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چکیده
خانواده یکی از نهادهایی است که موجهای پی در پی تغییر نظیر افزایش نرخ طالق،
کاهش تمایل جوانان به ازدواج و فرزندآوری و پیدایش اشکال جدید زندگی خانوادگی از
مادران بدون همسر تا خانوادههای ترمیمی و زوجهایی که بدون ثبت رسمی ازدواج با هم
زندگی میکنند را تجربه کرده است .نهاد خانواده در ایران با توجه به ضرباهنگ کندتر و گاه
سریعتر برخی تغییرات بهطور کلی از این تحوالت به دور نبوده است .این تحقیق به واکاوی
انگیزه زوجهایی پرداخته که این نوع از همزیستی را تجربه کردهاند .این پژوهش به شیوه
کیفی انجام شده است .دادههای پژوهش با کاربرد دو روش نمونهگیری هدفمند و گلوله
برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری طی مصاحبه با  30نفر از افرادی که تجربه روابط
همخانگی بدون ازدواج داشتند و حداقل یکسال از طول رابطه بین آنها گذشته و در شهر
اصفهان زندگی میکردند جمعآوری شده است .از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته برای
گردآوری اطالعات و از روش نظریه زمینهای برای تحلیل اطالعات استفاده شده است .پس
 . 1استاد و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان
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 . 2دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران-دانشگاه کاشان(نویسنده مسئول) gmail.com @milad.norozi67
 . 3دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران -دانشگاه کاشان
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از تحلیل مصاحبهها مقولههای «فروکاسته شدن از کارکرد و اهمیت خانواده» و «شرایط
اقتصادی» به عنوان شرایط زمینهای؛ مقولههای «دگرگونی معیارهای ازدواج»« ،ترس از
ازدواج»« ،سرخوردگی از ازدواج»« ،عدم اعتقاد به ازدواج» و «باورهای فمنیستی» به عنوان
شرایط علی؛ «درگیری در فرایند عاشقانه» بهعنوان شرایط میانجی؛ مقولههای «امکان توسعه
تدریجی روابط»« ،احساس برابری»« ،احساس استقالل»« ،افزایش عاملیت» و «تجربه رضایت
بخش همخانگی» بهعنوان تعامالت و مقولههای محدودیت و موانع رابطه ،چالشهای رابطه و
هدایت رابطه به سمت ازدواج به عنوان پیامدهای پدیده همخانگی بدون ازدواج تعیین شدند.
مفهوم «همخانگی انتخابی شخصی متأثر از شرایط ناگزیر فرهنگی و اقتصادی» بهعنوان مقوله
هسته انتخاب شد .در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد انگیزههای شخصی و موانع عرفی و
هنجاری بیشترین دلیل برای سوق پیدا کردن افراد به این سبک همزیستی میباشند.
کلیدواژهها :خانواده ،ازدواج سفید ،همخانگی ،نظریه زمینهای.
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مقدمه
سازماندهی کردن زندگی جنسی افراد در جوامع مختلف به صورتهای متفاوتی
انجام میشود .تفاوت نگرشی نسبت به رفتار جنسی از تفاوتهای موجود در
مالکهای فرهنگی ،شاخصهای مذهبی و اجتماعی در جوامع مختلف نشأت میگیرد
(ذکایی .)2 :1384 ،در ایران نیز بر اساس چارچوبهای ارزشی و قانونی رابطه جنسی
فقط در قالب زوجیت مجاز می باشد .با وجود تفاوت نگرشی جوامع مختلف نسبت به
سازماندهی کردن رفتار جنسی نکتهای که بین آنها مشترک است تغییر در نوع نگرش
نسبت به رفتار جنسی است (ذوالفقاری و رمضانی .)1395 ،میزان دگرگونیهای
نگرشی به مسائل جنسی در ایران روشن نیست .اما نیاز جنسی در ایران نیز مانند سایر
کشورها وجود داشته و شاید به دلیل جوان بودن جامعه ایرانی از یک سو و افزایش
سن ازدواج از سوی دیگر بیش از پیش نمود یافته باشد .این که در جامعه ما نیز همسو
با دیگر جوامع ارزشها و به تبع آن ارزشهای جنسی دستخوش تغییرات شده نکته
پنهانی نیست و تأثیر رسانهها ،ماهواره ،کاهش نرخ ازدواج و افزایش آمار طالق
همگی موجب شده تا به ارضا نیاز جنسی به گونهای متفاوت از گذشته نگریسته شود
(ذکایی.)3 :1384 ،
ازدواج سفید نوعی از همزیستی است که بر اساس میل متقابل زن و مرد خارج از
چارچوبهای ازدواج سنتی صورت میگیرد .این سبک از همزیستی با نامهای
متفاوت ،امروزه یکی از شیوههای رایج زندگی در بسیاری از نقاط جهان است .روند
رو به رشد ازدواج سفید در شهرهای بزرگ ایران با در نظر گرفتن غیرقانونی و غیر
عرفی بودن آن در جامعه توجههای زیادی را به خود جلب کرده است .اولین
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واکنشها به این سبک جدید زندگی در سال  1388در قالب طرح امنیت اجتماعی
نیروی انتظامی برای ساماندهی خانههای مجردی در مرکز شهر تهران بروز کرد .از نظر
مراجع انتظامی ،این خانه ها محل تجمع منحرفان و مجرمان و افراد مخل نظم اجتماعی
بودند و احیای نظم اجتماعی در آن مناطق مستلزم کنترل این خانهها بود (فرارو،
 1.)88/2/14تأثیر این شیوه زندگی بر بازار مسکن پای شورای شهر را هم به میان
کشید .شناسایی مناطق خاصی از تهران که هزینههای سکونت در آنها سامان دادن به
چنین روابطی را ممکن میساخت از نشانههای وجود و گسترش آن بود (همصدا،
 2.)88/2/17برخی نمایندگان شورای شهر رواج این پدیده را خالف اخالقیات و
عرف جامعه میخواندند و پلیس امنیت اجتماعی هم در موضعگیریهای متفاوت ،گاه
از این پدیده اظهار بیاطالعی و گاه از برخورد مستقیم با آن سخن میگفت .در
انعکاسهای رسانهای هم اغلب نوعی وجه مجرمانه و مفسدهانگیز برای این خانهها
تعریف میشد و این خانه ها را در کنار محل تجمع معتادان یا مراکز هدایت جرم و
3

دزدی قرار میدادند (راسخون.)88/2/16 ،

اگر چه همخانگی به شکل روبه رشدی گسترده شده اما در بیشتر کشورها هنوز از
منظر قانونی و اجتماعی امری متفاوت از ازدواج محسوب میشود .عالوه بر این معانی

 .1پایگاه خبری تحلیلی فرارو« ،جمع آوری خانههای مجردی در دولت عشق و صفا» ،تاریخ انتشار ،88/2/14کدخبر،24308
تاریخ مراجعه94/01/10:
 .2پایگاه خبری تحلیلی همصدا « ،آیا خانه مجردی به عنوان یک جرم به جرایم کشور افزوده شده است؟» ،تاریخ
انتشار ،88/2/17کدخبر ،2188تاریخ مراجعه94/02/21:
 .3پایگاه اینترنتی راسخون« ،برداشتهای متفاوت از واژه خانه مجردی» ،تاریخ انتشار ،88/2/16کدخبر ،246648تاریخ
مراجعه94/01/08:
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متصل به شیوه زیست همخانگی و انگیزههای ورود به این نوع از همزیستی متمایز از
معانی و انگیزههای افراد برای ازدواج است (هاولین و تیمبرلک .)2004 1،این
اختالفها در کشورهایی که همخانگی در آنها رسمی معمول شده و قانون
تفاوتهای این دو شیوه از همزیستی (ازدواج و همخانگی) را متسامحانه نگاه میکند
کمتر برجسته و اعالم میشود و اغلب بر ماهیت غیرمتعهدانه و باز این شیوه از زندگی
و پیامدهایی که برای زوجها میتواند داشته باشد تأکید میکنند (ماینارسکا و
برناردی .)2007 2،در روابط همخانگی زوجها از همراهی و نزدیکی و صمیمیت
جنسی با یکدیگر بدون دادن هرگونه تعهد بلندمدت به هم برخوردار میشوند
(ریندفوس 3و همکاران1990،؛ کاسپر و بنچی .)2002 4،همخانگی این موقعیت را در
اختیار آنها قرار میدهد تا زمان بیشتری را با هم سپری کنند و به همین خاطر ممکن
است به عنوان یک مرحله طبیعی و معمول در توسعه روابط نیز نگریسته شود(مانینگ
و اسماک2005 5،؛ ماینارسکا و برناردی .)2007،برخی مطالعات بر منافع عملی زیست
همخانگی برای طرفین رابطه نظیر راحتی توانایی داشتن مسکن مشترک و فرصتی برای
پسانداز مالی تأکید میکنند (ساسلر20046،؛ لیندسی .)20007،مهمترین جنبه این شیوه
از همزیستی که بیشتر تحقیقات بر آن تأکید دارند موقعیتی است که زوجها برای
1. Heuveline & Timberlake
2. Mynarska & Bernardi
3. Rindfuss
4. Casper & Bianchi
5. Manning & Smock
6. Sassler
7. Lindsay
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ارزیابی یکدیگر در این نوع رابطه به دست میآورند (پرلی هریس1و دیگران.)2014،
این فرایند می تواند خطر داشتن یک رابطه ناموفق که در نهایت به طالق ختم میشود
را بکاهد .بنابراین جوانان همزیستی قبل از ازدواج را به چشم ابزاری برای بهبود
شانسشان در ازدواج آینده و تصحیح امکان طالقشان میبینند(کالین2و همکاران،
 .)2004عالوه بر این ماهیت آزاد رابطه همخانگی ممکن است برای افرادی با نگرش
روشنفکرانه یا لیبرال جذاب به نظر برسد .مطالعات زیادی نشان داده که زوج های
همخانه گرایش به داشتن استقالل و آزادی فردی بیشتر نسبت به زوجهای متأهل
دارند .آنها اغلب درجات باالتری از برابری را در رابطهشان تجربه میکنند و
وابستگی اقتصادی کمتری به نسبت افراد متأهل دارند (پورتمن و میلز20123،؛ باکستر

4

و دیگران )201،این شیوه همچنین میتواند به ویژه برای آنانی که نمیخواهند به
نقشهای جنسیتی سنتی پایبند باشند و افرادی که اعتقادی به نهاد ازدواج ندارند
جذاب باشد (کورجین و مانیتینگ.)20005،
برخی همخانگی را یک نهاد توصیف میکنند که همواره در تاریخ وجود داشته و
در دورانهای گوناگون کمابیش مرسوم بوده است (برناردز .)235 :13906،اما این
پدیده در بسیاری کشورها هنوز به وسیله هنجارهای قوی و قوانین رسمی شناسایی

1. Perelli-Harris
2. Kline
3. Poortman & Mills
4. Baxter
5. Corjin & Manting
6. Cop
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نشده است .در سالهای اخیر برخی دولتهای غربی قوانین و سیاستهایی را معرفی و
تدوین کردهاند که همخانگی را به رسمیت میشناسند یا حتی موقعیتی برابر با ازدواج
در برخی موارد و تحت شرایط معینی به آن اعطا میکند (باومن20041،؛ پرلی هریس
و گازن .) 20132،با این وجود زندگی مشترک بدون ازدواج ماهیت غیر رسمی خود را
همچنان حفظ کرده است .تجربه کشورهای آمریکایی و اروپایی نشان دهنده رقیب
بودن پدیده همخانگی بدون ازدواج و ازدواج رسمی است (ای کوپن 3و همکاران،
13 :2013؛ پوپنو .)13 :2008 4،حتی در آمریکا که از نظر روابط زن و مرد
محافظهکارتر است تا پیش از  1970این مسأله غیر قانونی بود اما اکنون به یک پدیده
نسبتاً عادی بدل شده است .از دهه  70میالدی تاکنون تصویر زن در غرب تغییر
فاحشی کرده است .جنبش آزادی زنان که به انقالب جنسی معروف شد همراه با
تغییرات عینی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی موقعیت زن را در این جوامع متحول کرد.
در متن این تحوالت مناسبات زن و مرد نیز تحول پیدا کرد .یکی از این تحوالت در
رشد همزیستی مرد و زن بدون ازدواج رسمی است .بیش از دو سوم زوجهای
آمریکایی پیش از ازدواج رسمی مدتی را بدون ازدواج با یکدیگر زیر یک سقف
میگذرانند .در سال  1994حدود  7/3میلیون زوج آمریکایی بدون ازدواج با یکدیگر
زندگی میکردند و نزدیک به اواخر دهه  1990پنجاه تا شصت درصد زوجها حداقل
پیش از ازدواج رسمی ،مدتی را بدون ازدواج با یکدیگر میگذرانند .این در حالی
1. Bowman
2. Gassen
3. Copen
4. Popenoe
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است که پیش از  1970زندگی بدون ازدواج در آمریکا غیرقانونی بود .طبق آمار
تعداد زوجهای ازدواج نکردهای که با یکدیگر زندگی کردهاند از  1960تا  2000در
ایاالت متحده ده برابر شده و اکنون زندگی بدون ازدواج به مرحلهای عادی در روند
آشنایی دو فرد تبدیل شده است .در کشوری مثل دانمارک زندگی مشترک بدون
ازدواج کامالً به اندازه ازدواج رواج دارد (مانیچ )1991 1،و در میان سایر ملل اروپایی
نیز به سرعت در حال رسیدن به وضع مشابهی است (برناردز .)235 :1390 ،طبق
تحقیقات استاف 2و ویتلی 3در  1979تنها سه درصد از زنان مجرد در بریتانیا با این
شیوه از همباشی زندگی میکردند اما این میزان در سال  1989به  26درصد افزایش
یافت .تولدهای خارج از چهارچوب ازدواج نیز در  1990به  30درصد رسید ،حال آن
که در  1980دوازده درصد بود .اکثریت این زوجها  20تا  35ساله بودهاند .بیشتر این
زندگیها کمتر از  5سال ادامه داشته و اغلب آنها به ازدواج منجر شده است .وضعیت
اقتصادی -اجتماعی زوجهای رسمی و زوجهای همبالین بدون بچه مشابه بوده است،
در حالی که زوجهای همبالین دارای فرزند در مقایسه با زوجهای ازدواج کرده
صاحب فرزند در وضعیت بدتری قرار داشتهاند (استاف .)5 :1993 ،برآوردهای باک

