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باشاناي از همباشي بر اساس تجربه زيسته نمونهبرساخت اجتماعي هم  
  

  3، فرح تركمان2، محمدصادق مهدوي1فرزانه فرامرزي
  )09/10/96، تاريخ پذيرش 15/08/95(تاريخ دريافت

  چكيده
زيستي و دنياي امروز، بحث تحول در الگوهاي هم يكي از مباحث مهم در

  باشد. يكي از زيستي دو جنس مخالف ميگيري الگوهاي جديد همشكل
ي نوظهور اجتماعي مورد زيستي كه به عنوان يك پديدههاي جديد همگونه

باشي به باشي است. همي خانواده در ايران قرار گرفته، همتوجه محققان حوزه
مشترك دو جنس مخالف با هم، بدون ازدواج است. در تحقيق معناي زندگي 

حاضر كه در كالنشهر تهران صورت گرفته، محققان برآنند كه عالوه بر شناخت 
زيستي از نگاه كساني كه اين تجربه زيسته را اين پديده، به ابعاد اين هويت هم

اجتماعي ارائه ببرند؛ تا بتوانند تصويري از برساخت اين واقعيت اند، پيداشته
نظريه « شناختي تفسيرگرايانه به روش دهند. اين تحقيق با رويكرد روش

باش اين نفر از كنشگران هم 15انجام گرديد، با مصاحبه عميق از » ايزمينه
باشي از نگاه اين افراد در حقيقت خوانشي نو از مفهوم نتيجه حاصل شد كه، هم
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اي كه در حال تجربه كردن نو در جامعهباشد. خوانشي ازدواج در عصر حاضر مي
هاي اجتماعي دنياي مدرن است كه هاي جديد از واقعيتاَشكال و صورت

پيوندد، ولي حاصل شرايط جديد هرچند در فضاي فردي افراد به وقوع مي
  اجتماعي و اقتصادي جامعه است. 

  زيستي، ازدواج.باشي، الگوي نوين همخانواده، هم واژگان كليدي:
 

  و بيان مساله مقدمه
ازدواج، عامل پيدايي خانواده است و خانواده از ديدگاهي يك نماد يا نشان اجتماعي شمرده 

شود و برآيند يا انعكاسي از كل جامعه است. در دنياي امروز ازدواج در جوامع مختلف معنا و مي
به مفهوم سنتي آن  مفهوم يكساني ندارد. در بسياري از كشورهاي جهان مانند گذشته، با توجه

گيرد. در اين جوامع شود و در آن دو ويژگي قانوني و مشروع بودن مالك عمل قرار ميدرك مي
توان زندگي زناشويي نيز همچنان به معني زندگي مشترك و دائمي دو ناهمجنس است و مي

خي از شود مالحظه نمود. اما در برآن را در قالب ازدواجي كه منجر به تشكيل خانواده مي
هاي اي كه با كمرنگ شدن ازدواجگونهجوامع غربي اين مفهوم تا حد زيادي مخدوش شده؛ به

در اين  1باشيزندگي هم "ي وجود گذاشته است.سنتي اشكال جديدي از ازدواج پا به عرصه
جوامع به معناي آغاز يك زندگي مشترك است؛ اما در آن جاي خاصي براي ازدواج وجود ندارد 

: 1392( لبيبي و حيدري،  "سياري موارد فاقد دو ويژگي قانوني و مشروع بودن استو در ب
27.(  

به اعتقاد گيدنز خانواده در سراسر جهان در جهات مشخصي در حال تغيير است. عنوان اين 
توان به صورت زير تغيير را گيدنز تحول خطي گذاشته است. تحول خطي از نگاه گيدنز را مي

  خالصه كرد:
 دهند.هاي خويشاوندي به هم پيوسته نفوذ خود را ازدست ميها و ديگر گروهنكال - 

 دهد.روندي كلي در جهت انتخاب آزادانه همسر روي مي - 

ورزند و به دليل هاي غربي كه به فردگرايي و عشق رمانتيك تاكيد ميبه علت نفوذ انديشه - 
- كنند، ازدواج تنظيم شده محدود ميهاي خانواده گسترده را تضعيف ميعوامل ديگر كه نظام

 شود.

________________________________________________________ 
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گيري در خانواده بيش از پيش به حقوق زنان هم از نظر حق انتخاب در ازدواج و هم تصميم - 
 شود.رسميت شناخته مي

روز كمتر هاي سنتي، ازدواج هاي خويشاوندي بوده است كه روزبهبيشتر ازدواج ها در فرهنگ - 
 شود.مي

 ).31- 32: 1389گيرد (علي احمدي يرش حقوق كودكان شكل ميروندي كلي در جهت پذ - 

ها و هنجارهاي جديدي را از طريق ابزارها و ترديد فرايند تجددگرايي در جوامع بشري، ارزشبي
كند و با توجه به ها، سواد و ... بر جوامع بشري تحميل ميعواملي چون: شهرنشيني، رسانه

شود، بايد گفت ود هرعنصر جديدي دچار اختالل مياينكه كاركرد هر سيستمي در صورت ور
ورود جريان تجددگرايي به ساختار اجتماعي جامعه ايراني و بالطبع ساختار اجتماعي  "كه

وجود آورده و تأثيراتي بسيار شگرف بر ها بهخانواده ايراني تغييراتي را در هنجارها و ارزش
 ).154:1392ري،(لبيبي و حيد "چگونگي ازدواج برجاي گذاشته است

طور بسيار جدي، نهاد خانواده را در عرصه روابط اجتماعي دچار هاي مهمي كه بهيكي از چالش
ها، باورها، هنجارها، آداب و رسوم مشكل نموده تحول، دگرگوني و تغييراتي است كه در نگرش
  ).1387مربوط به ازدواج و همسرگزيني روي داده است (شكر بيگي، 

 سلول يك كه همانطور است، سلول يك رشد به شبيه بسيار امروز دنياي در ادهخانو تحوالت
 در حالتي چنين شود، مي تبديل متفاوت ساختاري با پيچيده موجودي به زمان طول در ساده

 دهيم. قرار مطالعه مورد را خانواده نيز منظر اين از توانيممي ما و دارد وجود نيز مورد خانواده
 پيدا متعددي كاركردهاي امروز دنياي در خانواده كه كرد درك توانمي خوبي به ترتيب بدين
   ).widmer, 2008است ( شده متحول آن بيروني و دروني روابط و نموده

 شاخص اولين جدايي، يا طالق يواسطه به كرده ازدواج هايزوج از متشكل خانوارهاي گسستن
 مبتني يكديگر قبال در خانواده اعضاي بلندمدت تعهد بر كه است ايخانواده الگوي از نارضايتي

): است قاعده يك واقع به اين و( باشد، داشته وجود تواندمي متوالي پدرساالري مطمئناً است،
 هايمكانيسم و( سلطه ساختارهاي حال،اين با متفاوت. هايزوج با واحدي مدل بازتوليد يعني
 متضاد هايسرسپردگي و تعهدات در كودكان و زنان درگيرشدن يتجربه يواسطه به) اعتماد

- شكل به گسيختهازهم هايخانواده افزايش به رو فراواني اين، بر عالوه .است تضعيف حال در

 خانوار در سلطه ساختارهاي اگر حتي كه انجامدمي والدي تك يا و نفري تك خانوارهاي گيري
است  خانواده آن در ساالري پدر اقتدار پايان ينقطه شوند توليد باز ذهني طور به جديد

  . )179: 1389(كاستلز،
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گيري يك خانواده را بيانگر آمارهاي ازدواج و طالق به عنوان دو واقعه كه شروع و پايان شكل
شوند. با توجه به آمار اعالم شده در هستند از مصاديق تغييرات در نهاد خانواده محسوب مي

(از  94به  90در استان تهران عالوه بر كاهش ازدواج از سال   ،1سايت سازمان ثبت احوال
ايم، به طوري كه نسبت ازدواج به ) با افزايش ميزان طالق نيز مواجه بوده86883به  101829

 8/2به ازاي هر  94) رسيده است؛ بعبارت ديگر در سال 8/2به   2/3(از  94تا  90طالق از سال 
  ت.ازدواج يك طالق صورت گرفته اس

- ) مدير كل آسيب1394» (ولي اهللا نصر«، 2بر اساس گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجو

هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، با بيان اينكه متأسفانه پديده طالق رو به افزايش است 
در كشور رشد  2/4ي نخست امسال نسبت به كل سال گذشته درصد طالق ماهه 9افزود: در 

وي اظهار كرد كمترين ميزان طالق مربوط به استانهاي يزد و سيستان و داشته است. 
  بلوچستان و بيشترين آن مربوط به تهران و كرج به ازاي جمعيت آنهاست.

