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Abstract
Introduction: In recent decades, marriage and family formation have become part of
the values and behavior patterns of social life. Our society has also undergone farreaching changes in this field, which include the emergence of the phenomenon of
cohabitation in the metropolis of Tehran. This way of life includes these dimensions:
Coexistence of two genders under one roof, indefinitely, Absence of contracts and
official and legal registration. Since the phenomenon of coexistence, like other social
phenomena, can accept the conflict between tradition and modernity, in this study,
the phenomenon of cohabitation is also considered from this point of view. And the
approaches of two reference groups of clergymen and university professors as
representatives of two traditional and modern attitudes to the phenomenon of
cohabitation were used and analyzed.
Methods: This research aims to study the phenomenon of cohabitation from the
perspective of spiritual and sociological experts. This was done through thematic
methods and in-depth interviews with seven clergy and seven sociologists. The
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purposive sampling method was used to select the samples. The necessary
information and data for this study were collected through free and in-depth
interviews. In addition, the data were coded using MAXQDA software.
Finding: The findings show that the Clergymans consider the factors influencing the
growth of cohabitation phenomenon to be: religious factors (lack of religious
knowledge, not using the knowledge of clerics, unconventionality of temporary
marriage, desanctification of religion and destruction of spirituality), cultural factors
(imitating from the West, distortion of traditions and girls' custom and norm
breaking), social factors (accepting the growth of coexistence and the influence of the
media), economic factors (calculating and inappropriate employment conditions),
political factors (decrease in pragmatism and not imposing punishment laws) and
individual factors (elimination of sexual desires).
According to sociologists, the factors influencing the growth of cohabitation
phenomenon are: social factors (individualism, growth of rationality, growth of
modernity, social necessity and growth of negative family function), cultural factors
(anonymity, lack of education, formation of emotional fluid relationship, acceptance
of girl-boy friendship) , breaking tradition and attraction of cohabitation), economic
factors (consumerism, economic instability and increasing living costs), individual
factors (satisfaction with cohabitation life, fear of divorce and different personality
traits).
Conclusion: Iranian society is still stagnating in the transition from tradition to
modernity. and the challenge between tradition and modernity plagues its society.
The impact of modernity and the reduction of the influence of traditions are among
the factors that have led to the formation of a cohesive lifestyle in society. Thus, it
can be said that the confrontation between tradition and modernity has led to the
formation of different attitudes and the acceptance or rejection of this lifestyle.
Considering the state of society and the influence of modernity, it is necessary that
the institution of the family be changed in a way that is acceptable to the new
generation.
Keywords: Cohabitation, Family, Sociologist, Spirituality, Modernity, Tradition.
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چکیده