4

و اسکات 5نشان میدهد که بیش از  70درصد از زوجهای جدید به جای ازدواج
قانونی رابطه همباشی دارند .بررسی این زوجها در زمانهای بعدی نشان میدهد که
تعداد بسیار زیادی از آنان بعداً ازدواج میکنند(باک و اسکات .)61 :1994،گزارش
1. Manniche
2 . Estaugh
3. Whaeatley

4. Buck
5. Scott
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نقشه جهانی خانواده( )2013که روند تحوالت نهاد خانواده در مناطق مختلف جهان را
توضیح میدهد نشان می دهد که امریکای شمالی ،آمریکای التین ،اروپای شمالی و
غربی (سوئد و فرانسه) و اقیانوسیه دارای باالترین آمارهای زوجهای همبالین بدون
ازدواج هستند .خاورمیانه و آفریقا (به جز جنوب صحرای آفریقا) در میان جوامعی
دسته بندی میشوند که الگوهای ازدواج دایمی در آنها همچنان نفوذ باالیی دارد.
گزارشها در آسیای شرقی و جنوب شرقی از اینگونه همباشی نزدیک به صفر بوده
است ،در حالی که کارشناسان توسعه و جمعیت شناسان رواج آن در کرهجنوبی و هند
را رو به افزایش دانستهاند.
شایان ذکر است به رغم انجام دادن پژوهش قابل توجه در رابطه با مخاطرات و
پیامدهای این نوع همزیستی هنوز در رابطه با خاستگاههای گوناگون این روابط و
ماهیت و اشکال مختلف آن اطالعات چندانی در دست نیست .با توجه به این مهم و از
آنجا که تحقیقات کیفی لوازم درک عمیق پیچیدگیهای موجود در این نوع روابط
را بیشتر فراهم میکند هدف این پژوهش واکاوی علل و چگونگی پیدایش چنین
سبکهایی از همزیستی از نگاه کسانی است که این نوع از زندگی مشترک را تجربه
کردهاند.
مبانی نظری
هدف از مرور ادبیات نظری در تحقیقات کیفی ایجاد حساسیت نظری (اشترواس و
کوربین ،)40 :13901،استفاده از آن به عنوان وسیلهای موثر جهت هدایت و راهنمایی

1. Strass & Corbin
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محقق (بیرکس و میلز )36 :13931،و کاربرد نظریه به عنوان تعمیمدهنده یافتههای
پژوهش (کرسول )186 :13912،و مرتبط کننده مسأله خاص پژوهش به مسائل
بزرگتر (مارشال و راسمن )84-86 :13903،است .جهت دستیابی به یک مدل
مفهومی روشن و استوار سعی شده از تلفیقی از نظریات عشق سیال زیگمونت باومن و
نظریه بازاندیشانه گیدنز استفاده شود.
محققین علوم اجتماعی و پژوهشگران تاریخ پایه و اساس خانواده و ازدواج در
فرهنگهای مختلف را متفاوت میدانند .آنان ازدواج را پیوندی آیینی میدانند که
طی قوانین یا رسومی خاص اصوالً بین زن و مرد برقرار میشود .هدف از این پیوند در
گذشته بیشتر تشکیل خانواده و زایش فرزند بوده است .آنتونی گیدنز خانواده را
گروهی از اشخاصی میداند که با پیوندهای خویشی مستقیم به هم متصل میشوند و
اعضای بزرگسال آن مسئولیت مراقبت از کودکان را برعهده دارند .او همچنین ازدواج
را پیوند جنسی دو فرد بزرگسال تعریف میکند که به صورت رسمی تأیید و به
رسمیت شناخته میشود (گیدنز .)252 :1389 4،اما به غیر از آنچه آنتونی گیدنز در
رابطه با خانواده و ازدواج گفته است یکی از مهمترین ویژگیهای ازدواج قانونمند
بودن آن است .تمامی مراحل ازدواج از پیوند تا جدایی و نیز پس از فوت یکی از
طرفین قانونمند است .بنابراین هر ازدواجی بر پایه یک سری قوانین شکل گرفته و از
طریق آن قوانین کنترل و ادامه مییابد .این قوانین به سه شکل قوانین عرفی ،قوانین
1. Birks & Mills
2. Crreswell
3. Marshall & Rassman
4. Giddens

ازدواج سفید؛ انگیزهها و زمینهها

199 

شرعی و قوانین مدنی وجاهت پیدا میکنند .امیل دورکیم در رساله تقسیم کار در
جامعه با استفاده از دیدگاه کارکردگرایی تکاملی شالودههای متحول شده همبستگی
اجتماعی را بررسی و تصریح میکند تکامل جوامع در طول زمان باعث دستهبندی
فعالیت های مختلف فردی در نهادهای مختلفی که در کار خود تخصص دارند میشود
و متعاقب آن جامعه به لحاظ ساختاری و کارکردی دستخوش دگرگونی و تفکیک
میشود .افراد و نهادها نیز بر اساس تمایزها و ناهمسانی مکمل که آنان را به شکلی
متقابل به یکدیگر وابسته میکند به یکدیگر مرتبط میشوند و وجدان جمعی حالتی
ضعیفتر و انتزاعیتر پیدا میکند و امکان بیشتری برای رشد فردیت و آزادی فراهم
میشود (استونز .)79 :1390 1،شواهد متعدد حکایت از آن میکنند که در جامعه
امروزی ایران بهخصوص در شهرهای بزرگ ،ارزشهای ساختاری درون خانواده و
روابط بین اعضای آن دگرگون شده و در نتیجه در کارکردها و روابط اعضای
خانواده تغییرات مهمی پدید آمده است .بهطور مثال روابط درون خانواده ،روابط میان
زن و مرد و روابط فرزندان ،والدین و خویشاوندان تحت تأثیر شرایط جدید اجتماعی
متفاوت شده است.
محققین علوم اجتماعی و فمنیستها معتقدند که برای پی بردن به تحوالت یک
پدیده ،قبل از هر چیز باید آن را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار داد تا بتوان تحلیلی
درست از پیش زمینههای تغییر و دگرگونیهای آن ارائه داد .خانواده و ازدواج هم
مانند هر پدیده دیگر اجتماعی تابع روندی است که بدون تردید در طی این روند
دچار تحوالت و دگرگونیهای زیادی شده است .در جهان اشکال متفاوتی از ازدواج
1. Stones
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وجود دارند .همبالینی نوع واحدی از رابطه یا توافق نیست .مکلین پنج نوع همبالینی
بدون ازدواج (رابطه موقت ،گاه به گاه و سرسری ،آشنایی و همراهی عاطفی ،ازدواج
آزمایشی ،جانشین موقت ازدواج ،و جانشین دائمی ازدواج) را مشخص کرده است
(مکلین.)290 :19801،
در دوران مدرن ارتباطات جنسی بین دو جنس تغییر کیفی یافته است .به این معنا
که در روابط عاشقانه به شیوه مدرن با همان مکانیسم «از جا کندگی مکان» و پدیده
«عشق سیال» (به تعبیر باومن Love Liquid:و به تعبیر گیدنز)Love Confident:
مواجهیم .بر اساس نظر گیدنز امروز پدیده عشق مدرن بروز کرده است که از عشق به
معنای افالطونی آن که ابژهای متفاوت ،با ماهیت فرافردی و متافیزیکی ،غیر سکسوالیته
و یک طرفه دارد کامالً متفاوت است (باومن .)11 :1392،در نتیجه این امر میتوان
گفت که ما در عصر حاضر با پدیده «تغییر شکل صمیمیت» مواجه هستیم
(گیدنز )12 :1992،که روابط عاشقانه کم دوام تلقی میشود و افراد همواره آماده
جدایی و کنده شدن از عشقی هستند که درگیرش شدهاند .در عین حال آنان رویی
گشاده به امکانهای عشقی در آینده دارند (باومن .)11 :1392،در عصر سیال مدرنیته
افراد به شدت محتاج به «ایجاد رابطه» ولی در عین حال بیمناک از «مرتبط بودن» و به
ویژه مرتبط بودن «همیشگی» اند .زیرا میترسند که چنین حالتی بار سنگینی بر دوش
آنها تحمیل کندکه این بدان معناست که در جهان «فردیت بخشی» بیامان ما روابط
هم خوب و هم بد تلقی میشوند (قاسمی .)1383،در این وضعیت رابطه به منزله
ابزاری برای توسعه «خود» در نظر گرفته میشود زیرا هم محصول خودیابی و هم
1. Macklin