در مطالعات اجتماعي همگام با مباحث خانواده و مقوله ازدواج و طالق پديده ديگري مورد بحث 
شود. اين پديده پس از يك ياد مي» باشيهم«نوان گيرد كه اصطالحاً از آن با عو توجه قرار مي

هاي زندگي در برخي كشورهاي غربي رايج و نيز فرآيند نسبتاً بلند مدت، بعنوان يكي از سبك
هزار زوج در قالب  400نزديك به  1970پذيرفته شده است. به طور مثال در آمريكا در دهه 

هزار زوج  500ميليون و  1به  1980ر در دهه كردند، اما اين آماالگوي با هم بودگي زندگي مي
ميليون گذشت.  اين در حالي است كه بر طبق آمارهاي  4از مرز  1990رسيد و در اواخر دهه 

كنند ميليون زوج در آمريكا در قالب با هم بودگي با يكديگر زندگي مي 7بيش از  2010سال 
  ).2: 1395(شيري و همكاران 

- س وقت كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي تهران از شكل) ريي1394» (مرتضي طاليي«

خبر داد كه در آنها دختران و پسران   1391هايي در شمال شهر تهران از سال گيري خانه
كنند و شايد بتوان گفت احتمال دارد كه اين سبك بدون ازدواج رسمي با يكديگر زندگي مي

اين  1393داشته است. در اواسط سال زندگي از قبل وجود داشته، اما كسي از آن اطالعي ن
  .3ها سر و صداي زيادي بپا كردپديده در رسانه

  توان به سه تفسير اشاره كرد:در مواجهه خانواده با جريان مدرن شدن، مي

________________________________________________________ 
1 www.sabteahval.ir 

  http://snn.ir، 13/10/94خبرگزاري دانشجو،  2
3  http://tabnakbato.irjhfkh ،10/8/94تابناك با تو، 
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برداشت اول معتقد است كه، تغييرات نامطلوب بوده و باعث فروپاشي  - 1
نواده نسبت به يكديگر و ها و از دست دادن حمايت و پشتيباني اعضاي خاخانواده

 احساس ناامني در افراد شده است.

برداشت دوم معتقد است كه اين تغييرات الزامي و مطلوب است و افراد در  - 2
شرايط جديد از آزادي الزم برخوردارند تا آنگونه كه مايلند زندگي كنند و سبك 

 ند.زندگي خود را بدون هيچ تحميلي از بيرون، مطابق عاليق خود تنظيم كن

برداشت سوم معتقد است ما شاهد ثبات در كنار تغيير هستيم. نگراني از  - 3
ي روابط در حال دگرگوني است و جامعه شود و همهاينكه خانواده دچار فروپاشي مي
شود، نگراني درست و جديدي نيست. اين به رو ميدر آينده با مشكالت زيادي رو

هاي گذشته نيز ها وجود داشته و نسلنگراني از گذشته تا حال و در تمامي دوره
  ). 77: 1392اند (صادقي فسايي و عرفان منش تغييرات را با ديدي منفي نگريسته

ي مطالعات خانواده و مديريت زمان زيادي نيست كه بسياري از متخصصان و پژوهشگران حوزه
 –در فرهنگ ايراني  اند. الگويي كه ريشهآشنا شده» باشيهم«اي بعنوان خانواده با پديده

ي وجود اسالمي جامعه ندارد اما متاثر از تحوالت اقتصادي و اجتماعي جهان امروز پا به عرصه
گونه گذاشته است. در اين پژوهش محققان برآنند با شناخت اين پديده، از نگاه كساني كه اين

ن به ابعاد اين الگوي كنند و بر اساس تجربه زيسته آنازندگي را در كالنشهر تهران تجربه مي
باشي ارائه ببرند و بتوانند تصويري از برساخت واقعيت اجتماعي همزيستي دو جنس پيهم

  دهند.
  

 باشيهم

باشي، توان به هموجود دارد كه از آن جمله مي cohabitationهاي متعددي از لغت ترجمه
 cohabitation) 1366(بيرو باليني و ازدواج سفيد اشاره كرد. در فرهنگ آلنخانگي،  همهم

صورت تعريف شده است: زندگي مشترك بين يك زن و يك مرد باليني ترجمه و بدينبه هم
بدون آنكه با يكديگر قرارداد زوجيت بسته باشند. رابطه جنسي در زندگي مشترك مفروض 

  است.
ازدواج كرده  كند: مواردي كه زوجي بدون آنكهگونه معنا مي) هم باشي را اين1376گيدنز (

كنند و رابطه جنسي دارند. دو تعريف باال از عدم وجود قرارداد در باشند با هم زندگي مي
  باشي حكايت دارد.برقراري رابطه جنسي و زندگي مشترك بين دو جنس مخالف، در هم
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  باشيالگوهاي هم
  باشي را مشخص كرده است كه عبارتند از: مكلين پنج نوع هم

  گاه و سرسريبهت، گاهي موق. رابطه1
  . آشنايي و همراهي عاطفي2
  . ازدواج آزمايشي 3
  . جانشين موقت ازدواج4
  )Macklin  1980: 290.  جانشين دائمي ازدواج(5

  شود:باشي ياد مينويسند: امروزه در غرب معموالً از دو نوع هم) چنين مي2010( 2و شي 1مارو
  3باشي پيش از ازدواجهم -۱

  4ازدواجباشي بدون هم -۲

اي مقدماتي و آزمايشي براي رسيدن به ازدواجي بهتر باشي بيشتر مرحلهدر الگوي اول هم
  است.

  
  باشي در جهاني همنگاهي به گستره

گرديد، آور تلقي ميدر بريتانيا تا اين اواخر زندگي مشترك بدون ازدواج به طور كلي رسوايي 
ازدواج نكرده كه خانه مشتركي تشكيل داده بودند تعداد مردان و زنان  1970اما در طي دهة 

درصد افزايش يافت. زندگي مشترك در ميان دانشجويان مدارس عالي و دانشگاهها  300تقريبا 
رسد زندگي مشترك، بيشتر يك بسيار گسترش يافته است. در بريتانياي امروز به نظر مي

ريزي حساب شده، بلكه بر از طريق برنامهمرحله آزمايشي قبل از ازدواج است، معموالً جوانان نه 
شوند. زوجي كه قبالً رابطه جنسي دارند به حسب تصادف به زندگي با همديگر كشانده مي

هاي انفرادي خود گذرانند و سرانجام از يكي از خانهتدريج زمان بيشتري را با يكديگر مي
كنند در بيني ميهميشه پيشكنند تقريباً كنند. جواناني كه با هم زندگي مينظر ميصرف

  ).1376كنند، اما نه لزوماً با شريك زندگي كنونيشان(گيدنز ،تاريخي ازدواج مي
داند و معتقد است در ) تغييرات خانواده در سراسر اروپا را به طور يكنواخت نمي1992( 1روسل

  سال اخير روند اشاعة آن از شمال اروپا به سمت جنوب در حركت بوده است. 50
________________________________________________________ 

1 Murrow 
2 Shi 
3 premarital cohabitation 
4 Non- marital cohabitation 
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آغاز شد را در  1960باشي در اروپا كه در ميانة دهة ) گسترش هم1979و 1978( 2تراست
و پس از مقبوليتي كه در اين كشور پيدا "داند. مرحلة اول در شمال اروپا و در كشور سوئد مي