ازدواج و تشکیل خانواده یکی از ارزشها و الگوهای رفتاری زندگی اجتماعی است که در دهههای
اخیر ،دگرگونی بسیاری یافته است .جامعۀ ما نیز در این زمینه تحوالت گستردهای تجربه کرده است که
از جملۀ آنها میتوان به شکلگیری پدیدۀ همباشی در کالنشهر تهران اشاره کرد .این پژوهش در پی
مطالعۀ پدیدۀ همباشی از منظر صاحبنظران روحانی و جامعهشناس ،و با روش تماتیک و مصاحبۀ
عمیق با هفت روحانی و هفت جامعه شناس انجام شد .با توجه به مضامین اصلی و فرعی
استخراجشده از مصاحبهها ،از نظر روحانیون عوامل تأثیرگذار بر رشد پدیدۀ همباشی عبارتاند از:
عوامل دینی (نداشتن دانش دینی ،استفادهنکردن از دانش روحانیون ،نامتعارفبودن ازدواج موقت،
تقدس زدایی از دین و تخریب معنویت) ،عوامل فرهنگی (الگوپذیری از غرب ،کژکارکردشدن سنتها
و عرف و هنجارشکنی دختران) ،عوامل اجتماعی (پذیرش رشد همباشی و تأثیر رسانهها) ،عوامل
اقتصادی (حسابگرانه عملکردن و شرایط نامناسب اشتغال) ،عوامل سیاسی (کاهش عملگرایی و
وضعنکردن قانون تنبیه) و عوامل فردی (رفع تمایالت جنسی) .از نظر جامعهشناسان نیز عوامل
تأثیرگذار بر رشد پدیدۀ همباشی عبارتاند از :عوامل اجتماعی (فردگرایی ،رشد عقالنیت ،رشد
مدرنیته ،ضرورت اجتماعی و رشد کارکرد منفی خانواده) ،عوامل فرهنگی (گمنامی ،آموزشندادن،
شکلگیری رابطۀ سیال عاطفی ،پذیرش دوستی دختر و پسر ،سنتشکنی و جاذبۀ همباشی) ،عوامل
اقتصادی (مصرفگرایی ،بیثباتی اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی) ،عوامل فردی (رضایت از
زندگی همباشی ،ترس از طالق و ویژگیهای شخصیتی متفاوت) .جامعۀ ایرانی کماکان در گذار از
سنت به مدرنیته متوقف شده و چالش بین سنت و مدرنیته گریبانگیر جامعۀ ایرانی است .تأثیرات
مدرنیته و کاهش نفوذ سنتها از جمله عواملی است که شکلگیری سبک زندگی همباشی را در
جامعه بهدنبال داشته است؛ بنابراین میتوان گفت تقابل بین سنت و مدرنیته موجب شکلگیری
نگرشهای مختلف ،و پذیرش و رد این سبک زندگی شده است.
واژههایکلیدی:جامعهشناس ،خانواده ،روحانی ،سنت ،مدرنیته ،همباشی .
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مقدمهوبیانمسئله
در سدۀ اخیر شاهد تحول عظیمی در عرصۀ بینشها ،ارزشها و رفتارها در خانواده هستیم.
الگوی روابط زنان و مردان در بیشتر کشورهای دنیا تغییرات گستردهای کرده و همچنان در حال
تغییر است ،جوانان اکنون بیش از گذشته شیوهای از زندگی را دنبال میکنند که در آن
قیدوبندهای سنتی کمتر باشد .آنها دوست دارند دست به انتخاب بزنند و سبکهای زندگی
مدرن را تجربه کنند؛ بنابراین به موازات تغییر اهمیت تشکیل خانواده و ازدواج ،شیوۀ جدیدی از
زندگی مشترک بین زن و مرد پدیدار میشود که از آن به همباشی ،ازدواج سفید یا همخانگی
یاد میشود .این شیوۀ زندگی مشتمل بر ابعاد زیر است:
 زندگی مشترک دو جنس زیر یک سقف؛ زندگی مشترک برای مدتی غیرمعین و نامشخص؛ نبود عقد و ثبت رسمی و قانونی.بسیاری از پژوهشهای انجامشده نیز بر تغییر و تنوع شکلهای ازدواج و الگوهای نوین روابط
زندگی مشترک تأکید داشتهاند .عالوهبراین ،گزارشهای متعددی از روند روبهکاهش نرخ ازدواج
و افزایش سن ازدواج در بیشتر کشورهای صنعتی وجود دارد (اسموک و همکاران2013 ،؛ پاینه،
)2011؛ برای مثال ،میانگین سن ازدواج در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد ،دانمارک ،نروژ و
فنالند) که در سال  1975حدود  25سال بود ،در سال  2000به حدود  28تا  30سال افزایش
یافت .در سوئد حدود  28درصد خانوادهها با ازدواج رسمی در کنار یکدیگر زندگی میکنند و
حدود  55درصد زندگی مشترک بدون ازدواج دارند (تنهایی و شکربیگی.)2008 ،
بستر خانوادۀ ایرانی نیز در جریان نوسازی فرهنگی و اجتماعی سیاسی کشور و نفوذ
مدرنیته ،تغییرات اساسی یافته است .عدهای بر این باورند که خانوادۀ ایرانی در معرض تغییرات
فرهنگی و بهعبارتی گذار از دوران سنتی به دوران مدرن است .نشانههای کاهش سرمایۀ
اجتماعی در خانوادههای ایرانی که آنها را تهدید میکند ،عبارتاند از :افزایش طالق ،افزایش
درصد زنان سرپرست خانوار ،انتخاب همسر بیشتر توسط خود افراد تا خانوادههایشان ،تفاوت
نسلها در عالئق و انتظارات ،تغییر در نحوۀ گذراندن اوقات فراغت از شیوههای سنتی به شیوۀ
مدرن ،افزایش میزان استفاده از وسایل الکترونیکی مانند اینترنت و تلویزیون ،کمتر وقتگذاشتن
برای اعضای خانواده ،کاهش فضای صمیمیت و درنهایت کاهش اعتماد بین اعضای خانواده
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(آزاد ارمکی .)108 :1386 ،این تحوالت با توجه به فرهنگ سنتی و دینی جامعۀ ما میتواند
برای افراد جامعه آسیبزا باشد و بر استحکام نهاد خانواده تأثیر منفی داشته باشد.
