن .من تازه سن بلوغم بود و نمیتونستم
باهاشون کنار بیام .مدام درگیری داشتیم .بخاطر همین رفتم پیش مادربزرگم .مادربزرگم که فوت
کرد سال اول دانشگاه ب ودم .دیگه برنگشتم خونه اونقد اصرار کردم که پدرم برام خونه جدا گرفت
بعدشم کال دیگه خبری از هم نگرفتیم (واگذاری فرزندان به حال خود)
تنها زندگی کردن اونم تو یه شهر درندشت واقعا سخته .حتی اگه بتونی از پس خودت بربیای
هزینه هاتو بدی اما از لحاظ احساسی و روحی دوس داری کسی کنارت باشه ( احساس تنهایی در
غربت)
خانوادم مخالف طالقم بودن.میگفتن آبرومون میره .میشی مطلقه.حرف پشتت زیاد میشه .راستم
گ فتن بعد طالق انگار شدم خار تو چشم همه .انگار قرار بود شوهر فامیال رو بدزدم .منم به بهونه
کار ازون شهر زدم بیرون(.طرد توسط خانواده بعد از طالق)
تسهیل روابط دختر و پسر در کالن شهرها
خیلی از دوستام بودن که خودشون یا دوستاشون همچین رابطه ای داشتنو راضی بودن(رویایرویی
با تجربیات همخانگی موفق)
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شاید ازش خوشم اومدو عقدش کردم.به نظرم این مدل آشنا شدن با همدیگه خیلی واقعی تر از
آشنایی هایی هست که اطرافیان تایید کنن یا دو ساعت باهاش بری کافه .اما اینجوری کل
اخالقش تو دستمه(.آشنایی برای ازدواج)
من توی شهر خودمون که هیچ وقت نمی تونستم وارد همچین رابطه ای بشم .باید حتما ازدواج می
کردم که بتونم با یه مرد وارد رابطه بشم .اگه یک درصد این کار رو میکردم و کسی متوجه میشد
انگ هرزگی بهم میزدن و باید خودم که هیچی خانوادمم ازون شهر جمع میکردن میرفتن( .ترس
از شناخته شدن در شهرهای کوچک و برچسپ زنی)
ح -تصمیم گیری عاطفی و هیجانی
دومین باره که دام این مدل رابطه رو تجربه می کنم .سری قبل وقتی رابطمون تموم شد گفتم
دیگه عمرا تکرارش کنم.اما نشد،نتونستم نیاز دارم به اینکه با کسی باشم(.عادت و انطباق)
دوس پسر داشتم .خیلی میخواستمش .اونم همینطور .چندبار اومد خاستگاری هزارتا ایراد گرفتن
خانوادم.سیاه سوخته س .درامدش کمه .مادرش موذیه خواهرش فالن .هر دفعه یه ایراد .گفتم فرار
کنیم گفت آبرو خانواده هامون میره .بعضی وقتا فک می کنم وقتی اون چیشنهاد رو دادم چقد بچه
و کودن بودم .خدا رو شکر که اون عاقل بودو این کارو نکرد.گفت درس بخونیم با هم یه شهر
دیگه قبول بشیم .کنکور دادیم جفتمون تهران قبول شدیم 2 .ساله اینجاییم .تا جاگیر بشم رفتم
خابگاه .مادرم که از جا و مکانم مطمعن شد برگشت شهرمون .یه ماه بعد با هم خونه رهن کردیم.
داریم با هم زندگی می کنیم .بدون آقا باالسرو سخت گیری و هزارتا دردسر دیگه .هردوتامونم
کار می کنیم با هم خرج می کنیم که فشار نیاد( .وصال به معشوق)
دوس داشتم تجربه ش کنم.توی این شهر امکانش هم برام مهیا بود.به تجربه ش می ارزید.دوس
داشتم بدونم چه جوریه .تا چیزی رو امتحان نکنی نمی تونی درکش کنی و دربارش قضاوت کنی.
( آزمودن رابطه)
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بحث ونتیجه گیری

