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بررسي کيفي وضعيت زندگي زنان دارا رابطه هم خانگي با جنس 
  مخالف

 ٢اقبال زارعی و ١*نادر کریمیان

  چکيده
 از ازدواج در سالیان اخیر در میان پیش روابط نوین شکل هاي پیدایشبا توجه به : مقدمه    

 از پیشی مطالعه با هدف بررسی کیفی وضعیت زندگی زنان داراي رابطه هم خانگاین جوانان، 
 در این مطالعه، روش شناسی کیفی به عنوان روش شناسی غالب انتخاب :روش.  گرفتانجامازدواج 

 از یافتن چند پس.  نمونه گیري گلوله برفی بهره گرفته شدروشجهت یافتن افراد نمونه از . شد
اعتماد، رابط و  دوستان و آشنایان، همان نمونه ها پس از مصاحبه و فرایند جلب راه از نخستنمونه 

 زن که داراي 19 از داده هابراي گردآوري . واسطی شدند براي آشنایی و مصاحبه با نفرات بعدي
زنان شرکت کننده . انجام گرفت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته ،رابطه هم خانگی بودند

 با رویکرد داده هاي بدست آمده.  در شهرهاي بندرعباس، کرمان و تهران سکونت داشتندتر بیش
 چندین مقوله در داده ها در موردبر اساس تفسیرهاي انجام شده : يافته ها. تفسیري تحلیل شدند

رضایت نسبی از رابطه، تعهد متقابل ضعیف، کیفیت پایین : بدست آمدزمینه وضعیت زنان هم خانه 
نداشتن تصمیم رابطه، ترس از قضاوت خانواده و جامعه، آسیب هاي شخصی، رابطه معامله گونه و 

شیوع آرام و خزنده روابط هم خانگی در زندگی جوانان ایرانی، : بحث و نتيجه گير. براي ازدواج
آمار باالي طالق، وفور خیانت هاي عاطفی و جنسی افراد متاهل و شیوع سبک هاي غربی روابط 

ت نیازمند عزم جدي  از ازدواج همگی بنیان خانواده ایرانی را نشانه رفته اند و حل این معضالپیش
 در سطح کالن جهت بازنگري در سیاست گذاري هاي شغلی، اقتصادي، کارشناسانمسئوالن و 

 . ازدواج، برنامه هاي تلویزیونی و حوزه فرهنگ می باشد
 

 هم خانگی، وضعیت زندگی، ازدواج آزمایشی، کیفیت رابطه، نمونه گیري گلوله :کليد واژه ها
 .برفی
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 پيشگفتار
 جهان گوناگون سرسام آوري در چند دهه اخیر در کشورهاي گونههم خانگی بدون ازدواج به     

در هاي متفاوتی از روابط جنسی پیش از ازدواج  ما نیز با گونه امروزه در کشور. افزایش یافته است
 Azad Armaki et(آزاد ارمکی و همکاران .  متفاوت دارندی که خاستگاههای هستیممواجهمیان زنان 

al, 2012 (از پیشاند، سبک رابطه بین دو جنس  هایی که با جوانان تهرانی داشته با تحلیل مصاحبه 
روابط  - 2، )گري الگوهاي روسپی( روابط آزاد -1: اند شناسی کرده گونه سنخ ازدواج را در تهران بدین

ابط ضد عاشقانه رو -5خانگی،   روابط هم-4 دوست پسر، – روابط دوست دختر -3مبتنی بر صیغه، 
   . روابط مبتنی بر عشق سیال–6  و) الگوهاي فریب(

، از سوي »افزایش سن ازدواج«، از یک سو و »بلوغ جنسی« با فشارهاي ناشی از گواگونافراد     
برخی زنان براي  .کنند  متفاوت برخورد مییهای دیگر و شکاف رو به گسترش میان این دو به گونه

آورند، اما روابط عاشقانه در الگوهاي پیشرفته،  وابط مقطعی و عاشقانه روي میپر کردن این خأل به ر
هاي الگوي رابطه دوستی  این الگوي جدید همه ویژگی. شود ، منجر می»1خانگی هم«خود، به روابط 

و رابطه جنسی بدون » زیر یک سقف«عاطفی را دارد، با این تفاوت که این افراد با یکدیگر زندگی 
  .کنند و زندگی اقتصادي مشترکی دارند ا نیز تجربه میازدواج ر

ترین   از خانواده، مهمنوینیخانگی در کشورهاي غربی، به مثابه شکل  توان گفت گسترش هم می    
 در دیگر پژوهش هانتایج ). Nazio, 2008(ت  سال اخیر بوده اس50تغییر در الگوهاي خانواده در 

 در میان ویژهخانگی امروزه در سراسر اروپا و آمریکا، ب همکشورها حاکی از آن است که روابط 
 در آمریکا، در ، مثالبراي. گیر در حال پذیرش و افزایش است  چشمگونه ايتر، به  هاي جوان نسل
این در حالی . کردند خانگی زندگی می  هزار زوج در قالب الگوهاي هم400، نزدیک به 1970دهه 

در آمریکا در قالب )  میلیون نفر14( میلیون زوج 7، بیش از 2010 آمارهاي سال اساساست که بر 
  .(Goodwin et al, 2010 & Kennedy & Bumpass, 2008)کنند دیگر زندگی می خانگی با یک هم
 درصد 15دهد و از   درصدي را نشان می300خانگی زنان در کانادا، رشدي  در مقابل، میزان هم    

 ,Bourdais & Lapierre( رسیده است 2000 درصد در سال 50 به نزدیک 1960در اواخر دهه 

خانگی و تغییرات الگوي خانواده، هر چند دیر، ولی به آسیا هم  در این بین، سونامی هم). 2004
 2010 درصد در سال 5/22 به 2005 درصد در سال 13در ژاپن نرخ هم خانگی از . رسیده است

تر پیش درآمدي بر  ژاپن و سایر کشورهاي شرق آسیا بیش هم خانگی در البته،افزایش یافته است؛ 
  ). Kojima, 2003(ازدواج است تا جایگزین و رقیب ازدواج 

                                                             
1-Cohabitation 
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جوانان و عشق؛ تأثیر زمینه اجتماعی در «با عنوان ) Safaei, 2011(نتیجه مطالعه صفایی     
نشان ) Azad Armaki et al, 2012(و مطالعه ارمکی و همکاران » پردازي رابطه عاشقانه مفهوم

 برخیشهرهاي ایران نظیر تهران نیز براي خود جایی باز کرده است و  خانگی در کالن د، همنده می
، هم چنین. از زنان جوان از این رابطه به عنوان رابطه اي انسانی و بهنجار به شدت دفاع می کنند

بیش ترشان ران جوان که  از دختبرخی نویسندگان حاکی از این است که تجربه هاي و ه هامشاهد
پذیرند  ، بدون توجه جدي به پیامدهاي این نوع روابط، هم خانه شدن با مردان را میاندتحصیلکرده 

و حتی گاهی خود پیشنهاد دهنده شروع این سبک زندگی می باشند و شاید بتوان این پدیده را 
که عوامل بسیاري چون خرده فرهنگی . نوعی خرده فرهنگ نوپا در جامعه امروز ایران دانست

داري و پیدایش ناامنی شغلی، تغییرات فرهنگی؛ لیبرالیسم اخالقی  تغییرات اقتصادي، ورود سرمایه
و بازاندیشی سنت، ورود عناصر نوسازي و گمنامی شهري، از بین رفتن مفهوم و کارکرد محله،  

 بسزایی داشته است تغییرات در ساخت خانواده و پیدایش روابط مقطعی در پیدایش آن تاثیر
)Azad Armaki et al, 2012.(  

به  هم خانگی بر زنان، مطالعات طولی گسترده اي هايدر ادبیات پژوهشی خارجی در زمینه اثر    
 درصد 16بر اساس این یافته ها، حدود .  گرفته استانجام حوزه جامعه شناسی کارشناسان وسیله

پزشکی روي آورده اند   به مصرف داروهاي روان، اندزنانی هم خانه اي که از شریک خود جدا شده
در ). Metsa-Simola, Martikainen, 2014( درصد مردان دارو مصرف می کنند 8در حالی که فقط 

 بهزیستی روان شناختی زنان ،کشورهایی که هم خانگی از شیوع باال و مقبولیت برخوردار نیست
 ,Copen( کوپنپژوهش نتایج .(Soons, Kalmijn, 2009) استتر  زنان متاهل کمبه خانه نسبت  هم

 درصد و 55 ساله 25 درصد، 26 ساله 20احتمال هم خانه شدن زنان که د ن نشان می ده)2013
 سال هم خانگی نخستین احتمال بچه دار شدن در  و درصد می باشد74 ساله در حدود 30زنان 

 48 نتایج نشان داد ،هم چنین. تاس درصد 24 درصد و در میان سیاهان 13در میان سفیدان 
 درصد این افراد درگیر رابطه 23 ساله درگیر رابطه هم خانگی می باشند و فقط 15- 44درصد زنان 

  .ازدواجی بودند
 زنانی که ندنشان داد) Carr, 2011(و کار ) Kulu & Boyle, 2010 (یافته هاي کولو و بویل     

تر   بیش، نسبت به افرادي که سابقه هم خانگی ندارند،اند از ازدواج با همدیگر هم خانه بوده پیش
تر مورد   و از هم گسیختگی زناشویی قرار دارند و این زنان بیش هادر معرض خطر تعارض

 گرفته، داشتن باورهاي مذهبی و ایده انجامدر مطالعات . استفاده جسمی و مالی قرار می گیرندءسو
طرف، دو گی، آسیب دیدن شرکا و آبرومند نبودن براي  به مضربودن هم خانباورآل هاي سنتی، 

ستن رابطه هایی به جز ازدواج از نرابطه جنسی پیش از ازدواج و متعهدانه ندانشدن تایید 
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هایی بودند که با احتمال هم خانه شدن زنان همبستگی منفی داشتند و پیش بینی کننده  عامل
  ). Jackson, 2011 & Ariyo, 2013(خانگی بودند  فرد به همنداشتن گرایش 

 تا کنون به جز یک مورد، ،که چند سالی از رواج این پدیده در ایران نمی گذرد با توجه به آن    
) Azad Armaki et al, 2012(آزاد ارمکی و همکاران .  نگرفته استانجاممطالعه اي در این زمینه 

ن جوانان تهرانی پرداخته اند و از در مطالعه کیفی خود به بررسی دالیل شیوع هم خانگی در میا
هاي افرادي که تمایل   ویژگیپژوهشاین . دیدگاه جامعه شناختی به تبیین این قضیه پرداخته اند

دو شریک اغلب افرادي شاغل و با ": شمرد جاي ازدواج را دارند، چنین بر میه خانگی ب به روابط هم
معموالً به بهانه تجربه زندگی مجردي و مستقل، اند که  فکرانه تحصیالت دانشگاهی و تفکراتی روشن

اند و بدون آنکه والدین را از ماجرا باخبر کنند، به زندگی مشترك با  از خانه پدري بیرون آمده
 آنان براي رابطه خود مشروعیت قایل هستند و نسبت به دیدگاه بیش تر. یکدیگر روي آورده اند

تعداد بسیار کمی از آنان هم خانگی را مقدمه ازدواج . ندامنفی اجتماع نسبت به خودشان معترض 
  ." جدي فکر نکرده بودندگونهبه  پیامدهاي رابطه خود درباره بیش تر آن هامی دانستند و 

 قشر بویژه زناشویی، باال رفتن سن ازدواج در میان جوانان و  هايآمار باالي طالق و تعارض    
اد در شهرهاي بزرگ به دالیل کاري و تحصیلی و تحصیل کرده اجتماع، مهاجرت و سکونت افر

 روابط نوین تمکن مالی افراد جهت تشکیل خانواده و شیوع سبک هاي نبود خانواده،  نداشتننظارت
هدف  بنیان خانواده را در ایران ه از ازدواج، تنها بخشی از تهدیدهایی است که امروزپیشجنسی 

طفی، موقعیت ضعیف تر زنان در روابط، بافت فرهنگی با توجه به حساسیت هاي عا. قرار داده است
تر قربانی  و مذهبی جامعه و دیدگاه مردساالرانه اجتماع معموال این زنان و دختران هستند که بیش