عالوه بر تغییرات ذکرشده ،براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از سال  1390به بعد،
آمار ازدواج در کشور منفی شده است و هرسال در مقایسه با سال گذشته ،از تعداد افرادی که
ازدواج میکنند کم میشود (ارحامی و مرتجی .)1395 ،آمار ثبتی ازدواج و طالق نشان میدهد
آمار عمومی ازدواج از  10/9در سال  1391به  8/8در سال  1395کاهش یافته است .نسبت
طالق به هر یکصد ازدواج نیز در همین سالها از  18/1به  25/7درصد افزایش یافته است.
میانگین سن همسران در اولین ازدواج در سال  1391برای مردان و زنان بهترتیب  27/3و 22/9
سال بوده که در سال  1395به  27/4برای مردان و  22/9سال برای زنان رسیده است (کاظمی
اصل .)1397 ،همچنین در سال  ،1384نرخ بیکاری جوانان  20/5درصد بوده و در سال 1394
به رقم  23/3درصد رسیده است (درگاه ملی آمار.)1394 ،
این عوامل و شرایط ،بسترساز الگوهای روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و
شکلگیری پدیدۀ همباشی در جامعه است .با توجه به تازگی و پیچیدگی موضوع و
حساسیتهای موجود در کشور ،در این زمینه آمار رسمی و قابلاتکایی در دسترس نیست ،اما
از دیدگاه نظری و با مطالعۀ اکتشافی حول موضوع ،میتوان گفت این سبک زندگی در بین
اعضای جامعه بهویژه جوانان قابلمشاهده است.
همان طور که ذکر شد ،جامعۀ ایرانی کماکان در گذار از سنت به مدرنیته متوقف شده و
چالش بین سنت و مدرنیته گریبانگیر جامعۀ ایرانی است .این موضوع بر تمام ابعاد زندگی
ایرانیان تأثیر گذاشته است .بدینترتیب پدیدۀ همباشی نیز مانند پدیدههای دیگر اجتماعی
میتواند از تعارض سنت و مدرنیته در ایران تأثیر بپذیرد .از اینرو در تحقیق حاضر پدیدۀ
همباشی نیز از این منظر مورد توجه واقع شده است و رویکردهای دو گروه مرجع روحانیون و
استادان دانشگاه ،1بهمثابۀ نمایندگان دو نگرش سنتی و مدرن ،درخصوص پدیدۀ همباشی،
و بررسی شد .در تحقیق حاضر ،پدیدۀ همباشی را از منظر جامعهشناسان و از نگاه روحانیون،
مطالعه و واکاوی میکنیم .پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که علل پیدایش پدیدۀ
همباشی چیست.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
 .1در میان استادان ،دانشگاه استادان رشتۀ جامعهشناسی بهدلیل اشراف بیشترشان به موضوع انتخاب شدند.
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تأمالتنظریومفهومی 
با ظهور مدرنیته ،ساخت نظام اجتماعی ،و فرهنگ و سازمان اجتماعی آن ،برای افرادی که
هریک موقعیتهای خاصی در نظام اجتماعی دارند ،مسائلی از نظر همسازی با شرایط اجتماعی
بهوجود میآورد .همانطور که کوهن میگوید ،هنگامی که برای برخی از این افراد وسایل
همسازی با محیط براساس معیارهای پذیرفتهشدۀ اجتماعی کافی نباشد ،این افراد به نفی
جنبههایی از فرهنگ جامعه می پردازند که مشکالت همسازی با محیط را برای آنان فراهم
کردهاند و سبکهای نویی که زندگی را برایشان آسانتر میسازد ،جایگزین این جنبههای
نفیشدۀ فرهنگ جامعه میشوند (کوهن)1982 ،
شکلگیری پدیدۀ همباشی نشانۀ وضعیت آنومیک جامعه است که طی آن ،افراد با
ارزشهای متضاد (سنتی و مدرن) رودرروی یکدیگر قرار میگیرند .جوانان از یکسو با
هنجارهای سنتی-مذهبی ،اجتماعی و خانوادگی خود روبهرو هستند و از سوی دیگر ،با
تجربههای متفاوت روزانه ،نیازهای جنسی و عاطفی ،دوران جوانی و ارزشها و نگرشهای
مدرن که آنها را بهسمت چنین روابطی میکشاند ،مواجه هستند .درنتیجه بهنوعی شاهد
ناسازگاری بین ارزشهای سنتی و مدرن هستیم که این ناسازگاریها زمینۀ انحراف از
ارزشهای سنتی مورد توافق جامعه و رشد پدیدۀ همباشی را فراهم ساخته است.
شرایط خاص کالنشهرها زمینه را برای گسترش پدیدۀ اجتماعی فراهم میکند ،مانند
بیتوجهی مدنی ،گمنامی ،عقالنیت ،فردگرایی و بیتوجهی به وجدان جمعی .همانطور که
زیمل میگوید ،در کالنشهرها آدمی کامالً بهلحاظ درونی به اتمهای بیشماری تجزیه میشود و
به حالت روانی تصورناپذیری میرسد .زیمل تعلقنداشتن فرد و آزادی از قیدوبند روابط سنتی
را عاملی برای ازخودبیگانگی انسان در شهرها میداند (زیمل .)1372 ،گافمن مفهوم بیتوجهی
مدنی را مطرح میکند (ریتزر )2008 ،که در زندگی ما دارای اهمیت اساسی است .بیاعتنایی
افراد ساکن در کالنشهر به زندگی اطرافیان سبب شکلگیری سبکهای متفاوت زندگی و
ارتباط کمتر بین افراد میشود.
مارشال برمن معتقد است که مدرنبودن بهمعنای تعلقداشتن به محیطی است که ماجرا،
قدرت ،شادی ،رشد و دگرگونی خود و جهان را به ما وعده میدهد و درعینحال ما را با تهدید
نابودی و تخریب همۀ آنچه داریم ،همۀ آنچه میدانیم و همۀ آنچه هستیم ،روبهرو میسازد
(مارشال .)41 :1379 ،گیدنز نیز معتقد است که ارزشها و باورها سختترین و استوارترین

