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تجارب و چالشهای د ختران با سابقه  هم خانگی

بهتدریج ارزشی نظام تغییرات و جهانیشدن و نوسازی فرایند مقد  مه: 
زمینهبروزالگوهاینوینونامتعارفیازروابطرادرمیانبخشیازجوانان
ایرانیفراهمكردهاست.دراینمیانیكیازافراطیتریناشكالروابطپیش
ازازدواج،پیدایشالگوهایهمخانگیاست.دركشورما،بهدلیلمغایرت
اینموضوعباهنجارهاوارزشهایجامعه،تحقیقاتاندكیصورتگرفته
است.اینپژوهشبهدنبالفهمعمیقتجاربوچالشهایدخترانباسابقه

همخانگیاست.
اساسروش بر بود. پدیدارشناسی نوع از مطالعهحاضر روش روش: 
تجربه با دختران از نفر 16 نظری، اشباع معیار نیز و هدفمند نمونهگیری
همخانگیساكنشهرتهراندرسال97دراینمطالعهشركتداشتهاند.برای
نیمهساختارمندعمیقوبرایتحلیل گردآوریاطالعاتازروشمصاحبه

اطالعاتازتحلیلتماتیكاستفادهشدهاست.
یافته ها: تحلیلاطالعاتبهدستآمدهازمصاحبههاهشتمضموناصلی
راآشكاركرد:احساسبرابریجنسیتیواستقاللوآزادیعملدرعرصه
تعادلجنسیتی؛نگرشمنفیبهازدواج؛تغییرنگرشبهباكرگیونقشهای
جنسیتی؛طردوانزوایاجتماعی؛ترسازافشایرابطه؛نبوداحساسامنیت

دررابطه؛نگرانیازبارداری؛پرخطروخشونتآمیزبودنرفتارها.
كنار در مشاركتكننده افراد كه داد نشان حاضر پژوهش نتایج بحث: 
احساسبرابریجنسیتیواستقاللوآزادیعملبیشتروتغییرنگرشبه
نقشهایجنسیتی،باچالشهاییجدیازجملهانگوطرداجتماعی،كاهش
سرمایهاجتماعی،احساسناامنی،رفتارهایپرخطر)مصرفموادوسیگار

و...(وخشونتمواجهبودهاند.
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Cohabitation

Introduction: The process of modernization and global-
ization and changes in the value system have gradually 
given rise to new and unusual patterns of relationships 
among some Iranian youth. One of the most extreme 
forms of premarital relationships is the emergence of 
cohabitation patterns. In our country, little research has 
been done on this issue as it is inconsistent with society’s 
norms and values. This study seeks to deeply understand 
the experiences and challenges of girls with a history of 
cohabitation and provide practical solutions in this area. 
Method: The method of the study is phenomenological 
and based on purposive sampling method and theoreti-
cal saturation criterion, 16 girls with a history of cohabi-
tation participated in this study. Semi structured inter-
views were used for data collection, and analysis of data 
was done using the thematic method.
Findings: The analysis of the information obtained from 
the interviews revealed eight main categories: The field 
of gender balance, Feeling rejected and isolated, Fear 
of disclosing the relationship, Experience of high-risk 
behaviors, Experience of violence, Negative attitude to 
marriage, Lack of feeling secure in the relationship and 
worrying about pregnancy, and Changing attitudes to 
virginity and gender roles. 
Discussion: The results of the present study showed that 
participants, along with the feelings of gender equal-
ity and independence and greater freedom of action and 
change attitudes toward gender roles, with serious chal-
lenges such as stigma and social exclusion, reduced social 
capital, feelings of insecurity, high-risk behaviors (smok-
ing tobbaco and drug abuse) and have faced violence.
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Extended Abstract
Introduction: The process of modernization and globalization and changes in the 
value system have gradually given rise to new and unusual patterns of relation-
ships among some Iranian youth. One of the most extreme forms of premarital 
relationships is the emergence of cohabitation patterns. A model of a relationship 
that has deep Western roots, stemming from social and economic developments, 
especially the sexual revolution, and the weakening of the philosophical founda-
tions of marriage in the West. In our country, little research has been done on this 
issue as it is inconsistent with society’s norms and values. This study seeks to 
deeply understand the experiences and challenges of girls with a history of cohabi-
tation and provide practical solutions in this area.

Methods: The method of the study is phenomenological and based on purposive 
sampling method and theoretical saturation criterion, 16 girls with a history of co-
habitation participated in this study. Semi structured interviews were used for data 
collection, and analysis of data was done using the thematic method. The trustwor-
thiness of this study was evaluated by the method of long-term engagement with 
the data and time spent collecting and analyzing it, reviewing the participants, and 
reviewing the data from experts have been used. At the beginning of the interview 
the participants were explained about the purpose of the research, the method of 
interviewing, the anonymity and confidentiality of the information, the voluntary 
participation in the study and the right to withdraw from the research. Participants 
were also allowed to record interviews prior to the interview. Raw data was only 
available to the research team.

Findings 
The analysis of the information obtained from the interviews revealed eight main 
categories:
The field of gender balance
In today’s Iranian society, where modernity has penetrated rapidly into all aspects 
of people’s lives, girls are more conscious of seeking decision-making power and 
equal rights with men and of freeing themselves from social constraints. The sense 
of gender equality in social roles within and outside the home, as well as a greater 
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sense of independence and freedom of action are among the subcategories of gen-
der equality.

Feeling rejected and isolated
Exclusion occurs when an individual or a group of individuals in a community or 
family do not act in accordance with values and norms and generally in a dominant 
culture and create a new culture and behavior style. The experience of rejection is 
described in the form of two sub-themes of rejection by society, friends and neigh-
bors, and rejection by family and relatives.
Fear of disclosing the relationship
Fear of commuting in public environments, fear of disclosure of life and legal 
risks is one of the main concerns of these people, and they face many problems in 
this regard. This category is seen in two subcategories of fear of social and infor-
mal encounters and formal and legal encounters.
Experience high-risk behaviors
In cohabitation, individuals are separated from their surroundings because of be-
ing excluded, leading to more isolation and distance from society. The lack of a 
healthy relationship and mutual trust between individuals and their environments 
leads to the formation of hidden groups and consequently deviant behaviors. Par-
ticipants’ experiences show that they are mostly involved in tobacco and drug 
abuse, and some of them have been involved in numerous and unusual relation-
ships.

Experience of violence
Violent behavior that endangers one’s mental health can be a sign of psychological 
violence. Behaviors such as doubting, threatening, coercing, humiliating, ridicul-
ing, slamming, and blaming the other can be the examples of acts of violence that 
undermine one’s mental and emotional health. Some participants have also expe-
rienced physical and psychological violence.
Negative attitude to marriage
The negative burden of divorce and the labels that people get after a divorce have 
led to a negative attitude toward marriage. The luxury and high cost of weddings 
and the limitations that marriage brings to young people, especially women, and 
their independence and freedom have made marriage a means for further restric-
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tions.
Lack of feeling secure in the relationship and worrying about pregnancy
Because getting out of this kind of relationship is not subject to social rules and 
requirements, and on the other hand, the lack of a sense of security and fear of 
pregnancy was one of the concerns of most of the participants because of the con-
tradiction of this lifestyle with the values and laws of society.
Changing attitudes to virginity and gender roles
One of the most fundamental changes that transcend cultural change is the shift 
in attitudes toward gender roles. One of the major issues that emerged from the 
experiences of the participants is the changing attitudes towards gender roles and 
virginity. 

Discussion
Women and girls are seeking gender equality in the individual, economic, and 
social fields by choosing this style of life. These findings are consistent with the 
theory of demographic transition, whereby men’s authority over women’s power 
is reduced. This theory points to the changing role of women from fertility and 
housekeeping to independence and the right to freedom in society, and attributes 
these changes to globalization and modernity. Using Inglehart’s theory, we can ex-
plain the changing values of society in relation to women’s roles over the previous 
decades. According to this theory, the values of society change under the influence 
of the economic, social, and political structures of society and material values are 
replaced by immaterial values.
 In recent decades, women’s attitudes toward their roles have changed, and they 
demand equal rights and they have been demanding equal rights in different are-
nas and freeing themselves from traditional bonds. Attitudes such as owning the 
body, the right to independence, the freedom to act and to participate fully with 
men in community activities are among the changes that came from participants’ 
experiences. People in this lifestyle lose their relationships with friends, cowork-
ers, family, and neighbors because of the labels and exclusion that follow, leading 
to isolation. Cohabitation as an emerging phenomenon in metropolitan areas, due 
to its inconsistency with community values, has negative consequences, such as a 
decline in social capital and social isolation for those involved. According to social 
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capital theory, human beings need to interact with society and gain social support 
and affirmations. In this way of life, because of negative labeling and social exclu-
sion, individuals face reduced social capital and isolation and are psychologically 
and socially harmed.