ازدواج سفید؛ انگیزهها و زمینهها

201 

محصول رشد روابط اجتماعی صمیمی است .اما این رابطه هنگامی که هدف مورد نظر
برای مدت زمانی بلندمدت دنبال نشود منفصل میشود (گیدنز .)52 :1992،بنابراین
ناپایداری خارقالعاده پیوندهای انسانی ،احساس ناامنی حاصل از این ناپایداری و امیال
متضاد ناشی از این احساس مبنی بر تحکیم پیوندها و در عین حال سست نگه داشتن
آنها از ویژگیهای جدید روابط عصر حاضر است .به طور کلی «عقل سیال مدرن»
در تعهدات پایدار نوعی ظلم و ستم کشف میکند و در تعهد بادوام ،وابستگی عاجز
کننده را می بیند .این عقل حق پیوندها و تعهدها خواه زمانی و خواه مکانی را نفی
میکند و هیچ نیازی به پیوندها و تعهدها متصور نیست (باومن .)85 :1392،به اعتقاد
باومن امروزه رابطه ناب شکل رایج مودت انسانی است .هرکس به خاطر منافع حاصل
از آن وارد این رابطه میشود و این رابطه فقط تا جایی ادامه مییابد که هر دو طرف
فکر کنند باقی ماندن در آن برای هر یک از آنها به اندازه کافی رضایت بخش است
(باومن .)142 :1392،این یک ویژگی رابطه ناب است که میتوان هر لحظه ،کم و
بیش به میل هر یک از دو طرف به آن پایان داد .رابطه ناب برخالف ازدواج نوعی
شرایط طبیعی نیست که بتوان دوام آن را جز در پارهای اوضاع و احوال بسیار خاص،
نهایی و مسلم شمرد .برای اینکه رابطهای از این شانس برخوردار باشد که دوام بیاورد
تعهد امری ضروری است ولی هر کسی که بدون احتیاط خود را متعهد سازد در آینده
در صورت از میان رفتن رابطه ،در معرض آسیب و زیان شدیدی قرار میگیرد (گیدنز،
 .) 58 -137 :1992تعهد به دیگری یا دیگران به ویژه تعهدی نامشروط و قطعی،
تعه دی از نوع تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا سازد تعهدی خواهی نخواهی و به هر
شکلی ،همیشه شبیه دامی به نظر میرسد که به هر قیمتی باید از آن دوری کرد.
سرمایهگذاری احساسات شدید در شراکت و سوگند وفاداری یادکردن یعنی پذیرفتن
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خطری بزرگ که منجر به ایجاد وابستگی میشود .شراکتهای سست و کامالً قابل
فسخ جایگزین الگوی اتحاد شخصی مبتنی بر «تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا
سازد» شدهاند .با این وجود ناپایداری ،ناخوشی و آسیب پذیری شراکتهای شخصی
یگانه ویژگیهای موقعیت زندگی فعلی نیستند .نوعی سیالیت ،ناپایداری و بی ثباتی و
انعطاف پذیری وجه مشخصه تمام انواع پیوندهای اجتماعی است که همین چند دهه
قبل چارچوب بادوام و مطمئنی داشتند که درون آن امکان برقراری تعامالت انسانی
پایدار وجود داشت (باومن.)144 :1392،
دیدگاه موافقان و مخالفان
از نظر موافقان اولین مزیت این نوعی زندگی مشترک عشق است .عاشقان چون
نمیتوانند بدون یکدیگر زندگی کنند ،ازدواج مدنی (همبالینی بدون ازدواج) چاره
خوبی به نظر میرسد .بنابراین هر دو نفر آگاهانه تصمیم میگیرند تا با هم زندگی
کنند ،نه اینکه یکی به خاطر خواسته دیگری خودش را قربانی کند .عامه نیز بر این
عقیدهاند که همخانگی به عنوان یک دوره امتحان برای مشاهده اینکه آیا رابطه خوب
عمل می کند یا نه ،مفید است .در واقع دختر و پسر از ابتدا با هدف آشنایی و برقراری
رابطه ای برای شناخت و با تکیه به این جمله که تا زیر یک سقف زندگی نکنیم
شناختی پیدا نمیشود وارد رابطه همخانگی میشوند .مخالفان این نوع از همزیستی
معتقدند بر خالف باور عامه ،همخانگی پیش از ازدواج نمیتواند دلیلی برای استحکام
خانواده در آینده باشد .مطالعات مختلفی نشان میدهد ازدواجهایی که زوجین قبل از
آن با هم دارای زندگی زناشویی بدون ازدواج بودهاند نسبت به ازدواجهایی که
زوجین چنین سابقهای نداشتهاند ،بیشتر با خطر طالق مواجه است و معموالً کسانی که
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ازدواجهای دوم و سوم را تجربه میکنند رابطه چندان خوشبختتر و موفقتری را
کسب نمیکنند .در زندگیهای همخانگی امکان سو استفاده طرفین نسبت به هم بیشتر
است .همچنین حمالت جسمی در بین زوجهای دارای زندگی زناشویی بدون ازدواج
نسبت به زوجهایی که ازدواج کردهاند بسیار رایجتر و شدیدتر است .به گفته برناردز
با توجه به میزان همباشیهای پیش از ازدواج ،طالق و همباشیهای متعاقب آن و نیز
همباشیهای احتمالی پیش از ازدواج مجدد ،گفتن اینکه در روزگار ما چه تعداد از
زندگیهای مشترک بدون ازدواج از هم میپاشد بسیار دشوار است .از آنجا که
میدانیم طالق میتواند به فقر ،بیخانمانی ،اعتیاد و حتی خودکشی منجر شود ،اظهار
این مطلب که گسستن زندگیهای مشترک بدون ازدواج نیز میتواند به همان اندازه
آسیب رسان باشد معقول به نظر میرسد (برناردز.)248 :1390،
مقایسه الگوی وظایف و مخاطرات همخانگی و ازدواج
ازدواج رسمی هم در فرد و هم در اطرافیانش تغییرات رفتاری ایجاد میکند که
هیچ آثاری از آن در همخانگی بدون ازدواج دیده نمیشود .دو طرف میتوانند به هم
اعتماد کنند و بچهها و والدین دو طرف میتوانند در این رابطه سرمایهگذاری عاطفی
و مالی کنند .در مطالعهای که پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام در  1999انجام دادند،
جامعهشناسان با نمونهای مرکب از زوجهای ازدواج کرده و همبالین که صاحب
فرزندان یازده ساله یا کمتر بودند و همچنین با نمونهای مرکب از والدین این زوجها
که هنوز متأهل بودند ،مصاحبه کردند .آنها میخواستند تفاوتهایی را مقایسه کنند
که بین تعهد و پایبندی نسل متأهل قبلی و زوجهای نسل جوانتر وجود داشت .این
پژوهشگران دریافتند که زوجهای ازدواج کرده و همبالین نسل جوانتر وجوه مشترک
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بیشتری با هم دارند تا با والدینشان .درحالی که نسل قدیمیتر ازدواج را بر اساس
تکلیف و وظیفه درک میکرد ،نسل جوانتر روی پایبندیهایی تأکید میکرد که
آزادانه به دیگری تعهد داده میشد .تفاوت اصلی بین پاسخگویان جوانتر این بود که
برخی از آنها ترجیح میدادند پیوند و تعهد آنها از طریق ازدواج تأیید و تصویب
همگانی پیدا کند (دی یر .)19991،در ادامه ازدواج رسمی و پدیده همخانگی بدون
ازدواج (ازدواج سفید) از جوانب مختلف مقایسه شده است.
خشونت خانگی
بچههای زیادی در سراسر جهان در نتیجه این نوع از همزیستی به دنیا میآیند فقط
به خاطر این که مادران بسیاری از ترس خشونتهای خانگی و کودک آزاری تن به
ازدواج رسمی ندادهاند .امّا نتایج پژوهشهای متعدد نشان میدهد که میزان
خشونت های ناشی از این سبک از همزیستی زن و مرد نه تنها کمتر نیست بلکه میزان
مشاجراتی که به خشونتهای فیزیکی تبدیل شده است در همباشی دو برابر
ازدواجهای رسمی بوده است .یکی از علتهای آن این است که این زوجها به طور
متوسط جوانتر هستند .اما این مسأله که زوجهایی که وارد روابط همبالینی میشوند
قصد تبدیل آن به ازدواج رسمی را دارند یا نه اهمیت بسیاری دارد .نامزدهایی که باهم
زندگی میکنند هم درست مثل زوجهایی که ازدواج رسمی میکنند تمایل کمتری به
مشاجرات خشونت آمیز نشان میدهند .زنانی که با مردی که هیچ تصمیمی برای
ازدواج رسمی با آنها ندارد همخانه میشوند تا حد زیادی در معرض خشونت قرار
دارند .سالمت زنانی که ازدواج رسمی میکنند به مراتب باالتر از دستهای است که
1. Dyer
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فقط با مردی همخانه می شوند .برخی محققان اعتقاد دارند که تعهد در رابطه و به
طرف مقابل خشونت را کاهش میدهد (براون و رایت.)20151،
رابطه جنسی
رابطه جنسی یکی از مهمترین اصول در این گونه روابط است .زوجهایی همبالین
به طور متوسط هفت مرتبه در ماه و تقریباً یک مرتبه بیشتر از زوجهایی که ازدواج
رسمی کردهاند باهم رابطه جنسی دارند .اما احتمال این که زوجهایی که همباشی
کرده اند فقط با همسر خود ارتباط جنسی برقرار کنند بسیار کمتر از زوجهایی است
که ازدواج رسمی داشتهاند .هر چند اکثر آنها میگویند که از طرفشان چنین انتظاری
دارند (پالرد و هریس .)20132،در یک تحقیق مشخص شد که آمار زنانی که در
ازدواج رسمی به شوهرانشان خیانت میکنند  4درصد ،آنها که در ازدواج سفید این
کار را میکنند  20درصد و آنها که در روابط دوستی این کار را میکنند  18درصد
است .طبق آمار زنان پس از ازدواج رسمی تغییر رفتاری قابل توجهی داشته و تمایل
آنها برای برقراری ارتباط جنسی با مردی جز همسرانشان بسیار پایین میآید(فین3و
همکاران.)2003،
کارهای خانه
زنانی که با مردی زندگی میکنند باید خانهداری ب سیار بیشتری نسبت به زنانی که
تنها یا با زنان دیگر زندگی میکنند انجام دهند .نتایج یک تحقیق نشان میدهد که با
1. Wright
2. Pollard & Harriss
3. Fein
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در نظر گرفتن وجود فرزندان و شخصیت همسرانشان ،زنان ازدواج کرده  14ساعت
بیشتر از مردان ازدواج کرده به کار خانه مشغولند .این آمار برای زنانی که بدون عقد
رسمی با مردی زندگی میکنند  10ساعت است .بسیاری از اقتصاددانان نیز عنوان
می کنند که مردان با صرف زمان بیشتر برای کار بیرون از خانه و کسب درآمد و
تقسیم آن با همسرانشان ،زحمات همسر خود در خانه را جبران میکنند (شیپوری و
ویس .)20061،اما این در حالی است که در ازدواج سفید مرد که بیرون از خانه کار
میکند تعهدی برای تقسیم درآمد خود با زن ندارد و این یعنی زنانی که ازدواج سفید
کردهاند بدون هیچ مزد دریافتی در خانه زحمت میکشند .در مورد همبالینی به مثابه
نوعی «رابطه نوین» ،بحثهای فراوانی صورت گرفته که از برقراری الگوی نوینی از
برابری و شراکت زن و مرد حکایت میکند .شلتن2و جان3به بحث در مورد شواهدی
پرداختهاند که نشان می دهد زنانی که این سبک از همزیستی با شریک خود را
برگزیدهاند نسبت به زنان متأهل کارهای خانه کمتری انجام میدهند ،در حالی که
مردان در هر دو نوع زندگی به یک اندازه به کارهای خانه میپردازند .این موضوع
نشان میدهد که این صرف حضور مرد نیست که کارهای خانه زنان را افزایش
میدهد بلکه وجود شوهر است که به مقدار کارهایی که زنان انجام میدهد اضافه
میکند (برناردز.)236 :1391 ،
ثروت
مرد و زنی که ازدواج رسمی میکنند نه تنها سرنوشتشان بلکه اموالشان نیز به هم
1. Chiappori & Weiss
4 Shelton
5 John
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گره میخورد .زوجهایی که به جای ازدواج رسمی و قانونی ،ازدواج بدون عقد
رسمی را انتخاب میکنند در طول زمان ثروت کمتری جمع میکنند زیرا اغلب تحت
حمایت مالی خانوادهها قرار نگرفته و درآمدهای کسب شده از هر دو طرف نیز برای
خانواده هزینه یا پسانداز نمیشود و این میتواند برای بچههایی که ممکن است از
چنین والدینی به دنیا بیایند جای نگرانی داشته باشد (اسماک.)20001،

سالمت احساسی
ذات ازدواج برای طوالنی مدت است .زوجهای ازدواج کرده زندگی زناشویی
خود را بسیار محکمتر و باثباتتر از زوجهایی احساس میکنند که ازدواج سفید
کرده اند و زمانی که دو طرف تصور کنند که احتمال شکست ارتباطشان وجود دارد
تأثیری بسیار منفی بر روحیه آن ها خواهد داشت؛ در نتیجه سالمت روانی در زوجهایی
که ازدواج سفید کردهاند در مقایسه با آنهایی که ازدواج رسمی کردهاند بسیار
ضعیفتر است .این زوجها به مراتب افسردهتر بوده و سطح رضایت از زندگی بسیار
پایینتری دارند .عدم اطمینان از استمرار و آینده رابطه ،فشار عصبی سنگینی هم بر مرد
و هم زن خواهد داشت و به همین دلیل است که عالئم افسردگی به شدت در این
افراد به چشم میخورد (اسپایکر.)20142،
طالق و جدایی

1Smock
2. Spiker
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با هم زندگی کردن در یک زندگی آزمایشی به دو طرف نشان میدهد که
ازدواجشان به چه شکل میتواند باشد و با اطالعاتی که در طول این دوره آزمایشی از
همدیگر به دست میآورند میتوانند انتخاب درستتری داشته باشند .دلیلی که اکثر
این زوجها برای همباشی ارائه میدهند این است که بفهمند به اندازه کافی با هم
سازگار هستند که ازدواج کنند یا خیر .با اینوجود احتمال طالق و شکست رابطه در
زوجهایی که قبل از ازدواج رسمی با هم زندگی کردهاند بسیار باالتر است .پژوهشها
نشان میدهد که علی رغم رواج روزافزون همبالینی ثبات و پایداری ازدواج بیشتر از
آن است .زوجهای ازدواج نکردهای که با هم زندگی میکنند در مقایسه با زوجهای
1

ازدواج کرده احتمال جداشدنشان سه تا چهار برابر بیشتر است (براون و مانینگ،

 .)2009دلیل آن میتواند این باشد که زندگی زیر یک سقف بدون عقد ازدواج رفتار
دو طرف را طوری تغییر میدهد که باعث میشود در ازدواج کمتر متعهد شوند.
زوجهایی که بدون هیچ برنامه مشخصی برای ازدواج با هم زندگی میکنند ،معاملهای
کامالً متفاوت با آنها که ازدواج یا نامزد میکنند بین هم دارند .تنها وجه اشتراک
آنها با زوج های قانونی ارتباط جنسی و زندگی کردن زیر یک سقف است .مردانی
که تن به همباشی می دهند معموالً وفاداری نسبت به طرف خود نداشته و زنان نیز هیچ
قطعیتی به آینده خود و فرزند احتمالیشان ندارند .همچنین بچههایی که در چنین
خانههایی به دنیا میآیند نسبت به بقیه بچهها عملکرد بدتر و ضعیفتری دارند (براون