تحلیل جامعهشناختی پدیدة همباشی از منظر روحانیون 711 ...

اعتقادات هستند که بر اثر مدرنیته در حال متحولشدن هستند و تنها در عصر مدرنیته،
تجدیدنظر در عرف ،در همۀ جنبههای زندگی انسان صورت میگیرد (گیدنز .)1 :1379 ،باومن
نیز اصطالح مدرنیتۀ سیال را برای توصیف جهان بهعنوان شکل در حال تغییر دائمی بهکار برده
است (باومن .)1384 ،با توجه به نظریههای گیدنز ،باومن و مارشال درمورد مدرنیته ،میتوان
گفت شکل گیری پدیدۀ همباشی تحت شرایطی است که افراد همباش مرزهای زندگی سنتی را
درمینوردند و در عرف تجدیدنظر میکنند و بهجای تشکیل زندگی که دوام و پایداری از
خصوصیات آن است ،دنبالهرو شکلی از زندگی هستند که سیالیت و عدم قطعیت از ویژگیهای
آن است.
تمایالت جنسی و عشق در جوامع مدرن جایگاه ویژهای در زندگی انسانها دارد .از نگاه
فوکو در جوامع مدرن نیازهای جنسی سرکوب نشده است ،بلکه در هیچ دورهای تا این اندازه به
مسائل جنسی توجه نشان داده نشده و دربارۀ آن سخن گفته نشده است ،در این دوره شاهد
فوران شدید مسائل جنسی نامتعارف بودهایم (فوکو .)1980 ،از نظر باومن نیز در جامعۀ سیال
مدرن ،افراد به جای پیوندهای ناگسستنی و همیشگی خواهان پیوندهای سست و بیقیدوبند
هستند؛ به این معنا که در جامعۀ مدرن زنان و مردان بهشدت محتاج به ایجاد رابطهاند ،اما از آن
هراس دارند که این ارتباط برای همیشه باقی بماند (باومن .)4 :2000 ،این نوع نگاه به رابطه با
جنس مقابل با زندگی همباشی همخوانی دارد؛ یعنی رفتن بهسمت رابطهای که دوام آن مشخص
نیست و هدفش برطرفکردن موقت نیاز جنسی طرفین است.
زیمل درمورد الزمۀ عقالنیت برای زندگی در کالنشهر میگوید انسان با مغز خود واکنش
نشان میدهد نه با قلب خود (زیمل .)1372 ،وبر نیز از عقالنیت عملی بحث میکند ،انسانهایی
که پیرو عقالنیت عملیاند ،واقعیتهای موجود را میپذیرند و صرفاً مصلحتآمیزترین راه
برخورد با مشکالت پیشاروی را مدنظر قرار میدهند؛ به این معنا که افراد فردگرا در کالنشهر
طبیعتاً به شکل عقالنی عمل میکنند و برنامههای خود را براساس عقالنیت پیگیری میکنند.
گسترش مدرنیته در جامعۀ در حال گذار ما بیشتر بر ارزشها و باورهای نسل جوان
تأثیرگذار است .با توجه به نظریههای اینگلهارت ،شفر ،گیدنز و مانهایم میتوان گفت ما با نسلی
مواجه هستیم که بهدنبال حفظ ارزشها و باورهای سنتی نیستند و بهراحتی ارزشهای جدید و
مغایر با ارزشهای سنتی را متأثر از تغییرات بهوجودآمده در جامعه بازتولید میکنند.
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بازاندیشی ،خصوصیت بارز جوامع مدرن است .بازاندیشی این امکان را فراهم کرده است
که کنشگری در همباشها بیشتر شود و آنان فقط بهعنوان یک عامل منفعل در ساختار جامعه
قرار نگیرند ،بلکه با کنشگری خود تغییراتی در ساختار نهاد خانواده ایجاد کنند .از نظر گیدنز،
حیات اجتماعی نه مجموعهای از کنشهای فردی و نه مجموعهای از ساختارهای اجتماعی
است .افراد (عامالن) سازندۀ جامعه (ساختار) هستند ،اما جامعه آنها را نیز محدود میکند.
انسانها بهمثابۀ عامالنی اجتماعی ،قدرت و توان بازاندیشی دارند (گیدنز.)2000 ،
همباشها بهعنوان عامالن تغییرات اجتماعی در جامعه ،ضرورت نهاد خانواده را نیز بازبینی
میکنند .بهعقیدۀ مرتن ،همۀ ساختارها و رسوم ،افکار و باورها و نظایر آن ،کارکرد مثبتی ندارند؛
بنابراین میتوان گفت شکلگیری سبکی از زندگی که با تشکیل خانواده به شیوۀ سنتی ناسازگار
است ،در پاسخ به این امر است که نهاد رسمی نمیتواند بهخوبی کارکردهایش را مطابق شرایط
افراد جامعه انجام دهد.
جهت گیری ارزشی مدرن بیشتر از هر چیز سنت و دین را تحلیل میبرد .برگر و الکمن نیز
معتقدند دین ،نظم اجتماعی را مشروع میکند و اعتبار مفاهیم دینی جهان را با یک رشته
فرایندهای خاصی که به تعبیر برگر «ساختار موجهنمایی» است ،تحکیم میبخشد .دورکیم نیز بر
نقش مثبت و تأثیرگذار دین در جامعه تأکید دارد و عقیده دارد مناسک دینی ،مانع رشد
فردگرایی خودخواهانه و آنومی در جامعه میشوند .با توجه به رشد فردگرایی خودخواهانه در
جامعه و شکلگیری وضعیت آنومیک میتوان گفت رفتارکردن براساس ارزشهای دینی در
جامعه کمرنگتر شده و این تقدسزدایی از دین در بین همباشها بیشتر است؛ زیرا همباشها
به باورها و ارزشهایی پایبندند که مخالف ارزشهای دینی و سنتی است.