به كشورهاي مركز اروپا مانند  1970كرد، در مرحلة دوم گسترش بيشتري يافت. و در دهة 
، سوئيس، آلمان، هلند، و انگلستان اشاعه يافت. سپس در مرحلة سوم از حيات فرانسه، اتريش

به جنوب اروپا در كشورهايي چون ايتاليا، پرتغال، اسپانيا و  80تاريخي خويش در اوايل دهة 
  ).Loffler 2009:16( "يونان انتقال يافت
-ز رفتار انحرافي و نابههاي گوناگون به تدريج اباشي با درنورديدن سرزمينبه اين ترتيب هم

كنند، در اين ) عنوان مي2004( 4و تيمبرليك 3پا افتاده تغيير معنا داد. هيوولينهنجار و پيش
باشي در اروپا، سطوح متفاوتي از تأثيرات را نيز در اين ي همبين، روند تاريخي و تدريجي اشاعه

و مركز اروپا، به سبب تقدم  باشي در شمالكشورها با خود به همراه داشته است، مثالً هم
تاريخي آن، رواج بسيار بيشتري در برابر جنوب اروپا دارد. اين روابط، در مركز و جنوب اروپا، از 

درصد در ايتاليا در نوسان است. اين در حالي است كه در كشور  10درصد در فرانسه تا  80
باشي را به ، بيشتر جوانان، همباشي در اين قاره استسوئد، در شمال اروپا، كه پيشقراول هم

باشي را به جاي ازدواج جوانان در سوئد، هم "دهند و به تعبير تراست:  ازدواج ترجيح مي
  ).Trost, 1987: 186( "باشي وجود داردكنند، آنجا فقط همانتخاب نمي

 ) در آمريكاNSFG(7) به نتايجي كه از پژوهش ملّي رشد خانواده2008( 6و بامپاس 5كندي
 45اند از باشي داشتهي همدهد آمار زناني كه رابطهكنند كه نشان ميبدست آمده، اشاره مي

افزايش يافته است. بامپاس و همكارانش  2002درصد در سال  54به  1995درصد در سال 
اي به عنوان يك سبك زندگي بصورت جايگزين باشي بطور فزاينده) معتقدند كه هم1991(

و همكارانش  8زدواج مجدد مطرح شده است. اين در حالي است كه گودوينبراي ازدواج و ا
- ميليون زوج در آمريكا در قالب هم 7اشاره دارند كه بيش از   2010) به آمارهاي سال 2010(

                                                                                                                             
1 Roussel 
2 Trost 
3 Heuveline 
4 Timberlak 
5 Kennedy 
6 Bumpass 
7 National Survey Of Family Growth 
8 Goodwin 
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دهد بيش از نيمي از زناني كنند. همچنين نتايج تحقيقات نشان ميباشي با يكديگر زندگي مي
  اند.باشي را با همسر فعلي خود تجربه كردهاند پيش از آن، رابطه همكه در آمريكا ازدواج كرده

نفر در سال  1000) نرخ ازدواج در كانادا كه از هر 2003( 1بر اساس اطالعات مركز آمار كانادا 
درصد كاهش يافته و  1/7به  1990درصد افزايش داشته، در سال  6/10، به ميزان 1941

- هم درصد از ميزان آن كاسته شده است. در كانادا نرخ 5نيز به ميزان  2001سپس در سال 

در اين كشور بالغ  2000بطوري كه در سال افزايش يافته است.  1990ي باشي، عمدتاً تا دهه
هاي كانادايي % از زوج16، 2001باش وجود داشته و در سال هاي همميليون نفر از زوج 4/1بر 

  باشي داشتند.زندگي هم
  
  

  شناسي پژوهشروش
- باشي است، پژوهشگران با رويكرد روشبا توجه به اهداف اين پژوهش كه شناخت برساخت هم

هاي تحقيق كيفي است كه يكي از روش 2»گراندد تئوري«تفسيرگرايانه از روش شناختي 
  استفاده كردند.

از داليل استفاده از روش كيفي در اين تحقيق، جديد و بديع بودن موضوع و نبود تحقيقات 
مشابه زياد در اين زمينه در ايران و همچنين رسيدن به يك ديد نظري و كلّي درمورد برساخته 

  اند.باشي بر اساس تجربه زيسته افرادي است كه آن را تجربه كردهشدن هم
هايي كه به طور منظم در اي را كشف و استخراج نظريه از داده ي زمينه ) نظريه1998( 3هيگس

اي اصوالً براي ساخت  كند. نظرية زمينهاند معرفي ميفرآيند تحقيق اجتماعي به دست آمده
-توان از آن براي نقد، بسط و آزمون نظريه ر كاربرد دارد، اما ميهاي بنيادي و داده محونظريه

  هاي صوري نيز استفاده كرد.
اي، محقق در حين انجام پژوهش به جاي تكيه بر يك يا چند   ي زمينه در فرآيند ساخت نظريه

كه خود در قالب يك يا چند عبارت ارايه  –سؤال پژوهشي خاص و از پيش طراحي شده 
ها طراحي كرده و سپس مسير هاي تحقيق را در فرآيند گردآوري و تحليل دادهسؤال –شود  مي

خوانند،  هاي بعدي را براساس آنچه گالسر و اشتراوس حساسيت نظري ميگردآوري داده

________________________________________________________ 
1 Statistics Canada 
2 Grounded theory 
3 Higgs 
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 :Glaser 1998گويند ( مي »گيري نظرينمونه«سازد. اين فرآيند را به اصطالح  مشخص مي

157.(  
گيري نظري اي و متني، تحليل و كدبندي در امتداد با نمونه  هاي مصاحبههبعد از گردآوري داد 

ها را در قالب مفاهيم درآورد. به اين ها و پديدهكدگذاري باز، قصد دارد تا داده"شود.  آغاز مي
اي ها ( كلمات منفرد يا مجموعهشوند. عبارتها ابتدا از هم مجزا (تقطيع) ميمنظور داده

شوند تا تعليقات و مفاهيم به بندي ميكلمه) بر اساس واحدهاي معنايي دستهكوچك از چند 
). مهمترين هدف در كدگذاري باز عبارتست از خرد 330: 1387( فليك "آنها ضميمه شوند

ها و منظم كردنشان بر كردن و فهم متن و پيوند اجزاء به دست آمده با يكديگر و تدوين مقوله
  ).333اساس روند زماني (همان، 

ها به ها به كدگذاري محوري موسوم است. در اين مرحله، مقولهي دوم كدگذاري داده مرحله
هايي كه قبالً در گيرند. در كدگذاري محوري، داده صورت يك شبكه با هم در ارتباط قرار مي

-هاي جديدي به يكديگر ميها تجزيه شده بودند، با شيوهكدگذاري باز به مفاهيم و مقوله

اش برقرار شود. پس كدگذاري محوري، پيوندند تا پيوندهاي ميان يك مقوله و مقوالت فرعي
 Strauss and Corbinيابند (هاي اصلي و فرعي آن بسط           ميفرايندي است كه مقوله

1990: 99.(  
است) اي   هاي عمده در قالب يك مدل پارادايمي (منظور مدل زمينهدر كدگذاري انتخابي مقوله

شوند. پژوهشگر روايت  ) به يكديگر ارتباط داده ميcore categoryحول مقولة هسته (
شود. اين داستان در ) گفته ميstoryكند كه به آن داستان(توصيفي از پديده مركزي بيان مي

نام دارد  (story line)سازي شود كه شرح داستانادامه بايد در خصوص پديده مركزي  مفهوم
  ).102: 1390تيابي به يكپارچگي است (ازكيا و ايماني، كه هدف دس

افرادي كه در اين پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند از طريق شيوه گلوله برفي شناسايي شدند 
و با افرادي كه خودشان راغب به مصاحبه بودند با رعايت اصل اخالق در تحقيقات كيفي 

  برخورد شد. 
ها شد. داستان برآمده از طي فرآيند به اتمام بردن مصاحبهرسيدن به اشباع نظري مالكي براي 