2

و همکاران.)2006،

1. Brown & Manning
2. Brown

ازدواج سفید؛ انگیزهها و زمینهها

209 

پیشینه تجربی
شواهد به دست آمده از مطالعات داخلی نشان میدهند که دگرگوونیهوای بنیوادی
در زمینههای فرهنگی جامعه پذیری به ویژه پدیوده روابوط پویش از ازدواج (احمودنیا و
مهریار1383،؛ ساروخانی و رفعت جاه1383،؛ عبدالهیان )1383،و رابطه جنسی پیش از
ازدواج (گلزاری1383،؛ محمدپور1393،؛ میرباقری )1381،در بوین جوانوان ایرانوی در
حال ساخت و نوزایی است .این نوع روابط پیامدهای متعددی هوم در سوطوح فوردی و
هم در سطوح اجتماعی دارد (قادرزاده و همکاران .)1396،بر اساس شواهد حاصول در
این تحقیقات این نوع روابط به افت تحصویلی (احمودی ،)9 :1387 ،سووظن بوه همسور
آینده (گلزاری ،) 1383،احسواس خیانوت بوه همسور بعود از ازدواج ،خودکشوی ،رفتوار
جنسی پرخطر(آزاد ارمکی و همکاران1390،؛ ماهینی و دیره1391،؛ هودایتی و فتحوی،
 )1388مصوورف مووواد مخوودر و الکوول (شوویخ دارانووی و همکوواران ،)1387 ،اضووطراب،
افسردگی ،خودکمبینی و کواهش رابطوه بوا خانواده(راماکریشونا1و همکواران )2006 ،و
مشکل در ارتباط بوا همسور (فوورمن )2002 2،منجور مویشوود .بوا توجوه بوه مطالعوات و
تحقیقات اندک شمار داخلی و حساسیتهای موجود در زمینه این موضوع و همچنوین
به ا ین دلیل که در جامعه ایران رابطوه جنسوی فقوط در قالوب زوجیوت مشوروع شومرده
میشود هنوز در رابطه با میزان شیوع این پدیده (ازدواج سوفید) و تبودیل شودن آن بوه
معضل اجتماعی نمی توان با قطعیت سوخن گفوت .همچنوین بوه رغوم آن کوه مطالعوات
خارجی زیادی در مورد گروههوای دوسوتی انجوام شوده ،از آن جوا کوه در عمووم ایون
1Ramakrishna
2Forman
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جوامع حد و مرزهای دوستی با جونس مخوالف بوه منزلوه یوک مسوأله اجتمواعی تلقوی
نمیشود تعداد معدودی از این پژوهشها به دوستی بوا جونس مخوالف پرداختوهانود .از
سوی دیگر با توجه به بهنجار تلقی شدن دوستی بین دو جنس در این جوامع در برخوی
از این تحقیقات دوستی دختر و پسر را هم دارای کارکرد منفوی و هوم کوارکرد مثبوت
دانسوووتهانووود (بوهمسوووتر و فوووورمن1992 1،؛ کنلوووی و کنارسوووکی1994 2،؛ فووور1996 3،؛
هووس1988 4،؛ الرسن .)1993 5،از طرف دیگر بیشتر تحقیقات خوارجی مورتبط بوا ایون
موضوع متمرکز بر روابط صرفاً جنسی و پرخطرند(شیو .)20106،در ادامه بوه مهومتورین
پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه اشاره میشود.
براون و همکاران( ) 2006نقش و پیامد همخانگی پیش از ازدواج را بر زندگی
جوانان متأهل ساکن لویزوانا بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این روابط
پیامدهای زیانآوری مانند کاهش کیفیت زندگی ،بیثباتی و طالق در پی داشته است.
پژوهش الکساندر 7و همکاران ( )2006شکل روابط با جنس مخالف در بین جوانان
هندوستان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد بسیاری از جوانان در
رابطه با جنس مخالف راهبردهای تقریباً یکسانی مانند رابطه به خاطر داشتن شریک
عاشقانه ،تجربه دست گرفتن ،بوسیدن و داشتن رابطه جنسی را در پیش گرفتهاند .از
1Buhrmester & Furman
2Conoolly & Konarski
3Fehr
4Howes
5Laursen
6Chiao
7Alexander
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دیگر نتایج این پژوهش آن بود که شکل دوستی با جنس مخالف ،به روابط صمیمانه
فیزیکی منجر می شود و برای افرادی که رابطه جنسی را تجربه کردهاند مدت زمان
آشنایی تا تجربه رابطه جنسی بسیار کوتاه است .نتایج تحقیق گیو1و همکاران ()2012
و قانی2و همکاران ( ) 2014نیز بیانگر آن است که اگر چه رابطه با جنس مخالف با
ارزشها و هنجارهای جوامع غربی مغایرت ندارد ،پیامدهای آن از قبیل افزایش تعداد
فرزندان نامشروع ،والدین مجرد ،فرزندان بیسرپرست و تک سرپرست و خطر ابتال به
بیماری ایدز موجب نگرانی این جوامع شده است .دی جیلو و رزینا )2007( 3در
مقالهای با عنوان «وابستگیهای خانوادگی بین نسلی و توزیع همخانگی در ایتالیا» بر
این نکته تأکید کردهاند که در توزیع میزان همخانگی تأثیر نسلهای قدیمی بسیار
مهمتر از گروه همساالن است .عالوه بر این در این مطالعه مشخص شد که سطح
تحصیالت پدر و ساختار خانوادگی بر احتمال پذیرش رفتارهای نوآورانه با وجود
کنترل بسیاری از عاملهای مهم تأثیر میگذارد.کریستوف 4و همکاران ( )2011در
مقالهای با عنوان «همخانگی و تعامل اجتماعی» نشان دادهاند که همخانهها در مقایسه با
ازدواج کرده ها تعامالت اجتماعی کمتری ندارند و بیشتر شبیه ازدواج کردهها هستند
تا افراد مجرد .کالو و بویل )2010(5در پژوهشی با عنوان «رابطه جنسی پیش از ازدواج
و طالق :پشتیبانی از نظریه ازدواج آزمایشی» نشان دادهاند که همخانهها احتمال جدایی

1Gue
2Ghani
3Di Giulio & Rosina
4. Christoph
5. Kulu & Boyle
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بیشتری دارند و احتمال جدایی کسانی که تجربه همخانگی پیش از ازدواج داشتهاند به
طور معناداری باالتر از کسانی بود که به طور رسمی ازدواج کرده بودند .متیسیاک