Ethical consideration:

In this study, ethical considerations were observed. Information was provided 
on research objectives, potential losses, benefits, information users, how to 
publish results, and participants’ rights. Participants were assured of confi-
dentiality and anonymity. All participants in the study were given informed 
consent without any coercion, threats, bribery or seduction. The information 
was kept in a safe place and only the research team had access to it.
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مقد مه
رشدوتوسعهجوامع،باپیشرفتعلوموفناوری،منجربهتحولشیوههایزندگیبشری
شدوفرایندگذرازسنتبهمدرنیتهتبعاتوپیامدهاییبرایجوامعبهارمغانآورد.در
مدرنیتههمهچیزبهسرعتهرچهتمامتردرحالتوسعهودگرگونیاست،همانطوركهگیدنز
نیزمشخصهبازاندیشی1رابرایدنیایمدرنمطرحمیكندومعتقداستكهذاتبنیادی
وجودانسانهمینبازاندیشیاستكهدرآنعملاجتماعی2درپرتواطالعاتحاصلازآن
مدامبررسیمیشودوشكلتازهایبهخودمیگیردودرنتیجهسرشتشبهطوراساسیتغییر
میكند)گیدنز،2015(.درعصرحاضر،افرادفرصتهایبیشتریبرایشكلدادنبهزندگی
خویشدارند.سنتتاپیشازایننفوذبسیارقدرتمندیبرزندگیمردمداشتوعواملی
مثلطبقهاجتماعی،جنسیت،قومیتوغیرهمیتوانستدروازههاییرابهرویافرادببندد
یابگشاید،امادردنیایمدرنمردمناچارندخویشتنخویشرافعاالنهبسازند.درمدرنیته
جایگاهاجتماعیزنانتغییركردهاستوزنانبسیاریواردبازاركارشدهاند.اینواقعیتی
استكهزندگیشخصیهردوجنسرابهشدتتحتتأثیرقراردادهاست.فرصتهایوسیع
حرفهایوتحصیلیبسیاریاززنانرابهكنارگذاشتنازدواجوبچهدارشدنترغیبكرده
انسانهاعامالنفعالیهستندكهنقشهارابرایخودخلقوتعدیل است.دردنیایمدرن
میكنند.بنابراینمدرنیتههمهكشورهایجهانراتحتتأثیرقراردادهوباعثشكلگیری

الگوهایجدیدیاززندگیمشترکبدونازدواجشدهاست.
یكیازافراطیترینشكلهایروابطپیشازازدواجپیدایشالگوهایهمخانگی3است.
اقتصادی ازتحوالتاجتماعیو ازرابطهكهریشههایعمیقغربیداردوناشی الگویی

1. rethinking
2. social actions
3. cohabitation
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اواسطقرنبیستمدراینكشورهاست.تحوالتیكهریشههایآنرابایددرانقالبجنسی1
اواخردهه1960دركشورهایاروپاییوآمریكاییجستوجوكرد)لویمارتین1996،2؛
كار2011،3(.انقالبیكهبهتدریجبهتغییرگفتمانجنسیوتغییراساسیدرنگرشها،اخالق
ورفتارجنسیدربسیاریازكشورهایغربیمنجرشد)الدوک2006،4(.یكیازمهمترین
نتایجانقالبجنسیدرغربگسترشروابطجنسیپیشازازدواج5دراینكشورهابوده
است)رگنرسویوكر2011،6(.روابطیكهبهتدریجنقاطدیگرجهانرانیزفراگرفت.این
انقالب،بااسطورهزداییازرابطهجنسی،آنرابهامریعادیومعمولیتبدیلكردكهقبل
ازازدواجبهراحتیدستیافتنیاست.درایندورهارضاینیازجنسیازاتكابهازدواججدا
شد،اماگسترشروابطجنسیپیشازازدواجزمینهرابرایتغییراتتعیینكنندهبعدینیز
مهیاكرد.دراینمیان،نهتنهابهتدریجسنازدواجافزایشیافت،بلكهزمینههایاجتماعی
الزمبرایپیدایشالگوهاییهمچونهمخانگینیزفراهمشد.انقالبجنسی،باگسترش
الگوهایهمخانگی،ضربههایسختیرانهصرفًابهاسطورهروابطجنسی،بلكهبهخود
ازدواجواردآورد.پیدایشالگوهاییازرابطهباجنسمخالفكهآنراازسطحمناسبات
ازازدواجنهتنهابهسطحعاطفی،بلكهبهزندگیمشترکبدونازدواجمیان جنسیپیش
و )بامپس میشود افزوده آن طرفداران بر روزبهروز كه ازدواج از الگویی داد؛ ارتقا آنها
هنلو2000،7(.بنابراینیكیازعللگسترشهمخانگیتضعیفبنیانهایفلسفیازدواجدر

كشورهایغربیبودهاست.
آمارهمباشیدرسراسرجهانباروندروبهرشدیروبرواست.درسال2012،حدود
هشتمیلیونزوجدرآمریكازندگیهمخانگیداشتنددرانگلستاناینآماراز2میلیوننفر

1. sexual revolution      2. Levi and Martin  3. Carr
4. laduke           5. premarital sexual relations 6. Regnerus and Uecker
7. Bumpass and Henlu
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درسال2001بهحدودسهمیلیوننفردرسال2010افزایشپیداكردهاست)فاكسل2014،1(.
امروزههمخانگینهتنهادركشورهایتوسعهیافته،كهحتیدركشورهایدرحالتوسعهنیزدر
حالفراگیرشدناست.بررسیاستیو2وهمكارانش)2012(درامریكایالتیننشانمیدهد
كههمخانگیدراینكشورهادرچنددههاخیرگسترشچشمگیریداشتهاست.همباشــی
فقطمختصكشورهایغربینیستبلكهدرآسیانیزگزارششدهاست.بهعنوانمثالدر
ژاپنازسهدرصددرسال1987به8درصددر2005رسیدهودرچیننیزدرسالهایبعد
از1970همسوباكشورهایغربیافزایشپیداكردهاست)یووزی2015،3(.انقالبجنسی
واشاعهآنبهنقاطگوناگونجهانابتداباتغییرنگرشهابهروابطجنسِیپیشازازدواج
گسترشكمیآنرادرمیانجوانانفراهمآوردودرمرحلهبعد،باافزایشتنوعاینروابط،

زمینههایشكلگیریهمخانگیرادركشورهایمتعددمهیاكرد.
فرایندمدرنیزهشدننهادخانوادهرانیزدركشورهایجهانسومازجملهایرانتحتتأثیر
قراردادو،برایناساس،ازدواجنیزبهعنوانمبنایتشكیلخانوادهدچارتغییروتحولشد.
تغییراتیكهموجبشدهاستتامردانوزناننگرشنوینیازپیوندزناشوییوازدواج
داشتهباشند)كاظمیپور،2009(.تغییراتنظامارزشیوساختاراقتصادیایرانبهتدریج
جوانان از بخشی میان در را جنسی رفتارهای از نامتعارفی و نوین الگوهای بروز زمینه
ایرانیفراهمكردهاست)آزادارمكیوشریفیساعی،2012(.پژوهشگرانرشتههایمختلف
دردهههایاخیرشواهدمهمیازتغییرالگوهایازدواجدرایرانرامستندسازیكردهاند
كهمؤیدشكلگیریارزشهایفرهنگیغیرسنتیدرحوزهخانوادهوازدواجاست.شالوده
اصلیدالیلیكهدرخاللاینگزارشهابرایوقوعاینتغییراتاقامهشدهمتوجهتأثیرپذیری

1. FoxL
2. Steve
3. Yu and Xie
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فرایندنوسازیوجهانیشدن از ایرانی اجتماعیجامعه اقتصادی،فرهنگیو ساختارهای
استكهباشاخصهاییچونتوسعه،شهرنشینی،گسترشخانوادههستهای،دسترسیبهتربه
آموزشورسانههایگروهی،ورودزنانبهبازاركار،ارتقایآگاهیزناننسبتبهحقوق
افزایشسن افزایشمیزانطالق،كاهشموالیدو خود،تغییردرقوانینازدواجوطالق،
ازدواجبازنماییشدهاست.دراینمیان،بابغرنجشدنمسائلاقتصادی،افزایشسنازدواج
رفتارهای بهتدریج، ارتباطی، ابزارهایجدید طریق از جهانی ارزشهای ورود همچنین و
جدیدیدرمیانجوانانایرانیشكلگرفتهاستكهگسترشروابطجنسیبیشازازدواج
ازمهمترینآنهاست)خلجآبادیفراهانیومهریار،2010(،هرچندروابطپیشازازدواجدر