نفر  15اي، اعتبار خود را از تأييد گروه مورد مطالعه به دست آورد. با مصاحبه از تحقيق زمينه
هاي خام، اين پژوهش به اشباع نظري رسيد و در مجموع از ميان مفاهيم استخراجي از داده

خوانشي نو از  "اي با عنوان ي هستهصلي استخراج كه مقولهمقوله ا 6مقوله فرعي و  52تعداد 
  در نظر گرفته شد. "مفهوم ازدواج
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 هاي پژوهشيافته

  بر اساس مصاحبه هاي انجام شده مقوالت فرعي، اصلي و هسته اي به شرح زير هستند:
  ايمقوالت فرعي و اصلي و مقوله هسته 1جدول شماره 

  ايمقوله هسته  اصليمقوالت  مقوالت فرعي  رديف
  
1  

نگري افراد،  گرايي، منفيهنجارشكني، پرهيز از سنت
ستيزي، عدم اعتقاد به اوامر ديني ازدواج، سنت

ي جرم باشي به مثابهفقدان امنيت اجتماعي، هم
اجتماعي، فقدان قوانين حمايتي، تعارض قانوني، 
گسست از خانواده، عدم پذيرش رابطه از سوي 

  خانواده

  
 گريزيسنت

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
خوانشي نو از       

 مفهوم ازدواج

  

  
2  

شكستن ساختار خانواده سبك زندگي نوين، نگاه
الي به زندگي، توجه به كيفيت رابطه، ناكامي از ايده

ازدواج، عدم تمايل به ازدواج، بالتكليفي در رابطه، 
به نگري انگاري ازدواج، ابهام در آينده، منفيپوچ

  ازدواج

  
رويكرد تسامحي به 

 ازدواج

  

گرايي، تجربه نوين، آزادي در انتخاب،استقالل  3
  سودمندي رابطه، دم غنيمت شمردن

 فردگرايي

  
  
4  

گريزي، عدمرابطه آسان و جدايي آسان، مسئوليت
تمايل به فرزندآوري، سست شدن تعهدات ازدواج، 

مزيت رابطه آزاد، كاري رابطه، ، اعتمادي،   پنهانبي
انگاري ازدواج، ابهام در بالتكليفي در رابطه، پوچ

ريزي دقيق، ي روابط، عدم توانايي  برنامهآينده
  تعهدگريزي

  
 گريزيتعهد

  

  
5  

  

  
  خانماني، شراكت مالي، امنيت اقتصاديترس از بي

  
 امنيت اقتصادي

  
  
6  

هاي احساسي، ارزشمندي عشق،توجه به گرايش
تنهايي، احساس رضايت از رابطه، نياز به گريز از 

احساس همدلي، هدفمند شدن زندگي، كم شدن 
جويي، توجه به نيازهاي جنسي، خشونت لذت

  
اصالت نيازها (عاطفي، 

 جنسي)
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 احساس رضايت از رابطه
  
  

  سنت گريزي
 هاي جديد فرايند اجتماعي راباشد. نسلگريزي مييكي از مقوالت اصلي اين تحقيق سنت

گذرانند و از همان سنين آغازين با لزوم ي پدرساالري ميبيرون از الگوهاي سنتي خانواده
كند، ) عنوان مي1389شوند. كاستلز (هاي متفاوت بزرگسالي، روبرو ميانطباق با وضعيت

ي طالق يا جدايي، اولين شاخص كرده به واسطههاي ازدواجگسستن خانوارهاي متشكل از زوج
مدت اعضاي خانواده در قبال يكديگر مبتني ز الگوي خانواده است كه بر تعهد بلندنارضايتي ا

نفري و يا گيري خانوارهاي تكهاي از هم گسيخته به شكلاست. فراواني رو به افزايش خانواده
  انجامد.باشي ميوالدي و همخانوارهاي تك

هاي اجتماعي از اي توليد شكافاي كه در حال گذار است استعداد و آمادگي بيشتري برجامعه
ي نهترين شكاف اجتماعي در ايران به لحاظ ساختار دوگاجمله تفاوت و شكاف نسلي دارد. اصلي

اجتماعي سنتي و مدرن است؛ امري كه از جهات گوناگون مورد توجه انديشمندان علوم 
رات ناشي از فرايند نويسد از مهمترين تغيي) مي1378پور (اجتماعي قرار دارد. چنانچه رفيع

 1368هاي نظام ارزشي بعد از پايان جنگ با عراق و پس از ي ايران، دگرگونينوسازي در جامعه
هاي مادي و نابرابر گسترش يافت و از سوي ديگر و همسو به بعد بود كه طي آن از يكسو ارزش

  هاي مذهبي تضعيف شد.با آن ارزش
  گويد:ساله مي 33زهرا، 

كنم سه سال و نيم است كه با ايشان در زير يك سقف زندگي مياآلن حدود  "
ام گفتم كه ما براي هم صيغه شده ايم. ام. من به خانوادهام راضيو از زندگي

) ولي با اصرار و مخالفت خانواده( ام به شدت با اين كار مخالف بودندخانواده
   "ي خوبي با پارتنر من ندارند.لجاجت من پذيرفتند. ولي رابطه

  گويد:ساله مي 41سيما، 
) بعضي از منفي نگري افراد.(كندگاهي برخي برخوردها ما را ناراحت مي"

كنند. پدر و مادرم با اين زندگي دوستان نزديكم كه ميدانند شماتتم مي
كنيم كه آينده و دورنماي اين رابطه مخالفند. گاهي با پارتنرم بحث مي
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- ي ما ميدهيم. فاميل و آشنا كمتر به خانهولي فعالً به آن ادامه مي چيست؟

  "آيند. گاهي براي بعضي كارها به عقد نامه نياز داريم كه وجود ندارد.
  گويد:ساله مي 30حامد، 

فهمم كه نميمن اصالً از ازدواج به اين شكل كه همه انتظار دارند مشكل دارم. "
ار دارند! اگر همه اصرار دارند كه حتماً بايد چرا همه فقط به همين شكل اصر

) ...چه مشكلي دارد؟ سنت گريزي(چنان باشد؛ من هم اصرار دارم كه نباشد!
چه چيزي تغيير خواهد كرد؟ مگر اآلن چقدر نسبت به ما كه دو انسان هستيم 

  "احساس مسئوليت وجود دارد؟
  گويد:ساله مي 27شيرين، 

در زندگي ما سرك بكشد و پيگير اين رابطه هميشه از اينكه كسي بخواهد "
باشد نگرانم. تا حاال چند مورد پيش آمد ولي مشكل حادي ايجاد نكرد. از 

جامعه ما اين شكل  برخورد احتمالي مردم و يا خانواده هايمان نگرانم چون در
ولي ما اعتقادي به اين چيزها ) تعارض ديني.(از زندگي ممنوع و حرام است

تنها مشكل مهم برخورد قانون با ما باشد كه نمي دانم چه بايد  . شايدنداريم
  )تعارض قانوني("؟بكنيم

  گويد:ساله مي36پيمان، 
كردم. كاري ميمن ترس فهميدن اين موضوع رو تو جامعه نداشتم ولي پنهان"

فقط دوست نداشتم پدر و مادرم بفهمن چون مهم بود كه زجر نكشن. من كه 
عدم (".تونم كاري كنم كه زجر نكشنتونم عوض كنم اما ميعقايد اونها رو نمي

  پذيرش از سوي خانواده)
  

  رويكرد تسامحي به ازدواج 
در » فرايند تفسيري«در جامعه بشري، اعمال اجتماعي وسيع و پيچيده فقط به وسيله يك "

افزايش ). در دنياي مدرن با 187:1373(بلومر،"رخ مي دهد» ترتيب به هم پيوسته«همه نقاط 
ها اي از ارزشها در برابر مجموعهميزان تحصيالت افراد، رشد آگاهي و گسترش ارتباطات، انسان
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زنند. به گيرند و افراد بسته به موقعيت خود دست به انتخاب ميجهت زندگي بهتر قرار مي
نشان از هاي آنها با توجه به تفسير و درك آنها از موقعيت اي از مواقع كنشنحوي كه در پاره