1

( )2009در مقالهای با عنوان «آیا واقعاً لهستان در برابر گسترش همخانگی ایمن است؟»
بر ا ین نکته تأکید کرده است که لهستان در برابر گسترش همخانگی ایمن نیست و
سطح باالیی از این پدیده در میان افراد تحصیل کرده در اروپا وجود دارد .در پژوهش
یاد شده این نکته نیز مطرح شده است که در سالهای اخیر افراد دارای تحصیالت
متوسطه و دانشگاهی بیشتر متمایل به ورود به این نوع از رابطه هستند .در تحقیق
دیگری کوهن و منینگ )2010(2بسترها و زمینههای رابطه همخانگی سریالی قبل از
ازدواج را به لحاظ تأثیر آن بر ازدواج و پیامدهای آن با استفاده از روش آزمایشی در
بین جوانان  16تا  30ساله بررسی نمودند .نتایج بیانگر آن بود که جوانان از
همخانه هایشان انتظارات بسیار اندکی دارند و همین امر منجر به افزایش سن ازدواج
جوانان میشود و سبب میشود که تعداد اندکی از جوانان قبل از  30سالگی ازدواج
کنند .همچنین زنانی که قبل از ازدواج همخانههای بیشتری داشتهاند با پیامدهای غم
انگیز بیشتری در زندگی مواجه شدهاند و با هم خانههایشان (از جمله شوهرشان) توافق
کمتری دارند.
سابقه پژوهش های انجام شده در مورد این پدیده در ایران زیاد نیست .اولین
پژوهشها در این مورد به سالهای  91و  92برمیگردد .هر چند این پژوهشها قادر به
بازنمایی و توضیح همه واقعیات موجود به دلیل پرشتاب بودن تغییرات اجتماعی در
1. Matysiak
2. Cohen & Manning
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ایران نیستند .در میان پژوهش های ایرانی به جز سه تحقیق آزاد ارمکی و همکاران
( ،)1390آزاد ارمکی و شریف ساعی ( )1391و گلچین و صفری ( )1396مابقی
تحقیقات عمدتاً به بررسی پیامدهای ارتباط با جنس مخالف (خلج آبادی و مهریار،
1389؛ قادرزاده و همکاران1396 ،؛ قادرزاده و محمدی1396 ،؛ محمدی و محمدی،
 ،)1395الگوهای روابط با جنس مخالف (آزاد ارمکی و همکاران1390 ،؛ نیازی و
پرنیان ،)1393 ،عوامل شکلگیری روابط پیش از ازدواج (رفاهی و همکاران،1391 ،
زارع شاه آبادی و سلیمانی1391 ،؛ قادرزاده و همکاران1396 ،؛ بهروزیان و حسنوند،
 )1395پرداختهاند.
آزاد ارمکی و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان «همخانگی پیدایش
شکل های جدید خانواده در تهران :سنخ شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از
ازدواج در ایران» روابط جنسی پیش از ازدواج را در قالب سه گفتمان پیشامدرن،
مدرن و پسا مدرن خالصه کردهاند .در پژوهش یاد شده همخانگی در الگوی روابط
مدرن گنجانده شده است که ویژگی اینگونه روابط تعلق عاطفی ،تعهد جنسی و نقش
آفرینی هدیه در رابطه است .این تحقیق همچنین تغییرات اقتصادی ،ناامنی شغلی
حاصل از آن ،ورود عناصر نوسازی و تسهیل و جذاب شدن رابطه دختر و پسر ناشی از
آن و تغییرات فرهنگی و لیبرالیسم و فردگرایی ناشی از آن را به عنوان بسترهای موثر
در پیدایش همخانگی معرفی و ظهور اشکال جدید همباشی را بر مبنای عوامل
ساختاری نظیر تأخیر در ارضای نیازهای جنسی به دلیل باال رفتن سن ازدواج ،تغییرات
نظام ارزشی و ساختار اقتصادی ،احساس استقالل و رهایی از بند سنتهای جامعه و
عواملی از این دست تحلیل کرده است .در تحقیق دیگری آزاد ارمکی و شریف
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ساعی ( )1391با عنوان « تبیین جامعه شناختی ارتباط جنس آنومیک در ایران» رابطه
جنسی پیش از ازدواج را در میان جوانان ایرانی با استفاده از رویکرد کیفی بررسی
کرده اند .نتایج این مطالعه مسائلی مانند احساس نیاز ،حس کنجکاوی و کسب تجربه،
شبکه روابط اجتماعی و گروههای دوستی ،سوژه بیکاری ،شرایط اقتصادی ،فشار
فرهنگی ،افزایش سن ازدواج ،افزایش فناوریهای ارتباطی و تغییر ارزشهای فرهنگی
در جامعه را از جمله مهم ترین عوامل پیدایش و گسترش این روابط معرفی کرده
است .فاضلی ( )1391در پژوهشی با عنوان «خانواده و زندگی شهری» این شکل از
رابطه را همبالینی مینامد و توضیح میدهد که در این خانوادهها تولید نسل وجود
ندارد و رابطه علنی و آشکار نیست .اما در عین حال شکل رابطه بین دو جنس از نوع
هرزگی و بیقاعدگی هم نیست .زن و مرد تعهداتی به هم دارند ،منزلت دیگری را
حفظ میکنند و تا حدودی از یکدیگر حمایتهای اقتصادی و اجتماعی به عمل
میآورند .قدوسی و بیات ( )1393در مقالهای با عنوان «ازدواج سفید :درد یا درمان» به
مطالعه میدانی زوجهای تشکیل دهنده ازدواج سفید پرداختهاند .افراد مورد مصاحبه در
دارا بودن تحصیالت دانشگاهی مشترک بودند .فقدان پذیرش اجتماعی این افراد از
دیگر یافته های این پژوهش بوده است .در این مقاله ضعیف بودن پیوندهای اجتماعی
که نقطه قوت این گونه روابط تلقی میشود به عنوان پاشنه آشیل این روابط معرفی
شده است.
در جمعبندی ادبیات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع همخانگی بدون ازدواج
میتوان گفت این پژوهشها به بسترهای شکل گیری و کیفیت این سبک زندگی در
مقایسه با دیگر سبکهای زندگی پرداختهاند به گونهای که تغییرات فرهنگی و
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لیبرالیسم و فردگرایی ناشی از آن (دی جیلو و رزینا2007 ،؛ آزاد ارمکی و همکاران،
 ،)1390دارا بودن تحصیالت دانشگاهی(قدسی و بیات1393 ،؛ متیسیاک،)2009 ،
پایبندی کمتر به مناسک مذهبی (سوزان براون و همکاران )206 ،و متعلق بودن به
نسلهای جدیدتر (کوست )2009 1،به عنوان بسترهای پیدایش همخانگی مطرح
شدهاند .عالوه بر این نقشآفرینی هدیه و تعلق عاطفی در رابطه (آزادارمکی و
همکاران ،)1390 ،شباهت این سبک زندگی به ازدواج (کالو و بویل )2010 ،و در
نهایت ثبات اقتصادی کمتر (پوالرد و موالن هرسی2013 2،؛ آزاد ارمکی و همکاران،
 )1391از ویژگیهای کیفی و تعاملی این سبک زندگی به شمار میآیند.
روش تحقیق
این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد نظریه زمینهای انجام شده است.
جامعه آماری آن افراد با تجربه زندگی همخانگی هستند که با استفاده از روش نمونه
گیری هدفمند و گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری انتخاب شدند .از معیار
اشباع نظری برای تشخیص تعداد افراد ،تعیین محل دادههای مورد نیاز و یافتن مسیر
پژوهش و از نمونه گیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مطالعه (محمدپور:1392 ،
 )89استفاده شده است .روش نمونهگیری گلوله برفی نیز مواقعی کاربرد دارد که
پژوهشگر با جمعیتهای پنهان مواجه است و پاسخگویان به راحتی قابل شناسایی
نیستند .معیار انتخاب نمونهها داشتن تجربه زندگی همخانگی بدون ازدواج حداقل به
مدت یک سال در شهر اصفهان و تمایل به مشارکت در تحقیق بوده است .فرایند
1. Coast
2. Pollard & Harris
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نمونهگیری تا دستیابی به اشباع نظری یعنی مشاهده اخذ پاسخهای مشابه یا تکراری از
مشارکتکنندگان ادامه یافته است .برای گردآوری دادهها در این پژوهش از تکنیک
مصاحبه نیمه ساختار یافته و تعاملی استفاده شده است .در این روش مصاحبهگر با
مطرح کردن موضوع مورد مطالعه شرکتکنندگان را به صحبت در رابطه با موضوع
مطرح شده ترغیب مینماید و بر اساس آنچه مصاحبه شونده در جریان مصاحبه
مطرح میکند سواالت بعدی خود را شکل میدهد (حریری .)153 :1389 ،این نوع
مصاحبه جنبه تعاملی دارد و حاصل کار محقق و مشارکت کننده است .محقق و
مشارکت کننده در تجربیات متقابل سهیم میشوند و انجام آن به نحوی است که
مشارکت کننده به طور طبیعی صحبت کند ،فکر کند و واقعیت را سازماندهی نماید
(نیومن .)372 :1395 ،در مجموع با  23فرد دارای تجربه زندگی همخانگی ( 13زن و
 17مرد) مصاحبه شده است .متوسط طول مصاحبهها  75دقیقه بوده است .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از روش نظریه زمینهای با رویکرد مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین
استفاده شده است .برای افزایش قابلیت اعتبار یافتهها مصاحبهها همزمان توسط دو
محقق کدگذاری و کدها با یکدیگر مقایسه شدند(معیار تکنیک ممیزی) .عالوه بر این
تعدادی از مصاحبهها به مشارکتکنندهها به منظور تأیید یافتهها ارائه شد(معیار
اعتباریابی توسط اعضا) و همچنین با مراجعه مجدد به دادههای خام (تکنیک
مقایسههای تحلیلی) تالش شد تا ساخت بندی نظریه با دادههای خام مقایسه و ارزیابی
گردد.
مشخصات کلی مصاحبهشوندگان
میانگین سن پاسخگویان  28.5سال بوده است .جوانترین فرد  21و مسنترین آنها
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 36سال داشته است 17 .نفر از مصاحبه شوندگان مرد و  13نفر زن بودهاند 10 .نفر از
زنان و  13نفر از مردان در زمان مصاحبه شاغل بودهاند .تأکید بر روی در زمان
مصاحبه از این بابت است که وضعیت اشتغال اکثر پاسخگویان ناپایدار و موقت بوده
است .تنها  3نفر (2مرد و  1زن) از مجموع  30پاسخگو شغل ثابت و دائمی داشتند27 .
نفر از مصاحبه شوندگان تحصیالت دانشگاهی داشتند که سطح تحصیالت  17نفر آنان
فوق لیسانس یا باالتر بوده است .این وضعیت نشان میدهد متغیر سطح تحصیالت
نقش پررنگی در ورود و استمرار این نوع از همزیستی دارد .اگر چه از همه سطوح
تحصیلی و با هر نوع وضعیت شغلی (شاغل و غیرشاغل) در میان افراد و زوجین با
تجربه این نوع از زندگی مشترک حضور داشتهاند.
یافتههای پژوهش
در فقدان هر نوع شناخت دست اول از این نوع روابط ،گوش سپردن به افرادی که
تجربه این شکل از زندگی را داشتهاند و پرداختن به توصیف آنها از زندگیشان،
رابطهشان ،دالیلشان برای ترجیح این شکل از رابطه و دشواریها و چشماندازهای
احتمالی آن زمینه شناخت عینیتر و دقیقتر این پدیده را فراهم میآورد .در پژوهش
حاضر دادههای گردآوری شده از مصاحبهها ،تجزیه و تفکیک شدند و در مرحله
کدگذاری باز ،به صورت مفاهیم درآمدند .در مرحله دوم و در گدگذاری محوری
مفاهیم با هم ترکیب شده و مقوالت در سطح باالتری از انتزاع تشکیل شدند و در
نهایت درمرحله کدگذاری گزینشی مقوله هسته همخانگی انتخابی شخصی متأثر از
شرایط ناگزیر فرهنگی و اقتصادی به دست آمد .در ادامه به اختصار به هر کدام از
مقوالت عمده و سپس به مقوله هسته پرداخته میشود و مقوالت به دست آمده در
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چارچوب مدل پارادایمی اشترواس و کوربین در ارتباط با هم قرار میگیرند.
هدایت رابطه به سمت ازدواج :برخی افراد مورد مطالعه نیز تحت تأثیر عالقهمندی
به طرف مقابل خود برای هدایت کردن رابطه به سمت ازدواج و دائمی کردن رابطه
تالش کردهاند .گاه این همباشیها حکم گذار به ازدواج دایم را بازی میکند .دو
طرف تصمیم میگیرند مدتی را جهت آشنایی باهم و ارزیابی و شناخت دقیقتر
رابطه شان زیر یک سقف زندگی کنند .سپس در صورت توافق و رضایت از رابطه آن
را علنی و رسمی کنند .این دوره ممکن است با اطالع و یا بدون اطالع خانوادهها
سپری شود .در مواردی امکان دارد این روابط به ازدواج رسمی ختم شود .الهه 32
ساله است و بیش از پنج سال است که با سامان زندگی میکند .قبل از آن هم چندین
سال مستقل از خانواده زندگی کرده است .او در مورد رابطهاش و چشمانداز آن
میگوید « :آدم در یک سنی نیاز دارد به خانواده و باید کسی در خانه منتظر آدم باشد!
من شخصاً با ازدواج صد درصد موافقم و اگر بدانم رابطهای قطعاً به ازدواج منجر
نمیشود یک لحظه هم در آن نمیمانم .تا چند سال پیش که سنم کمتر بود ،ممکن
بود برای وقت گذرانی در یک رابطه باشم ولی االن نه .از یک جایی به بعد ماجرا
دیگر تفریح و خوشگذرانی نیست و داری چیزی را میسازی .ساعتها با یک نفر
وقت میگذرانی ،برایش احساسات خرج میکنی ،وقت میگذاری .من و سامان پنج
سال و نیم است که با هم زندگی میکنیم ،ولی از سال اول به بعد تعهد نانوشتهای
بینمان بوده .قصد ازدواج دایم داشتیم و داریم .این جوری نیست که هر وقت عشقت
کشید یا مشکلی پیش آمد راحت ول کنی و بروی .وقتی با یک آدم چیزی را ساختی
و یک تجربه خوب داری ،دلت میخواهد آن را همیشگی کنی .وقتی دو نفر همدیگر
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را دوست دارند از هم حمایت می کنند ،از نظر عاطفی ،مالی یا هر چیز دیگر .مثالً من
امروز کلی تنش کاری داشتم .آخر هم یکی از جلسههایم را کنسل کردم و برگشتم
خانه و دو ساعتی با هم درباره مسائل کاری حرف زدیم .اینها برای من ارزشمنده.
حرف زدن با کسی که همه جوره تو را میشناسد ،خصوصیات اخالقیت را میداند،
درکت میکند .عکسش هم وجود دارد .من هم سعی میکنم به موقع هرکاری که از
دستم برمیآید برایش انجام بدهم .این در ازدواج دایم یا زندگی مشترک که ثبت
رسمی نشده تفاوتی ندارد» .شاید بتوان این دوره را شبیه دوره نامزدی قبل از عقد در
نظر گرفت .با این تفاوت که در دوره نامزدی قطعاً خانوادهها در جریان امور قرار