ن وجود چنین روابطی را در  از مسئوالبرخی هنوز هم ،از سوي دیگر. این نوع رابطه می شوند
 در حالی که حتی .کردن صورت مسئله می پردازند به پاك ،عملدر جامعه منکر می شوند و 

 با توجه به پیامدهاي احتمالی هم ،از این رو. هاي روزنامه اي نیز خبر از شیوع این پدیده دارد آگهی
 عمیق مورد مطالعه قرار گونهخانگی زنان و از آن جایی که این پدیده تا کنون در جامعه ما به 

:  زیر انجام گرفتپرسش هايفی و با هدف پاسخگویی به  به صورت کیپژوهشاین نگرفته است، 
؟ دالیل گرایش زنان است چگونه ،زمینه فرهنگی و مذهبی زنانی که درگیر رابطه هم خانگی هستند

به روابط هم خانگی چیست؟ پیامدهاي اجتماعی این نوع روابط چیست؟ کیفیت و وضعیت زندگی 
  ؟ چگونه استهستند،زنانی که درگیر هم خانگی 

 
  پيشينه تجربي و نظر

 جوان آمریکایی نشان داد که 9835 در مورد) French et al, 2014(مطالعه فرنچ و همکاران     
خصوصیات شخصیتی چون جذابیت فیزیکی، جذابیت شخصیتی و آراستگی ظاهري نمی توانند 
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 از سوي افراد  معنی دار براي انتخاب هم خانگی و یا گذر به سوي ازدواجیپیش بینی کننده های
کنندگان اعالم کردند که نسبت به انگیزه اصلی خود براي هم  در این مطالعه دو سوم شرکت. باشند

 درصد 25 تنها و  آن را یک فرایند تدریجی دانستندخانه شدن مطمئن نیستند و شکل گیري
 ,Jackson (در مطالعه جکسون.  هم خانگی بحث کرده بودنددرباره از زندگی با هم، پیشها،  زوج

 ,Smock, Casper and Wyse( و اسموك، کاسپر و وایز) Edin, 2004(و همکاران  ، ادین)2011

ها  مزيت: افراد شرکت کننده دالیل زیر را براي هم خانه شدن خود بیان کردند) 2008
 ما :زمان با هم بودن . ما می توانیم با تقسیم هزینه ها، مقداري پول ذخیره کنیم:١اقتصاد

تري براي در میان   ما فرصت هاي بیش:افزايش صميميت. تر با هم باشیم  بیشیتوانیم مدت می
 اگر زندگی :انحالل بدون دردسر .گذاشتن صمیمیت عاطفی و جنسی بدون مزدوج شدن داریم

 زندگی با هم :آزمودن سازگار .کارآمد و بر وفق مراد نباشد، طالق آشفته کننده اي وجود ندارد
 :٢ازدواج آزمايشي .تر آگاه شویم ان را می دهد که از عادات و خصیصه هاي یکدیگر بیشاین امک

  .ما در حال برنامه ریزي براي ازدواج هر چه زودتر هستیم
یافته هاي عمده در زمینه ) Stanley, Rhoades & Markman, 2008(استنلی، رادز و مارکمن     

  . بیان شده است1ه کردند که در جدول یارا خالصه گونههم خانگی را مقوله بندي و به 
اگر هم خانگی را به یک سبک زندگی نابهنجار در فرهنگ ایرانی و اسالمی در نظر بگیریم،     
  .شناسی به عوامل شیوع آن پرداخت توان از دریچه چند نظریه اجتماعی و روان می
ول نهاد خانواده در چند دهه اخیر هاي تح  از نظریه پردازان، ریشهبرخی باور به :انقالب جنسي    

 ,Carr(وجو کرد   در کشورهاي اروپایی و آمریکایی جست1960 اواخر دهه ٣را باید در انقالب جنسی

زدایی از رابطه جنسی، آن را به امري عادي و معمولی تبدیل کرد که  این انقالب با اسطوره). 2011
 اوایل انقالب جنسی، هر چند به تدریج سن در. یافتنی است دست»  از ازدواجپیش«به راحتی در 

کردند،  ازدواج در اروپا و آمریکا افزایش یافته بود، با این حال، بسیاري از افراد همچنان ازدواج می
خانگی،  منتها با اندکی تأخیر، اما این همه راه نبود و انقالب جنسی، با گسترش الگوهاي هم

به اسطوره روابط جنسی، بلکه به خود ازدواج وارد کرد تري را این بار نه صرفاً  هاي سخت ضربه
)Bumpass  & Lu, 2002 & French et al, 2014.(  

  
  
  

                                                             
1 -Financial Benefits 
2- Trial for Marriage 
3- Sexual Revolution  
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  . مرور کوتاه بر يافته ها عمده در زمينه هم خانگي-۱جدول 
  نويسندگان/نويسنده  يافته ها عمده  مقوله

 Lilard et al, 1995 & Stanley et al, 2004  . داردتر ارتباط داشتن باورها سنتي مذهبي با احتمال هم خانگي کم
  

تر هم   به احتمال بيش،دختراني که والدينشان طالق گرفته اند
  .کنند خانگي مي

Dash et al, 2003 & teachman, 2003 
  

 اما ،سياهان، سفيدان و التين تبارها به يک ميزان هم خانه مي شوند
  .واج مي کنندتر بعدا ازد سياهان به احتمال کم

Mneang, 1995 
  

  زمينه

تر طالق  تر شريک جنسي به عنوان هم خانه با خطر بيش تعداد بيش
  .همبسته است

Tuchman, 2003 & Lecher, Gian, 2005 
  

 دارند هم خانگي راهي برا آزمايش کردن باورتعداد زياد از زنان 
  .رابطه است

Johnson et al, 2001 
  

 که مزايا ازدواج باورندتر از مردان بر اين   دبيرستاني بيشزنان جوان
  .تر از هم خانگي و يا مجرد ماندن است بيش

Whitehead & Popno, 2002 
  

 از ازدواج پيشکه داشتن امنيت مالي  گرايش خيلي ضعيفي به اين
ها هم خانگي بلندمدت را ترجيح   آن، بنابراين. وجود دارد،بهتر است

  .دهند مي

Edin et al, 2004 
  

باورها 
  عمومي

تر شريک يا هم خانگي بلند   بيششمار از ازدواج با پيشهم خانگي 
  .مدت با کاهش ارزش ازدواج و بچه دار شدن همبسته است

Mc Jenis, 2005 
  

تر در ازدواج و هم چنين  هم خانگي پيش از ازدواج با روبط منفي بيش
  .همبسته استتعامالت زوج ) تفسير(رمزگرداني عيني

Cohan, & Klinbam, 2002 & Stanley et 
al. 2004 

  
هم خانگي پيش از ازدواج با سطوح پايين تر رضايت زناشويي زنان در 

  .ارتباط  است
Stafford et al, 2004 & Brown, 2004 

  

کيفيت 
  رابطه

تر و  هم خانگي پيش از ازدواج با بي ثباتي زناشويي ادراک شده بيش
  . عليه زنان مرتبط استتر شاحتمال خشونت خانگي بي

Kline et al, 2006 & Kapm Dush, 2007 
  

 محتمل تر ، از ازدواج هم خانه بوده اندپيشطالق در ميان زناني که   طالق
  .تر از يک شريک داشته اند  در ميان افراد که بيشبويژه .است

Philip, Swine, 2006 & Teachman, 2003 
  

از ازدواج با سطوح باال افسردگي و سطوح پايين هم خانگي پيش 
  . رضايت از زندگي همبسته است،عزت نفس زنان و هم چنين

Stafford et al, 2004   آسيب ها
  شخصي

هم خانگي پيش از ازدواج با احتمال داشتن سابقه رفتارها مجرمانه 
 استفاده جنس، ءدر روابط هم خانگي، نرخ باالتر سو. مرتبط است

  . عليه زنانبويژهشود  ده ميعاطفي و مالي مشاه

Woods & Emery, 2002 

تر خود را وقف   کم،مرداني که سابقه هم خانگي پيش از ازدواج دارند
  . اما اين در مورد زنان صادق نيست،شان مي کنند شريک

Stanley et al, 2007 تعهد  

هم خانگي پيش از ازدواج با هدف ازدواج به نسبت هم خانگي بدون 
  .ج، دارا کيفيت رابطه باالتر استهدف ازدوا

Brown, 2004 & Brown, Boos, 2005 
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 ریزمن با پیش کشیدن تفاوت جوامع سنتی و جوامع جدید نظریه اي :١نظريه آنومي ريزمن    
از نظر وي در جوامع سنتی . براي تبیین آسیب هاي اجتماعی و رفتارهاي انحرافی پرورش می دهد

در این جوامع مجموعه منسجم سنت ها عامل هدایت .  هدایت می شود سنتراهسلوك افراد از 
در مقابل در جوامع . کننده رفتار هاست و انحراف از جریان حاکم دامنه اي بسیار محدود دارد

 سنت بلکه از سوي دیگران هدایت راهها مبتنی بر جریانی است که نه از  جدید سلوك انسان
وي دیگران هدایت می شود زیرا در نبود سنت راهنماي روشنی امروزه شخصیت افراد به س. شود می

ریزمن نتیجه . براي هدایت رفتار افراد وجود ندارد و آنچه باقی می ماند قضاوت هاي دیگران است
 ، در نهایت.ممکن استناجا که در جوامع متحول جدید موجودیت اجتماعات ساکن  می گیرد از آن

ه بدون ریشه داشتن در یک جامعه ساکن و احساس پیوستگی با افراد خودمختاري پیدا می شوند ک
هاي  به نظر وي، ریشه نداشتن در سنت.  دلخواه عمل می کنندگونه ايیک گروه مشخص، به 

 ).Sakir et al, 2006(جامعه و احساس خودمختاري عامل بروز رفتارهاي انحرافی است 
 نظریه پردازانی چون به وسیلهکتب شیکاگو  این رویکرد در دامن م:نظريه بوم شناختي شهر    

در این نظریه آسیب هاي اجتماعی را در ارتباط با پدیده هایی شهري مثل . پارك و برگس ارایه شد
 را بر باالپارك و برگس تاثیر عوامل . زبان، قومیت، مهاجرت، سکونت گاه و تراکم جمعیت می بیند

این نظریه بر بی سازمانی . اگو بررسی کردندآسیب هایی مثل خودکشی، طالق و فحشا در شیک
به نظر پارك و برگس . اجتماعی در تبیین پیامدهاي آسیب شناختی زندگی شهري تاکید دارد
به نظر آنان آن دسته از . محیط فیزیکی شهر تاثیر عمیقی بر الگوهاي فرهنگی و اجتماعی شهر دارد

اجتماعی دچار بی سازمانی شده اند حوزه هاي درون شهرهاي تجاري و صنعتی که به لحاظ 
در ). Rostami & Madanipour, 2006(هاي بزهکارانه و جنایی را توسعه می دهند  ها و سنت ارزش

، خرده کندنبود گروههاي مرجع و منابعی که نوجوانان و جوانان را به رفتار اجتماعی مقبول متقاعد 
هاي مرجع و ضعف نهادهاي اجتماعی مثل نبود گروه. فرهنگ هاي کجرو جاي خالی را پر می کند

خانواده، محله هاي منطقه انتقالی را به جایگاه مناسبی براي خرده فرهنگ ها، مهاجران و فقرا 
  .تبدیل می کند

 این نظربه با الهام از مباحث استوارت هال که با اتخاذ یک :نظريه خرده فرهنگي بيرمنگام    
، طبقه و جنسیت در تحلیل فرهنگ جوانان تاکید داشت رویکرد نومارکسیستی بر اهمیت قومیت

 مناسک استدالل کردند که جوانان طبقه راههال و همکارانش در کتاب مقاومت از . شکل گرفت
پایین و متوسط، از راه سبک زندگی خاص خود در پی ابراز مخالفت با مفروضات ایدئولوژیک نظام 

، خرده فرهنگ ها صورت هاي بیانی )Hebdige, 1979(به نظر دیک هبدایج . سرمایه داري هستند

                                                             
1 -Reisman 
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خرده فرهنگ ها از راه . هستند که یک تنش اساسی بین فرادستان و فرودستان را ابراز می کنند
سبک هاي متفاوت، هویت متفاوتی را ابراز می کنند و نسبت به نظم اجتماعی مسلط اعتراض کرده 