ایرانباانگیزههایگوناگونودرقالبالگوهایمتفاوتیصورتمیگیرد.
براساستحقیقاتكشورهایدیگر،شكلگیریالگوهایروابطجنسیپیشازازدواج
مقدمهپیدایشالگوهایهمخانگیدرآنكشورهابودهوبهتدریجزمینههایالزمواولیهرا
برایپیدایشوپذیرشآنفراهمكردهاست.نتایجپژوهشهایداخلینیزنشانمیدهدكه
درسالهایاخیر،باافزایشروابطجنسیپیشازازدواج،بهتدریجشاخههاییازهمخانگی
درایراننیزشكلگرفتهاست)آزادارمكیوشریفیساعی،2012(.دركشورماآماررسمیدر
اینزمینهوجودنداردآمارهایغیررسمیوخبرگزاریهاحاكیازافزایشاینسبكزندگی

دربینبرخیازجوانانبهخصوصدركالنشهرهادارد.
درایرانروابطبیندختروپسربهدلیلمغایرتباهنجارهاوارزشهایجامعهپذیرفته
نیست،ولیگسترششبكههایمجازیوتلفنهمراهباعثشكلگیریالگوهایجدیدی
ازروابطبینآنهاشدهاست.همباشیوهمخانگیكهتقلیدیازسبكزندگیغربیاست
بهصورتپنهاندركالنشهرهایایرانبهخصوصتهرانروبهافزایشاست.هرچندآمار
رسمیدراینزمینهوجودندارداماآمارهایغیررسمیوخبرگزاریهاحاكیازافزایشاین

سبكزندگیدربینبرخیازجوانانبهخصوصدركالنشهرهادارد.
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ورودماهواره،اینترنت،گسترششهرنشینی،جوانیجمعیت،نبودامكاناتمناسببرای
پاسخگوییبهنیازهایجوانانوافزایشسنازدواجبهدالیلاجتماعیواقتصادیوغیره
سبكهایمتفاوتیاززندگیراازجوامعوفرهنگهایمتفاوتپیشرویجوانانایرانیقرار
دادهوبهگونهایغیرمستقیموپنهاندرارزشهایپیشینآنهاتردیدایجادكردهودرعینحال،
گزینههایجدیدیبرایزندگیمقابلآنهاگذاشتهاست)عباسیوایمان،2007(.باتوجه
بهاینكهمطالعهروابطبیندختروپسر،بهدلیلتابوبودنومغایرتباارزشهاوهنجارهای
جامعه،كمترموردتوجهپژوهشگرانقرارگرفتهوازآنجاكهاینسبكاززندگیاخیراًمورد
اقبالوتوجهبرخیازجوانانوبهخصوصدخترانبودهاست،انجامپژوهشیدراینزمینه
ودرکتجربهافرادیكهاینشیوهاززندگیراتجربهكردهاندضرورتیاجتنابناپذیراست.
بنابراین،پژوهشحاضربهدنبالپاسخبهاینپرسشاستكهدخترانباسابقههمباشیو

همبالینیچهتجربهایازاینسبكزندگیدارندوباچهچالشهاییمواجهاند؟

پیشینه تجربی
درچنددههاخیر،نهادخانوادهدرجهانتحوالتگستردهایداشتهاست.بعدازانقالب
بهتدریج جهان، متعدد كشورهای در ازدواج از پیش جنسی روابط گسترش با جنسی،
ازدواجكاهشچشمگیریداشتهاست.چراكه افزایشومیزان ازدواجوهمخانگی سن
همخانگیبهشكلرقیبیجدیدرمقابلازدواجقدعلمكردهاست)دیپلنز2008،1؛پلینو
بیمد2010،2(.برایمثال،شاخصهادركاناداكاهششدیدمیزانازدواجرادرچنددههاخیر
نشانمیدهد.دراینكشور،میزانازدواجزنانتا50سالگیازباالی95درصددرسال
1965بهكمتراز60درصددرسال2003رسیدهاست)بوردونزوالپیر2004،3(.دردهه

1. Deplanes
2. Plan and Beamed
3. Bourdons and Lapierre
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1970،درآمریكا،نزدیكبه400هزارزوجدرقالبالگوهایهمخانگیزندگیمیكردهاند
)اسپانیر1985،1(،امادرسال2010اینرقمبهبیشاز7میلیونزوجمیرسد.همچنین
نتایجتحقیقاتنشانمیدهدكهبیشازنیمیاززنانیكهدرامریكاازدواجكردهاند،پیشاز
آنرابطههمخانگیراباهمسرفعلیخودتجربهكردهبودند)گودوین2ودیگران،2010(.
هرچندهمخانگیدراروپاپدیدهجدیدینیستوقبلازانقالبجنسیدهه1960نیزبه
عللگوناگوندربرخیجوامعاروپاییدیدهمیشد،درآنزمانعملیغیرقانونیومشمول
اولیه دورههای در كه داد نشان )2001( كییرنان3 مطالعه نتایج بود. نادر البته و مجازات
پیدایشهمخانگیغالبًاافرادفقیریكهتواناییازدواجنداشتندوارداینگونهروابطمیشدند
ومشكالتاقتصادییكیازمهمترینعللشكلگیریآنبود.عدهایدیگربهدلیلمشكالت
بعدازجدایییامرگشریكزندگیخودوارداینروابطمیشدند.نوهرز4)2000(معتقد
استكهزنانبیوههمخانگیرابهازدواجمجددترجیحمیدادند،چوننمیخواستندحقوق
دولتیدورانبیوگیشان5قطعشود،اماازدهه1960بهبعد،دراروپا،اینبارنهصرفًاافرادی
باشرایطاجتماعیخاص،بلكهگروههایمتفاوتیازمردمبهسمتاینشكلازرابطهرفتند
وبهتدریجهمخانگیدرمیانبیشترطبقاتوگروههایاجتماعیرواجیافت)كارمیكال6،
1995(.دراینمیان،فرایندتغییرنگرشبهازدواجوشیوعروزافزونهمخانگیازرفتاری
انحرافیونابهنجاربهرفتاریبهنجاروعادیتغییرمعناداد)هیوالینوتیمبرالک2004،7(

وپذیرشقانونیاینروابطرانیزباخودبههمراهآورد.
مهمترین خانواده، از جدیدی شكل بهمثابه غربی، كشورهای در همخانگی گسترش
تغییردرالگوهایخانوادهدر50سالاخیربودهاست.امروزهدرغرب،معموالًازدونوع

1. Spanier  2. Godwin  3. Kiernan
4. Naveherz  5. widows pension 6. Carmichael
7. Heuveline and Timberlake
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در ازدواج2. بدون همخانگی و ازدواج1 از پیش همخانگی میشود: یاد همخانگی عمده
الگویاول،همخانگیبیشترمرحلهمقدماتیوآزمایشیوبرایرسیدنبهازدواجیبهتر
است،امادرالگویدومهمخانگیاساسازدواجرابهحاشیهمیراندوخودبرمسندآن
انكار به ازدواج بدون وهمخانگی ازدواج تأخیر به ازدواج از پیش مینشیند.همخانگی
نشان الگوهایجدید در تغییرات روند البته دیگران،2011(. و )پرلی3 میانجامد ازدواج
جنوب و مركز كشورهای در همخانگی بیشتر هرچه پذیرش و گسترش با كه میدهد
نیز كشورها این در ازدواج از پیش همخانگی الگوهای ایاالتمتحده همچنین و اروپا
بهسرعتبهسمتالگوهایهمخانگیبدونازدواجدرحالتغییراست؛روندیازتشدید
تغییراتكهدرآیندهتأثیراتمهموطوالنیمدتیبرساختاراینجوامعخواهدگذاشت
)اسماکومانینگ2004،4(.اماامروزههمخانگینهتنهادركشورهایتوسعهیافته،كهحتی
دركشورهایدرحالتوسعهنیزروندیافزایشیدارد)بامپسوكییرنان2004،5(.استیو6و
همكارانش)2012(معتقدندكهفرایندجهانیشدن،گسترشسرمایهداریواشاعهفرهنگی،
تغییراتالگویخانوادهرابهآسیانیزكشاندهاست.نتایجبررسیایواسا7)2006(وتسویا8
)2006(اززنان20تا34سالهدرژاپننشاندادكهحدود20درصدازآنهارابطههمخانگی
داشتهاند.درفیلیپیننیزروندمشابهیازافزایشهمخانگیدیدهشدهاست.براساسگزارش
ویلیامز9ودیگران)2007(بیشازدوونیممیلیونزوجفیلیپینیرابطههمخانگیداشتهاند.
است. ازدواج اقتصادی فقرومشكالت اینكشور در اصلیشكلگیریهمخانگی عامل
تایلند،سنگاپور،هندوبرخیكشورهایدیگر نتایجتحقیقاتدیگردركشورهاییچون
آسیانیزنشانمیدهدكههرچنددراینكشورهامیزانهمخانگیازكشورهایاروپاییو
آمریكاییبسیاركمتراست،روندروبهرشدیدرسالهایاخیرداشتهاست)جامپكلیو
1. premarital cohabitation  2. non-marital cohabitation       3. Perelli
4. Smock and Manning  5. Bumpass and Kiernan          6. Steve
7. Iwasawa   8. Tsuya           9. Williams