دارند .رابطه ماهیت آشکارتری دارد .خانوادهها نظارت بیشتری بر رابطه دارند .طول
دوره آن به مراتب کوتاهتر است و زندگی مشترک زیر یک سقف شامل آن نمیشود.
پگاه  25ساله است و دو سال و نیم است که با رضا زندگی میکند .هنوز مشغول درس
خواندن است و درآمد زیادی ندارد .میگوید خانواده مذهبی و نسبتاً سنتی دارد که
چند خیابان پایینتر ازآپارتمان آنها زندگی میکنند و مشکلی هم با این نوع زندگی
آنها ندارند« :خانوادهام فشاری برای ازدواج دایم نمیآورند .با بخشی از فامیل هم
رفت و آمد داریم .من و رضا قصد ازدواج دایم داریم ،ولی فعالً ضرورتش را احساس
نمیکنیم .هر وقت شرایط مالیاش فراهم شد این کار را میکنیم .ما هر دو به این
رابطه تعهد داریم و درباره این مسائل خیلی حرف زدهایم .این طور نیست که هر وقت
بخوام از این رابطه برم بیرون .درآمد من خیلی کمتر و متغیر است ،یک وقتی هست و
یک وقتی نیست .هنوز از پدرم کمک میگیرم .ولی هرچه داریم با هم خرج میکنیم.
اجاره را مشخصاً رضا میدهد ولی خرید خانه و باقی داستانها را با هم انجام میدهیم.
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بخواهم نسبت بگویم هفتاد به سی خرج میکنیم .کارهای خانه را هم دوتایی انجام
میدهیم .هیچ قاعده و قانونی ندارد ،هر کس وقت بیشتری دارد انجام میدهد .رضا
دست پختش بهتر است و بیشتر آشپزی میکند».
توسعه تدریجی روابط :این مطالعه نشان میدهد که آزادی در رابطه برخی ابعاد
مهم دارد .همخانگی آزادی خیلی زیادی را برای ترک کردن رابطه با کمترین هزینه
به طرفین میدهد .بزرگترین فایده همخانگی ارائه شرایط راحت برای ارزیابی و توسعه
تدریجی رابطه است .سعید چهار سال است که با فروغ با هم زندگی میکنند .اوایل
فقط با هم همخانه بودهاند .در بنگاه با هم آشنا شدهاند و چون هیچکدام پول کافی
برای اجاره خانه نداشتهاند تصمیم گرفتهاند با هم همخانه شوند .او میگوید« :اوایل با
این که با هم تو یخونه زندگی میکردیم ،ولی رابطمون با هم مثل االن نبود .کم کم
که بیشتر با هم آشنا شدیم و عالیق هم رو شناختیم ،تصمیم گرفتیم رابطمون رو توسعه
بدیم (توسعهی تدریجی روابط) .البته هنوز هیچ کدوم از خانواده هامون نمیدونن
(روابط پنهانی) .فروغ همیشه میگه اگه بابام بدونه که تو یخونه با یمرد غریبه همخونه
شدم هیچوقت دیگه منو به خونش راه نمیده (مخالفت خانوادهها)» .آنها به
خانوادههایشان گفتهاند که در خوابگاه زندگی میکنند .فروغ که در یک کارگاه
خیاطی بزرگ کار میکند ،از بودنش با سعید ابراز رضایت می کند و میگوید« :خب
ببین به هر حال هر کسی نیاز به یهمدمی داره ،من که االن نزدیک  30سال از عمرم
میگذره تا کی میتونم تنها زندگی کنم (ترس از تنهایی) .موقعیت ازدواج هم ندارم
(شرایط سخت ازدواج) .اتفاقاً اینجوری هر دوتامون راحت تریم .هیچ کدوممون
مسئولیتمون رو دوش اون یکی نیست (استقالل و عدم مسئولیت پذیری در رابطه) .نه
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که بینمون هیچی نباشه ،هست .ولی آزادی خودمونم داریم (آزادی بیشتر) .آینده
معلوم نمیکنه ،شاید یروز هم با هم ازدواج کردیم (عدم پیشبینی آینده رابطه) ،فعالً
همینجوری راحتیم (احساس رضایت از رابطه)» .بیتا  33ساله که حدود سه سال با یک
آقا همخانه است در مورد دالیل همخانگی خود میگوید« :آن زمان پول کافی برای
اجاره خونه نداشتم (مشکل اقتصادی) و به طور اتفاقی در یک بنگاه معامالت ملکی با
ایشان آشنا شدم .قرار شد یک ماه به صورت آزمایشی با هم زندگی کنیم .اوایل
شبها خوابم نمیبرد ونگران بودم (ترس از همخانگی با مرد غریبه) .اما بعد با تعاریفی
که از وظایف و امور خانه داشتیم مشکل خاصی وجود نداشت (تقسیم نظام امور
خانه)».
دگرگونی معیارهای ازدواج :تحلیل مصاحبهها حاکی از آن است که معیارهای
ازدواج نزد افراد مورد مطالعه تغییر کرده است .آنان دیگر نمیخواهند به ابتکار والدین
یا خویشان و در چارچوب سنتها ازدواج کنند .مصاحبه شوندگان به ضرورت و
اهمیت عشق قبل از ازدواج تأکید داشته و معتقدند عشق چیزی نیست که با خانه نشینی
حاصل شود بلکه الزمه به وجود آمدن عشق رابطه دوستانه قبل از ازدواج است .زهرا
میگوید« :اگه عشق قبل از ازدواج نباشه آدم احساس آرامش نمیکنه .این که میگن
عشق بعد از ازدواج به وجود میاد به نظر من به وجود نمیاد بلکه به هم عادت میکنن».
آنان ازدواج های سنتی را از این جهت که نماینگر نگاه کاالگونه به جنس مونث است
منفی قلمداد میکنند .لیال میگوید« :کامالً مخالف ازدواج سنتیام .باید دو طرف
همدیگر را بشناسند و خودشون تصمیم بگیرن که میخوان ازدواج کنن یا نه» .شیدا نیز
میگوید « :من روابط متعدد رو قبول ندارم .ولی اینم قبول ندارم که بدون اینکه با
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یکی دوست باشم باهاش ازدواج کنم».
برای برخی افراد اطمینان از ارضا نیازهای عاطفی ،روحی و جسمی و زندگی آینده
مورد تأکید است .میتوان گفت دختران مذکور در جستجوی رابطههای عاطفی
صمیمانه و به زعم گیدنز در جستجوی رابطههای ناب و اطمینان از حفظ رابطه ناب در
آینده هستند .رابطه ناب رابطهای است که فقط به دلیل نفس رابطه و آنچه رابطه برای
هر دو طرف به ارمغان میآورد مورد جستجو است .رابطه ناب برخالف پیوندهای
شخصی یا خصوصی در جامعه سنتی وابسته به عوامل بیرون از زندگی اجتماعی نیست
و چنان می نماید که گویی در فضایی شناور است  .در جوامع مدرن الزامهای بیرونی و
از پیش ساخته که بر ازدواج حاکم بود در حال ریشه کن شدن است .پدیدهای که در
اصل همراه با ظهور عشق و عالقههای رمانتیک و تخیل آفرین به عنوان انگیزه اساسی
ازدواج است شکل گرفته است .بدین ترتیب ازدواج بیش از پیش به صورت رابطهای
درآمده است که دلیل پیدایش و ادامه آن احساس رضایت عاطفی است (گیدنز،
.)132 :1385
افزایش عاملیت :با گسترش حضور زنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی به
مرور عاملیت آنان در عرصه های مختلف زندگی و از جمله رابطه با جنس مخالف در
حال افزایش است .یافتهها نشان میدهد عدهای از دختران نقش فعالی در برقراری
رابطه با جنس مخالف خود دارند و منفعل بودن در رابطه را منفی قلمداد میکنند .آنان
بر لزوم انتخاب کردن و نه انتخاب شدن تأکید کرده و آن را حق مسلم خود میدانند.
مائده در این رابطه میگوید« :بعضیها اعتماد به نفس ندارن .میگن ما نمیتوینم
خودمون انتخاب کنیم .اما من به خودم اعتماد دارم و خودم دوست پسرم رو انتخاب
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میکنم و منتظر نمیشم کسی بهم پیشنهاد بده».
احساس استقالل :روابط همخانگی رقیب جدی نهاد ازدواج است و خود را در
قامت «ازدواج غیررسمی» باز مینمایاند .الگویی از رابطه که بسیاری از تعهدات و
شرایط ازدواج را دارد .اما از قوانین ،سنتها و محدودیتهای آنگریزان است .دو
شریک به بهانه تجربه زندگی مجردی و مستقل از خانهی پدری بیرون آمدهاند و بدون
آن که والدین را از ماجرا باخبر کنند به زندگی مشترک با یکدیگر روی آوردهاند.
احساس استقالل و رهایی از بند سنتهای جامعه از مهمترین علل شکلگیری این
روابط از سوی سوژهها عنوان شده است .احساسی که در بسیاری موارد به بهای
شکنندگی شدید این روابط تمام میشود .امیر  30ساله ،لیسانس و شاغل میگوید:
«االن سه ساله که دارم با یه نفر زندگی میکنم .ما هر دو به قهر از خونه زدیم بیرون و
االن داریم با هم زندگی میکنیم (ازدواج غیررسمی) .نه خانواده من و نه خانواده اون
هیچ کدوم نمیدونن که ما با هم هستیم .هر چند یه بوهایی بردند (فضای پنهان کاری).
مهمترین ویژگی این رابطه اینه که به تو آزادی میده (احساس استقالل) .تا موقعی در
رابطه هستی که ازش لذت می بری و وقتی رابطه برات لذت بخش نبود ،میتونی به
راحتی جدا بشی (ناپایداری ذاتی روابط مدرن)».
احساس برابری :نکته دیگر که عامل ترجیح این شکل از زندگی به ویژه در نظر
برخی زنان می باشد این است که وضعیت حاصل از این رابطه را نسبت به ازدواج و
زندگی خانوادگی وضعیت برابرتری در نظر میگیرند .مریم میگوید« :وقتی مرد
خیانت میکند زن نمیتواند یا نمیخواهد مقابله به مثل کند .پس من ترجیح میدهم
وارد رابطه ای نشوم که پایبندم کند .این شیطنت در بعضی مردها هست ،با اینکه ممکن
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است واقعاً زنشان را دوست داشته باشند .من نمیتوانم بنشینم خانه ،بپزم و بشورم و
لباس اتو کنم ،آن وقت آقا برای خودش زیر آبی برود! نمیتوانم تحمل کنم و برای
همین دور ازدواج دایم را خط کشیدم».
احساس تعهد بیشتر :برخی این شکل رابطه را متعهدانهتر از ازدواج رسمی میدانند.
مازیار  30ساله است و سه سال است که به صورت غیررسمی با زنی زندگی میکند.
او میگوید« :به نظر من بیتعهدی و بیوفایی همان قدر ممکن است در این زندگیها
بروز کند که در ازدواج رسمی اتفاق میافتد .فرقی نمیکند .االن متأسفانه تعهد یک
چیز پیچیده است .کسی که ازدواج رسمی میکند به بهانههایی تخلف میکند و کسی
که غیررسمی زندگی میکند به بهانههایی دیگر .ولی یک تفاوتی هست .وقتی ازدواج
دایم می کنی ،به دلیل قوانین سفت و سختی که وجود دارد و هزینههای عروسی
گرفتن و جمع کردن سیصد چهارصد نفر آدم انگار توجیه بیشتری برای تعهد نداشتن
و خیانت داری چون همیشه فکر میکنی اگر االن بروی به زنت بگویی دوستت ندارم
میرود طالق میگیرد و تو بدبخت میشوی .به نظرم در روابط آزاد خیانت کمتر
است چون به میل خودت در رابطه ماندهای».
عدم اعتقاد به ازدواج :فرزانه و علی  4سال میشود که با هم در یک خانه زندگی
میکنند و میگویند عالقهای برای ثبت ازدواجشان ندارند .آنان مانند هر زن و
شوهری حلقه به دست دارند و در تمام محافل و جمعها خود را به عنوان زن و شوهر
نه همخانه معرفی میکنند .فرزانه میگوید« :علی را هشت سال است که میشناسم .بعد
از یک سال متوجه شدیم که خیلی از عالیق و سالیقمان مانند یکدیگر است .برای
همین به هم نزدیکتر شدیم و شش سال پیش حتی خانوادههایمان در جریان آشنایی ما
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دو نفر بودند .بعد از چند سال دیدیم که میتوانیم با هم زندگی کنیم و از هر نظر با هم
توافق داریم (طوالنی شدن دوران آشنایی) .ما هر دو اعتقادی به ازدواج نداشتیم (عدم
اعتقاد به ازدواج) .به همین خاطر زمانی که با خانوادههایمان مطرح کردیم ،در ابتدا
چندان راضی نبودند .اما وقتی دیدند که ما تصمیم جدی گرفتهایم پذیرفتند (عدول و
عقب نشینی خانوادهها نسبت به ارزشهای پیشین)» .علی نیز معتقد است همخانه بودن
با نوع زندگی آنها فرق میکند .او میگوید« :ما نوع زندگیمان به گونهای نیست که
هر کس وارد آن شود ،احساس کند همخانه هستیم .بلکه تمام رفتارهای یک زن و
شوهر معمولی را داریم .صبح با هم سر کار میرویم و بعد ظهر به خانه میآییم و شام
میخوریم .نه از رفیق بازی خبری هست و نه دوران مجردی .خرج خانه را به صورتی
درمیآوریم که مانند همخانهها به اصطالح به صورت «دنگی» نباشد .بلکه هر کس هر
آنقدر که در توان داشته باشد میگذارد و حتی یک حساب مشترک پسانداز
داریم ».او به دعواهایشان هم اشاره میکند« :در هر خانهای دعوا وجود دارد و ما هم
مانند بقیه دعوا و بعد از چند ساعت آشتی میکنیم .مدل دعواهایمان هم شبیه زن و
شوهرهایی است که اسمشان در شناسنانه ثبت شده است» .امین  35ساله است و هفت
سال از زندگیاش را با خانمی با هم زیر یک سقف زندگی کردهاند .او اعتقاد دارد
ازدواج سفید به معنای واقعیاش چیزی از ازدواج رسمی کم ندارد« :ازدواج سفید با
تعریف من یا بر اساس تعریف عمومیاش یک رابطه متعهدانه است و دو طرف
میخواهند که با هم بمانند .رابطه دوست دختر دوست پسری نیست .ما داریم همه چیز
را قاطی میکنیم .من اصالً تصور نمیکنم ازدواج سفید آنقدر که میگویند در ایران
شایع شده باشد .به نظرم هر نوع رابطه ی دوست دختر و دوست پسری را هم که مدت
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کوتاهی با هم زندگی میکنند معادل ازدواج سفید میگیرند .بعضیها پنج ،شش ماه با
هم زندگی میکنند ولی هیچ وقت نمیگویند تا هر وقت خوش بگذرد میمانیم .
تعهدشان به رابطه تا زمانی است که خوش میگذرد! اما در ازدواج سفید این تعهد
همیشگی است ،هر چند که ممکن است دو نفر مثل ازدواج رسمی یک روزی از هم
جدا شوند».
ترس از ازدواج :فشارهای خانوادگی برای رعایت «آداب و سنن» معمولی ازدواج
از عللی است که افراد را ناگزیر به نادیده گرفتن این موانع و انتخاب این نوع همزیستی
میکند .نرگس زن  34سالهای است که به دلیل فشارهای خانوادگی و عرفی از ازدواج
دایم گریزان بوده و حتی با وجود تجربه پنج سال زندگی به گفته خودش موفق با