ازدواج نوعی از رابطه بین زن و مرد می باشد که طی مراسمی قانونی بنیان یک خانواده را پایه
ریزی می کنند.این تعریف شاید تا چند دهه ی گذشته درجهان و در یکی دو دهه گذشته در ایران
تنها تعریفی بود که از ازدواج وجود داشت ،امروزه با توجه به گذار جوامع از سنت به مدرنیته با
اشکال جدیدی از هم زیستی روبه رو می شویم که تعاریف جدیدی از ازدواج را مطرح می
کنن د.ازدواج سفید الگوی جدیدی از این نوع است که با عناوینی چون ازدواج سیاه ،هم باشی،
هم خانگی ،هم بالینی و ....در جوامع امروزی ظهور پیدا کرده است.گونه ای از روابط میان زن و
مرد که در آن زوجین در قالب زن و شوهر با یکدیگر و در زیر سقف مشترک زندگی می کنند
بدون آنکه این رابطه ثبت شده باشد و جنبه قانونی داشته باشد .این مقاله سعی به بررسی پدیده
ازدواج سفید در جامعه ایرانی در شهر تهران پرداختیم .این پژوهش با رویکرد روش شناختی
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تفسیرگرایانه به روش نظریه زمینه ای با تکنیک مصاحبه عمیق به بررسی این موضوع در بین 16
زوج پرداخته است.
پس از پایان مصاحبه ها و رسیدن به اشباع نظری و سرانجام کدگذاری و تحلیل داده ها مقوله
های«کمبودها و نیازهای عاطفی»«،عدم نظارت خانواده بر روابط فرزندان و طرد آنان»«،تسهیل
روابط دختران و پسران در کالنشهر»«،باال رفتن سن تجرد در دختران»به عنوان مقوله
علی«،تصمیمات عاطفی و هیجانی»«،خود اظهاری» به عنوان راهبرد«،کیفیت تعامالت و روابط
زوجین»«،استقالل عاطفی و مالی زنان»«،الگوبرداری از فرهنگ غربی» به عنوان شرایط مداخله
گر «،بی رغبتی به ازدواج دائم»«،پنهان کاری و دروغ» به عنوان پیامدهای این نوع از زندگی تعیین
شدند .درپی مصاحبه های انجام شده در این پژوهش بیشتر مصاحبه شوندگان رضایت خود را از
این نوع رابطه عنوان کرده اند.که بیشتر موافقین را مردان تشکیل می دادند زیرا در این نوع روابط
تمامی هزینه بر عهده مرد نمی باشد ،پایان رابطه باز است و فرد بدون دردسرهای طالق می تواند
رابطه را به پایان برساند،تعهدی نداده است و آزادعملی بیشتری نسبت به ازدواج رسمی دارد.علت
نارضایتی زنان را نیزمی توان وابستگی های عاطفی و ضربه های روحی و از دست دادن تکیه گاه
را بعد از پایان این رابطه دانست .امروزه کشور ما در مرحله ای قرار گرفته است که بیشتر افراد
دچار سردرگمی بین سنت و مدرنیته هستند.گسست نسلی خود را به نمایش می گذارد و تعارض
بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ وارداتی غرب اوضاع را تشدید می کند .جوانانی که از آداب و
رسوم به قول خودشان دست و پاگیر خسته شده و هنجارشکنی و سنت گریزی را پیشه خود قرار
داده و به نوعی از کنترل و نظارت جامعه و خانواده خارج شده و نظر و افکار خودشان را در رأس
هرم تصمیمات خود در نظر می گیرند .فردگرایی بر منفعت طلبی شخصی سوژه استوار است .
سوژه ،حقوق خود را بر همه چیز مقدم می داند و بر استقالل فردی و آزادی شخصی تأکید می
کند بی تفاوتی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و ایجاد فاصله عاطفی بین اعضای خانواده نیز
در انتخاب زندگی به شکل هم باشی تأثیرگذار است حتی مسافرت رفتن اعضای خانواده نسبت
به گذشته تفاوت زیادی دارد و افراد ترجیح می دهند با دوستان و همساالن خود وقت بگذرانند
تا با خانواده خود؛ یعنی به نوعی افراد از خانواده های خود جدا می شوند این خالصه ای از
نظرات آزاد ارمکی ( )1390و امیدوار و دیگران( )1397در رابطه با ویژگی فردگرایی در این
افراد می باشد .دو شریک اغلب با تحصیالت دانشگاهی و تفکرات روشن فکرانه به بهانه تجربه
زندگی مجردی از خانه پدری بیرون آمده و بدون اینکه والدین را از ماجرا باخبر کنند به زندگی
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مشترک با یکدیگر روی آورده اند،احمدی()1397در شهرهای بزرگ محدودیت بیشتر است و
گاهی شدت این مر زبندی ها به حدی است که افراد به هر بهانه ای( تحصیل ،اشتغال و )...خود را
از بند آن رها کرده و حاضر به چنگ زدن به هر ریسمانی غیر از آن هستند.
دختر جوان شهرستانی که به دلیل سختگیری های بیش از حد خانواده و یا بالعکس نادیده گرفتن
جنس مونث با ورود به کالن شهر وارد رابطه های عاطفی غیررسمی می شود تا بتواند از تمامی
لحاظ مورد حمایت قرار بگیرد.این حمایت ها می تواند عاطفی ،مالی ،اقتصادی و  ....باشد این
مورد با نظرات فرامرزی()1395و جکسون( )2001تطابق دارد .در این مقوله اصلی ،مقوالت فرعی
زیر قرار میگیرند :احساس رضایت از رابطه ،توجه به نیازهای جنسی ،رضایت جنسی ،توجه به
گرایشهای احساسی ،ارزشمندی عشق ،گریز از تنهایی ،نیاز به همدلی ،کم شدن خشونت،
هدفمند شدن و لذتجویی .رسم و رسومات دست و پاگیر ،هزینه های اقتصادی باال ،چشم و هم
چشمی های پرخرج همه می تواند دالیل ورود مردان به این گونه از روابط باشد.با باال رفتن سن
ازدواج به خصوص دردختران تمایل آنان برای ورود به رابطه های غیررسمی و درکشور ما
غیرقانونی بیشتر شده است .افزایش آمار طالق و بیکاری جوانان را نسبت به ازدواج بی رغبت
نموده وبا توجه به شرایط اقتصادی کنونی دیگر انگیزه و تمایلی به ازدواج به شکل رسمی آن
وجود ندارد .از بین رفتن قبح این نوع روابط در کالنشهرها ،تبلیغات شبکه های ماهواره ای ،عادی
نشان دادن این نوع روابط در این شبکه ها و همینطور شبکه های مجازی ،آشنایی های اینترنتی راه
را برای افزایش این نوع روابط هموارتر نموده است این موضوع با یافته های گلچین و صفری
( )1395و یعقوبی و دیگران ( )1393تحت عنوان آشنایی از طریق دوستان ،رسانه ها) شبکه های
ماهواره ای ،شبکه های اجتماعی مجازی :اینستاگرام ،تلگرام و( ...تطابق دارد .برخی ازین افراد به
صورت پنهانی وارد این روابط شده اند و به نوعی خود را محکوم به مخفی کاری و دروغگویی
کرده اند.تعداد اندکی نیز اعالم کرده اند که والدینشان در جریان رابطه آنان قرار دارند و مخالفتی
با تصمیم آنها نداشته اند .امروزه دیگر به مانند گذشته انتخاب های فرزندان معطوف به والدین و
زیر نظر آنها نمیباشد .استقالل جوانان و همینطور نوجوانان بیشتر شده و آزادی عمل بیشتری
دارند .دیگر آداب و رسوم کارایی گذشته را ندارد و عرف جامعه تا حدودی زیر پا گذاشته شده
و نادیده گرفته می شود .شرایط زندگی در شهرهای بزرگ نیز شرایط پنهانکاری افراد را محیا
می کنند تا به دور از نظارت والدین و جامعه مخفیانه باب میل خود و آنگونه که خود می
خواهند زندگی کنند و دیگران) خانواده ،جامعه (در تصمیم گیریهای آنها نقشی نخواهند داشت
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.در این رابطه میتوان از عدم توجه به آداب و رسوم ،عدم توجه به عرف و جامعه ،بی توجهی
نسبت به نظر والدین ،پنهانکاری و آزادی در انتخاب نام برد .با توجه به مصاحبه های انجام شده و
مقوالت و مفاهیم به دست آمده علت های متفاوتی برای ورود جوانان به این نوع روابط وجود
دارد که بر این اساس باید راهکارهای متفاوت و اساسی برای این مسأله اندیشید که مهم ترین و
واضح ترین راهکار هموار کردن مسیر ازدواج جوانان از تمامی جوانب می باشد که خود زمینه
ساز هدایت جوانان به سمت ازدواج رسمی و روابط اخالقی می باشد.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات و راهکارهای زیر ارائه می شود:
▪