      288      288

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      288

هیسن2011،1(.براساستحقیقاتدیگركشورها،شكلگیریالگوهایروابطجنسیپیش
ازازدواجمقدمهپیدایشالگوهایهمخانگیدرآنكشورهابودهوبهتدریجزمینههایالزم

واولیهرابرایپیدایشوپذیرشآنفراهمكردهاست.
و فاهر ارمی كه آن«، پیامدهای و ازدواج بدون »همزیستی عنوان با پژوهشی نتایج
هوروتیزدرسال2012انجامدادند،نشاندادكههرچندكیفیتزندگیهمزیستینسبتبه
ازدواجپاییناست،برخیازروابطهمزیستیعاشقانهمنجرازدواجكیفیتروابطزناشویی

راافزایشمیدهد.
نتایجپژوهشآراسگوگوهمكارانش)2010(درهشتكشوراروپایینشاندادكه
همخانههایازدواجنكردهبهطوركلیبرنامههایشكستخوردهورضایتكمترینسبتبه

زوجهایازدواجكردهدارند.
نتایجمطالعاتپیریلیوهمكارانش)2014(دركشورهایاروپاییواسترالیانشاندادكه
تفاوتمعنیداریدرازدواجوهمخانگیوجوددارد.تعهددرازدواجمبحثمهمیاست،
ولیهمخانگیراهیبرایتجربهوبررسی)آزمودن(وهمچنینیآزادیوفردیتبیشتر
است.همچنیناینپژوهشنشاندادكهافزایشهمخانگیارزشازدواجراكمنمیكندبلكه

مسیریبرایحفظارزشازدواجبهعنوانتعهدیطوالنیمدتاست.
مطالعهفرنچوهمكاران)2019(روی3291جوانآمریكایینشاندادكهخصوصیات
نمیتوانند ظاهری آراستگی و شخصیتی جذابیت فیزیكی، جذابیت چون شخصیتی
پیشبینیكنندههایمعنیدارانتخابهمخانگیازسویافرادباشند.دراینمطالعهدوسوم
شركتكنندگاناعالمكردندكهنسبتبهانگیزهاصلیخودبرایهمخانهشدنمطمئننیستند
وشكلگیریآنرایكفرایندتدریجیدانستندوفقط21درصدزوجها،قبلاززندگیبا

هم،راجعبههمخانگیبحثكردهبودند.

1. Jampaklay and Hasten
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بررسیهانشانمیدهدكهدرایرانپژوهشهایاندكیدراینبارهانجامشدهاست،لذابه
باعنوان نیزمیپردازیم.آزادارمكیدرپژوهشی ازپژوهشهایمرتبطدراینزمینه برخی
»سنخشناسیالگوهایروابطجنسیپیشازازدواجدرایران«)2012(تغییراتحوزهروابط
جنسیپیشازازدواجودرمناسباتباجنسمخالفرابررسیكردهاست.یافتههاحاكی
افزایشداشته ازدواجدرسالهایاخیرمیانجوانان از ازآناستكهروابطجنسیپیش
استوگونههایمتفاوتیازروابطجنسیپیشازازدواجباخاستگاههایمتفاوتیوجود
دارد.ازجمله:1.روابطآزاد)روسپیگری(؛2.روابطصیغهای؛3.روابطدوستدخترو
دوستپسری؛4.روابطهمباشی؛5.روابطضدعاشقانه؛6.روابطمبتنیبرعشقسیال.این
گونههارامیتواندرزیرچترسهگفتمانمتفاوتازیكدیگرمجزاكرد:گفتمانپیشامدرن

)روابط1و2(؛گفتمانمدرن)روابط3و4و5(وگفتمانپسامدرن)رابطه6(.
نتایجپژوهششاهآبادیوسلیمانی،باعنوان»بررسیعواملمرتبطباگرایشدانشجویان
بهروابطپیشازازدواج«)2012(نشاندادكه60درصددانشجویاننگرشمثبتیبهروابط
پیشازازدواجدارندوارتباطاتپیشازازدواجرابخشیازفرایندعادیزندگیمحسوب

میكنند.
بین در نوین جنسی نامتعارف روابط به »گرایش عنوان با دیگری تحقیق یافتههای
نفر 400 بین در 2015 سال در خوشباطن و زرگوشی یعقوبیچوبری، كه دانشجویان«
ازدانشجویاندانشگاهگیالنانجامدادهاند،حاكیازآناستكه5/7درصدازدانشجویان

موردمطالعهتجربهروابطهمخانگییاهمبالینیداشتهاند.
نتایجمطالعهكریمیانودیگران)2015(كهباروشكیفیوازطریقمصاحبههایعمیق
ونیمهساختاریافتهبا29زنومرددارایرابطههمخانگیصورتگرفتهنشاندادكهآمادگی
برایازدواجونگرانیازپیامدهایآن،مزایایاقتصادی،نیازهایعاطفیوجنسی،نگرانیاز
پیامدهایطالق،كمرنگشدننقشنظارتیوحمایتیخانواده،آزمودنسازگاریوازدواج
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آزمایشی،بهعنواندالیلگرایشافرادبهروابطهمخانگیبود.
براساسنتایجپژوهشامیدوارودیگران)2018(كهباروشكیفیوازطریقمصاحبههای
عمیقبا20نفرازافراددارایتجربههمباشیصورتگرفته،داغننگ،آسیبپذیریدختران
وبیثباتیدرزندگیهمباشهابهعنوانپیامدفردیوكاهشتعامالتاجتماعیوكاهش

كاركردخانوادهبهعنوانپیامدهایاجتماعیایننوعسبكزندگیبهدستآمد.
نتایج ایرانآماریوجودندارد، هرچنددرخصوصمیزانشیوعاینسبكزندگیدر
برخیازپژوهشهانشانمیدهدكهباافزایشروابطجنسیپیشازازدواجدرسالهایاخیر،
دیگران، و )آزادارمكی است گرفته شكل ایران در نیز همخانگی از شاخههایی بهتدریج
2012(.بررسیادبیاتموضوعوپیشینهپژوهشنشانمیدهدكهبعدازانقالبجنسیو
افزایشروابطپیشازازدواج،میزانگرایشبههمخانگینهتنهادركشورهایتوسعهیافته،
بلكهدركشورهایدرحالتوسعهنیزافزایشداشتهاست.دربرخیپژوهشهایمتعددخارجی
انجامشدهدراینبارهاینسبكزندگیوازدواجمقایسهشدهاست.درایرانبهدلیلمغایرت
اینشیوهزندگیباارزشهاوهنجارهایجامعه،پژوهشهایانجامشدهاندکاست.پژوهش
حاضربابهرهگیریازروشكیفی،بهدنبالفهمعمیقتجاربوچالشهایدخترانباسابقه

همخانگیاست.