روششناسی تحقیق 

برای انجام این تحقیق ،از روش تحلیل تماتیک استفاده شد .تحلیل مضمون ،فراگردی بازگشتی
است (براون و کالرک .)7 :2006 ،در این روش ،تا زمان دستیابی به اشباع نظری ،از
مشارکتکنندگان سؤال پرسیده میشود .اشباع دادهها زمانی رخ میدهد که مقولهها بسط یافته و
در حین جمعآوری داده هیچ اطالعات جدیدی بهدست نیاید (کین ،کولی .)513 :2006 ،نمونۀ
آماری پژوهش شامل هفت جامعهشناس و هفت روحانی است که با آنها مصاحبههای عمیقی
انجام شد .با توجه به اینکه در مصاحبههای انجامگرفته ،به تکرار پاسخها دست یافتیم و ادامۀ
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مصاحبه موجب دسترسی به اطالعات جدیدی نشد ،به مصاحبه پایان دادیم .همچنین برای
انتخاب نمونهها ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .نمونهگیری هدفمند یکی از
روشهای شایع نمونهگیری است که گروههای شرکتکننده براساس معیارهای ازقبل
مشخصشدۀ مربوط به سؤال ویژۀ پژوهش انتخاب میشوند (جاللی .)1391 ،اطالعات و
دادههای الزم در این پژوهش ،با استفاده از مصاحبههای آزاد و عمیق ،جمعآوری شد .همچنین
کدگذاری دادهها با استفاده از نرمافزار  MAXQDAصورت گرفت .با کدگذاری باز دادههای
خام در این پژوهش ،در مصاحبه با روحانیون  126عبارت ،در مصاحبه با جامعهشناسان 109
عبارت ،در مصاحبه با روحانیون  73مضمون فرعی ،در مصاحبه با جامعهشناسان  53مضمون
فرعی ،در مصاحبه با روحانیون  20مضمون اصلی و در مصاحبه با جامعهشناسان  16مضمون
اصلی حاصل شد .همچنین پس از بررسی دقیق دادههای خام و مفاهیم و مقولههای
کدگذاریشده ،پدیدۀ همباشی بهمثابۀ مضمون کانونی بهدست آمد و در همۀ مصاحبهها
(مصاحبه با جامعهشناسان و روحانیون) ،همۀ عبارتهای مصاحبهشوندگان ،مستقیم یا
غیرمستقیم به مفهوم پدیدۀ همباشی اشاره دارند.
شوندگانجامعهشناس 


.مشخصاتمصاحبه
جدول1
کد

نامونامخانوادگی

دانشگاه

حوزۀتخصصی

1

ف .ن

علوم بهزیستی

مسائل اجتماعی-رفاه اجتماعی

2

ا .م .ا

آزاد -آشتیان

جامعهشناسی خانواده

3

ع .ج

عالمه طباطبایی

مطالعات زنان-خانواده

4

م .ک

عالمه طباطبایی

مطالعات زنان-خانواده

5

ل .ف

پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی-اجتماعی

مطالعات زنان-خانواده

6

ع .ش

آزاد-تهران

جامعهشناسی خانواده

7

ش .ص

پیام نور-تهران

مطالعات زنان-خانواده

مصاحبهشوندگان جامعهشناس ،هفت نفر بودند که درمورد پدیدۀ همباشی مطالعاتی انجام
داده بودند.
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.مشخصاتمصاحبهشوندگانروحانی 