با توجه به این نظریه می توان استدالل کرد ). Seraj Zade etal, 2010(آن را به چالش می کشند 
که انتخاب هم خانگی و نقض هنجارهاي فرهنگ رسمی و سنتی توسط گروههایی از جامعه جوانان 

  .می تواند در واقع نوعی مقاومت در برابر هنجارها و فرهنگ رسمی غالب باشد
ادهاي جامعه مرتبط می داند و  دورکیم دین را با ماهیت کلی نه:نظريه دورکيم در باره دين    

بنابر استدالل وي، در فرهنگ هاي . آن را بر اساس تمایز بین مقدس و غیرمقدس تعریف می کند
شعایر دینی هم موجب . کوچک و سنتی تقریبا تمامی جنبه هاي زندگی زیر نفوذ دین است

ا تحکیم و تثبیت پیدایش اندیشه ها و مقوله هاي فکري تازه می شود و هم ارزش هاي موجود ر
بر این اساس هرچه افراد . دین طرز فکر اعضاي فرهنگ هاي سنتی را تعیین می کند. کند می

تر و حس انسجام، گرایش به   انتظار می رود به علت همبستگی گروهی بیش،دیندار تر باشند
 هم خانه از این دیدگاه می توان گرایش به. تر باشد عدول از ارزش هاي فرهنگی جامعه در آن کم

 مذهبی ضعیف تر افراد مرتبط دانست و شیوع آن را در جوامع و شهرهاي  هايشدن را با گرایش
  .تر شایع دانست تر بیش بزرگ

 طبیعی تمایل به عدول از گونه فرض اصلی در این نظریه این است که افراد به :نظريه کنترل    
هاي محرك به سوي ناهنجاري باشد، هنجارشکنی بیش از آن که ناشی از نیرو. هنجارها دارند

از دریچه این نظریه می توان هم خانگی ). Sddigh Sarvestani, 2009( محصول عدم ممانعت است
جوانان را ناشی از کنترل ضعیف والدین و سست شدن نقش نظارتی والدین و جامعه دانست که 

 ادامه تحصیل یا اشتغال یکی از دالیل جدي آن، دور شدن فرزندان از محیط خانواده به دلیل
  .باشد می
بر این باور است که تاثیرات فناوري در سطح ) McLuhan, 1980( مک لوهان :تاثير فناور    

 ذهنی پندارهاي بلکه آن ها نسبت هاي بین حواس یا الگوهاي دهدنمی رخ  ه ها و فرضیه هانظری
 از نظر او مهم ترین تاثیر ،ه بیان دیگرب. ون هیچ مقاومتی تغییر می دهندد مداوم و بگونهما را به 

 تفکر ما را تحت تاثیر قرار می دهند و از چگونگی و پندارهارسانه هاي گروهی این است که عادات، 
همه مهم تر سبک زندگی سنتی و رایج جامعه را به چالش می کشند و آن را نماد عقب ماندگی 

ن دادن سبک زندگی طبقات باال و متوسط رسانه هاي دیداري، شنیداري با نشا. نشان می دهند
اروپایی و آمریکایی به عنوان سبک زندگی بهنجار، بینندگان محروم را با مقایسه زندگی خود با آنان 

 "رویاي آمریکایی"طور شده خود را در  خشمگین و ناکام می سازد و آنان را برمی انگیزاند تا هر
  . سهیم سازند
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شناس خانواده به پدیده هم خانگی  از دید یک روان) Olson, 2012( اولسون :نظريه اولسون    
نگریسته است و انواع هم خانگی و دالیل گرایش به این سبک زندگی را به صورت زیر توضیح 

 که یک شریک خیلی وابسته یا ناایمن دهد می رخ این نوع ارتباط زمانی :پتو محافظتي: دهد می
ه شریک یا همسرشان آن ها را تنها بگذارد و با فرد دیگري رابطه افراد ناایمن مدام از این ک. است

باشد   ازدواج براي آنان بسیار نگران کننده می،بنابراین. عاشقانه برقرار کند احساس نگرانی می کنند
 با انتخاب رابطه ،از این رو. و امید بستن به تعهد از جانب همسر براي آنان امیدي زجرآور می باشد

 عدم دلبستگی به تعهد و دوام رابطه، خود را از این عذاب و دلخوشی ویران کننده هم خانگی و
 از مردم از باهم زندگی کردن به عنوان شیوه اي براي رهایی از دست برخی :رهايي. رهانند می

 رابطه اي که در آن یک فرد گیرنده و فرد دیگر : آسايش.ارزش ها و نفوذ والدین استفاده می کنند
 بعضی از مردم زندگی کردن با هم را به عنوان یک زمینه آزمایشی واقعی :آزمايش کردن .دهنده

 اما در هر صورت فاقد درگیري جدي براي ازدواج کردن است و ،براي ازدواج کردن می دانند
  .آمادگی مناسبی نیز براي ازدواج نمی باشد

  
  هدف ها

ي رابطه هم خانگی از نگاه خودشان  بررسی وضعیت زندگی زنان داراپژوهشهدف کلی این     
 مطالعه عبارتند هدف هاي، پژوهش اصلی پرسش هايدر راستاي این هدف و با توجه به . باشد می
 : از
  . مذهبی و فرهنگی افراد نمونه و خانواده اصلی شان هايبررسی گرایش -1
 .بررسی دالیل گرایش زنان به روابط هم خانگی -2
 .هبررسی کیفیت رابطه زنان هم خان -3
 .بررسی پیامدهاي منفی اجتماعی پدیده هم خانگی -4

  
  داده ها آور گردروش 

، بررسی وضعیت زندگی زنان و دخترانی بود که داراي روابط هم خانگی مطالعهاز این هدف     
منطق نمونه . بودند به همین دلیل روش شناسی کیفی به عنوان روش شناسی غالب انتخاب گردید

از آن جا که جمعیت مورد مطالعه، . استفی، منطق نمونه گیري هدفمند  کی هايپژوهشگیري در 
گیري   نمونهروشپنهان می باشند و شناسایی آنان به راحتی امکان پذیر نیست جهت یافتن افراد از 

 پسروند نمونه گیري به این صورت بود که . گلوله برفی یا نمونه گیري زنجیره اي بهره گرفته شد
 دوستان و آشنایان، همان نمونه ها پس از مصاحبه و فرایند جلب راه از نخستنه از یافتن چند نمو
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 استفاده از  با،در نهایت. اعتماد، رابط و واسطی می شدند براي آشنایی و مصاحبه با نفرات بعدي
 وقتی مصاحبه ها ،بر این اساس. باره تعداد افراد نمونه تصمیم گیري شدمعیار اشباع نظري در

 فرایند ، باشدپیشین داده هايتري در اختیار محقق قرار ندهد و صرفا تکرار  بیش هاي داده
 زن که داراي رابطه هم 19 از داده ها براي گردآوري ،شود؛ بنابراین  متوقف میداده هاوري آگرد

 در بیش ترافراد شرکت کننده .  مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به عمل آمد،خانگی بودند
 تا 1392 مصاحبه ها طی زمستان سال  .رعباس، کرمان و تهران سکونت داشتندشهرهاي بند
  .شد انجام 1393اواسط بهار 

تحلیل تفسیري . در تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش از روش تحلیل تفسیري استفاده شد    
 فرایندي براي بررسی دقیق داده هاي پژوهش کیفی می باشد که هدف اصلی آن یافتن سازه ها،

 Gall, Borg(مقوله ها و الگوهایی است که براي توصیف و تبیین پدیده مورد پژوهش بکار می روند

& Gall, 2014.(   
  

  يافته ها
کنندگان  متوسط سن شرکت.  آوري گردیدگرد زن 19 مصاحبه با راه از داده ها،  مطالعه ایندر    
 بیش تر. ي دانشجویی را داشتندکنندگان سابقه زندگی در خوابگاهها اغلب شرکت.  سال بود26

شان رابطه دوستی داشتند و آشنایی با هم کنونی  از هم خانه شدن، با شریک پیشکنندگان  شرکت
به جز .  بودداده رخ پیشنهاد دوستان راهشان در دانشگاه، محل کار، مهمانی ها و یا از  کنونی خانه

صورت هم خانه زندگی می کردند کنندگان اهل شهري که در آن جا به   شرکتسایریک نفر، 
سایر . تنها دو نفر از زنان شرکت کننده فرزند طالق بودند. اصطالح غریب بودنددر نبودند و 

  . خالصه شده است1هاي شرکت کنندگان در جدول  ویژگی
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  . مشخصات دموگرافيک و اجتماعي شرکت کنندگان در مطالعه-۱جدول 
  فراوانی طبقات پاسخ ویژگی

 
درصد 
 معتبر

طبقات  ویژگی
 پاسخ

  فراوانی
 

درصد 
 معتبر

  63 12 بله 10 2 متوسطه

لیسانس و 
دانشجوي 
 لیسانس

14 75  

داشتن روابط 
مقطعی با 

افرادي غیر از 
 هم خانه فعلی

 37 7 خیر

 تحصیالت

فوق لیسانس 
و دانشجوي 
 فوق لیسانس

3 15 
 10 2 بله

انشگاه د
 دولتی

6 32 

سابقه ازدواج 
 قبلی

 90 17 خیر

 73 14 بله

محل 
 تحصیل

سایر دانشگاه 
  ها

سابقه زندگی   58  11
در خابگاه 
  7/15  3  خیر دانشجویی

 و یافته هاي هدف هامطالعه داراي چهار هدف عمده می باشد که در ادامه هر کدام از     این 
  :مربوط تشریح می شود

  گي افراد نمونه و خانواده اصلي شان مذهبي و فرهن ها بررسي گرايش-۱هدف     
کنندگان تقریبا نگرش هاي مشابهی   مذهبی، شرکت هاي از لحاظ گرایش: مذهبي هاگرايش    

 اما کاهل در انجام تکالیف و عبادات معرفی ، خانم ها خود را به عنوان افرادي مقیدبیش تر. داشتند
 ،ند و ارزش هاي دینی را محترم می شمارندمی کردند و اظهار داشتند که به اصول دین ایمان دار

 نفر نیز 5. اما در انجام مراسم و فرایض دینی سست هستند و یا انجام آن ها را ضروري نمی دانند
 ندارند و وجود آن را براي زندگی بشر ضروري باوراظهار کردند که کال به چیزي به نام دین 

  . دست و پاگیر و زاید می داننددانند و حتی آن را در رشد انسان و اجتماع، نمی
شان آدم هاي مذهبی و مقیدي هستند و  تقریبا تمام شرکت کنندگان اظهار کردند که والدین    

 کردند که بیان درصد شرکت کنندگان 60حدود . ورند آجا میه شعائر و آیین هاي مذهبی را ب
 هستند و فرزندان را توصیه به ض دینی فرزندان حساسی مذهبی و انجام فراباورهاي برشان  والدین

به  و انجام تکالیف دینی باورهاشان زیاد روي   اما بقیه اظهار کردند که والدین،ها می کنند انجام آن
  . ل را پیگیري نمی کنندی فرزندان حساسیت ندارند و این مساوسیله
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ادرشان سبک  شرکت کنندگان اعالم کردند که پدر و مبیش تر تقریبا : فرهنگي هاگرايش    
 شدن از سبک زندگی آگاهزندگی سنتی دارند و به شدت با هم خانگی مخالف هستند و در صورت 

شان زیاد نسبت به   نفر نیز اعالم کردند که والدین5-6. فرزندشان واکنش شدید نشان می دهند
ج به  ازدواپیش اما نسبت به هم خانه شدن و رابطه جنسی ،رابطه با جنس مخالف حساس نیستند

تنها دو نفر اظهار کردند که فکر می کنند اگر والدینشان از هم خانگی . شدت برآشفته می شوند
  . آنان مطلع شوند واکنش غیرمنتظره و ناخوشایند نشان ندهند

  
   بررسي داليل گرايش زنان به روابط هم خانگي-۲هدف

. از سوي دختران و زنان بود مطالعه، بررسی دالیل انتخاب روابط هم خانگی هدف هايیکی از     
 پاسخ هاي شرکت کنندگان، چندین مقوله استخراج گردید در موردبر اساس تفسیرهاي انجام شده 