روش
یاجهان پدیدارشناسیمطالعهتجربهزیسته پدیدارشناسیاست. نوع از روشمطالعه
زندگیاستوجهانراآنطوركهبهوسیلهیكفردزیستهمیشودموردتوجهقرارمیدهد.
باتوجهبهاینكههدفپژوهشحاضرشـناختتجربـهدخترانازمعنایزندگیهمخانگی
تجزیهوتحلیل برای همچنین شد. گرفته بهره توصـیفی پدیدارشناسـی روش از است،
نتـایج،ازروشكوالیزیاستفادهشد.براساسروشنمونهگیریهدفمندوگلولهبرفی
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ومعیاراشباعنظری،16نفرازدخترانباتجربههمخانگیدراینمطالعهشركتكردند.
بافردحائزشرایطشركتدرپژوهش،نمونههایبعدی بدینصورتكهبعدازمصاحبه
توسطمصاحبهشوندگانمعرفیمیشدند.داشتنحداقلیكسالتجربهزندگیهمخانگی
وعالقهمندبهمشاركتدرتحقیقازجملهمعیارهایورودبهپژوهشبود.روشگردآوری
باز بااستفادهازپرسشهای نیمهساختارمندعمیقبود.شروعمصاحبهها اطالعاتمصاحبه
وكلیوباكمترینساختارممكنبودهاست،مانندازایننوعسبكزندگیچهتجربهای
دارند؟ودرطولاینمدتچهچالشهاییدرزندگیشخصیودرارتباطباخانوادهو
برای و استخراجشده مفاهیم اساس بر اختصاصیتر پرسشهای با سپس  داشتند؟ جامعه
میانگینزمانیمصاحبههادرحدود70دقیقه یافتهاست. ادامه اهدافتحقیق به دستیابی
وتوسطپژوهشگرسومانجامشدهاست.مكانانجاممصاحبههاتوسطمشاركتكنندگان
صورتمیگرفت.تعیینمحورهایاصلیمصاحبهوتحلیلمصاحبههاوتحلیلمقدماتی
اطالعات كارتجزیهوتحلیل ازهرمصاحبه، بعد بالفاصله انجامشد نویسندهسوم توسط
توسطپژوهشگراناولودومانجامشده،بهاینصورتكهابتدامتنمصاحبههاخطبهخط
وكلمهبهكلمهبررسیوبااستفادهازعباراتكلیدیموجوددرمتنیااستنباطپژوهشگران
تحلیلشدهاست.كدهایمشابهازنظرماهیتومعنادریكمضمونقراردادهشدهاند.
روابط و خواص تا است شده مقایسه بعدی مصاحبه با مصاحبه هر كدهای و مضامین
مشترکبینآنهاشناساییشود.سپسمضمونهایمشابهبهلحاظمفهومیوخصوصیاتدر
همادغامشدهاندوحولمحورمشتركیقرارگرفتهومضامینوسیعتریراتشكیلدادهاند.
برایتأییداعتبارومقبولیتدادههاازروشدرگیرشدنطوالنیمدتبادادههاوصرف
زمانكافیبرایجمعآوریوتجزیهوتحلیلآنها،بازبینیمشاركتكنندگانوبررسیدادهها
ازطرفصاحبنظراناستفادهشدهاست.درپـژوهشحاضر،كدگذاریهـرمصـاحبهتوسـط
پژوهشگرانبهطورمستقلانجاموبعدازبحثوبررسیمناسبترینكدانتخابمیشد
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همچنینمتنمصاحبههاوكدهایاستخراجشدهدراختیارتعدادیازمشاركتكنندگانقرار
دادهشدوتوسطآنهاموردتأییدقرارگرفت.

یافته ها
دامنهسنیمشاركتكنندگانبین22تا30سالبود.ازنظرسطحتحصیالت،اغلبافراد
دانشجوی نفر یك تنها و داشتند فوقلیسانس و لیسانس مقطع در دانشگاهی تحصیالت
ازنظروضعیتسكونت،همهمشاركتكنندگانمستأجر دكتراویكنفرهمدیپلمهبود.
بودند.تحصیالتپدران7نفرازشركتكنندگانلیسانس،6نفردیپلم،دونفرزیردیپلم
ویكنفردكتربود.تحصیالتمادران8نفرازمشاركتكنندگاندیپلم،6نفرلیسانسو
دونفرزیردیپلمبود.ازنظرشغلی،8نفركارمندشركتهاومؤسسههایخصوصیبودند،
5نفرشغلپارهوقت)اغلبدركارهایپژوهشی(داشتندوسهنفرنیزخانهبودند.درآمد
افرادمشاركتكنندهازماهیانه500هزارتومانتادومیلیونوپانصدهزارتومانمتغیربود.

مدتزمانهمخانگیدربینشركتكنندگانازهشتماهتا5سالدرنوسانبود.
مضمونهایاصلیكهازتحلیلاطالعاتبهدستآمدهازمصاحبههاآشكارشددرادامه

خواهدآمد.

1- عرصه تعاد ل جنسیتی
درفرهنگهایسنتی،دخترانقدرتتصمیمگیریكمتریدرانتخابزندگیشاندارندو
ازحقوقاولیهخودنیزآگاهنیستندوحتیاعتراضیهمبداننداشتهاند.امادرجامعهامروز
باآگاهی ابعادزندگیمردمنفوذكردهاست،دختران ایران،كهمدرنیتهبهسرعتدرهمه
بیشتردرپیكسبقدرتتصمیمگیریوحقوقبرابربامردانورهاییازقیدوبندهای
اجتماعیاند.احساسبرابریجنسیتیدرایفاینقشهایاجتماعیدرداخلوخارجخانه
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وهمچنیناحساساستقاللوآزادیعملبیشترازجملهمضامینفرعیمضمونعرصه
تعادلجنسیتیاست.

1-1-احساس برابری جنسیتی
تجاربمشاركتكنندگانحاكیازآناستكهازانتخابسبكزندگیهمخانگیبه
دنبالبرابریجنسیتیبودهاند.دراینسبكزندگیهیچمحدودیتیدراشتغالوسركاررفتن

ازطرفشریكنداشتهاندوازداشتنشغلموردعالقهشاناحساسرضایتمیكردهاند.

»دراینزندگیاحساسقدرتبیشتریدارمچونمیتوانمهمكاركنمهمكسیرا
كهدوستدارمبدونهیچمحدودیتیداشتهباشم.«)23ساله،دانشجوودارای2سال

سابقههمخانگی(.

كند،سركار پیشرفت نمیگذارند اطرافیانم برادر و پدر یا »وقتیمیبینمكهشوهر
برود،واقعًاناراحتمیشوم،خودمسهسالاستكارمیكنمهرچندكهخانوادهامزیاد
موافقكاركردنمنبودندولیوقتیبادوستپسرمزندگیمیكنمبیشترتشویقممیكند
تاكاركنموپساندازكنموبرایاینكهتوخانههمكارهابایكنفرنباشدتقسیمكار
كردهبودیمواینلذتبخشتربودكههمتقسیمكاربرابردرخانهوهمدربیرونخانه

داشتیم.«)25ساله،شاغلودارای3سالسابقههمخانگی(.

»هردوكارمیكنیم،هزینههایزندگیمشتركمانتقسیممیشودوهرهزینهاضافیرا
حسابمیكنیموبرایآیندههمپساندازمیكنیم،كاربهمنانرژیمیدهد.احساس
برابریوبرتریمیكنم.احساسمیكنمباشریكمدریكمرتبهاموتویخانهمنتظر
لذت احساس برمیگردیم ازسركار باهم دو اینكههر از برگردد. او تا نمیشینم

میكنم.«)24ساله،شاغلودارای3سالسابقههمخانگی(.
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1-2- احساس استقالل و آزاد ی عمل
یكیدیگرازمضامینفرعیمضمونتعادلجنسیتی،احساساستقاللوآزادیعمل
ازدواج یا باخانواده زندگی به نسبت زندگی نوعسبك این در بیشترمشاركتكنندگان
از انتخابوخروج قوانینجامعه، و ارزشها با زندگی اینشیوه مغایرت دلیل به است.
همخانگیتابعمقرراتوالزاماتاجتماعینیست.اغلبمشاركتكنندگانازنیازبهاستقالل
ازخانوادهبعدازورودبهدانشگاهصحبتكردهاند.دراینسبكزندگیهیچمحدودیتیدر
اشتغالوسركاررفتنازطرفشریكنداشتهاندوازداشتنشغلموردعالقهشاناحساس

رضایتمیكردهاند.

»مناصاًلنمیخواهمخودمراباازدواجمحدودكنم.وقتیانتخاببهتریهستو
میتوانیآزادانهزندگیكنیوكارتراانجامبدهیچرانبایداینكاررابكنی.«)26

ساله،شاغلودارای2سالسابقههمخانگی(.

»هركاریكههركسیبخواهدانجامبدهدمیدهد.گردش،مسافرت،هزینههایاضافه،این
باعثمیشودازرابطهراضیباشیم.مسافرتمیرفتمبادوستانمچندروزمیماندمولی
هیچوقتنشدكهبهمنگیربدهد.«)28سالهدانشجوودارای1سالسابقههمخانگی(.

»وقتیدانشگاهقبولشدموآمدمتهرانیهحسآزادیخاصیداشتمنهمحدودیتی،
نهنظارتیونهسرزنشیاینموقعبودكهتصمیمگرفتمبادوستپسرمخانهاجاره
كنیموزندگیمانراازنوشروعكنیم.تصمیمهاییكهفقطمالخودمبودوهیچكس
دخالتینداشتكهخب،حسقدرتداشتممیتوانستمتصمیمبگیرموبرایخودم
زندگیكنم،رفتمسركارتاكاماًلمستقلباشموپولهمازخانوادهامنگیرم.«)26

ساله،دانشجوودارای3سالسابقههمخانگی(.

2- احساس طرد  و انزوا
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ارزشهاو یاخانوادهطبق افرادجامعه از یاگروهی طردزمانیشكلمیگیردكهفرد
رفتاری سبك و فرهنگ و نمیكنند عمل غالب فرهنگ طبق كلی حالت در و هنجارها
جدیدیرابهوجودمیآورند.تجربهطرددرقالبدودرونمایهفرعیطردازجانبجامعه،

دوستانوهمسایگانوطردازطرفخانوادهوبستگانتوصیفمیشود.