شریک فعلی زندگیاش ،نتوانسته بر این ترسها غلبه کند و متقاعد به ازدواج رسمی
شود .او میگوید« :به هیچ وجه به ازدواج دایم فکر نمیکنم .اگر مجبور شویم اینکار
را میکنیم ولی در حال حاضر اصالً انتخابمان نیست چون خانوادهها درگیر ماجرا
میشوند و معموالً کمکی نمی کنند و فقط همه چیز را خراب میکنند .خیلی چیزها را
به آدم تحمیل میکنند و باری هستند این وسط .به نظرم تا حاال همین فاصله خیلی به ما
کمک کرده .وقتی خانوادهها میآیند وسط ،طبقه و اختالفهای فرهنگی وسط
میآید ،شرایط اقتصادی پیچیدهتر میشود و تو کالً با ساختار دیگری طرف هستی.
ولی در زندگی غیررسمی مجبور نیستی به کسی توضیحی بدهی».
سرخوردگی از ازدواج :کسانی که یکبار تجربه ازدواج و زندگی مشترک را از
سر گذراندهاند رویکرد کامالً متفاوتی دارند .نگرش آنان به ازدواج به دلیل
دشواریهای حقوقی و پرهزینه بودن طالق و برچسبهایی چون مطلقه بودن ،بسیار
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منفی است و بر حفظ استقالل و حریم شخصی خود تأکید وسواس گونه دارند .سارا
زن  29سالهای است که چهار سال قبل از همسرش جدا شده و نزدیک به یک سال
است که با مرد دیگری زندگی میکند .او میگوید« :خانوادهام در جریان هستند .حتی
با خودم بردمش خانه و معرفیاش کردم و آنها هم پذیرفتند که من اینجوری زندگی
میکنم .اصراری به ازدواج دایم ندارند .سالهاست که من مستقل زندگی میکنم و
هیچ وابستگی مالی به خانواده ندارم .مادرم میداند که من دیگر هرگز ازدواج دایم
نمیکنم .به مسعود هم گفتهام و او هم مشکلی با این موضوع ندارد .من یک چیز را در
ازدواج قبلیام فهمیدم .اینکه میشود آدم ازدواج دایم کرده باشد و تنها باشد .من
وقتی متأهل بودم ،خیلی تنهاتر بودم .به نظرم طالق بعد از ازدواج دایم خیلی با جدایی
بعد از ازدواج موقت فرق میکند و در دومی شرایط فوق العاده راحتتر است .فکر
کن! خانوادهها را قانع کردن ،دادگاه رفتن ،قاضی را قانع کردن ،به دوست و آشنا و در
و همسایه جواب پس دادن! در زندگی موقت فقط هزینه عاطفی میدهی ،اما
هزینههای اجتماعی طالق واقعاً آدم را از پا درمیآورد! تازه من جزو آن دسته بودم که
توافقی و نسبتاً راحت طالق گرفتم ».هستی  35ساله است .پنج سال پیش از همسرش
جدا شده و یک فرزند دارد که با پدر و مادر همسر سابقش زندگی میکند میگوید:
« یک سال پیش دوباره شوهرم خواستار برقراری ارتباط بینمان شد .حاال یکسال است
دوباره با هم رابطه داریم .خب بچه هم داریم و برای او هم بهتر است که با هر دو
نفرمان بیرون برود و باشد .اما دیگر عالقهای به زندگی مشترک نداریم .نمیخواهم
دوباره استقالل و رفاه و آسایش فعلیام را از دست بدهم .همسرم هم توان پرداخت
همه هزینه های زندگی مشترک را در یک خانه جدید ندارد .فعالً همینجوری با هم
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هستیم تا ببینیم چی میشود ».هستی یک سال است که پس از جدایی از شریک
سابقش با او زندگی میکند .او میگوید خانوادههایشان از رابطه مجدد آن دو خبر
ندارند و هردو به خانوادههایشان گفتهاند که با دوستانشان همخانه هستند .هستی در
پاسخ به این سوال که چرا جدا شده و همچنان با هم زندگی میکنند پاسخ میدهد:
«ازدواج یعنی مجموعهای از روابط خانوادگی در هم و بار سنگین مسائل اقتصادی،
دوستان و خانواده( .مسئولیتها و تعهدات سنگین ازدواج) اما در حال حاضر ما را به
عنوان یک آدم مطلقه به رسمیت میشناسند ،پس نه توقعی وجود دارد و نه دخالتی،
ضمن آنکه ،علیرغم درآمد خودمان از حمایتهای مالی خانوادهها نیز برخورداریم».
شرایط اقتصادی :شرایط ناپایدار و بی ثبات اقتصادی دهه اخیر در ایران به مسأله
ناامنی شغلی دامن زده است .ناامنی شغلی امری فراتر از بیکاری است و به شاغالنی
اطالق میشود که به آینده شغلی خود اطمینان ندارند .الزمه ازدواج داشتن استقالل
اقتصادی و ثبات شغلی است .از شاخصههای مشاغل ناپایدار گسترش قراردادهای
موقت کاری است .قراردادهای کوتاه مدت این اختیار را به کارفرمایان میدهد که با
اندک هزینه و یا گاه بدون هیچ هزینهای هر زمان که اراده کنند کارمندان خود را
اخراج کنند .ظهور الگوهای ناامن اقتصادی ،ضمن ایجاد آیندهای مبهم ،قدرت
ریسک سوژه را پایین آورده و ضمن باال بردن سن ازدواج ،زمینه ساز بسیاری از
رفتارهای جدید جایگزین ازدواج امّا کم هزینهتر نزد او میشود .امید  35ساله و فارغ
التحصیل کارشناسی ارشد یکی از دانشگاههای اطراف تهران ،سه سال است که با
ساناز همخانه هستند .ساناز که چند سال پیش برای تحصیل از شهرستان به تهران آمده
است ،هفت سال است که در یک شرکت خصوصی در تهران کار میکند .امید در
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پاسخ این سوال که چرا ازدواج نمیکند میگوید« :چه طوری میشه ازدواج کرد ،وقتی
نه خونهای و نه پس اندازی برای شروع زندگی هست» (مضیقهی اقتصادی) .او طی
یک سال گذشته دو بار محل کارش را عوض کرده و چند ماه هم بیکار بوده است
(مشکل اشتغال و عدم امنیت شغلی)« .سه ماه بود که بیکار بودم ،درآمد درست و
حسابی نداشتم ،اگه ساناز نبود نمیتونستم این وضعیت رو تحمل کنم (همراهی در
مشکالت و سختیها) ،هر شرکتی که میری اول باهات شرط میکنن که بیمه نداریم و
حقوق هاشونم یجورایی مثل بیگاری کشیدن از آدم میمونه .خب با این وضعیت چه
طوری میشه ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد؟».
چالشهای رابطه :اگر چه اکثریت افراد جامعه به دالیل اخالقی و عرفی با این
روابط مخالفند ،اما مخالفت با این نوع روابط صرفاً به تعارضات و دغدغههای اخالقی
محدود نمیشود و گاه برخاسته از تجربه زیسته افراد در این نوع زندگی است .مینا 32
سال دارد .مدت کوتاهی موقتاً با مردی زندگی کرده اما معتقد است که کار اشتباهی
بوده و ا کنون مخالف این نوع از زندگی است .او به دلیل صدماتی که دیده است از
اساس در حسن نیت مردانی که خواهان این شکل زندگی هستند تردید دارد و
میگوید « :مردها چیزی ندارند که در این روابط از دست بدهند ولی زنها خیلی
چیزها را از دست میدهند .دخترها به لحاظ عاطفی درگیر میشوند .ولی من هیچوقت
باور نمیکنم که مردها عاشقانه این زندگی را انتخاب کنند .مردها خانه یا امکاناتی
دارند که میتوانند همزمان چند تا زن داشته باشند .ولی زنها میروند در این
زندگیها گیر می کنند .من هم خودم تجربه کردم و هم در زندگی خیلی از دوستام
دیدم .زن از وجودش ،از احساسش ،از همه چیزش مایه میگذارد ،همه جور سرویسی
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میدهد ،ولی مرد فقط لذتش را میبرد ،امروز با تو و فردا با یکی دیگر .میخواهم
هزار سال مردی در زندگیام نباشد .مردی که حاضر نیست یک سر سوزن مسئولیت
رابطهای را که دارد و احساسات طرف مقابلش را بپذیرد اصالً بود و نبودش چه فرقی
دارد؟ االن کافی است به یک مرد بگویی من کار نمیکنم .بالفاصله میگوید آهان
پس مصرف کنندهای؟! زود به تو یک برچسب میزند که مجبور شوی از خودت
دفاع کنی و بگویی نه ،من مستقلم .یعنی از تو پول نمیخواهم .نه مسئولیتی دارند ،نه
تعهدی ،نه حتی فشار مالیای ،روابط جنسی و عاطفیشان را هم دارند .خوب من هم
باشم میگویم ازدواج بد است».
میل به تجرد :باومن معتقد است که رابطه با جنس مخالف دارای جنبهها و
پیامدهای مختلفی است (باومن .)11 :1384 ،یکی از پیامدهای رابطه با جنس مخالف
میل به تجرد است .منظور از میل به تجرد این است که رابطه نامتعارف با جنس مخالف
علیرغم آرامش عاطفی و لذت جنسی آن موجب شده است که گرایش به ازدواج
کاهش یابد (محمدی و محمدی .)1395 ،مشکالت افراد در این همباشیها به اینجا
ختم نمیشود و گاهی آسیبهای جدیتری در میان است .پریسا دختر  35سالهای
است که شش سال به صورت غیررسمی با یک پسر زندگی کرده و از این بابت بسیار
پشیمان است .آنها اکنون دو سال است که در کشمکش جدایی هستند و میگوید که
در این سالها هم به لحاظ مالی و هم عاطفی آسیب دیده و مدتهاست که روی
آرامش را ندیده است .او میگوید« :در جریان این رابطه فقط از من سواستفاده شد .دو
سال آخر همه کرایه و خرج خانه را من میدادم .هیچ مسئولیتی قبول نمیکرد .بعد هم
که اعتراض کردم و دعوا باال گرفت ول کرد و رفت .احساس میکنم در تمام این
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مدت بین زمین و آسمان معلق بودم .پایم روی زمین نبود .آخرش هم معلوم نشد این
رابطه چی بود .مرزهایش معلوم نبود .من کلی هزینه کردم ،هم مالی و هم عاطفی ،ولی
برای کی؟ برای چی؟ حداقل اگر ازدواج دائمی کرده بودم این قدر دلم نمیسوخت.
این همه انرژی میگذاری برای کسی که هر لحظه ممکن است ولت کند و برود و
هیچ حق و حقوقی هم نداری .ثبات نداری ،امنیت نداری .حرفت را هم هیچ کجا
نمیتوانی بزنی .مدام پنهان کاری ،مدام ترس».
دوگانه آزادی-امنیت :این روابط مشکالت خاص خود را نیز دارد .غیرقانونی
بودن این رابطه و در معرض عموم بودن آن و شناخته شدن دو طرف با یکدیگر و
احتمال برچسب خوردنه ای اجتماعی عواملی است که آن را بسیار آسیب پذیر کرده
است .از طرفی احساس«طرد اجتماعی» و هم چنین«ناپایداری ذاتی» این روابط،
احساس رضایت در آن را با احساس تنش جابه جا میکند و سوژه را دائماً در دوگانه
معکوس«آزادی» و «امنیت» قرار میدهد؛ آزادی که به بهای از دست رفتن امنیت تمام
میشود .سوگُل  27ساله ،فوق لیسانس و شاغل میگوید« :توی رابطه نه من با پسر
دیگهای هستم و نه اون با دختر دیگهای (احساس تعهد در رابطه) .اما شما باید بتونید
رابطه همدیگه رو مدیریت کنید .باید کافی باشید برای هم .جاهایی که ما میتونیم
«باهم» حضور داشته باشیم خیلی کمه .ما برای مهمونی کالً خونه یکی دو تا دوسته که
میتونیم بریم که از قبل با هم بودیم و اونها با هم ازدواج کردند .ما خونه اونا هم
همیشه نمی تونیم بریم (محدودیت روابط اجتماعی) .یعنی وقتی پدر و مادر اونا اونجا
هستن ،خودت سعی میکنی نری .چون یه جوری نگاهت میکنن که میفهمی که
دیگه وقتی اونا اونجا هستن نباید بری (طرد اجتماعی از سوی نسلهای پیشین) .از
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طرف دیگه توی این رابطه زیر پات رو سفت احساس نمیکنی .ممکنه رابطه با یه
اتفاق ساده به راحتی از بین بره ،چون تعهد قانونی وجود نداره که بتونه تو رو نگه داره
(ناپایداری رابطه) .در حالی که این رو در نظر بگیر رابطهای که مدتهاست شکل
گرفته اگه بهم بخوره تو رو نابود میکنه (احساس ناامنی از آینده رابطه) .اینها تنش
آوره و این استرسها همه آزار دهنده است برای ما».
پنهان کردن روابط :انتخاب سبک زندگی خارج از چارچوبهای به رسمیت
شناخته شده جامعه همیشه هم کار راحت و بدون هزینهای نیست .اغلب این افراد
ناگزیر از پنهان کاری بودهاند و شکل زندگیشان برای خانواده یا دست کم برخی از
اعضای خانواده قابل پذیرش نبوده است .در بیشتر موارد خانوادهها اطالعی از این
همباشی ندارند یا اگر دارند آن را مانند یک راز از اقوام و دوستان خود پنهان میکنند.
مرجان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد است که با یک همخانه مرد زندگی میکند .او
برخورد خانوادهاش را خیلی آزاردهنده توصیف میکند و میگوید« :خانواده من
وضع مالی خیلی خوبی دارند ولی اصالً به من کمک نمیکنند .پدرم خیلی با ماندن
من در تهران مخالف است ،البته نمیدانند که من دارم با یک آقا زندگی میکنم .هر
دو هفته یک بار زنگ میزنند به من و تخریبم میکنند .میگویند تو که درست تمام
شده و کارت را هم که از دست دادهای دیگر چرا تهران میمانی؟ مادرم کمی بهتر
برخورد میکند .مادرم گاهی به بهانههای مختلف از پدرم پول میگیرد و برایم
میفرستد» .مرجان نحوه مخفی کردن زندگی با یک مرد را از خانواهاش این گونه
تشریح میکند« :من چون دارم با یک آقا زندگی میکنم باید خیلی چیزها را رعایت
کنم .مثالً وقتی که می خواستم خانه بگیرم به خانوادهام گفتم که دارم با دوست خانمم
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همخانه می شوم .با او هم هماهنگ کردم و وقتی که خانواده ام به تهران آمدند او را به
عنوان همخانه به آنها نشان دادم .هر وقت که پدر و مادرم می خواهند بیایند اینجا ،باید
از چند روز قبل دوست آقایم خ انه را ترک کند و دوست خانمم وسایلش را می آورد
مثالً مانتوها ،کتاب ها ،دمپایی ،روفرشی و خالصه صحنه سازی میکنیم طوری که
انگار یک خانم دارد اینجا زندگی میکند! هر وقت هم که پدر و مادر دوست پسرم
می آیند من مجبورم که خانه را ترک کنم و جایی دیگر بمانم .چون خانواده ام از من
حمایت نمیکنند وضعیت خوبی ندارم ،تغذیهام افت کرده ولی باز هم حاضر نیستم
که به خوابگاه برگردم .توی خوابگاه احساس می کنی که حیوانی ،ولی در خانه
مجردی با همه مشکالتش احساس شخصیت میکنم».