  :که به شرح زیر می باشند
 از شرکت کنندگان اعالم کردند به دلیل مشکالت مالی، کنار برخی :عدم آمادگي برا ازدواج    

 تر هنوز آمادگی ازدواج کردن ندارند و ترجیح می دهند در نیامدن با خود و یا داشتن کارهاي مهم
شان احساس آرامش  بطن یک رابطه بی دردسرتر، نیازهاي خود را برآورده کنند و در کنار شریک

ازدواج .  من فعال کارهایی دارم که مقدم بر ازدواج من هستند":  ساله، گفت29مثال خانم پ، . کنند
  ."مناسب باشداي تصادي، روحی و شخصیتی می تواند گزینه در صورت فراهم بودن شرایط اق

تقلید از سبک زندگی افراد در کشورهاي غربی و آمار : ترديد و دودلي در زمينه ارزش ازدواج    
که ازدواج بهتر از سایر شکل هاي رابطه است دچار تردید  باالي ازدواج ها، افراد را نسبت به این

ازدواج دائم، صیغه و هم خانگی همگی یک رابطه هستند و این ": فتیکی از خانم ها گ.  استکرده
کند  تعهد دایم یا موقت کاغذي چیزي را عوض نمی. شود قانون نیست که باعث خوب بودن آن می

  ."اگر هم واقعی باشد نیازي به قانون ندارد. اگر واقعی نباشد
کت کنندگان اعالم کردند تعداي از شر: ترس از محدود شدن آزاد و مسئوليت پذير    

 از هم پیشمن ":  ساله، گفت25مثال خانم د، . کننددوست ندارند با ازدواج کردن خود را محدود 
خانه شدن در خوابگاه زندگی می کردم و مدام باید به مسئوالن خابگاه و دوستانم جواب پس 

  . "تر و کم دغدغه تر است تري دارم و در کل این سبک زندگی راحت  اما االن شرایط راحت،دادم می
 نفر از شرکت کنندگان اعالم کردند هم خانگی به آنان 6 :طرفدو صرفه جويي در مخارج     

شان را تقسیم کنند تا به هیچ کدام فشار نیاید و حتی بتوانند مقداري از  امکان می دهد مخارج
هستم و به صورت پاره وقت من دانشجو :  ساله، گفت25مثال خانمی . مدشان را پس انداز کنندآدر

 تومان درآمد دارم، دوست پسرم نیز شرایطی مشابه من دارد و با این 400000کار می کنم و ماهی 
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تر شود  مان کم هم خانگی باعث شده هزینه هاي. درآمد از پس خرید جهیزیه و ازدواج برنمی آییم
خانواده ام مخالف ادامه : گوید ساله، می 23خانم س، . "و از پس پرداخت شهریه دانشگاه برآییم

 اما من گفته ام خودم در یک شرکت ،تحصیل من بودند چون توان پرداخت هزینه هایش را ندارند
 اما در واقع هزینه هاي مرا دوست پسرم تامین می کند و ،کار پیدا کرده ام و درآمد مناسبی دارم

  . "کاش شرایط مالی بهتري داشتم. رابطه ما شکل یک معامله است. من هم براي او کم نمی گذارم
تري را در کنار هم سپري کردن و لذت بردن از حضور   زمان بیش:افزايش زمان باهم بودن    

:  ساله، گفت26مثال خانم ف، . کردندبیان  آن را یکدیگر، از جمله دالیلی بود که چند شرکت کننده
 کوتاهی با هم بودیم و خیلی دلتنگ  دوست بودیم و فقط اوقاتپیش از این با هممن و شریکم "

که دوست پسرم توانست خانه اي اجاره کند و من هم با کمال میل قبول  تا این. هم می شدیم
  . "کردم

 شرکت کنندگان اعالم کردند ارضاي نیازهاي جنسی اگرچه بیش تر :ارضا نيازها جنسي    
فقط یکی از خانم ها اعالم کرد رابطه . د اما تنها دلیل نمی باش،در هم خانه شدنشان اهمیت داشته

  . استش با شریکش داراي محدودیت  اجنسی
 تعدادي از خانم هاي شرکت کننده اعالم کردند از :وابستگي عاطفي و نداشتن عزت نفس    

 اما چون عمیقا دوست پسرشان را دوست ،ابتدا مایل به هم خانه شدن با دوست پسرشان نبوند
 نگران بودند، با درخواست ،شان شود که مخالفت آنان باعث تیره شدن روابط ینداشتند و از بابت ا

قدر دوست پسرم را دوس دارم که  این":  ساله، گفت24خانم ش، . کردنددوست پسرشان موافقت 
 به او وابسته ام و براي نگه داشتنش هر کاري به شدتمن . نمی توانم در مقابلش مقاومت کنم

  ."کنم می
 نفر از شرکت کنندگان اظهار کردند به دلیل آمار باالي طالق 5 : با جدايي دردسرسازمقابله    

دهند  در سالیان اخیر، فرایند طوالنی مدت طالق و پیامدهاي منفی مالی و عاطفی طالق ترجیح می
که   بر آنافزونازدواج ": مثال شرکت کننده اي گفت. خود را وارد دردسرهاي ازدواج و طالق نکنند

االن اگر من و شریکم با هم . دکن نیز مرا دچار دردسر می در آینده را از من می گیرد  اماديآز
توافق نداشته باشیم به راحتی از هم جدا می شویم و با فرد دیگري رابطه برقرار می کنیم و هیچ 

اب کدام دچار مشکل نمی شویم، حتی ضربه عاطفی نیز نمی خوریم چون آگاهانه این مسیر را انتخ
  . "کرده ایم

 نفر آنها دور از خانواده و در شهر دیگري 18 شرکت کننده، 19 از میان :کاهش کنترل والدين    
 شرکت کنندگان، والدین خود را افرادي سنتی معرفی کردند بیش تر. مشغول کار یا تحصیل بودند

:  ساله، گفت23 س،  خانمبراي مثال. که زندگی بهنجاري دارند و افراد مقید و مذهبی می باشند
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 تحصیل در شرکت کار می کنم و آنقدر گرفتار مشکالت خودشان به جزوالدینم فکر می کنند من "
اعتیاد .  زندگی من کنکاش کننددربارههستند که فکر نکنم هرگز به خودشان زحمت دهند که 

  . "پدرم همه چیز را نابود کرد
از سبک زندگی دوستان و تحت تاثیر  تقلید :پررنگ شدن نقش شبکه گروهها دوستي    

 ساله، اظهار 27خانم ز، . دوستان قرار گرفتن یکی از عوامل مهمی بود که در مصاحبه اظهار گردید
خیلی از دوستان من با دوست پسرشان . به نظر من هم خانگی یک امر عادي می باشد": داشت

 دوستانم صورت گرفت و راهاز حتی آشنایی من با شریکم نیز . کنند و راضی هستند زندگی می
  . "آنان او را به من معرفی کردند

 نفر از شرکت کنندگان اظهار کردند زندگی با هم 3 :آزمودن سازگار و ازدواج آزمايشي    
تر آگاه شوند و انتخاب درست تري  این امکان را می دهد که از عادات و خصیصه هاي یکدیگر بیش

توانم بدون داشتن شناخت کافی از طرفم با او  من نمی":  گفت ساله،25خانم م، . انجام دهند
کنیم و شناخت خوبی از همدیگر پیدا   سال است با یکدیگر زندگی می1ما حدود . ازدواج کنم

  ."کرده ایم و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب اقتصادي و پایان یافتن تحصیل ازدواج می کنیم
  

   خانه بررسي کيفيت رابطه زنان هم-۳هدف
 بدست آمده از مصاحبه هاي نیمه ساختاریافته به روش داده هايجهت بررسی این هدف،     

فرایند نمونه گیري و مصاحبه تا اشباع .  اصلی استخراج گردیده هايتفسیري، تحلیل گردید و مقول
بر اساس تفسیرهاي .  جدیدي بدست نیامدداده از مصاحبه نوزدهم هیچ پس. نظري ادامه یافت

  .شود نجام شده چندین مقوله استخراج گردید که در ادامه بیان میا
تر از نیمی از  تقریبا بیش، در زمینه میزان رضایت از زندگی هم خانگی: رضايت نسبي از رابطه    

شان کنونی کنندگان اظهار داشتند از این سبک زندگی راضی هستند و با توجه به شرایط  شرکت
د نفر در مصاحبه ها بیان کردند هم خانگی به آنان اجازه می دهد فارغ از چن .دهند آن را ترجیح می

 21مثالً خانم ن، . گیر دادن ها و کنترل والدین، مطابق خواسته ها و میل خودشان زندگی کنند
مد با دوستان آمحدودیت هایی که براي رفت و .  فرار از کنترل والدین تقریبأ موثر بود": ساله، گفت

 نیز برخی  ." ولی اآلن راحتم،خواستم تنها جایی بروم اذیتم می کرد که می  یا اینگذاشتند می
تري را با  اظهار کردند این سبک زندگی کم دغدغه تر است و به آنان فرصت می دهد وقت بیش

کردم و مدام   از هم خانه شدن در خوابگاه زندگی میپیشمن ". کسی که دوست دارند بگذرانند
تري دارم و در کل   اما اآلن شرایط راحت،دادم ن خوابگاه و دوستانم جواب پس میباید به مسئوال

پیش من و شریکم ":  ساله، گفت26یا خانم ف، . "تر و کم دغدغه تر است این سبک زندگی راحت
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 تا این.  با هم دوست بودیم و فقط اوقات کوتاهی با هم بودیم و خیلی دلتنگ هم می شدیماز این
  ." توانست خانه اي اجاره کند و من هم با کمال میل قبول کردمکه دوست پسرم

 نفر از شرکت کندگان اعالم کردند از این سبک زندگی خود آن چنان رضایت ندارند 5در مقابل     
شان،  و مشکالت اقتصادي، وابستگی عاطفی و نداشتن حامی و ترس از طرد شدن توسط شریک

اگرچه از این نوع رابطه ":  ساله، گفت24خانم ش، .  استکرده آنان را مجبور به پذیرش این رابطه
به من . توانم در مقابلش مقاومت کنم قدر دوس پسرم را دوس دارم که نمی  اما این،خوشم نمی آید

داشتن ": خانم دیگري اظهار داشت. " به او وابسته ام و براي نگه داشتنش هر کاري می کنمشدت
کی می خواهد .  اما مجبورم،ذت بخش نیست و خودم عذاب می کشمچنین رابطه اي اصال برایم ل

  . "خرج من و بچه معلولم را بدهد؟
در کل رابطه هم خانگی براي نیمی از زنان شرکت کننده در مطالعه رضایت بخش بود و آنان از     
باشند که آزادانه می توانستند با شریک مردشان زندگی کنند و نیازي نبود به کسی پاسخگو  این

اظهار خرسندي می کردند و وجود یک حامی مالی و عاطفی را که کنارشان باشد براي خود 
شان جدا شوند و وارد روابط  که می توانند به راحتی از شریک ضروري می دانستند و از این

کنندگان پذیرش این رابطه را نوعی واکنش به   شرکتدیگر.  ابراز رضایت می کردند،جدیدي شوند
  .اي مالی، وابستگی عاطفی یا تهدید طرفشان می دانستند و اظهار رضایت چندانی نداشتندنیازه

تعداد اندکی . ها بسیار متفاوت بود  در زمینه تعهد متقابل در رابطه، جواب:تعهد متقابل ضعيف    
شان کامال به یکدیگر متعهدند و هیچ گونه خیانت جنسی و یا  ها و شریک اظهار کردند که آن

ها به یکدیگر تعهد نسبی دارند و اگر از  اظهار کردند آن تعدادي نیز. طفی را قبول نمی کنندعا
.  اما از داشتن رابطه پنهانی پرهیز می کنند،کس دیگري خوششان بیاید با او رابطه برقرار می کنند

 ،ي باشداگر هم قرار به بودن با کس دیگر.  اطمینان کامل به یکدیگر داریم": مثالً خانمی گفت
که  چند نفر نیز اعالم کردند با این. "شود پس در هرحالتی خیانتی در کار نیست گفته می