2-1- تجربه طرد  از جانب جامعه، د وستان و آشنایان
افرادیدرجامعهباتبعیتنكردنازقواعدوهنجارها،نظماجتماعیرامختلمیكنندو
باعثبرهمخوردنتعادلجامعهمیشوند،انتخاباینسبكزندگیباعثمختلشدننهاد
بنابراین ازپیشتعیینشدهخانوادهرادگرگونمیكند، ازدواجمیشودوكاركرد خانوادهو
برایبرقراریدوبارهنظموتعادل،جامعهابتدابهانكاراینافرادوسپسبهطردآنهامبادرت
میورزد.تجربهطردازطرفدوستانوهمسایگانازجملهتجربیاتمطرحشدهاینافراد

استكهزندگیآنهارابهسمتپنهانیشدنسوقمیدهد.

»خیلیازدوستانمسرزنشممیكردند،انگارگناهبزرگیمرتكبشدهام.خودشانرا
بهترازمنمیدانستندومداممتلكمیانداختند.اینهاهمهشاناذیتممیكرد.باخیلیها
قطعرابطهكردیم.فقطخودمانماندیمودوستانیكهخودشانهممثلمابودند.«)22

ساله،دانشجوودارای2سالسابقههمخانگی(.

به و نیستند راضی ساختمان در ما حضور از كه بود معلوم همسایهها نگاه »از
روابطمامشكوکاند.وقتیمیفهمیدندكهقانونینیستیمطرزنگاهشانفرقمیكرد.
نگاههایسنگینشانهماذیتممیكرد،اینكهحرفینمیزدندولیوقتیباآدمسالمو
علیكمیكردندسنگینیبرخوردشانرامتوجهمیشدیمووقتیحرفیهمنمیزدند
قضاوتمانمیكردند.ماهمسعیمیكردیمسروصدایكمترورفتوآمدهایآرامی

داشتهباشیم.«30ساله،شاغلودارای4سالسابقههمخانگی(.



      296      296

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      296

»درآپارتمانیزندگیمیكردیمكههمههمسایههادستبهیكیكردند،هیجلسه
گذاشتندتاآنالیزمانكنند.آخرشمجبورشدیمازآنخونهبریم.«)24ساله،شاغلو

دارای2سالسابقههمخانگی(.

2-2- طرد  از طرف خانواد ه و بستگان
خانوادههااغلباینسبكزندگیرامغایرباارزشهایخودمیدانندوفرزندانشانرا

طردوازحمایتهایخودمحروممیكنند.

چون بودم تحتفشار گذاشتم. جریان در را خانوادهام شدم، رابطه وارد كه »اول
خانوادهمذهبیدارمكهنگرانبودند.برایاینكهازگیردادنهایشانرهاشومرابطهامرا
كمتركردموآنهاهمبهكلیفراموشمكردندوحمایتهایشانرابرداشتند.«)22ساله،

شاغلودارای1سالسابقههمخانگی(.

»ازخانوادهطردشدهبودیم.یعنیخودمانخودمانراطردكردیمچونمیدانستیم
واكنششانچهجوریاست.«)25ساله،شاغلودارای2سالسابقههمخانگی(.

3- ترس از افشای رابطه
ترسازرفتوآمددرمحیطهایعمومی،ترسازافشایزندگیومخاطراتقانونی
متحمل اینخصوص در را زیادی مشكالت و است افراد این اصلی نگرانیهای از یكی
و غیررسمی و اجتماعی برخوردهای از ترس زیرمضمون دو در اینمضمون میشوند.

برخوردهایرسمیوقانونیدیدهمیشود.

3-1- برخورد های اجتماعی
بهدلیلمغایرتاینسبكاززندگیباارزشهایجامعه،مشاركتكنندگانهمیشهنگران
افشایاینرابطهوعواقبآنازطرفافرادجامعهاند.تجربهبرخیازمشاركتكنندگاننشان



تجاربوچالشهایدخترانباسابقههمخانگی
Experiences and Challenges of Girls with a History of Cohabitation

297      

میدهدكههمسایههابهدلیلهمینمغایرتهابهراحتیدرزندگیخصوصیآنهادخالتوحتی
تهدیدشانكردهاند.حتیبرخیازدوستانمشاركتكنندگانبهدلیلترسازبرخوردهای

اجتماعی،روابطخودراباآنهامحدودیاقطعكردهبودند.

»ازترسقضاوتاطرافیان،دوستانومردمهمیشهنگرانبودیم،نگاهسنگینیدارندو
منهمیشهازایننگاههابیزاربودهام.تاآنجاكهممكنبودهیچمسافرتی،گردشیبا
همنمیرفتیمواینفشارروحیمانرابیشترمیكرد،همهبهچشمگناهكارنگاهمان

میكردند.«)27ساله،شاغلودارای4سالسابقههمخانگی(.

ما به میخواست. شناسنامه و میزد را در زنگ باالیی همسایه سهصبح »ساعت
تهمتمیزدكهشیشهمصرفمیكنیم.یكباركهدوستانمانآمدهبودند،همسایهآمد
گفتكهفكرنكنیداینجاباالشهراستوروابطضربدریداشتهباشید.«)26ساله،

شاغلودارای5سالسابقههمخانگی(.

رفتار ناامنی.طوری و ترس باحالت ولی ما میآمدندخانه دوستانمان از »بعضی
میكردندانگارماكارخالفیكردهایموهرلحظهممكناستبریزندتویخانه.«)24

ساله،شاغلودارای3سالسابقههمخانگی(.

3-2- برخورد های قانونی
بهدلیلمغایرتاینسبكزندگیباقوانین،مشاركتكنندگانهمیشهنگرانافشایاین

رابطهوبرخوردهایقانونیباآنهستندوحتیتجاربیازبرخوردپلیسنیزداشتهاند.

»یكشبخوابیدهبودیم،صبحشساعتهشتونیمبودكهبالگدپلیسازخواب
بیدارشدیم.حتینگذاشتندسرووضعمانرامرتبكنیم.باهزاربداخالقیوفحش
نامزدندو بدهدسرایدارساختمانگفتكه تاسؤالپرسیدندكهخداخیرش چند



      298      298

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      298

بعدشتعهدیگرفتندورفتند.نمیدانمكدامیكازهمسایههازنگزندهبودكهما
ساقیشیشهایم.«)25ساله،شاغلودارای2سالسابقههمخانگی(.

»هیچتفریحینداشتیم،نهمسافرتینهگردشی.بهخاطراینكهبایدرفتوآمدهامانرا
كنترلمیكردیمتایكوقتپلیسبهماگیرندهد.«)23ساله،شاغلودارای3سال

سابقههمخانگی(.

میكردم. احساس سینه قفسه توی شدیدی درد بودم، شده مریض كه بار »یك
دوستمترسیدهبود.برایهمیننتوانستیمبهاورژانسزنگبزنیمیابرویمبیمارستان.
میترسیدیمشككنندومشكالتمانبیشترشود.«)25ساله،دانشجوودارای2سال

سابقههمخانگی(.

به برایمن اگرمشكلی زندگیمشتركیكهحتی داشتیمولی زندگیمشترک »ما
وجودمیآمدهیچمرجعقانونیحمایتمنمیكرد.هیچحققانونیازطرفجامعهدر

اینزندگینداشتم.«)25ساله،شاغلودارای3سالسابقههمخانگی(.

4-تجربه رفتارهای پرخطر
رفتارهایپرخطرمهمترینعاملبهخطرافتادنسالمتجامعهاست.رفتارهایپرخطربه
رفتارهاییگفتهمیشودكهفردباانجامآنهمخودوهماطرافیانشرابهخطرمیاندازد.
دخانیات، استعمال خودكشی، مواد، و الكلی مشروبات مصرف از عبارتاند رفتارها این
طردشدن دلیل به افراد همخانگی در ناسالم. رفتارهایجنسی و پرخاشگری و خشونت
زندگیخودراازمحیطاطرافشانجداوپنهانیزندگیمیكنندواینخودبهگوشهگیریو
فاصلهبیشترازجامعهمیانجامد.نبودارتباطسالمواعتمادمشترکبینافرادومحیطآنها
باعثتشكیلگروههایپنهانوبهتبعرفتارهایانحرافیمیشود.تجاربمشاركتكنندگان
نشانمیدهدكهبیشتردرگیراستعمالدخانیاتوموادوتعدادیازآنهانیزدرگیرروابط
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متعددونامتعارفبودهاند.

»باوجوداینكهسیگارضررداردهمیشهمیكشیم.ولیخبماریجواناهماعتیادآور
برایرفع دارد. بدنتكشش تاچهحد بود بایدمواظب نیستومشروبهمكه
خستگیوتفریحبیشترمیخوریم،وگرنهاگرهمیشهبخوریمكهمعتادمیشویم.«

)24ساله،شاغلودارای3سالسابقههمخانگی(.