جدول  :1مقولهها و زیر مقولههای به دست آمده در فرایند پژوهش
نوع مقوله

زیر مقولهها

مقوله عمده

فرو کاسته شدن کارکرد و افزایش طالق ،فاصله فکری اعضای خانواده ،فاصله فیزیکی اعضای
شرایط
زمینهای

اهمیت خانواده
شرایط اقتصادی

شرایط
علی

خانواده ،افزایش فردگرایی ،به وجود آمدن شیوههای جدید آشنایی
مضیقه اقتصادی ،ناامنی شغلی ،درآمد کم ،هزینههای باالی زندگی
مشترک

دگرگونی معیارهای ازدواج مشکالت ذاتی ازدواج مرسوم
ترس از ازدواج

شرایط سخت ازدواج ،مسئولیتها و هزینههای زندگی مشترک،
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دخالت و انتظارات باالی خانوادهها

سرخوردگی از ازدواج

تجربه ناموفق از ازدواج ،هزینههای عرفی و اجتماعی طالق

عدم اعتقاد به ازدواج

نگاه کاالگونه ازدواج به زن
اعتقاد به زن مستقل ،اعتقاد به تغییر الگوی جنسیتی ،طرفدار آزادی

باورهای فمنیستی
شرایط
میانجی

تعامالت

زنان ،طرفدار برابری میان زن و مرد

درگیری در فرایند عاشقانه

عشق پیوند دهنده ،عشق نگهدارنده در کنار یکدیگر ،عشق قبل از
ازدواج

توسعه تدریجی روابط

رابطه آزمایشی ،مشخص نبودن آینده ،امکان ترک رابطه

احساس برابری

برابری اقتصادی ،وظایف داوطلبانه

احساس استقالل

داشتن حس استقالل بیشتر نسبت به ازدواج

افزایش عاملیت

آزادی بیشتر ،مسئولیتها و محدودیتهای کمتر

تجربه

رضایت

همخانگی

بخش

احساس رضایت از رابطه ،تجربه تغییر مثبت ،تجربه لذت
محدودیتهای ذاتی همخانگی ،فراهم نبودن شرایط ،مشکالت خاص

محدودیتها و موانع رابطه زوجین ،جدا بودن شبکههای دوستی ،محدودیتهای خانوادگی،
فقدان پشتیانی قانونی ،محدودیت اجتماعی
پیامد

چالشهای رابطه

دوگانه آزادی-امنیت ،پنهان کردن روابط ،میل به تجرد ،ترس از
همخانگی با مرد غریبه
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برای آشنایی عمیقتر

بحث و نتیجهگیری
در دنیای امروز به تدریج شاهد آنیم که روابط میان زنان و مردان از حالت قطعیت
و پایداری روابط و رفتن به سمت تشکیل خانواده خارج شده و تبدیل به روابطی
مقطعی شده است .به عبارت دیگر امروزه با ناپایداری روابط و به قول باومن سست و
سیال شدن آنها و بیتعهدی روبرو هستیم .مسئلهای که در حوزه خانواده رخ داده
تغییر شکل آن است .گیدنز از تغییر خانواده گسترده به خانواده هستهای سخن
میگوید .خانواده هستهای بر مبنای استقالل قلمرو روابط جنسی بنا شده است .بدین
ترتیب خانواده دیگر صرفاً قلمرو فرزند آوری نیست .بنابراین افراد احساس میکنند،
روابط جنسی نباید صرفاً در خدمت خانواده و فرزندآوری باشد .آنها ممکن است در
خارج از این قلمرو به دنبال آن بروند .نهاد خانواده در ایران از این تحوالت به دور
نبوده است ،اگر چه ضرباهنگ تغییرات در برخی جنبهها سریعتر و در برخی دیگر
کندتر بوده است .تحقیقات موجود نشان از تغییر کیفی و کمی روابط عاطفی(بازتولید
رابطه با جنس مخالف به شکلهای مختلفی چون روابط همخانگی ،ضدعاشقانه،
روابط مبتنی بر عشق سیال (آزاد ارمکی و دیگران )1390،و گسترش روابط با چندین
نفر هم به طور همزمان و هم در طول زمان (خلج آبادی و دیگران ))1392،دارد.
همه افرادی که این نوع رابطه را انتخاب کردهاند از یک سنخ نیستند و نمیتوان
برای همه آنان داوری مشترکی داشت .آنان دالیل شخصی متفاوتی برای انتخاب این
سبک از همزیستی دارند .کسانی که این سبک از زندگی را انتخاب کردهاند معموالً
تمایلی به آشکار کردن رابطه خود برای غریبهها ندارند و پیدا کردن افرادی که حاضر
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به گفتوگو باشند نیز کار راحتی نیست .افرادی که در این تحقیق با آنها مصاحبه
شده است پایگاههای اجتماعی ،اقتصادی ،تحصیلی ،خانوادگی ،مذهبی و جغرافیایی
متفاوتی دارند اما یک چیز در اغلب آنها مشترک است که اکثراً تحصیالت
دانشگاهی دارند .حتی کسانی که به لحاظ اقتصادی از طبقات پایینتری هستند و بدون
پشتوانه مالی و حمایت خانواده برای کار یا ادامه تحصیل به اصفهان مهاجرت کردهاند
به واسطه تالشهای فردیشان در سلسله مراتب اجتماعی باال رفتهاند و در یک
دستهبندی کلی میتوان گفت که اغلبشان در حال حاضر جزو طبقه متوسط شهری
هستند .برای آنهایی که سابقه طالق و جدایی ندارند این همباشی بیشتر حکم موقعیت
گذار به ازدواج دایم را دارد و کارکردها و قواعد تنظیمگر آن تا حدودی شبیه
زندگی معمولی خانوادگی است و شکلی از تقسیم وظایف و مسئولیتهای اجتماعی و
اقتصادی و حمایتهای عاطفی میان زوجها وجود دارد .هر چند که در میان این تعداد
محدود هم این امر قاعدهای کلی نیست .برخی از مصاحبه شوندگان اعتقاد دارند که
کیفیت رابطه بیشتر از ماهیت آن حائز اهمیت است .آنها فرقی بین ازدواج و این شیوه
زندگی نمیبینند و معتقدند تمام مسئولیتها و تعهداتی که در ازدواج وجود دارد
متوجه این نوع روابط نیز هست .در طرف دیگر کسانی که یک بار تجربه تشکیل
خانواده و جدایی را داشتهاند کمتر به ازدواج فکر میکنند و بیشتر این سبک زندگی
را ترجیح میدهند .این افراد در توجیه انتخاب خود آزادی بیشتر و مسئولیت کمتری را
که در رابطه جدید تجربه میکنند مورد تأکید قرار میدهند .زنان و مردان مورد
مصاحبه ای که پس از یک بار طالق به این شیوه حاضر به زندگی با همسر سابق و یا
شریک جدیدی شدهاند هزینههای اجتماعی ناشی از طالق و مسئولیتها و هزینههای

ازدواج سفید؛ انگیزهها و زمینهها

237 

زندگی مشترک و دخالت خانوادهها را دلیلی برای ادامه رابطه به این شیوه عنوان
کردهاند .اغلب این افراد معتقدند قوانین دست و پاگیر طالق و تبعات و برچسبهای
بعد از جدایی قانونی در این رابطه وجود ندارد.
این نوع ازدواج ناشی از علل و زمینههایی است .یکی از بسترهای شکلگیری این
پدیده افزایش سن ازدواج است به گونهای که جامعه ایران در دهههای اخیر مواردی
مانند دگرگونی در میانگین سن ازدواج  ،نسبت تجرد قطعی ،افزایش میزان طالق و
انتقال در ترکیب جنسی افراد ازدواج نکرده را تجربه کرده است .یکی دیگر از
عواملی که در گرایش افراد به سوی همخانگی بدون ازدواج موثر است باال رفتن نرخ
طالق است .افزایش هزینههای طالق در جوامع با کاهش منفعت حاصل از ازدواج
همراه است(ضرابی و مصطفوی .)70 :1390،آمارها نشان میدهد که شاخص تأخیر
سن ازدواج در زنان در کمتر از ده سال به بیش از دو برابر افزایش یافته است .در حال
حاضر افزایش میانگین سن ازدواج برای مردان به باالی  35سال و برای زنان به بیش از
 30سال رسیده است (محبی و همکاران .)1395 ،از دیگر عواملی که به این نوع
ازدواجها در جامعهی ما دامن میزند شرایط بسیار دشوار ازدواج از منظر عرفی و
اقتصادی است .بیکاری ،تورم ،دشواریهای فراوان تأمین و مدیریت زندگی مشترک
از یک طرف و سطح بسیار باالی انتظارات خانوادهها از فرزندان از سوی دیگر جوانان
را از تشکیل خانواده ناامید کرده است .گریز از مراسم سنتی ازدواج و تعهدات مادی و
غیرمادی بسیاری که این نوع ازدواجها بر جوانان بار میکنند از عوامل مؤثر بر گرایش
به این شیوه از زندگی در کنار یکدیگر است .یکی از این تعهدات ،رفت و آمدهای
خانوادگی و فامیلی است که از هر نظر برای زوجهای جوان سخت است .همچنین
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تبعات اقتصادی مراسم ازدواج و زندگی بعد از آن جوانان را به گریز از ازدواجهای
سنتی و روی آوردن به این نوع روابط تشویق میکند .خانوادهها توقع دارند دو نفری
که میخواهند با هم زندگی کنند مراسم و آیینهایی را اجرا کنند که تأمین هزینه آن
بسیار مشکل است و باید تعهدات بسیار سنگینی را بپذیرند که در این سنین از عهده
آن برنمیآیند .مجموعه این مسائل سختیهای فراوانی را پیش روی دختران و پسران
قرار داده و ازدواج را از حالت تعلیق به محال نزدیک کرده است .به همین دلیل سن
ازدواج افزایش یافته و جوانان به دلیل عدم برخورداری از حداقلهای الزم برای
ازدواج ترجیح میدهند راههای کمهزینهتر و کم دردسرتری را انتخاب کنند .به
عبارت دیگر انطباق نداشتن واقعیتهای روزمره زندگی با ذهنیتهایی که در جامعه
وجود دارد باعث رواج این نوع ازدواج شده است .از سوی دیگر افزایش استقالل
نسبی جوانان از خانواده و باال رفتن سن ازدواج آنان موجب شده دختران و پسران
راحت بتوانند چنین روابطی را برقرار کنند .ضمن اینکه گسترش و فراگیری شبکههای
ارتباطی اینترنتی و وابسته به تلفن همراه در سالهای اخیر عالوه بر تسهیل و تسریع
شکلگیری این روابط نوعی وجه پنهان نیز به آن بخشیده است و آن را از دامنه
نظارت خانوادهها خارج کرده است .آنچه در حرفهای مدافعان این سبک زندگی
مزیت این نوع رابطه تلقی میشود میتواند به سادگی به عکس خود بدل شود .مخفیانه
بودن این شکل از زندگی همان اندازه که امکان فرار افراد از قوانین ناظر بر ازدواج یا
سنتهای دست و پاگیر را فراهم میکند و به زعم بسیاری رهایی بخش تلقی میشود
میتواند پاشنه آشیل این روابط نیز باشد .به دلیل فقدان حمایتها خانوادگی ،شبکه
روابط اجتماعی و از همه مهمتر حمایتهای قانونی از این شکل زوجیت ،افراد در
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مقابل آسیبهای آن سکوت میکنند .خشونتها و سؤاستفادههای احتمالی معموالً
بیان نمیشود و این امر به ویژه زنان را در وضعیت آسیبپذیری قرار میدهد .عموماً
زنان در این نوع روابط همواره در معرض آسیبهای متعدد اجتماعی ،روانی ،اقتصادی
و حتی جسمی قرار می گیرند و ساختار حقوقی و فقهی قوانین در ایران نمیتواند تأمین
کننده حمایت درخوری از آنه ا باشد .برخی افراد نیز برای مخالفت با این نوع ازدواج
کوشیده اند که با متصف کردن آن با صفات ناپسند و بررسی آن از منظر ارزشهای
شخصی فرد آن را به شدت رد و محکوم کنند .در حالی که اگر این پدیده مبتنی بر
واقعیتهای اجتماعی باشد ،با زدن چنین برچسبهایی نمیتوان مانع از بروز آن شد و
حتی ممکن است مسأله را پپیچیدهتر کند .برخی جامعه شناسان این پدیده را پیامد
تغییر نگاه جامعه به خانواده میدانند و گروهی نیز آن را نتیجه خودخواهی و فردگرایی
افراد برمیشمارند .مشکلی که وجود دارد ضعف ساختار حقوقی ایران در استیفای
حقوق مربوط به زنان در این نوع روابط است .موضوعی که در کشورهای توسعه یافته
حل شده است .چرا که در برخی از این کشورها بیش از  25درصد از زندگی مشترک
زن و مرد در این قالب است و مقررات آن تدوین و تنظیم شده و ضمانت اجرای الزم
را هم دارد .ولی در ایران استیفای این حقوق به سادگی امکانپذیر نیست.
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