شان مطمئن نیستند و حس می کنند   اما از بابت شریک،شان آنان را به تعهد ملزم کرده اند شریک
نسبت  داشتند خودشان به باورکنندگان   شرکتبیش تردر کل . شان روابط دیگري نیز دارند شریک
 تر در واقع زنان بیش. شان دارند تري نسبت به رابطه و شریک شان، تعهد و وفاداري بیش شریک

تر متعهد به حفظ و دوام آن می دانند و به  از مردان این رابطه را جدي می گیرند و خود را بیش
تعهد و دلیل آن که نگران وضعیت خود و پیامدهاي بعدي آن هستند تالش می کنند با نشان دادن 

  .حس مراقبت خود، طرفشان را به ادامه رابطه و یا حتی ازدواج تشویق کنند
 روابط هم خانگی، روابط به صورت بده بستان و یا به شکل یک بیش تردر : رابطه معامله گونه    

زن نیازهاي عاطفی و جنسی مرد را تامین می کند و مرد نیازهاي . شود معامله پایاپاي انجام می
کنندگان اعالم کردند هم خانگی به آنان   از شرکتبرخی.  اجاره مسکن را تامین می کندمالی و
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شان را تقسیم کنند تا به هیچ کدام فشار نیاید و حتی بتوانند مقداري از  امکان می دهد مخارج
من دانشجو هستم و به صورت پاره :  ساله، گفت25مثالً خانم ي، . مدشان را پس انداز کنندآدر

 تومان درآمد دارم، دوست پسرم نیز شرایطی مشابه من دارد و 400000ار می کنم و ماهی وقت ک
تر  مان کم هم خانگی باعث شده هزینه هاي. با این درآمد از پس خرید جهیزیه و ازدواج برنمی آییم

  ."شود و از پس پرداخت شهریه دانشگاه برآییم
ها براي هم خانه شدن مشکالت  لیل اصلی آن از زنان شرکت کننده نیز اعالم کردند د    برخی

براي . شان حاضر به هم خانه شدن شده اند مالی بوده است و براي فرار از بی پولی و تامین مخارج
خانواده ام مثل سابق مرا .  از طالق جایی را نداشتم برومپس":  ساله، گفت34 خانم ل، مثال
م آشنا  اکه با شریک فعلی تا این. ب زحمت بودخواستند و وجود من و پسرم براي آنان اسبا نمی

خانواده ام فکر می کنند او مرا صیغه کرده است و از شرایطم خبر . شدم و پیشنهادش را پذیرفتم
خانواده ام مخالف ادامه تحصیل من بودند چون توان پرداخت :  ساله، گفت23خانم س، . "ندارند

 ، در یک شرکت کار پیدا کرده ام و درآمد مناسبی دارم اما من گفته ام خودم،هزینه هایش را ندارند
رابطه ما . اما در واقع هزینه هاي مرا دوست پسرم تامین می کند و من هم براي او کم نمی گذارم

در ":  ساله، اظهار کرد29خانم س، . "شکل یک معامله است، کاش شرایط مالی بهتري داشتم
توانم دور از کنترل و نظارت  که می دا کردم و از اینهنگام تحصیل در تهران در یک شرکت کار پی

 از پایان تحصیل نیز بخاطر ضعف مالی خانواده و فرار از پس. خانواده زندگی کنم خوشحال بودم
که صاحب شرکت که متاهل هم بود به من  تا این. محدودیت هاي یک شهر کوچک در تهران ماندم
قعیت کاریم و ترس از بی پولی و مشکالت بدتر، پیشنهاد هم خانگی داد و من بخاطر حفظ مو

  ."او براي من خانه گرفت و در شبانه روز چند ساعت نزد من می آید. پیشنهادش را پذیرفتم
کنندگان نیز اعالم کردند که همه مخارج زندگی بر عهده خودشان می باشد و  دو تا از شرکت    

شان هیچ درآمدي ندارد و   خانه گرفته اند، شریکبخاطر فرار از تنهایی و تامین نیازهاي عاطفی هم
  .شان را این زنان تامین می کنند حتی پول توجیبی

تري داشتند و به نوعی روپاي   تا از خانم هایی که مشکالت مالی کم3: کيفيت پايين رابطه    
 و خودشان بودند نسبت به سایر شرکت کنندگان، رابطه خود را با کیفیت تر توصیف می کردند

تقلید از سبک . اظهار می کردند که ازدواج هیچ مزیت بهتري نسبت به رابطه هم خانگی آنان ندارد
هاي منجر به  زندگی افراد در کشورهاي غربی، تنوع طلبی، میل به استقالل و آمار باالي ازدواج

ر تردید  دچا،هاي رابطه است که کیفیت ازدواج بهتر از سایر شکل طالق، افراد را نسبت به این
م، صیغه و هم خانگی همگی یک رابطه یازدواج دا":  ساله، گفت28مثالً خانم ل، . نموده است

تعهد دایم یا موقت کاغذي چیزي . شود هستند و این قانون نیست که باعث افزایش کیفیت آن می
  ." نیازي به قانون ندارد،اگر هم واقعی باشد. کند اگر واقعی نباشد را عوض نمی
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 از مدتی زندگی پسها  تر شرکت کنندگان، هم خانگی سرابی بیش نبوده است و آن ي بیشبرا    
شان نسبت به این رابطه کامال متفاوت بوده است و  ها و شریک مشترك فهمیده اند که دیدگاه آن

ها اعتراف کردند که اوایل  آن. ها سوء استفاده کرده اند مردان به نوعی از حس دوست داشتن آن
شان به   اما عالقه و میل،تر احساس خوشبختی داشتند تري داشتند و بیش  اشتیاق بیشرابطه،

 کاهش یافته است و گاهی احساس می کنند فقط یک نخستادامه رابطه نسبت به روزهاي 
اوایل خیلی حس خوبی ":  ساله24خانم ت، . استفاده می کندءشان از آنان سو اند و شریک  بازیچه

من همه .  اما االن گاهی احساس پشیمانی می کنم، را خیلی دوست داشتیمداشتم و ما همدیگر
  ."فکر می کنم او مرا فقط براي کسب لذت می خواهد. چیزم را به شریکم باختم

 اما ، نفر از شرکت کنندگان نیز اظهار کردند که از اول رابطه، دید مثبتی نسبت به آن نداشتند5    
 عاطفی و یا تنهایی تن به این رابطه داده اند و االن هم از کیفیت به دلیل مشکالت مالی، وابستگی

 26خانم ن، . ها قائل نیست شان هیچ ارزشی براي آن رابطه خود هیچ رضایتی ندارند چون شریک
وقتی .  از هم خانگی، با شریک فعلیم دوست بودم و خیلی به او وابسته شده بودمپیشمن ": ساله

دم مردد بودم حتی دوستانم چندین بار به من هشدار دادند که شریکت  خانگی داد خوپیشنهاد هم
 از شش ماه فکر پس. من توجهی نکردم و پذیرفتم.  استفاده می کنددارد از دوست داشتن تو سوء

او مرا فقط براي رابطه جنسی . ها حق داشتند چون آن عشق اولیه فروکش کرد می کنم آن
یکم با دختر دیگري آشنا شده است و من باید خانه اش را یک رابطه بی کیفیت، شر. خواست می

خانواده ام مخالف ادامه تحصیل من بودند چون توان پرداخت : خانم دیگري گفت ."ترك کنم
 ، اما من گفته ام خودم در یک شرکت کار پیدا کرده ام و درآمد مناسبی دارم،هایش را ندارند هزینه

رابطه ما . رم تامین می کند و من هم براي او کم نمی گذارماما در واقع هزینه هاي مرا دوست پس
در ":  ساله، اظهار کرد29خانم س، . "کاش شرایط مالی بهتري داشتم. شکل یک معامله است

که می توانم دور از کنترل و نظارت  هنگام تحصیل در تهران در یک شرکت کار پیدا کردم و از این
 از پایان تحصیل نیز بخاطر ضعف مالی خانواده و فرار از پس. خانواده زندگی کنم خوشحال بودم

 به ،که صاحب شرکت که متاهل هم بود تا این. محدودیت هاي یک شهر کوچک در تهران ماندم
من پیشنهاد هم خانگی داد و من بخاطر حفظ موقعیت کاري و ترس از بی پولی و مشکالت بدتر، 

  ."ت و در شبانه روز چند ساعت نزد من می آیداو براي من خانه گرف. پیشنهادش را پذیرفتم
 وقتی رفتاري، جزو : خانواده و جامعهبه وسيلهترس از قضاوت منفي و طردشدن     

هنجارهاي پذیرفته شده یک جامعه نباشد اکثریت آن اجتماع نسبت به آن رفتار به چشم تابو نگاه 
در . و به چشم هنجارشکن می نگرندمی کنند و افرادي را که مرتکب آن می شوند با نگاه منفی 

جامعه ما نیز رابطه با جنس مخالف جزو محرمات می باشد و اگر رابطه غیر از بعد عاطفی جنبه 
که معموال واکنش   اینبویژهجنسی نیز داشته باشد جامعه واکنش شدیدتري نشان خواهد داد، 
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ش ها را خود خانواده زنان و  واکننخستینمعموال . استتر و شدیدتر  منفی نسبت به زنان سریع
دهند و سابقه واکنش هایی چون طرد، تنبیهات سخت بدنی و حتی قتل زنان در  دختران بروز می

  .جامعه ما وجود دارد
شان از روابط هم  مطالعه نیز همه زنان شرکت کننده، از اینکه خانواده و اطرافیان نزدیکاین در     

 داشتند و بیان کردند تمام تالش خود را براي پنهان نگه  به شدت هراس،خانگی آنان آگاه شوند
کامال مخالفت این نوع زندگی هستند و ":  ساله، گفت24خانم ب، . داشتن این رابطه بکار می برند

، 4. "خواهم دوستان نزدیکم چیزي بفهمند حتی نمی.  شدن برخورد خواهند کردبا خبردر صورت 
اوت خانواده خودشان نگرانند و برایشان مهم نیست دوستان یا  نفر اظهار کردند فقط از بابت قض5

با خبر بابت ":  ساله، اظهار کرد25 خانم د، براي مثال،.  شوندبا خبرها  افراد دیگري از رابطه آن
که می روند خانه  ها هم مثل من هم خانه دارند یا این  دوستانم نگران نیستم، خیلی از آنشدن

 ."ین رابطه خیلی عادیه، فقط جامعه ما ظرفیتش را نداردبه نظرم ا. دوست پسرشان
هاي ازدواج کرده از  تر از زوج خانه هستند بیش هایی که با هم، هم  زوج:آسيب ها شخصي    

هاي  اند که حمالت جسمی در بین زوج  زیادي دریافته هايپژوهش. کنند همدیگر سوء استفاده می
). French et al, 2014(تر و شدیدتر است  اند بسیار رایج دههایی ازدواج کر خانه نسبت به زوج هم

کنند که  خانگی را انتخاب می تر به این دلیل هم اند که مردان معموالً بیش  آشکار کرده هاپژوهش
شان به  شوند که رابطه خانه می که زنان با این امید هم از آسودگی رابطه برخوردار شوند در حالی

تر احتمال دارد که در موقعیت  سازد که در آن مرد بیش ن یک رابطه را میای.  منجر شود  ازدواج
 زنی که   این موضوع.  انتظار دارد،تر از آنچه که هست اش بیش قدرت بر زنی قرار گیرد که از رابطه

مصرف دخانیات، مشروبات الکلی و . دهد خانگی را انتخاب کرده در موقعیت خطرناکی قرار می هم
 معموال افرادي که زیرا. دیگر آسیب هایی است که معموال در این روابط مشهود استمواد مخدر از 

 و از تجارب جدید استقبال هستند افرادي هیجان خواه و هنجار شکن ،وارد این روابط می شوند
  .کنند می

که هم خانه اش همیشه مست و  ، از اینکنندگان که از همسرش طالق گرفته یکی از شرکت    
او یک دائم الخمر ".  شکایت می کرد است،شنی با او دارد و رفت و آمدش را محدود کردهرفتار خ

خیلی شکاك است و . است و دست بزن دارد، حتی نمی گذارد با دوستانم زیاد ارتباط داشته باشم
تهدیدم کرده است که اگر از پیشش بروم آبروي مرا می برد و دست از سرم . پسرم از او می ترسد