جدول2
کد

نامونامخانوادگی

دانشگاه

حوزۀتخصصی

1

م .م

معارف اسالمی

فلسفۀ دین

2

مح .م

تهران

تفسیر و اخالق

3

م .ب

معارف اسالمی

اخالق اسالمی

4

ب .ق

تهران

تاریخ اسالم

5

و .ج

معارف اسالمی

اخالق و عرفان

6

م .ر .م

تهران

ادیان و عرفان

7

م .د

معارف اسالمی

تفسیر قرآن

یافتهها 

مصاحبههایجامعهشناسان 

الف)تحلیل
.1عواملاجتماعی 
.1-1رشدمدرنیته:زندگی به شیوۀ همباشی ،با ویژگیهای مدرنیته قرابت دارد .هدف از تشکیل
خانواده در دورۀ مدرنیته ،دوام خانواده نیست ،بلکه هدف ،بودن موقت است که به شکل
زندگی سیالیت میبخشد .در این زندگی سیال ،تعهد و مسئولیتپذیری بیمعنا میشود و

زندگی بدون توجه به خسران طرف مقابل ادامه دارد .به بیان دکتر ف .ن« :ما چه بخوایم چه
نخوایم ،همباشی پدیدۀ مدرن جامعۀ بشریه؛ یعنی شما هیچ جایی دنیا نمیتونید پیدا بکنید که
مدرنیته بره .نظم مدرنیته بره و فرهنگ مدرنیته بره و همباشی وجود نداشته باشه ».همچنین از

دیدگاه دکتر ع .ش« :وقتی که دخترها و پسرها میآن و این زندگی رو انتخاب میکنن ،وارد
یه مرحلۀ جدید میشن که گویای خوانشی نو از زندگی زناشوییه .این نشون میده که از
زندگیهای سنتی فاصله گرفتن و وارد گونهای از زندگیهای مدرن شدهن ».
.2-1رشدفردگرایی:گرایش بهسمت همباشی ،در بین افراد جامعه با رشد فردگرایی همخوانی
دارد .رابطهای سست و ناپایدار که هرکدام از طرفین ،هر زمان که منافع خود را در خطر
ببیند یا انتخاب شیوۀ دیگری از زندگی یا آمدن فرد دیگری در زندگی برای او منفعت داشته
باشد ،این زندگی را ترک میکند و بهدنبال منافع فردی خود در شرایط بهتری میرود .دکتر

ف.ن توضیح داد« :تو جامعۀ ما االن فرد اهمیت پیدا کرده .درواقع هرکسی باید اول برای
خودش باشه؛ یعنی خودبودن رو شما بسیار توی ادبیات روزمره میشنوید .این نشون میده
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که جامعۀ ما از این نظر مدرن شده ».دکتر ع .ج .گفت« :ما االن دچار تغییرات فرهنگی خیلی
زیادی شدیم که درواقع انتخاب شریک زندگی که قبالً براساس انتخاب و ترجیح والدین یا
براساس شبکههای خویشاوندی بود ،االن براساس ترجیحات خود فرده ».
.3-1رشدعقالنیت:کنشگران فردگرا در جامعه دارای اهداف و مقاصدی هستند .این کنشگران
در جهت بهحداکثررساندن سودهایشان عمل میکنند و بهدنبال بهترین راه برای بیشینهکردن
سودهایشان هستند .بهنظر میرسد انتخاب شیوۀ زندگی به شکل همباشی در بین جوانان ،از

رشد عقالنیت در جامعه تأثیر پذیرفته است .به سخن دکتر ف .ن« :.این عقالنیتی که تو
جامعۀ ما تسری پیدا کرده ،درواقع آدمها رو بهسمت عقالنیت کثیف میبره یا عقالنیتی که
فقط و فقط خودشو میشناسه؛ بنابراین تو اینجور فضایی ،شما با کنشگرانی روبهرو هستید
که درجۀ فردیت بسیار باالیی دارن و از اون طرف آدمای بسیار عقلگرایی هم هستن ».
.4-1ضرورتاجتماعی:تقابل بین سنت و مدرنیته نیازهای متنوع و تازهای را در جامعه ایجاد
میکند .هر پدیدهای که در جامعه ایجاد میشود ،برپایۀ نیازهایی است که با نهادهای موجود
در جامعه برطرف نمیشود یا برای بسیاری از افراد با محدودیتهایی روبهرو است؛ بنابراین
میتوان گفت شکلگیری و گسترش پدیدۀ همباشی نوعی ضرورت اجتماعی است .دکتر ا.