»درطولمدتیكهباهمهستیمسیگارمصرفهرروزهاست.روزیبیشترازدو
پاكتمیكشیم.یعنیجزءضروریاتهردومانشده.ماریجواناراوقتیدوستانمان
همباشندباهممصرفمیكنیم.برایلذتبیشترواینجورینیستكهمعتادبه
دست آدم به محض شادی جور یك و بیخیالی و خلسه حالت باشیم. مصرفش

میدهد.«)26ساله،شاغلودارای2سالسابقههمخانگی(.

تریاکومعجون ولی است. زیاد داریمومصرفمان راهمیشه »مشروبوسیگار
دوبارمصرفكردم.معجونمشخصهاشقرمزیچشمهاستولیهمهچیزرافانتزی
میكند.متوهمنمیشویولیمیتوانیدنیایجدیدیبسازی،بادوستانمانمصرف
كردیم.همهتوفازخندهبودیم.«)23ساله،شاغلودارای3سالسابقههمخانگی(.

5- تجربه خشونت
مصداق میتواند میدهد قرار خطر معرض در را فرد سالمتروان كه خشنی رفتار
خشونتروانیباشد.رفتارهاییمانندشككردن،تهدیدكردن،اجباردرانجامكارها،تحقیر،
تمسخر،حرفخودرابهكرسینشاندنومقصرنشاندادنطرفمقابلمیتواندنمونهای
ازخشونتهایاعمالشدهباشدكهسالمتروانیوعاطفیفردراتحتالشعاعقرارمیدهد.

برخیازشركتكنندگانتجربهخشونتهایفیزیكیوروانیهمداشتهاند.
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دعوامشد.خیلی بود ماپالس توخانه كههمهش دوستانی از یكی بارسر »یك
عصبیبودمكهآنهمباشكستنمیوهخوریتمامشد.«)24ساله،شاغلودارای3

سالسابقههمخانگی(.

»وقتیمشكلیپیشمیآمدطوریتقصیرراگردنمنمیانداختكهنمیتوانستم
خالفشرابگمواینعصبیاممیكرد.یعنیجوریحرفمیزدهرچندمطمئنبودم
تقصیراوست،نمیتونستمثابتكنمچوننمیگذاشت.«)26ساله،شاغلودارای3

سالسابقههمخانگی(.

»بعضیوقتهافحشمیدادوعصبیاممیكرد.همیشهحرفهاشرابهكرسیمینشاند.
بااینكهخودمهمقبولمیكردمولیتاحرفشرانمیپذرفتمولكنمنبود.«)27ساله،

شاغلودارای5سالسابقههمخانگی(.

6- نگرش منفی به ازد واج
بارمنفیطالقوبرچسبهاییكهافرادبعدازطالقمیگیرندباعثنگرشمنفیافرادبهازدواج
شدهاست.همچنینتجمالتوهزینههایباالیمراسمازدواجوعروسیومحدودیتهاییكه
ازدواجبرایجوانانبهخصوصزنانبهبارمیآوردوباعثعدماستقاللوآزادیآنهامیشود

باعثشدهاستكهازازدواجبهعنوانوسیلهایبرایمحدودیتهایبیشتریادكنند.

جامعه در كه طالقی آمار میشود. شروع تبعیضها از ما جامعه در ازدواج »ریشه
ماهستهیچكجاسابقهنداره.چرا؟چونهمههولهولكیمیروندازدواجمیكنند.
شناختكافیندارند.چقدردخترهاوپسرهایماانتخابمیكنند؟روابطبینفردی
دارای4سالسابقه و ساله،شاغل 28( ازدواجمیشوند.« پروسه وارد یادنگرفته را

همخانگی(.
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»وقتیمیتوانمرابطهایداشتهباشمكهبدونهیچمحدودیتیهروقتدوستنداشتم
وناراضیبودمتمامشكنم،برایچیبایدواردپروسهازدواجشومومجبورباشم
ازطرفمتمكینكنموقانونهمازاوحمایتكند؟«)25ساله،شاغلودارای3سال

سابقههمخانگی(.

»یكجابایدبهاینتجمالتنهگفت.واقعًاحالمبههممیخوردوقتیاینعروسیها
رامیبینمكهآنقدردنگوفنگدارد.مازندگیآراموسادهایداریم.هیچانتظار

بیشازحدیهمنداریم.«)26ساله،شاغلودارای3سالسابقههمخانگی(.

7- نبود  احساس امنیت د ر رابطه و نگرانی از بارد اری
چونخارجشدنازایننوعرابطهتابعمقرراتوالزاماتاجتماعینیستوازطرفی
بهدلیلمغایرتاینسبكزندگیباارزشهاوقوانینجامعه،نبوداحساسامنیتوترساز

باردارییكیازدغدغههایاغلبمشاركتكنندگانبود.

»احساسمیكردمچیزیراازمنپنهانمیكند،وقتیبادوستانشمیرفتبیرونیا
مسافرتهمهشبهاینفكربودمكهنكنددیگربرنگرددیابایكیدیگربرود.«)22

ساله،شاغلودارای1سالسابقههمخانگی(.

»همهشدرگیراینبودمكهوقتیسركارنیستوبادوستانشاستچهكارمیكند.
اذیتمیشدم.شایداینكهرابطهمانكاماًلرسمینشدهبودرویروانماثرگذاشتهبود.«

)24ساله،شاغلودارای2سالسابقههمخانگی(.

»همیشهاسترسداشتمكهبارداریناخواستهداشتهباشم.قضیهاینبودكهآمادگیش
نكند اینكه فكر میكنیم زندگی استرس با كهخودمان اینجامعهای تو نداشتم. را
بچهایهمبهدنیابیایدومشكالتمانصدبرابرشودهمیشهباعثمیشددررابطه
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دارای3سالسابقههم باشیم.«)23ساله،شاغلو داشته بیشتری جنسیوسواس
خانگی(.

8- تغییر نگرش به باکرگی و نقشهای جنسیتی
تغییر میآید بهوجود بیننسلی فرهنگی تغییرات از كه تغییراتی اساسیترین از یكی
نگرشبهنقشهایجنسیتیاست.نقشهایجنسیتیدچارتغییروتحولمیشوندوبایدهاو
نبایدهایجنسیتینقشمیبازندوكمرنگترمیشوند.یكیازمقوالتمهمیكهازتجارب

مشاركتكنندگانبهدستآمد،تغییرنگرشبهنقشهایجنسیتیزنانوباكرگیاست.

»بهنظرمطبیعتهرانسانیایناستكهنیازهایخودشرابرطرفكند.اینكهجامعه
وفرهنگمانعشودوبرایآنچارچوبقائلشودباعثمیشودآدمهاآسیبببینند،
وقتیپسرمیتواندایننیازشرابرطرفكندوكسیكاریبهكارشنداشتهباشدچرا

دخترهانتوانند؟«)28ساله،دانشجوودارای1سالسابقههمخانگی(.

»چرامحدودیتدررابطهجنسیصرفًابایدبهخاطرمسئلهجسمیباشد؟یعنیاینكه
باشدمیشودمردساالریمحض.«)26ساله، اینمحدودیتوجودداشته برایزن

دانشجوودارای3سالسابقههمخانگی(.

»اینكهجامعهوفرهنگاجازهندهدوبرایبدنآدمهاتصمیمبگیرد،خب،میشود
زورگویی.آنهموقتییكجنساجازهداشتهباشدیكینه.خودمبهكسیهمچین
اجازهایندادمكهبرایمنتصمیمبگیرد.اگرپسریبخواهددنبالدخترباكرهباشد،
بیماریروانی.«)22ساله،دانشجوو اشكالازخودشاست.منبهاینمیگویم

دارای2سالسابقههمخانگی(.