 یک بار قربانی خشونت کالمی یا دست کمچند نفر دیگر از زنان نیز اظهار کردند . "داردبرنمی 
کنندگان اظهار   شرکتبیش تردر زمینه مصرف سیگار و مشروب . شان شده اند فیزیکی شریک

 نفر از خانم ها اظهار کردند که 5فقط . شان سابقه مصرف دخانیات و مشروب را دارد کردند شریک
گاهی سیگار  و یا گههمیشه  اظهار کردند که بیش تر.  به سیگار و مشروب نزده اندتا کنون لب
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خانم .  نفر نیز مصرف مشروبات الکلی با هم خانه شان یا در مهمانی ها را بیان کردند7کشند و  می
  ."فقط سیگار و در مهمانی ها مشروبات الکلی":  ساله و کارمند27ژ، 
  

  ي منفي پديده هم خانگي بررسي پيامدها اجتماع-۴هدف
هر پدیده اجتماعی . هدف دیگر مطالعه، بررسی پیامدهاي اجتماعی رابطه هم خانگی می باشد    

 در کوتاه مدت و بلند مدت آثار منفی و گاه مخربی ،ساز با هنجارها و سنن اجتماعی نباشد که هم
که چند سالی است به تقلید از پدیده هم خانگی نیز . را بر پیکر جامعه و فرهنگ آن وارد می سازد

مطالعه این در .  برجاي می گذاردهاییغرب وارد فضاي فرهنگی و اجتماعی کشورمان شده است، اثر
 به صورت تفسیري بررسی و ،براي فهم این پیامدها پاسخ هایی که از زنان هم خانه بدست آمده بود

  :شد برداشتچندین مقوله به شرح زیر 
ال رفتن سن ازدواج به دلیل مشکالت اقتصادي، ادامه تحصیل و یا تغییر در  با:افزايش سن ازدواج

نگرش به ازدواج، یکی از دالیلی بود که شرکت کنندگان به عنوان دلیل گرایش خود به هم خانگی 
یعنی در یک .  باال رفتن سن خیلی تاثیر داشته":  ساله، گفت27مثال خانمی . عنوان می کردند

اگر هم ازدواجی هست یا به دلیل . دارند چه جسمی چه روحینیاز نس مخالف ها به ج سنی انسان
برخی . "رسد بچه دار شدن است یا فشار اجتماع وگر نه این نوع رابطه بسیار انسانی تر به نظر می

 می کردند که فعال قصد ازدواج رسمی و متعهد شدن به فرد دیگري را ندارند بیان از خانم ها دیگر
 نفر هم اظهار 2.  لذت ببرند،دهند از آزادي که این رابطه امکانش را به آنان می دهدو ترجیح می 

 فکر نمی کنند کسی ، در آن قرار دارندهم اکنون اما با شرایطی که ،کردند تمایل به ازدواج دارند
  .مایل به ازدواج با آنان باشد

د از سبک زندگی افراد در  تقلی:ايجاد ترديد و دودلي در زمينه ارزش ها جامعه و ازدواج
که ازدواج بهتر از سایر شکل هاي  کشورهاي غربی و آمار باالي ازدواج ها، افراد را نسبت به این

م، صیغه و هم خانگی یازدواج دا":  ساله، گفت28مثال خانم ل، .  استکرده دچار تردید ،رابطه است
تعهد دایم یا موقت . شود آن میهمگی یک رابطه هستند و این قانون نیست که باعث خوب بودن 

فرد . "اگر هم واقعی باشد نیازي به قانون ندارد. کند اگر واقعی نباشد کاغذي چیزي را عوض نمی
 بعدا ،چه کسی می گوید ازدواج بهتر است؟ نصف دوستان من که ازدواج کرده اند": دیگري گفت

 چند که این سبک زندگی من و دوست پسرم رابطه بسیار عالی داریم هر. طالق گرفته اند
  ."هاي خاص خودش را دارد دغدغه

شان تمایلی به ازدواج با هم دارند یا در این  کنندگان پرسیده شد که آیا آنان و شریک از شرکت    
 نفر اعالم کردند در این زمینه 2، پرسشدر پاسخ به این . زمینه به یکدیگر قولی داده اند

.  از بهبود شرایط اقتصادي یا تحصیلی ازدواج می کنندپس و ها قول داده است شان به آن شریک
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 شریکم درسش اگررابطه ما از آزمایش هاي متعددي سالم بیرون آمده و ":  ساله، گفت25خانم ب، 
  . " ازدواج می کنیم، بهتر پیدا کندیتمام شود و شغل

ه اند و تصمیمی براي کنندگان اعالم کردند در این زمینه قول و قراري نداشت  شرکت    بیش تر
 اما امکان دارد رابطه شان ، قول و قرار نداشته اندبیان کردند که نیز  دیگر نفر2. ازدواج نگرفته اند

 . ولی ممکن است اتفاق بیفتد،خیر قراري نگذاشتیم":  ساله، گفت29خانم پ، . به ازدواج ختم شود
من فعال کارهایی دارم که مقدم . دبستگی به شرایط دو طرف، وضعیت و خواسته هاي دو طرف دار

ازدواج در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادي، روحی و شخصیتی می تواند . بر ازدواج هستند
  ".مناسب باشداي گزینه 

 در ژاپن، رابطه هم خانگی براي برخی از افراد به عنوان مرحله بویژهدر کشورهاي غربی و     
ند، ازدواج ا تشخیص دهند براي ازدواج با هم مناسب اگر و دو طرف است از ازدواج پیشآزمایشی 
 برخی و حتی نداشتندکنندگان تصمیمی در این زمینه   شرکتبیش ترمطالعه این  اما در ،می کنند
کنندگان اظهار کردند نمی دانند در کشورهاي خارجی چرا افراد هم خانه می شوند و از  از شرکت

حتی .  تعجب می کردند،شود هاي دیگر منجر به ازدواج میکه می شنیدند هم خانگی در کشور این
با این دیدگاه مخالفم چون عواطف و احساسات زنان تحت تاثیر این ":  ساله اظهار داشت21خانمی 

 این نشان دهنده آن است ،در واقع. "گیرد، همین االنشم من کلی ضربه خوردم خانگی قرار می هم
 به رقیب و جانشینی براي آن ،ه مقدمه اي براي ازدواج باشدک که هم خانگی این زنان به جاي آن

  .تبدیل شده است
 در کشورهاي 1960انقالب جنسی اواخر دهه :  از ازدواجپيشعاد ساز رابطه جنسي 

زدایی از رابطه جنسی، آن را به امري عادي و معمولی تبدیل کرد که  اروپایی و آمریکایی با اسطوره
در اوایل انقالب جنسی، هر چند به تدریج سن . یافتنی است دست» زدواج از اپیش«به راحتی در 

کردند،  ازدواج در اروپا و آمریکا افزایش یافته بود، با این حال، بسیاري از افراد همچنان ازدواج می
خانگی،  منتها با اندکی تأخیر، اما این همه راه نبود و انقالب جنسی، با گسترش الگوهاي هم

 را این بار نه صرفاً به اسطوره روابط جنسی بلکه به خود ازدواج وارد کرد تر ت سخیهای ضربه
)Bumpass & Lu, 2002, &  French et al, 2014 .(  

 شرکت کنندگان اعالم کردند ارضاي نیازهاي جنسی اگرچه در هم خانه بیش ترمطالعه این در     
 نیمی از شرکت کنندگان اظهار کردند که تقریبا.  اما تنها دلیل نمی باشد،شدنشان اهمیت داشته

تعدادي نیز اعالم کردند که فقط بخاطر . هم خانه شدن بدون داشتن رابطه جنسی معنی ندارد
 ،شان رابطه برقرار می کنند و اگر وجود مشکالت مالی یا وابستگی عاطفی نبود جلب رضایت شریک

ندگان بیان کرد که رابطه جنسی او با تنها یکی از شرکت کن. هرگز تن به این رابطه نمی دادند
 از شرکت کنندگان به شدت در مورد تاثیر انگیزه هاي برخی. استشریکش داراي محدودیت 
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 اهمیت ": یکی از شرکت کنندگان گفتبراي مثال، . جنسی در هم خانه شدن مقاومت می کردند
. " با همان شریک جنسیشود بدون همخانه شدن هم نیاز را برطرف کرد نیاز جنسی کم بوده، می

به نظر من نیازهاي جنسی هیچ تاثیري نداشته، چون ": یکی دیگر از شرکت کنندگان اظهار کرد
شان رابطه جنسی  من خیلی افراد را می شناسم که بدون هم خانه شدن و به راحتی با شریک

 .  "االن تامین این نیاز زیاد مشکل نیست. دارند
   وادهشکل گير هويت مستقل از خان

 در فرایند ،شان بیش تر در ارتباط با خانواده تعریف می شود زنان به عنوان گروهی که هویت    
جهانی شدن که فرهنگ هاي گوناگونی را در دسترس افراد و گروههاي گوناگون قرار می دهد، 

). Arizi et al, 2007(ه هویتی مستقل از خانواده می پردازند یبیش تر به بازتعریف هویت و ارا
 بیش تردر این مطالعه، .  باشدکارآمدبازتعریف هویت نیز می تواند در انتخاب سبک زندگی افراد 

زنان شرکت کننده با ارزش هاي والدین خود مشکل داشتند و ارزش ها و باورهاي آنان را متناسب 
ی والدینم به نظر من سبک زندگ": یکی از شرکت کنندگان اظهار کرد. با شرایط روز نمی دانستند

من نمی خواهم آن چیزي باشم .  اما نه براي سن و سال من و یا شرایط زندگی امروز،خوب است
 کردند بخاطر فرار از کنترل بیان از شرکت کنندگان گروهیحتی . "خواهند که خانوده ام می

 را به  اند و هم خانگی این امکانکردهوالدین، خود را سرگرم تحصیل یا اشتغال در شهرهاي دیگر 
  . آنان می دهد که مطابق میل خود زندگی کنند

نگرانی از بودن در یک شهر غریب و نداشتن یک فرد حمایتگر به هنگام دلتنگی ها و مشکالت،     
 ساله، 25مثال خانم ي، .  از شرکت کنندگان بودبرخی به وسیلهیکی دیگر از عوامل مطرح شده 

که با دوست  ی احساس تنهایی و غربت می کردم تا این خیل،اوایل که دانشگاه قبول شدم": گفت
دوست پسرم نیز همین وضعیت را . پسرم آشنا شدم، بودن با او به من احساس آرامش می داد

خانم . " پس تصمیم گرفتیم با هم زندگی کنیم.داشت و دوست داشت من همیشه در کنارش باشم
 خوشم می آید او ،روي من نشان می دهداز غیرتی که دوست پسرم ":  ساله، اظهار داشت24س، 

 ."جا کسی را ندارم در همه حال مواظب من است و این به من اطمینان خاطر می دهد، من که این
 و ادامه تحصیل و اشتغال این فرصت را به آنان می دهد که از هستند خودمختاري در پیفرزندان 

کاهش . تصمیم بگیرند و عمل کنند خواسته خود اساسحیطه نظارتی والدین خارج شوند و بر 
کنترل والدین، رهایی از ارزش ها و نفوذ والدین و ترس از تنهایی و نداشتن حامی، مفاهیمی 

  . هستند که به عنوان اجزاي این مقوله استخراج گردید
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  بحث و نتيجه گير
.  خانگی بودند گرفت که داراي رابطه همانجام با هدف بررسی وضعیت زندگی زنانی پژوهش    این 

 مورد مطالعه ،در این مطالعه کیفی، وضعیت زندگی از دید افرادي که خود درگیر این روابط بودند
. تقریبا همه زنان شرکت کننده از خانواده اصلی خود دور و در شهر دیگري ساکن بودند. قرار گرفت

ز تنهایی و نداشتن حامی،  نفوذ والدین و ترس ا، کاهش کنترل والدین، رهایی از ارزش ها،در واقع
 نیز) Azad Armaki et al, 2012(آزاد ارمکی . از دالیل گرایش زنان به هم خانگی می باشد

شهرنشینی، شکاف نسلی، تسهیل روابط و کاهش کنترل خانوده را به عنوان عوامل موثر در  کالن
  .خانگی برشمرده اند رشد هم