ظهور معناهاي جديدي از مفاهيم در ذهن آنهاست. اين معناها رويكرد آنها را در زندگي 
نمايد. تغييريابندگي سريع از كند؛ هرچند كه در ابتدا بسيار ساختارشكن ميمشخص مي

هاي دنياي مدرن است. بدان جهت است كه ساختار سنتي به شدت در معرض تغييرات ويژگي
هاي اجتماعي را گيرد. در برابر اين تغييرات كنشگران واقعيتصادي قرار مياجتماعي و اقت
-دهند و مفاهيم را از نو تعريف ميهاي حال و اكنون مطابقت ميكنند و با ارزشبازتعريف مي

شود و زندگي به هر هاي جوانان امروزي محسوب نميكنند. ديگر سوختن و ساختن از ارزش
هاي كنوني از داليل نگاه اين افراد آسان گرفتن زندگي، بر اساس موقعيتقيمتي ادامه ندارد. از 

  ادامه زندگي است.
شود: شكستن ساختار خانواده، سبك زندگي اين مقوله اصلي، مقوالت فرعي زير را شامل مي

الي به زندگي، توجه به كيفيت رابطه، ناكامي از ازدواج، عدم تمايل به ازدواج، نوين،  نگاه ايده
  نگري به ازدواج.انگاري ازدواج، ابهام در آينده، منفيالتكليفي در رابطه،    پوچب

  گويد:ساله مي 26احسان،
) من مشكلي براي ازدواج رسمي تشابه با ازدواج.(اين هم نوعي ازدواج است"

اي نداريم و به همين شكل ارتباط راضي هستيم. ندارم. اما فعالً هيچ برنامه
عدم . (خواهيم به تن دهيممشكالت خودش را دارد كه نميازدواج رسمي 

هاي رسمي منجر به طالق مي شود. ) امروزه خيلي از ازدواجتمايل به ازدواج
پس چه تفاوتي با اين نوع ارتباط دارد. بنظر من ازدواج يك معامله است. مانند 

  ."معامله در بنگاه ماشين و مسكن
  گويد:ساله مي 27شيرين، 

-) يعني نه خانوادهابهام در آينده. (ي روشني براي اين كار نداردامههيچ برن"

اي در كار است و نه مراسم و آداب آن مثل مراسم خواستگاري و عقد و ازدواج، 
تهيه جهيزيه و غيره. تو اين رابطه دل مهمه اصالً عقل مهم نيست. توي زندگي 

  ).توجه به كيفيت رابطه(".كيفيت فداي كميت هستش
  

  فردگرايي
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طلبي شخصي سوژه استوار است. سوژه، حقوق خود را بر همه چيز مقدم فردگرايي بر منفعت 
  ).1391كند (آزادارمكي و همكارانش ،داند و بر استقالل فردي و آزادي شخصي تأكيد ميمي

گرايي، تجربه نوين، آزادي شود: استقاللاين مقوله (فردگرايي) مقوالت فرعي زير را شامل مي
  در انتخاب، سودمندي رابطه، دم غنيمت شمردن. 

  
  گويد:ساله مي 26احسان، 

تجربه بودن با ام بوده و نه آخرين خواهد بود. ولي اين رابطه نه اولين رابطه "
من ميگم تو اين رابطه سود ويژه . )تجربه نوين( ".ايشون تجربه جدايي است

) اين رابطه جزئي از زندگي منه و من نبايد پشيمون سودمندي رابطه. (كردم
بشم. تو ديدي كسي از زندگي كردن پشيمون بشه؟ به قول فروغ: من به پايان 

-به عاقبت كار فكر نميدگر نيانديشم كه همين دوست داشتن زيباست. پس 

  )دم غنيمت شمردن("كنمكنم و از همين لحظات استفاده مي
  

  گويد:ساله مي32رعنا، 
به هر دوي ما در هر زماني ما به اين دليل اين نوع رابطه را انتخاب كرديم كه  "

) يعني بر اساس اجبار آزادي در انتخاب( .آزادي انتخاب و اختيار مي دهد
عقد و قرارداد با هم نيستيم بلكه از روي عالقه و ميل كامل. هيچ تعهد و 

  "ايم. اجباري هم براي يكديگر ايجاد نكرده
  

  گويد:ساله مي 29، مجيد
ام مواجه سال پيش قصد ازدواج داشتم كه با عدم آمادگي خانواده 5حدود "

- تواند هيچگونه كمكي در رابطه با هزينهشدم. پدرم صراحتاً اعالم كرد كه نمي

ام بنمايد. من هم به خانواده گفتم كه از ازدواج هاي ازدواج و تشكيل زندگي
خانه ام. پس از اتمام درس به صورت جدي مشغول كار شدم. منصرف شده

) هنوز با دانشگاه گرايياستقالل.(كوچكي اجاره كردم و آنجا زندگي كردم
  "ام.ام؛ لذا مدرك نهايي خود را دريافت نكرده تسويه حساب نكرده

  
  تعهدگريزي
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تواند تعهدگريزي ميباشي عدم ايجاد تعهد بلند مدت است. هاي مهم زندگي هميكي از شاخص
اي داشته باشد. يكبار ناكامي در ازدواج ميزان اين تعهدگريزي را در بين اين افراد داليل  عمده

اعتمادي شايد يكي از داليل مهم تعهدگريزي باشد. اعتماد به روابط زياد كرده است. بي
فته است. اين عدم هاي عاطفي كاهش يازناشويي بلند مدت با افزايش نرخ طالق و رشد طالق
شود. پرهيز از تعهد نسبت به روابطي كه تعهد باعث پرهيز از باروري در ميان اين كنشگران مي

كند. و اصل رابطه آسان رنگ ميممكن است طوالني مدت نباشد، تمايل به داشتن فرزند را كم
  كند.زيستي تقويت ميو جدايي آسان را در اين نوع از هم

شود: رابطه آسان و جدايي آسان،      (تعهدگريزي)، مقوالت فرعي زير را شامل مياين مقوله اصلي 
-اعتمادي، پنهانتمايل به فرزندآوري، سست شدن تعهدات ازدواج، بي گريزي، عدممسئوليت

ي روابط، انگاري ازدواج، ابهام در آيندهكاري رابطه،  مزيت رابطه آزاد، بالتكليفي در رابطه، پوچ
  ريزي دقيق، تعهدگريزي.انايي برنامهعدم تو

  
  گويد:ساله مي 34احمدرضا، 
هاي رسمي ) ازدواجپوچ انگاري ازدواج؟ (ازدواج رسمي چه ضرورتي دارد"

ام. ببينيد امروز دست و پاگير و پردردسر است و من يك بار طعم آن را چشيده
نيست بتوان چقدر طالق زياد شده است. ازدواج ريسك بزرگي است كه معلوم 

بيني كرد. توان آينده را پيشاز پيامدها و نتايج آن به راحتي خالص شد. نمي
حتّي مزيت آن هر اتفاقي كه بيفتد تفاوتي با جدايي پس از ازدواج رسمي ندارد. 

اين است كه برخي تعهدات مانند مهريه و دردسرهاي محكمه و قانون و غيره را 
  "هرگز اين رابطه از بين نرود. ) شايدتعهدگريزي( .هم نداريم

  
  گويد:ساله مي 41سيما، 

شرايطي پيش نيامده كه به جدايي فكر كنم و استرسي هم به وجود نيامده. "
قرار گذاشتيم كه اگر در آن شرايط قرار گرفتيم خيلي دوستانه و محترمانه از 

  )رابطه آسان و جدايي آسان(".هم جدا شويم
  

  گويد:ساله مي 32مهشيد 
ولي با اين شرايط فكر ميكنم فعالً كند هر زن و دختري به مادر شدن فكر مي "

). اگر بشويم بايد به صورت عدم تمايل به فرزندآوري( دار شويمنبايد بچه
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قانوني براي او شناسنامه بگيريم كه الزمه اش ازدواج ماست. پارتنر من تمايلي 
  "زنم.حرف نمي اشدار شدن ندارد. من هم فعالً در بارهبه بچه

  
  گويد:ساله مي 27نگار، 

تر خواهد بود. ما با پذيرفتن همه من يك بار طعم شكست را چشيدم اما اين بار حتماً سخت"
مسايل به اين رابطه تن داديم. بنابراين قطع اين رابطه تجربه تلخي خواهد بود. اما بايد با آن 

  ".ي آسان و جدايي آسانرابطهيعني  كنار آمد چون به نظر من ازدواج سفيد يعني همين.
  