بحث 
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پژوهشحاضرباهدفشناساییتجاربوچالشهایدخترانباسابقههمخانگیانجام
شد.دراینمطالعهاغلبمشاركتكنندگاندارایمدارکدانشگاهیبودندوشواهدنشان
دادكهدوریازخانوادهبهدلیلاشتغالبهتحصیلیاكارفرصتمناسبیرادراختیاراین
افرادقرارمیدهدتادركالنشهرتهرانبهدورازنظارتخانوادهوكنترلهایاجتماعیاین

نوعسبكزندگیراتجربهكنند.
یكیازمضامیناصلیبهدستآمدهازپژوهشحاضرمسئلهتعادلیابرابریجنسیتی
است.زنانودخترانباانتخاباینسبكاززندگیبهدنبالبرابریجنسیتیدرعرصههای
فردی،اقتصادیواجتماعیاند.اینیافتههابانظریهگذارجمعیتی،كهبرمبنایآناقتدار
مرداندربرابراقتدارزنانكاهشمییابد،همخوانیدارد.ایننظریهبهتغییرنقشزناناز
باروریوخانهداریبهاستقاللوحقآزادیدرجامعهاشارهمیكندواینتغییراتراناشی
خانواده تشكیل و ازدواج به میل نظریه، این اساس بر میداند. مدرنیته و ازجهانیشدن
تضعیفشده،سنازدواجباالرفتهومیزانباروریوفرزندآوریبهپایینترینحدخود
رسیدهاست)احمدیودیگران،2012(.همچنینفایرستنبرایتوصیفموقعیتاجتماعی
زناناز»طبقهجنسی«سخنمیگویدومعتقداستكهزنانازطریقانحاللخانوادهوروابط

قدرتموجوددرآنمیتوانندبهرهاییبرسند)گیدنز،2015(.
بابهرهگیریازنظریهاینگلهارتمیتوانتغییرارزشهایجامعهرادرخصوصنقشهای
تحتتأثیر جامعه ارزشهای نظریه، این اساس بر كرد. تبیین قبل دهههای به نسبت زنان
ساختارهایاقتصادی،اجتماعیوسیاسیجامعهتغییرمیكندوارزشهایمادیجایخود
رابهارزشهایغیرمادیمیدهد.دردهههایاخیرنگرشزناننسبتبهنقشهایشانتغییر
كردهاستوآنانخواهانحقوقبرابردرعرصههایمختلفورهاییازقیدوبندهایسنتی
شدهاند.نگرشهاییازجملهمالكبدنخویشبودن،حقاستقالل،آزادیعملومشاركت
همپایمرداندرفعالیتهایجامعهازجملهتغییراتیاستكهازتجاربمشاركتكنندگان
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بهدستآمد.اینیافتهبابرخیازپژوهشهایانجامشدهدراینخصوصهمخوانیدارد،
نتایجمطالعهزارعشاهآبادیوسلیمانی)2012(نشاندادكهبیشاز60درصد ازجمله
دانشجویانبهروابطپیشازازدواجگرایشدارندوایننوعروابطجزوفرایندعادیزندگی
آنهابهحسابمیآید.همچنیننتیجهپژوهشآزادارمكیودیگران)2012(حاكیازتغییر
قابلمالحظهارزشهادربینزناناست.همباشیاینامكانرابهزناندادهاستتاارزشهایی
راكهبهآنهااعتقاددارندبهعرصهزندگیاجتماعیبیاورندوبهصورتعینیتجربهكنند.

گذارخانوادهگستردهبهخانوادههستهایهممیتواندنتیجهدگرگونیارزشهاوكاركردهای
فرهنگباشد.خانوادهدرحالازدستدادنعاملمهمكاركردگراییجمعیوتوجهبهمنافع
جمعیاستوخانوادههستهایوفردگرایمبتنیبرترجیحاتفردیدرحالشكلگیریاست،
همانطوركهاینسبكزندگیمیتواندنتیجهبارزیازترجیحاتفردیباشد.همچنیندر
پژوهشدیگری،درمقایسهتفاوتدوخانوادهگستردهوهستهای،بهتفاوتآنهادرشاخص

خودمختاریوآزادیعملوشاخصروحیوروانیاشارهشدهاست)فاضلنیا،2014(.
یكیدیگرازمضامیناصلیبهدستآمدهازتجاربمشاركتكنندگانطرداجتماعیاست.
درتجربهطرد،افرادبهطردازجانبدوستان،همسایگان،خانوادهوجامعهاشارهكردهاند.این
یافتههابانظریهبرچسبزنی،كهبرمبنایآناگرالگوهایرفتاریباارزشهاوقوانینحاكمبر
جامعهمغایرتداشتهباشدموجبطردآنهامیشود،همخوانیدارد.افراددراینسبكزندگی
بهدلیلبرچسبوطردیكهبهدنبالآنمیآید،روابطخودرابادوستان،همكاران،خانوادهو
همسایگانازدستمیدهندوبهسمتانزواپیشمیروند.همباشیبهعنوانپدیدهاینوظهور
دركالنشهرها،بهدلیلمغایرتباارزشهایجامعه،پیامدهایمنفیازجملهكاهشسرمایه
اجتماعیوانزوایاجتماعیبرایافراددرگیردررابطهبههمراهدارد.براساسنظریهسرمایه
اجتماعی،انساننیازمندكنشمتقابلدرجامعهوكسبحمایتهاوتأییدهایاجتماعیاست.در
اینسبكزندگیافرادبهدلیلبرچسبمنفیوطرداجتماعیباكاهشسرمایهاجتماعیوانزوا
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مواجهمیشوندوبهلحاظروانیواجتماعیدرمعرضآسیبقرارمیگیرند.
رفتارهایپرخطرازدیگرتجربیاتمشاركتكنندگاندراینپژوهشاست.مصرفسیگار
وماریجوانایكیازرفتارهایپرخطریبودكهتقریباًهمهمشاركتكنندگاندرگیرآنبودند.
برای همچنین بودند. گروهی و متعدد روابط درگیر نیز نفر چهار شركتكنندگان بین در
جلوگیریازبارداریوپیشگیریازبیماریهایمقاربتیواچآیویازكاندوماستفادهمیكردند.
اینیافتهبانتایجمطالعاتمیرسلیمانیودیگران)2011(،كهبراساسآنبینمصرفكوكائین
وشیشهورابطهجنسیپرخطررابطهایوجوددارد،همخوانینداردواینبهآگاهیباالی
مشاركتكنندگاندرخصوصعواقبرفتارهایپرخطرجنسیبرمیگردد.نتیجهمطالعهشریفی

)2011(نیزنقشآگاهیافرادرادركاهشرفتارهایپرخطرتأییدمیكند.
سبك این در مشاركتكنندگان برخی تجربهخشونت بهدستآمده، مضامین دیگر از
به تنهاسهمورد بهخشونتكالمیوروانیاست. بیشترینموردمربوط زندگیاست.
خشونتفیزیكیاشارهدارد.تحصیالتباال،اشتغالواستقاللمالی،فقدانفرزندوآزادی
عملدرخروجازرابطهرامیتوانازدالیلپایینبودنمیزانخشونتدربینمشاركتكنندگان

قلمدادكرد.
براساسنتایجحاصلازپژوهشمیتواننتیجهگرفتكهبرخیازدخترانجامعهمابه
عنوانكنشگرانیعامل،همخانگیرابهعنوانسبكیجدیدكهمغایرباهنجارهاوارزشهای
جامعهاستانتخابكردهاندودركناراحساسبرابریجنسیتیواستقاللوآزادیعمل
كاهش اجتماعی، طرد و انگ جمله از چالشهاییجدی با زندگی، سبك این در بیشتر
سرمایهاجتماعی،احساسناامنی،رفتارهایپرخطر)مصرفموادوسیگارو...(وخشونت
مواجهبودهاند.ازآنجائیكهپژوهشدرزمینهمسائلخصوصیومغایرباارزشهایجامعه
امریدشواراست،پیداكردنوجلباعتماددختراندارایسابقههمباشیزمانبروازجمله

محدودیتهایاینتحقیقبود.
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باتوجهبهآنچهبیانشد،پیشنهادهایزیرمیتواندمفیدباشد:
زندگی- سبك این گسترش پیامدهای از پدیده این ابعاد همهجانبه بررسی با میتوان

آسیبهای انحرافاتو برخی راتضعیفمیكندوزمینهساز ازدواج نهادخانوادهو كه
اجتماعیدرجامعهمیشودجلوگیریكرد.

را- زندگی اینشیوه انتخاب دالیل از یكی مشاركتكنندگان اغلب اینكه به توجه با
بیعدالتیوتبعیضجنسیمیدانند،میتواننسبتبهرفعتبعیضهایجنسیوآزادیهای

مشروعزناناقدامكرد.
باتوجهبهآمارباالیطالقعاطفیوقانونیدركشوروبهتبعآننگرشمنفیبهازدواج،-

الزماستكهمتولیانوسیاستگذارانفرهنگیواجتماعیزمینههایازدواجآسانو
عالمانهرابرایجوانانفراهمكنند.

برای- امكاناتمادیورفاهی ازنداشتن ازمشاركتكنندگان اینكهبرخی به باتوجه
فرد كنار در بودن برای مناسب راه تنها و داشتند شكایت مشترک زندگی تشكیل
موردعالقهشانراهمینسبكزندگیمیدانستند،میتوانبافراهمكردنامكاناتزندگی

شرایطازدواجآسانرابرایجوانانفراهمكرد.

مالحظات اخالقی: 
درابتدایمصاحبهدرخصوصهدفتحقیق،روشمصاحبه،حفظگمنامیومحرمانهبودن
اطالعات،اختیاریبودنشركتدرمطالعهوبرخورداریازحقكنارهگیریازپژوهشبه
مشاركتكنندگانتوضیحدادهشد.همچنینبرایضبطمصاحبههاقبلازشروعمصاحبه،
ازمشاركتكنندگاناجازهگرفتهشد.دادههایخامتنهابرایتیمتحقیققابلدسترسیبود.
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