راي مدارك دانشگاهی بودند و شواهد نشان می دهد  شرکت کنندگان دابیش ترمطالعه این در     
 مناسب را در اختیار این افراد قرار می دهد یکه دوري از خانواده به مناسبت تحصیل یا کار، فرصت

این یافته تا حدي با نتایج . تا به دور از نظارت والدین انواع روابط پیش از ازدواج را تجربه کنند
)  Teach man(و تیچمن) French et al, 2014( و همکاران  خارجی از جمله فرنچ هايپژوهش

 خود اظهار کردند که شیوع هم خانگی در میان افراد با  هايپژوهش آنان در  زیراناهمخوان است
در تبیین این نکته می توان گفت که در کشور ما بر خالف . تر است تحصیالت غیر دانشگاهی بیش

 ندارند به آسانی از فضاي خانواده جدا شده و در جاي دیگري کشورهاي غربی، دختران و زنان اجازه
 اما ادامه تحصیل و یا اشتغال به کار، این فرصت را در اختیار زنان می گذارد تا دور از ،زندگی کنند

  .  نظارت والدین به تجربه سبک هاي زندگی دیگر بپردازند
 مذهبی  هاي این افراد گرایشند کهن داد با افراد هم خانه نشاانجام گرفتهنتایج مصاحبه هاي     

ها هنجارها و   آنبیش تر ،هم چنین.  به دین ندارندباوريها   از آنبرخیضعیفی دارند و حتی 
این یافته با .  روشن مآبانه بودند هايهاي جامعه را قبول نداشتند و به نوعی طرفدار گرایش سنت

 Azad(و آزاد ارمکی و همکاران) Stanly et al, 2004(  استانلی و همکاران هايپژوهشنتایج 

Armaki et al, 2012 (ضعیف مذهبی و  هاي آنان نیز در مطالعه خود بین گرایش.هم خوان است 
این یافته با دیدگاه دورکیم درباره دین هم خوان . مثبت یافتندتمایل به هم خانگی رابطه سنتی و 

بنابر استدالل وي، در .  مرتبط می دانددورکیم دین را با ماهیت کلی نهادهاي جامعه. است
شعایر دینی هم . هاي کوچک و سنتی تقریبا تمامی جنبه هاي زندگی زیر نفوذ دین است فرهنگ

موجب پیدایش اندیشه ها و مقوله هاي فکري تازه می شود و هم ارزش هاي موجود را تحکیم و 
 هرچه ،بر این اساس.  می کنددین طرز فکر اعضاي فرهنگ هاي سنتی را تعیین. تثبیت می کند

تر و حس انسجام، گرایش به   انتظار می رود به علت همبستگی گروهی بیش،افراد دیندار تر باشند
از این دیدگاه می توان گرایش به هم خانه . تر باشد عدول از ارزش هاي فرهنگی جامعه در آن کم
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 این افراد هویت خود را وراي ، واقعدر.  مذهبی ضعیف تر افراد مرتبط دانست هايشدن را با گرایش
  .مذهب تعریف می کنند و هویتی عاري از مذهب و هنجارهاي آن را بازسازي می کنند

 چندین مقوله در زمینه کیفیت ، بدست آمدهداده هاي در مورد گرفتهبر اساس تفسیرهاي انجام     
ل ضعیف، کیفیت پایین رابطه، رضایت نسبی از رابطه، تعهد متقاب: بدست آمدرابطه زنان هم خانه 

  .رابطه معامله گونه و ترس از قضاوت خانواده و جامعه، آسیب هاي شخصی
تقریبا براي نیمی از زنان شرکت کننده در مطالعه رضایت بخش بود و آنان از ، زندگی هم خانگی    
اسخگو باشند که آزادانه می توانستند با شریک مردشان زندگی کنند و نیازي نبود به کسی پ این

 براي خود ،اظهار خرسندي می کردند و وجود یک حامی مالی و عاطفی را که کنارشان باشد
شان جدا شوند و وارد  که می توانند به راحتی از شریک  از اینهم چنین،. ضروري می دانستند
 کنندگان پذیرش این رابطه را نوعی  شرکتدیگر.  ابراز رضایت می کردند،روابط جدیدي شوند

شان می دانستند و اظهار رضایت چندانی  واکنش به نیازهاي مالی، وابستگی عاطفی یا تهدید طرف
و اسموك، ) Edin et al, 2004(، ادین و همکاران )Jakson, 2011(در مطالعه جکسون . نداشتند

 نیز افراد شرکت کننده، هم خانگی را به دلیل) Smock, Casper and Wyse, 2008(کاسپر و وایز 
تري  تري با شریکشان باشند و صمیمیت عاطفی و جنسی بیش که می توانند مدت زمان بیش این

 زنانی که هم خانگی را با میل خود و ،در واقع. را تجربه کنند، رضایت بخش توصیف کرده بودند
 به دلیل زیراتري را تجربه می کنند   رضایت بیش،آگاهانه و نه به خاطر اضطرار انتخاب می کنند

تر  گونه که می خواهند اداره می کنند و کم تمکن مالی یا توانایی هاي شخصی خود، رابطه را آن
  . احساس می کنند مورد سوء استفاده واقع شده اند

 بیش تردر مورد تعهد متقابل، ) Stanley et al, 2008(همسو با یافته هاي استنلی و همکاران     
تري نسبت به رابطه و  شان، تعهد و وفاداري بیش یکشربه  داشتند خودشان نسبت باورزنان 

تر  از مردان این رابطه را جدي می گیرند و خود را بیش تر  زنان بیش،در واقع.  دارند شانشریک
متعهد به حفظ و دوام آن می دانند و به دلیل آن که نگران وضعیت خود و پیامدهاي بعدي آن 

و حس مراقبت خود، طرفشان را به ادامه رابطه و یا  تالش می کنند با نشان دادن تعهد ،هستند
در حالی که مردان بودن همزمان در چندین رابطه را افتخار و ارزش . حتی ازدواج تشویق کنند

 اما در روابط هم خانگی بر خالف ، هنوز براي زنان تعهد به یک شریک خاص اولویت دارد،دانند می
  . و زنان به نوعی خود را شکست خورده می پندارندهدرخ می دتر  انتظارشان، تعهد دوجانبه کم

تر شرکت کنندگان، هم خانگی سرابی بیش نبوده است و  از لحاظ کیفیت رابطه، براي بیش    
شان نسبت به این رابطه  ها و شریک  از مدتی زندگی مشترك فهمیده اند که دیدگاه آنپسها  آن

ها  آن. ها سوء استفاده کرده اند حس دوست داشتن آنکامال متفاوت بوده است و مردان به نوعی از 
 می کردند،تر احساس خوشبختی  تري داشتند و بیش اعتراف کردند که اوایل رابطه، اشتیاق بیش
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 کاهش یافته است و گاهی احساس نخستشان به ادامه رابطه نسبت به روزهاي  اما عالقه و میل
همسو با این یافته ها، . استفاده می کندءنان سوشان از آ کنند فقط یک بازیچه اند و شریک می

نیز در مطالعات خود پایین بودن  )Kamp Duch, 2007(و کمپ داش  )Kline, 2005( کالین
ارتباط با خانواده هاي اصلی، حمایت عاطفی و . کیفیت زندگی زوج هاي هم خانه را بیان کرده اند

ح رفتارهاي خود بخاطر قضاوت دیگران و کمک  اصال،مالی اطرافیان، بهره گیري از تجارب والدین
اما به  ،)Johnson, 2008( بر افزایش کیفیت رابطه می باشد کارآمدگرفتن از افراد خبره، از عوامل 

 زیر زمینی آن، افراد درگیر در این ، اصطالح دردلیل ماهیت رابطه هم خانگی و شکل مخفیانه و
محروم هستند و بخاطر آن که چاره دیگري ندارند با روابط از این منابع حمایتی و رشد دهنده 

  . کنند  این روابط خود را سازگار میخیلی کمامکانات 
چون در جامعه ما . ترس از قضاوت خانواده و جامعه یکی از نگرانی هاي عمده زنان هم خانه بود    

نسی نیز داشته  و اگر رابطه غیر از بعد عاطفی جنبه جاسترابطه با جنس مخالف جزو محرمات 
تر و   واکنش منفی نسبت به زنان سریعبویژه . جامعه واکنش شدیدتري نشان خواهد داد،باشد

دهند و سابقه   واکنش ها را خود خانواده زنان و دختران بروز مینخستینمعموال . شدیدتر می باشد
 ،در واقع. ردواکنش هایی چون طرد، تنبیهات سخت بدنی و حتی قتل زنان در جامعه ما وجود دا

خرده فرهنگ ها از راه سبک هاي متفاوت، هویت متفاوتی را ابراز می کنند و نسبت به نظم 
 اما جامعه ابراز ،)Seraj Zade etal, 2010(اجتماعی مسلط اعتراض کرده آن را به چالش می کشند 

به نتی کنترل و تنبیهی خود را دارد و انتخاب هم خانگی و نقض هنجارهاي فرهنگ رسمی و س
 گروههایی از جامعه جوانان را به راحتی قبول نمی کند و در مقابل آن جبهه می گیرد و وسیله

  .طبیعتا این تنبیهات راحت تر دامن زنان را می گیرد تا مردان
 شریک مرد، تحقیر و تهدید شدن و مصرف مواد به وسیلهسوء استفاده جنسی و عاطفی جسمی     

  هايپژوهش.  شخصی بود که زنان شرکت کننده تجربه کرده بودندو الکل از جمله آسیب هاي
هایی که ازدواج  خانه نسبت به زوج هاي هم اند که حمالت جسمی در بین زوج زیادي دریافته

یکی از مهم ترین دالیل این است که ). French et al, 2014( تر و شدیدتر است اند بسیار رایج کرده
 رسمی ندارد پس در چارچوب نظارت ها و حمایت هاي قضایی و وقتی رابطه اي شکل قانونی و

 دیگر با توجه به ماهیت زیر زمینی و پنهان این روابط، زنان سويگیرد و از  اجتماعی جا نمی
 مراجع قانونی ادعاي حق کنند و به دلیل وابستگی مالی و عاطفی خود، راهتوانند به راحتی از  نمی

 و وودز (Staford et al, 2004)استافورد و همکاران . قرار می گیرندبه راحتی در موقعیت ضعیف تر 
 خود نشان دادند که هم خانگی با سطوح  هايپژوهش، در )Woods & Emery, 2002(و امري 

 سطوح پایین عزت نفس و نرخ باالتر سوء استفاده جنسی، عاطفی و مالی در ارتباط ،باالي افسردگی
کنند که از آسودگی رابطه  خانگی را انتخاب می ه این دلیل همتر ب مردان معموالً بیش. است
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.  منجر شود  شان به ازدواج شوند که رابطه خانه می که زنان با این امید هم برخوردار شوند در حالی
تر احتمال دارد که در موقعیت قدرت بر زنی قرار  سازد که در آن مرد بیش را میاي این رابطه 

خانگی  که همرا  زنی   این موضوع. تر از آنچه که هست انتظار دارد یشاش ب گیرد که از رابطه
مصرف دخانیات، مشروبات الکلی و مواد مخدر از . دهد انتخاب کرده در موقعیت خطرناکی قرار می

چون معموال افرادي که وارد این . دیگر آسیب هایی است که معموال در این روابط مشهود است
 افرادي هیجان طلب و بیش ترژگی هاي خاص شخصیتی می باشند و  داراي وی،روابط می شوند

  . و به راحتی از تجارب جدید استقبال می کنندهستندهنجار شکن 
 Smock, Casper and(و اسموك، کاسپر و وایز ) Olson, 2012(همسو با یافته هاي اولسون     

Wyse, 2008 ( و آزاد ارمکی)Azad Armaki, 2012( ه نیز نیمی از زنان رابطه خود را مطالعاین ، در
به شکل یه داد و ستد دو طرفه توصیف کردند که به ازاي تامین نیازهاي مالی، عاطفی و حمایتی از 

هر چند تعدادي از . طرف شریک مرد، زنان نیز نیازهاي عاطفی و جنسی مرد را تامین می کردند
زن را ... شان صرفا خالهاي عاطفی و  ریکزنان نیز بودند که تامین مخارج را بر عهده داشتند و ش

مشکالت اقتصادي، باالرفتن سن ازدواج، دوري از خانواده و نیاز به یک همدم از . تامین می کرد
  . جمله نیازهایی است که باعث می شود زنان وارد یک معامله شوند