  امنيت اقتصادي
شوند كه امكان اشتغال خارج از خانه هاي بسياري ميجوامع صنعتي شهري باعث ايجاد فرصت

كند. تغيير اقتصادي، امكان گسترده دستيابي به الگوهاي بالقوه جايگزين ازدواج را فراهم  مي
هاي بيشتر و ارتباط نزديكتر بين دو جنس در محيطكند. تماس براي هر دو جنس فراهم مي

باشي افراد استقالل آورد. در هماي براي ايجاد روابط جنسي بدون ازدواج فراهم ميكاري زمينه
اي هاي بانكي جداگانهمالي بيشتري نسبت به هم دارند، به طوري كه در بسياري موارد حساب

ي هاي تحت مطالعهر خود اطالع دقيقي ندارند. در زوجهاي پارتندارند و حتّي يك فرد از دارايي
اين تحقيق، تمامي افراد داراي استقالل مالي بودند و اگر هم در مواردي دچار مسائل اقتصادي 

بردند. شراكت مالي در بين اين افراد به وضوح قابل شدند از كمك پارتنر خود بهره ميمي
لحاظ درآمد كم خود در ورود به اين رابطه خود را  مشاهده بود. يعني چه زن و چه مرد حتي به

  بيند.ي امن اقتصادي ميدر حاشيه
خانماني، شراكت مالي، امنيت شود: ترس از بياين مقوله اصلي شامل مقوالت فرعي زير مي

  اقتصادي
  

  گويد:ساله مي 29مجيد، 
دهد. هر مان را ميكنيم و درآمدمان كفاف زندگي دونفرهما هر دو كار مي"

كنيم. چون دخل و خرجمون جدا كاري كه از دستمون بر بياد براي هم مي
-هر هزينه و خريدي كه مي). شراكت مالي( ".نيست نيازي به اين كار نيست

كنم و حواسم هست كه از موجودي ماهانه بيشتر نباشد. كنيم من يادداشت مي
  )شراكت مالي("هاي ما به هم وابسته استتمام هزينه
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  گويد:ساله مي32عنا، ر
كنيم ولي در . در جزئيات دخالتي در كار هم نمياي جداگانه نيستهيچ هزينه"

كنيم. يك حساب مشترك جاري هم داريم كه برخي موارد مهم مشورت مي
  "محل پس انداز هم هست.
  اصالت نيازها (عاطفي، جنسي)

- رواج نيافته بود و در اكثر فرهنگمفهوم عشق رمانتيك تقريباً تا پيش از دوران اخير در غرب 

هاي ديگر وجود نداشت است. تنها در دوران نوين است كه عشق، ازدواج و تمايالت جنسي در 
ها بعد از آن، افراد اساساً شوند. در قرون وسطي و قرنپيوند نزديك با يكديگر در نظر گرفته مي

ي پرورش كودكان براي كار در مزرعه ماندن حق مالكيت يا دارايي در دست خانواده يابراي باقي
كردند. روابط جنسي خارج از خانواده وجود داشت اما احساساتي را كه ما خانوادگي ازدواج مي

دانيم كمتر در اين روابط دخالت داشتند. عشق در بهترين حالت يك در ارتباط با عشق مي
ديد. سازگاري جنسي امري گرناپذير و در بدترين حالت نوعي بيماري تلقي ميضعف اجتناب

شد. عشق رمانتيك نخستين بار به عنوان يكي از اتفاقي بود و به ازدواج ارتباط داده نمي
هاي جنسي فرا زناشويي كه اعضاي طبقه اشراف خود را با آن سرگرم هاي ماجراجوييويژگي

ونه محافل گكردند، در محافل درباري ظاهر گرديد و تا حدود دو قرن پيش كالً به اينمي
  ).32: 1376شد (گيدنز گرديد و به طور مشخص جدا از ازدواج نگاه داشته ميمحدود مي

هاي شخصي در برابر ي روابط درون خانواده به تأكيد بر اهميت خواستهفردي شدن فزاينده
هاي اجتماعي، تبديل به يك نياز سان امور جنسي، در سطح ارزشانجامد. بدينقواعد نهادها مي

شود كه ضروري نيست حتماً در خانواده هدايت و نهادي شود. برساختن ميل شخصي مي
شود. اجتماعي شدن جوانان تحت اين الگوهاي مي  " - خود – "جنسي تبديل به نمودي از 

- هاي گذشته منجر ميجديد فرهنگي به ظهور درجات باالتري از آزادي جنسي نسبت به نسل

-توان تحولي آزادياست، فروپاشي خانواده سنتي، كه آن را مي) معتقد 1389شود. كاستلز( 

سازي امور جنسي و گسترش خشونت روي متعارفبخش دانست، در آن واحد راه را به 
آيد، يعني گسيخته ميهاي مخفي ميل جنسيِ لگامگشايد كه از راهمي خونسردانه در جامعه

  انحراف جنسي. 
گيرند: احساس رضايت از رابطه، توجه به ي زير قرار ميمقوالت فرع در اين مقوله اصلي،

هاي احساسي، ارزشمندي عشق، گريز از نيازهاي جنسي، رضايت جنسي، توجه به گرايش
  جويي.شدن خشونت، هدفمند شدن، لذتتنهايي، نياز به همدلي، كم
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  گويد:ساله مي 29عاطفه، 
اي به تدريج تبديل به رابطه آشناييدر دانشگاه با پارتنر خود آشنا شدم و اين "

) تا اينكه پس از مدتي ايشان پيشنهاد داد كه ارزشمندي عشق.(عاشقانه شد
زندگي مشتركي داشته باشيم كه من هم به داليل زيادي پس از مدتي 

زندگي كه معامله و تجارت تر از ايشان براي من وجود ندارد. پذيرفتم. مناسب
باشد. بايد همديگر را درك كرد و عاشق هم تر نيست كه آدم به دنبال مناسب

) من قصد دارم اين رابطه را به هر شكلي كه شده ارزشمندي عشق( بود.
ها به خاطر همين پيدا كردن گزينه مناسب و حفظ كنم. امروزه خيلي از جوان

يا مناسب تر از ازدواج و زندگي مشترك بازمانده اند. بايد بر اساس عشق و 
  "فكري انتخاب كرد و به آن وفادار ماند.اشتراكات روحي و 

  
  گويد:ساله مي 36پيمان، 

توجه به (".روابط جنسي هم خيلي تأثيرگذارهرابطه احساسي ما خيلي قويه و "
). تا زماني كه اين رابطه واسمون مشكلي ايجاد نكنه. مثالً نيازهاي جنسي

اين آدم اطمينان من خيلي به خيانتي صورت نگيره به اين رابطه ادامه ميديم. 
) رابطه احساس رضايت از رابطه. (دارم. در كنارش خوشم و آرامش دارم

جنسي و عاطفي رو هم داريم. اگه ناخودآگاه چيزي پيش نياد كه باعث سردي 
  "اين رابطه بشه، ادامه ميدم.