ع .ا .اظهار کرد« :اگر بپذیریم که پیدایش این نوع رابطه بهعنوان یه ضرورت اجتماعی اتفاق
میافته و کارکردی رو برای این نوع روابط درنظر بگیریم ،باید سعی بکنیم توی جامعه
شرایط وقوع ازدواجهایی رو فراهم کنیم که با انتخاب فردی همراه باشه و حد انتخاب
زوجین رو به رسمیت بشناسه ».

دکتر ف .ن .توضیح داد« :توی غرب چون یکی از قواعد ازدواجشون اینجوریه که دوتا زوجی
که با همدیگه ازدواج میکنن ،وقتی میرن محضر داراییشون رو ثبت میکنن .بهخاطر همین
خیلی از آدمها چون نمیخوان ثروتشون رو با طرف مقابل شریک بشن ،تن میدن به یه رابطۀ
همباشی».
.2عواملفرهنگی 
 .1-2آموزشندادن :بیاهمیتبودن آموزش بهوسیلۀ عوامل اجتماعیشدن (خانواده ،مدرسه،
رسانهها و )...دربارۀ سبکهای زندگی که با عرف و فرهنگ جامعه همخوانی ندارد ،سبب
میشود افراد بدون هیچگونه آگاهی ،به این سبک از زندگی وارد شوند .درصورتیکه جامعه
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برای آموزش ،برنامهای نداشته باشد ،میتوان انتظار شکلگیری و گرایش به سبکهای

مختلف زندگی از جمله همباشی در بین جوانان داشت .دکتر ل .ف .گفت« :تصور کنید
دختری که مهارتهاش پایینه ،آگاهیهاش پایینه ،وارد چنین رابطه و چنین شکلی میشه...
آموزش همچنان تو همه جای دنیا ،پایدارترین روش برای حل مسئله باقی مونده »...دکتر ع.

ش .نیز اشاره کرد« :نقش رسانه رو هم توی مسئلۀ شکلگیری ازدواج سفید درنظر بگیریم؛
یعنی بدون اینکه اینا کارکردش رو بهش توجه کرده باشن که ممکنه به این مسیر بره ».
.شکلگیریرابطۀسیالعاطفی:برای زندگی به شکل همباشی ،هیچ پایانی درنظر گرفته

2-2
نمیشود و هر زمان هرکدام از طرفین بخواهند ،این زندگی را ترک میکنند .این امکان در
زندگی همباشها از طرفی برای همباشها جذابیت دارد و از طرفی مهمترین دغدغۀ آنها و
برایشان نگرانکننده است .اگرچه ورود به این شکل از زندگی با تصمیم مشترک هردو زوج
صورت میگیرد ،خروج از آن با تصمیم یکی از طرفین عملی میشود .دکتر ش .ص .گفت:

«توی همباشی رابطهای تشکیل میشه که پایدار نیست و هر لحظه در معرض فروپاشیه .با
سپریشدن زمان ،تو رابطۀ همباشی ،پسران بهاحتمال بیشتری تمایل به خاتمهدادن این رابطه
دارن .این مسئله بهدلیل هزینههای اجتماعی ،در بیشتر موارد از طرف دختران کمتر پذیرفته
میشه ».
.3-2گمنامی:با افزایش شهرنشینی و کاهش تعامل رودررو ،فرد در جامعه از آزادی زیادی
برخوردار می شود .با اینکه این آزادی در بعضی شرایط برای فرد محدودیت ایجاد میکند،
به او قدرت انتخاب میدهد .ما بهعنوان یک شخص گمنام ،در جامعهای زندگی میکنیم که
در مقابل غریبهها (سایر افراد جامعه بهجز آشنایان) نیازی به توجیهکردن انتخابها و تغییر

رویههایمان در زندگی نداریم .به بیان دکتر ا .م .ا« :.با رشد سریع شهرنشینی و اون
موضوعی که جامعهشناسان انحرافات با عنوان گمنامی ،توی شهر یا امکان پنهونشدن توی
شهر ازش اسم میبرن ،این فضا برای دختران و پسرانی که بهدلیل تحصیل ،از شهرهای
خودشون کنده شده بودن و به شهرهای بزرگ میاومدن ،کمکم فراهم شد؛ بنابراین از یه
طرف موانع ذهنیش برطرف شد و از طرف دیگه ،مبانی اجتماعی و پایههای اجتماعیش فراهم
شد ».
 .4-2پذیرش دوستی دختر و پسر :اگرچه در جوامع سنتی ما ،برای ارتباط دختر و پسر
چارچوبهایی مشخص و تعریفشده وجود دارد ،طی دهههای اخیر که جامعۀ ما ،تحت
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تأثیر مدرنیته قرار دارد ،در ارتباط دختر و پسر تغییراتی به وجود آمده است؛ بهگونهای که
بهنظر میرسد جامعه و عرف ،دوستی دختر و پسر را پذیرفته و با آن کنار آمده است .از نظر
جامعهشناسان ،این عادیشدن دوستی بین دختر و پسر ،در گسترش پدیدۀ همباشی