باال رفتن سن ازدواج و تجرد یکی از علل ورود به این نوع روابط می باشد در این رابطه
پیشنهاد می شود که دو لت و مسئولین در سطح کالن و خانواده در سطح خرد زمینه
ازدواج آسان را برای جوانان فراهم نموده و موانع بر سر راه ازدواج را از میان بردارند.

▪

بی توجهی والدین و رها کردن فرزندانشان که سبب دور شدن عاطفی فرزندان از آنان
شده و موجب تصمیم گیری های هیجانی از طرف آنها شده .والدین باید بتوانند روابط
خود را با فرزندانشان مدیریت کنند و روابط دوستانه ای با آنها برقرار کنند تا بتوانند در
جریان تصمیمات و انتخاب های آنها قرار بگیرند.

▪

کمبودها و نیازهای عاطفی که فرزندان در رابطه با والدین خود احساس می کنند و یا همسران
در روابط خ ود احساس می کنند .تمرکز روی این موضوع وگفت و گو در این رابطه و استفاده
از نظرات مشاورهای متخصص در این زمینه می تواند گره گشا باشد .
رابطه میان افراد یک خانواده به گونه ای صمیمانه باشد که افراد بتوانند تعامل و گفت و گو
داشته باشند و شخص مسائل و نیازهای خود را آزادانه بیان کند و از تجربیات خانواده و نظرات
آنها در مسیر درست استفاده کند .فضای همفکری محیا باشد
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