  
  گويد:ساله مي 33زهرا، 

ي انتظارات همهايشان انسان شايسته و مهرباني است و يك مرد به تمام معنا. "
-اكنون رابطهكند. اوايل قضيه جنبه آزمايشي داشت ولي بنده را هم برآورده مي

  )هاي احساسيتوجه به گرايش(".اي عاطفي و صميمي با هم داريم
  

  گويد:ساله مي 30فاطمه، 
) ميدونين ارتباط گريز از تنهايي.(تنهايي باعث شد كه وارد اين رابطه بشم"

آدم آرامش ميده و من آدمي هستم كه از لحاظ احساسي و با جنس مخالف به 
  "عاطفي ارتباط برقرار ميكنم. پول و قيافه واسم زياد مهم نيست.
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  ي مدل نظريارائه

اند، باشي را به عنوان يك الگوي همزيستي انتخاب كردهدرصد از كساني كه هم 60بالغ بر 
اند. اين تجربه عشق و يا ازدواج را داشتهافرادي هستند كه تجربه يكبار شكست و ناكامي در 

نوع نگاه افراد به زندگي را دچار تغيير كرده به طوري كه اهميت به فرد و فردگرايي و نگاه به 
اعتماد در آنها كاهش يافته است. اين افراد پس از جدايي خود را در آنان تقويت شده و ميزان 

ي زنان حاضر به بازگشت به خانواده و زندگي با به زندگي مجرّدي روي آورده، به طوري كه حتّ
هاي مهم زندگي اين افراد شده است. گرايي يكي از ويژگياند. استقاللوالدين خود نشده

گسست از خانواده، دوري از وابستگان و زندگي در تنهايي، تأمين نيازهاي اوليه از قبيل مسكن 
از يك سوي و عدم تمايل به ازدواج از  و خورد و خوراك و پوشاك، پيدا كردن شغل مناسب

باشي را در آنها تقويت كرده؛ پس در جهت رفع نيازهاي عاطفي، روحي، سوي ديگر، انديشه هم
اند؛ با علم به اينكه زيستي دست زدهرواني، جنسي و اقتصادي به انتخاب اين نوع از الگوي هم

اجتماعي، اوامر ديني، قوانين اجتماعي  هايهايي با عرف و سنتاين انتخاب آنها را دچار چالش
و حتي خانواده خواهد كرد. آنها باهم بودن دو جنس مخالف و رفع نيازهاي همديگر را تنها در 

اي هستند كه كنند. آنها به دنبال رابطهقالب ازدواج و دستورات شرع و قانون خالصه  نمي
اي كه در صورت عدم تمايل به ادامه طهبيشتر از هر چيزي حس آزادي را به آنها القاء كند. راب

ي آن سرباز زد و دچار فشارهاي رواني و اقتصادي ناشي از جدايي نشد. بتوان به راحتي از ادامه
اي كه مشابه ازدواج باشد و در عين حال ازدواج نباشد. هرچند كه نگاه دم غنيمت رابطه

ه معناي ولنگاري اخالقي نيست. اين شمردن داراي اهميت است اما به نظر اين كنشگران، اين ب
رابطه در عين نداشتن هيچ گونه قرارداد رسمي، داراي يك سري از قراردادهاي اخالقي نانوشته 

باشد. اگرچه حركت بر خالف و تعهد به همديگر تا زماني كه در اين رابطه هستند را دارا مي
زيستي در كند؛ اما اين الگوي هممينظمي عرف جامعه به نظر برخي از افراد جامعه را دچار بي

مند است.  نظمي و عدم تعهدات و چالش با عرف و قوانين اجتماعي، در درون خود نظامعين بي
از نظر اين كنشگران، ازدواج در عصر حاضر تبديل به يك عمل پر از ريسك شده است به 

هاي جدايي هزينه طوري كه حتي ميزان تعهدات اخالقي افراد متأهل نسبت به هم كم و
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تواند از طول مدت ازدواجِ اي از اوقات دوام اين رابطه ميافزايش يافته است، به نظر آنها در پاره
ي ها در بسياري از موارد با داشتن عالقه شديد و ميل به ادامهباشافراد متأهل بيشتر باشد. هم

تند و حتّي درباره آن نيز زياد اين رابطه، در امر ازدواج رسمي و ثبت قانوني آن دچار شك هس
اند كه فعالً قصد ثبت كنند و گاهي تنها يكبار مسأله را براي هم روشن كردهباهم صحبت نمي

آن را ندارند حتي با علم به اين موضوع كه اين روابط با قوانين رسمي كشور داراي تعارض است 
هاي شد. عدم وجود حمايتو براي بسياري از امور اداري و رسمي دچار معضالتي خواهند 

زيستي عمالً از بين برود. قانوني از اين روابط باعث شده كه فكر فرزندآوري در اين الگوي هم
چون عدم وجود تعهدات رسمي در اين رابطه قابليت حمايت از فرزندان حاصل از اين رابطه را 

برخي موارد عدم  در - زيستي نخواهد داشت. اما در نهايت، به دليل شرايط خاص نوع هم
اين افراد توجه به نيازهاي فردي را خواست و اولويت  - از جانب خانواده و جامعه  حمايت

اند و با خوانشي نو از اين مفهوم زندگي خود قرار داده و دست به باز تعريف مفهوم ازدواج زده
اند. اين مفهوم تر براي زندگي با شرايط و موقعيت فعلي خود ساختهدنيا را محلي قابل تحمل

محصول شرايط جديد است. شرايطي كه جامعه در به وجود آوردن آن نقش مهمي داشته است. 
آمار باالي طالق، زندگي تجرّدي، باال رفتن سن ازدواج، پايين بودن امنيت اقتصادي در جامعه، 

ن تورم، تغيير نوع نگرش افراد با افزايش ميزان تحصيالت، شكاف نسلي، رشد سريع جها
ارتباطات و.... همگي در جهت ساختن مفاهيم جديد و معنا دادن به زندگي، براي كنشگرانِ 

  عصر خود نقش بسزايي داشته است. 
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 مدل پارادايمي علل رشد هم باشي

  
  
  
  
  

    
                                    

                                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شرايط علّي

  ناكامي در ازدواج *

ريسك پذيري  *
  ازدواج

  گسست از خانواده *

تعهدات پرتكلف   *
  ازدواج

  رشد فردگرايي *

اصالت نيازهاي  *
  جنسي و عاطفي

 گريزيسنت *

 

زمينه

 شهر تهران

ها)بالين(هم  

پدیده

 

خوانشی نو از مفهوم 
 ازدواج

شرايط مداخله گر

  خانمانيترس از بي  *

  جویی لذت  *

 

 راهبردها

  

رشد  *
  همباشي

رشد  *
هاي سبك

  نوين زندگي

  

 

 پيامدها

شكستن  *
 ساختارهاي سنتي

  خانواده

  عدم تمايل به ازدواج  *

تمايل به  * عدم
  فرزندآوري

  هنجارشكني* 

  باال رفتن سن ازدواج *

  *تعارض با قانون

  * امنیت اقتصادی

شدن * برآورده
نیازهای جنسی و 

 عاطفی
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  گيرينتيجه 

جامعه ايران با رويكردي تفسيرگرايانه انجام در  "باشيهم"نگاه اين پژوهش به پديده نوظهور 
(برگر و "واقعيت ساخته و پرداختة جامعه است"گرفت. رويكردي كه معتقد است، 

براي  "كنش متقابل "). رويكرد تفسيرگرايانه جورج هربرت ميد در نظريه7:1375لوكمان،
- پيوند مي» روهيزندگي گ«را به » رفتار فردي«اي متمايز به شيوه "تبيين كنش اجتماعي 

- جامعه انساني آنچنان كه آن را مي"كند: طور مطرح مي). ميد اين172:1373(بلومر، "دهد

ترين سيماهاي ها و خودها وجود داشته باشد، زيرا همه اختصاصيتواند بدون ذهنشناسيم نمي
 "ردگيها به وسيله اعضاي فرديش را پيش فرض    ميها و خودجامعه انساني، داشتن ذهن

  ).173(همان:
زيستي پژوهش حاضر به دليل شناخت معناي ذهني كنشگران براي انتخاب الگوي جديد از هم

ي اجتماعي افراد شده و مسير خود داراي اهميت است. الگويي كه به تازگي وارد حيات زيسته
وسعه، جامعه ايران، مانند بسياري از كشورهاي در حال ت"كند. را در نظام حياتي دنبال مي