دواج، ایجاد تردید در بررسی پیامدهاي منفی اجتماعی هم خانگی مقوالتی چون باال رفتن سن از    
 از ازدواج و پیشو دودلی در زمینه ارزش هاي جامعه و ازدواج، عادي سازي رابطه جنسی 

در کشورهاي دیگر، رابطه هم خانگی براي برخی . شدگیري هویت خارج از خانواده استخراج  شکل
تشخیص دهند  از ازدواج می باشد و دو طرف در صورتی که پیشاز افراد به عنوان مرحله آزمایشی 

کنندگان   شرکتبیش ترمطالعه این  اما در ،براي ازدواج با هم مناسب می باشند، ازدواج می کنند
کنندگان اظهار کردند نمی دانند در   از شرکتبرخیفاقد تصمیمی در این زمینه بودند و حتی 

کشورهاي که می شنیدند هم خانگی در  کشورهاي خارجی چرا افراد هم خانه می شوند و از این
 این نشان دهنده آن است که هم خانگی ،در واقع.  تعجب می کردند،شود دیگر منجر به ازدواج می

که مقدمه اي براي ازدواج باشد به رقیب و جانشینی براي ازدواج تبدیل شده  این زنان به جاي آن
  .است

و مجزا ناپدید  با ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه، خرده فرهنگ ها، فرهنگ هاي خاص    
ن یک جامعه تشابه می پذیرند و در سبک زندگی، عالیق و اشوند و به نوعی تمامی ساکن می

.  برخوردار می شوند،خواست ها از الگوهاي مشابهی که وسایل ارتباط جمعی به آن می دهند
تري به خود  ها باعث می شوند فرهنگی که تبلیغات قوي تري دارد و رنگ و لعاب بیش رسانه

 خود را در نگاه اعضاي فرهنگ هاي کوچک یا سنتی تر، موجه تر و کارآمدتر جلوه دهد و ،دهد می
رسانه هاي دیداري، ) McLuhan, 1980 (باوربه . افراد این جوامع را به همنوایی وادار سازد
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شنیداري با نشان دادن سبک زندگی طبقات باال و متوسط اروپایی و آمریکایی به عنوان سبک 
ی بهنجار، بینندگان محروم را با مقایسه زندگی خود با آنان خشمگین و ناکام می سازد و آنان زندگ

ازدواج در سنین باالتر و .  سهیم سازند"رویاي آمریکایی"طور شده خود را در  را برمی انگیزاند تا هر
و ) Giddens, 1999( به بهتر بودن ازدواج از آن مفهوم هایی هستند که رسانه باور نداشتن

 مهم در پذیرش آن از سوي ی، نقش)Copen, 2013(هایی چون آمار باالي طالق و خیانت  پدیده
     .دنقشر جوان دار

فرض اصلی در این نظریه این است . بر اساس نظریه کنترل نیز می توان به این قضیه نگریست    
ی بیش از آن که ناشی از هنجارشکن.  طبیعی تمایل به عدول از هنجارها دارندگونهکه افراد به 

 ,Sddigh Sarvestani(  استنبود بازدارندگینیروهاي محرك به سوي ناهنجاري باشد، محصول 

از دریچه این نظریه می توان هم خانگی جوانان را ناشی از کنترل ضعیف والدین و سست ). 2009
اهد هویت خود را شدن نقش نظارتی والدین و جامعه دانست و دیگر آن که جوان امروزي نمی خو

او می خواهد خود جدیدي تعریف . در قالب هنجارهاي والدین و سنت هاي اجتماعی تعریف کند
  . انجام رفتارهاي هنجار شکنانه به رخ اجتماع سنتی بکشاندراهکند و این هویت منفرد را از 

بازکردن در  هم خانگی به شکلی آرام و خزنده در حال جا ، که از نتایج پیداست گونههمان    
 و این خود تهدیدي جدي براي نهاد خانواده و ثبات ازدواج استزندگی دختران جوان ایرانی 

متاسفانه دوري از خانواده و کم شدن کنترل اجتماعی در کالن شهرها به موازات . باشد می
نوع  از ازدواج و مد شدن و رواج تپیشهاي آزاد اندیشانه نسبت به ازدواج و روابط جنسی  نگرش

آمار باالي .  استکرده جوانان فراهم به وسیله مناسب را براي تجربه این نوع روابط یطلبی، فضای
 از پیش روابط نوینطالق، وفور خیانت هاي عاطفی و جنسی افراد متاهل و شیوع شکل هاي 

جدي ازدواج همگی بنیان خانواده سنتی ایرانی را نشانه رفته اند و حل این معضالت نیازمند عزم 
مسئوالن در سطح کالن و بازنگري در سیاست هاي شغلی، کارآفرینی، تحصیل در سطح آموزش 

ل خانواده و معضالت یبی توجهی رسانه هاي داخلی به مسا. عالی و حوزه فرهنگ می باشد
اجتماعی موجود و ناتوانی در اشاعه فرهنگ ایرانی و اسالمی به شکلی جذاب و امروزي، خود زمینه 

یش دختران جوان به تقلید از سبک هاي زندگی تبلیغ شده در رسانه هاي خارجی شده ساز گرا
 . جدي تر عمل کنند بایدمسئوالن در این زمینهو است 

محدود بودن نمونه، پنهان بودن جامعه و دسترسی خیلی دشوار به افراد نمونه از محدودیت هاي     
در  پژوهش و گرفته شود نظر درل یرفع این مسامطالعه بود که امید است در مطالعات بعدي، این 
  . گیردانجام گسترده تر  اي نمونهمورد
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  سپاسگزار
 و با سعه صدر و صبر خود موجبات انجام کرده بدین وسیله از افرادي که در این مطالعه شرکت    

  .شود  میسپاسگزاري کردندمطالعه را فراهم 
Refrences 

-Ariyo, A. M. (2013). Pre-Marital Cohabitation Factors: Evidence from Nigeria. 
Psychology and Social Behavior Research, 1(4), 128-136 
-Arizi, F., Vahida, F. & Danesh, P. (2007). “Satellite and Gender Identity of 
Young Girls, High School Girls in Region no. 5 in Tehran”, Iranian Journal of 
Sociology, vol. 7, No. 2, and p: 76-100. [In Persian]. 
-Azad Armaki, T., Sharifi, M., Isari, M., Talebi, S. (2011). Patterns of 
premarital relationships in Iran. Cultural sociology, 2(2), 1-34. [Persian]. 
-Azad Armaki, T., Sharifi, M., Isari, M., & Talebi, S. (2012). Cohabitation: The 
new family forms in Iran. Cultural sociology, 3(1), 43-77. [Persian].  
-Bourdais, C. L. & Lapierre, A. E. (2004). ‘Changes in Conjugal Life in 
Canada: Is Cohabitation Progressively Replacing Marriage? Journal of Marriage 
and Family, Vol. 66, No. 4. 
-Bumpass, L. & Lu, H. (2000). ‘Trends in Cohabitation and Implications for 
Children’s Family Contexts in the United States’, Population Studies, Vol. 54, 
No. 1. 
-Carr, D. (2011). ‘Premarital Sex in America: How Young Americans Meet, 
Mate, and Think about Marriage by Mark Regnerus and Jeremy Uecker’, 
American Journal of Sociology, Vol. 117, No. 3. 
-Copen, E. (2013). First Premarital Cohabitation in the United States: 2006–
2010 National Survey of Family Growth. National health statics reports, 
Number 64, April 4, 2013. 
-Edin, K., Kefalas, M. J., & Reed, J. M. (2004). A peek inside the black box: 
What marriage means for poor unmarried parents. Journal of Marriage and 
Family, 66, 1007–1014. 
-French, M, T., Popovici, I., Robins, P., & Homer, J. (2014). Personal traits, 
cohabitation, and marriage. Social Science Research 45, 184–199. 
-Gall, M., Borg, W., & Gall, J. (2014). Educational Research: An Introduction. 
(Translated by Arizi, M). Tehran: Samt press. [Persian].  
-Giddens, A. (2006). Modernity and Self-Identity, Self and Society in the Late 
Modern Age, Translated by Naser Movafqyan. Tehran: NasherNey. [Persian]. 
-Goodwin, P.Y., Mosher, W. D. & Chandra, A. (2010). ‘Marriage and 
Cohabitation in the United States: A Statistical Portrait Based on Cycle 6 (2002) 
of the National Survey of Family Growth’, Vital and Health Statistics, Series 
23, No. 28. 
-Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. London: Methuen. 



 مخالفي با جنس بررسي کيفي وضعيت زندگي زنان دارا رابطه هم خانگ                                               66

 

-Jackson, A. (2011). Premarital cohabitation as a pathway into marriage. An 
investigation into how premarital cohabitation is transforming the institution of 
marriage in Ireland. The submitted thesis for award the PHD of sociology.  
National University of Ireland, Maynooth. 
-Kamp Dush, C.M., Cohan, C., & Amato, P. (2007). The relationships between 
cohabitation and marital quality and stability: Change across cohorts? Journal of 
Marriage and Family, 65:539–549. 
-Kennedy, S., & Bumpass, L. (2008). Cohabitation and children’s living 
arrangements: New estimates from the United States. Demographic Research. 
19:1663–1692. 
-Kline, S. (2005). "Countering Children’s Sedentary Lifestyles: An evaluative 
study of a media-risk education approach". Childhood; 12; 239. 
-Kojima, H. (2010). “Correlates of Cohabitation in East Asia: with special 
reference to the effects of education.” Jinko Mondai Kekyu [Journal of 
Population Problems], Vol.66, No.1   pp.17-48.  
-Kulu, H. & Boyle, P, J. (2010). Premarital cohabitation and divorce: Support 
for the “Trial Marriage” Theory? DEMOGRAPHIC RESEARCH, 23, 31, 879-
904.  
-Metsa-Simola, N., & Martikainen, P. (2014). The effects of marriage and 
separation on the psychotropic medication use of non-married cohabiters: A 
register-based longitudinal study. Social Science & Medicine 121 (2014) 10e20 
-Nazio, T. (2008). Cohabitation, Family & Society, London: Routledge. 
-Olson, H. (1999). The skills of functional marriage and marital communication. 
(Translated by Boheiraei, A). Tehran: Ravanshenasi and honar press. 
-Rostami Tabrizi, L. & Madanipour, A. (2006). Crime and the city: Domestic 
burglary and the built environment in Tehran, Habitat International Volume 30, 
4: 932-44.  
-Safaei, M. (2011). Youth and love. Social journal of women psychology. 9, 2, 
81-104. [Persian]. 
-Sakir, O., Aydin, E., Remzi, O., Yasar, T. & Suleyman, G. (2005). Juvenile 
Delinquency in a Developing Country: A Province Example in Turkey 
International Journal of Law and Psychiatry, 28, 430-441. 
-Sedigh Sarvestani, R. (2009). Social Pathology / sociology, social deviance, 
Tehran publisher An. [Persian] 
-Seraj Zadeh, S.H. & Babaee, M. (2010). Globalization, global culture and 
Cultural deviate. Social Science Journal, No. 48. [Persian] 
-Smock, P., Casper, L., & Wyse, J. (2008). “Nonmarital Cohabitation: Current 
Knowledge and Future Directions for Research.” Research Report 08-648, 
Population Research Center, University of Michigan 
-Soons, J.P., Liebfroer, A.C., & Kalmijn, M. (2009). The long-term 
consequences of relationship formation for subjective well-being. J. Marriage 
Fam. 71, 1254e1270 



  67                                       1395 پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره دوم، تابستان - فصلنامه علمی 

-Stafford L, Kline, S.L., & Dimmick, J. (2004). Home e-mail: relational 
maintenance and gratification opportunities. J. Broadcast. Electron. Media 
43:659—69. 
-Stanley, S.M., Rhoades, G., & Markman, J.H. (2008). Sliding Versus 
Deciding: Inertia and the Premarital. Family relations, 55, 4, 499–509. 
-Teachman, J. (2003). Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of 
subsequent marital dissolution among women. Journal of Marriage and Family, 
65:444–455. 
-Woods L, & Emery R. (2002). The cohabitation effect on divorce: Causation or 
selection? Journal of Divorce and Remarriage, 37, 101–122. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