هاي اي در حال گذار از وضعيتي سنتي به مدرن است. اين وضعيت، خصوصيات و ويژگيجامعه
هاي پيشين زندگي مواجه و از خود را دارد. در اين دوره، جامعه از طرفي با ترديدهايي در روش
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). اين 284: 1387(معيدفر "طرف ديگر هنوز به الگوي نوين و جايگزيني دست نيافته است
مستلزم نوعي تغيير نگرشي، ارزشي و هنجاري نيز هست. نهاد ازدواج و خانواده نيز از اين  دوران

باشي از همين خاستگاه ي نوظهور همبينيم، پديدهقاعده مستثني نخواهد بود. چنانچه مي
گيرد. آمار باالي طالق، زندگي تجرّدي، باال رفتن سن ازدواج، پايين بودن امنيت سرچشمه مي

در جامعه، تورم، اشتغال زنان، تغيير نوع نگرش افراد با افزايش ميزان تحصيالت،  اقتصادي
شكاف نسلي، رشد سريع جهان ارتباطات و ... كه از مشخصات جامعه ايران است بر روي بينش 

ها، رنگ شدن جايگاه سنتو آگاهي افراد تأثير گذاشته به طوري كه با رشد فردگرايي و كم
ي در حال گذار بوجود آمده كه، هاي اجتماعيِ جامعهيم جديد از واقعيتزمينه برساخت مفاه

زنند تا هاي خود دست به انتخاب ميدر آن كنشگران اجتماعي بر حسب شرايط و موقعيت
  بهترين تفسير را از زندگي براي خود معنا كنند.

 "ز مفهوم ازدواجخوانشي نو ا"ي اين است كه، كنشگران با دهندهنتايج حاصل از پژوهش نشان
وجود آمدن اين خوانش جديد از اند. از شرايط بهزيستي دست زدهبه انتخاب الگويي نوين از هم

ريسك پذيري "،"ناكامي در ازدواج "هاي زير اشاره كرد: توان به مؤلفهمفهوم ازدواج مي
الت نيازهاي اص"،"رشد فردگرايي"، "تعهدات پرتكلّف ازدواج "،"گسست از خانواده "،"ازدواج

هاي نوين سبك"توان به رشد . همچنين از پيامدهاي آن مي"گريزيسنت"،"جنسي و عاطفي
باشي در كشورهاي غربي به طور رسمي و قانوني به عنوان اشاره كرد. هم "باشيهم"و  "زندگي

از  زيستي پذيرفته شده است؛ اما در كشور ما به داليل فرهنگي، ديني و اجتماعيالگويي از هم
ي اين عدم پذيرش از مقبوليت عام برخوردار نيست و كتمان اين نوع زندگي خود نشان دهنده

زيستي در كالنشهر تهران با رسد پيدايش اين الگوي همسوي كل جامعه است. اما به نظر مي
  توجه به گسترش عقالنيت مدرن و نقدهاي فراوان به سنت غير قابل انكار است.

شد و فرد رود مدرنيته، ازدواج و تشكيل خانواده يك امر گروهي محسوب ميدر ايران قبل از و
اي نداشت. اما با پيدايش عصر مدرن و تغييرات صنعتي و رشد فردگرايي به تنهايي از خود اراده

ي سنّت و اجتماع و بالطبع نهاد ازدواج و خانواده به وجود آمد. تغييرات زيادي نيز در حوزه
مقدس و جمعي بود در طي زمان تبديل به يك امر فردي شد. احساسات و  ازدواج كه يك امر

هاي روابط عاطفي، مهم و تقيدهاي دخالت خانواده در امر ازدواج برداشته شد. در اين بين ارزش
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هاي قديمي شد. گاهاً اين پيامدها ممكن است مطلوب باشد و گاهي جديدي جايگزين ارزش
هستيم، افزايش سن ازدواج و افزايش تجرّدگرايي در ميان افراد  نيز نامطلوب. چون آنچه شاهد

جامعه است. از سويي ديگر افزايش فاصله ميان بلوغ جنسي و بلوغ اقتصادي افراد براي تشكيل 
خانواده، باعث گسترش روابط جنسي افراد پيش از ازدواج گرديد. سابق بر اين، رفع نياز جنسي 

پذيرفت ولي اكنون اين وظيفه از دوش نهاد ازدواج برداشته شده تنها از طريق ازدواج صورت مي
  است.

همچنين با افزايش ميزان طالق در جامعه شاهد آن هستيم كه ميزان اعتماد در بين افراد به 
هاي هاي روحي داراي خسارتشدت كاهش يافته است. طالق در كشور ما عالوه بر خسارت

اي از دارايي است كه فردي در اثر طالق بخش عمده باشد. يعني ممكنمادي زيادي نيز مي
پذيري ازدواج را نيز باال برده هاي باالي طالق ميزان ريسكمادي خود را از دست بدهد. هزينه

  است و در نتيجه با كاهش ازدواج رو به رو خواهيم بود.
عيت افراد عصر زيستي است كه با توجه به شرايط و موقباشي يك الگوي همي نوظهور همپديده

حاضر ظهور و بروز و معنا پيدا كرده است. اين الگو بر اساس تفسير فرد كنشگر از موقعيت 
زيستي يعني خانواده هاي الگوي غالب همشود. هرچند كه اين الگو ويژگيخويش انتخاب مي

مي ثبت سنّتي را ندارد، اما داراي يك نظم دروني است. اگر در اين الگو قراردادي به صورت رس
اي از مواقع باشد. حتي در پارهشود ولي تعهدي بين طرفين به صورت شفاهي موجود مينمي

شود. هاي متأهل رعايت ميشاهد بوديم كه اصول اخالقي در اين روابط بيشتر از    زوج
ي نمود؛ و تا وقتهمچنين روابط ناب عاطفي از داليلي بود كه اين افراد را نسبت به هم وفادار مي

  اين رابطه و احساس وجود دارد، اين رابطه نيز زنده و پوياست.
هاي اجتماعي دنياي هاي جديد از واقعيتاي كه در حال تجربه كردن اَشكال و صورتجامعه

ي مدرن است، نيازمند آن است كه مسئوالن فرهنگي و اجتماعي جامعه با شناخت اين پديده
  ه تدبير و چاره انديشي نمايند. نوظهور در جهت استحكام و قوام خانواد

ي شناخت آن، درك باليني، كمبود تحقيقات علمي دربارهي همبا توجه به نوظهور بودن پديده
درستي از چگونگي اين پديده و چرايي رشد آن و همچنين پيامدهاي آن در جامعه و افراد 

- حقّقان و انديشمندان حوزهگردد، مسئوالن اين امر با كمك منخواهد داد. بنابراين پيشنهاد مي
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ي گذاري كافي، در جهت شناخت علمي و صحيح اين پديدهي علوم اجتماعي و با  سرمايه
-باليني مينوظهور، به شناخت هرچه بهتر آن ياري رسانند. متاسفانه زناني كه وارد رابطه هم

ويژه افراد و بهشوند. آموزش هاي بيشتري را به لحاظ روحي و رواني متحمل ميگردند آسيب
باشي و سوء زنان و قشر جوان جامعه بايد در اولويت قرار بگيرد. واضح است كه با گسترش هم

هاي اخالقي در جامعه هنجاريهاي بروز نابهي افرادي سودجو از اين فرصت، زمينهاستفاده
واده (ايجاد گيري خانهاي ازدواج و خانواده، كاهش موانع شكلفراهم خواهد شد. تقويت بنيان

داشتن خانواده از نهادهاي سياسي و دولتي)، اشتغال و امنيت شغلي افراد جامعه و دور نگه
اسالمي خانواده و تاكيد بر اهميت آن با توجه به افزايش  - هاي فرهنگ ايرانيتقويت زمينه

خواهد هاي اعتالي نهاد خانواده را در بر ي فرهنگ غربي،  زمينهارتباطات جهاني و اشاعه
  داشت.
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