تأثیرگذار است .دکتر ل .ف .م .گفت« :بهنظر میرسه جامعه در سطح فرهنگی خودش داره
پذیرش میکنه که دختری رابطۀ جنسی داشته باشه؛ یعنی این نیست که یه دختر تو خیابون
با یه پسر آشنا بشه و بگه االن بریم تو یه خونۀ مشترک .این ناشی از همون روابط طوالنی
مدته که تبدیل میشه به این پدیده ».
 .5-2سنتشکنی :سنتشکنی و عبور از آنچه جامعۀ سنتی آن را باارزش میداند ،با ورود
ارزشهای مخالف ارزشهای دینی و سنتی در جامعه امکان رشد پیدا کرده است .از اینرو
ارزش های دینی و سنتی را که از نظر نسل جدید کارکرد مثبتی ندارد ،تغییر و بازتعریف
میکنند .از نظر جامعهشناسان ،رشد مدرنیته امکان بازنگری را در ارزشهای دینی و سنتی

فراهم ساخته است .دکتر ف .ن .توضیح داد« :دیگه بحث اینجاست که درواقع خانمها قبالً
بهدلیل مقیدات سنت وارد این رابطه نمیتونستن بشن ،ولی مردها میتونستن همسر دیگهای
داشته باشن .مدرنیته یه فضایی فراهم کرده که زنها میتونن وارد این رابطه بشن ».دکتر ع.

ا .نیز به گونۀ دیگری همین موضوع را بیان کرد« :گروهی از جوانان بار اومدن با عقایدی
متفاوت ،با نگاهی سکوالر ...میخواستن از قید سنتهایی که در گذشته وجود داشت،
رهایی پیدا کنن و درهرحال ازدواج رو به شکل دیگهای معنا میکردن که با اون معنای
معمول توی جامعۀ سنتی تفاوت زیادی پیدا کرده بود».
.6-2جاذبۀهمباشی :نسل جدید در مقابل نسل گذشته ،برای شیوۀ زندگی خود حق انتخاب
بیشتری دارد .انتخاب زندگی به شیوۀ همباشی نیز با افزایش قدرت انتخاب افراد همراه بوده
است .انتخابی که تمام مسئولیتهای آن بهعهدۀ خود فرد است و بهدلیل مسئولیت و تعهد
کمتری که فرد در این شکل از زندگی باید پذیرا باشد ،این انتخاب را برای آنها جذاب

ساخته است .دکتر ف .ن .گفت« :ازدواج به شیوۀ سنتی ایرادش اینه که بقای این شکل از
زندگی مقید شده به یهسری چیزهای بیرون از نهاد خونواده مثل مهریه ،ولی در این شکل از
زندگی بقای رابطه به خود رابطه وابسته است ...شاید یکی از جاذبههاش واسه دخترها اینه که
اینا قدرت انتخابگری بهشون میده و این براشون خوشاینده ».دکتر ا .ع .ا .اظهار داشت:

«برخالف جامعۀ سنتی که محدودۀ انتخاب زوجین بسیار پایین بود و خانواده عمالً این
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انتخاب رو انجام میداد ،این شکل تازه ،اون تسلط و اون انتخاب رو از طرف شخص
دیگهای نمیپذیرفت و میخواست ازدواج به شکل متفاوتی رقم بخوره ».
.3عواملاقتصادی 
.بیثباتیاقتصادی:تحت تأثیر جهانیشدن اقتصاد ،جامعۀ ما نیز دچار تحول شده است.
 1-3
در جامعهای که ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد ،تصمیمگیری برای تشکیل خانواده به
شکل سنتی ،با مشکالتی همراه خواهد بود .به این دلیل جامعهشناسان معتقدند بحرانهای
اقتصادی جامعه طی سالهای اخیر در رشد پدیدۀ همباشی تأثیرگذار است .دکتر ل .ف .بیان

کرد« :شرایط اقتصادی و اجتماعیمون داره درهم تنیدهتر میشه و بهجای اینکه این درهم
تنیدگی عامل تعامل بشه ،داره عامل ریزش میشه .خیلیها امسال تصمیم داشتن ازدواج
کنن ،ولی با این تغییرات اقتصادی ،از ازدواج پشیمون شدن ».
 .2-3مصرفگرایی :مصرفگرایی اجازۀ بازنمایی سبکهای زندگی مختلف و نیز ذائقههای
مختلف را میدهد .در جامعۀ ما مصرفگرایی بهعنوان یک ارزش مطرح است و موجب
تمایز افراد مختلف از یکدیگر میشود .از آنجا که همۀ افراد جامعه قدرت اقتصادی مشابهی
ندارند ،دست به انتخاب گزینههایی برای زندگیکردن میزنند که با ارزشها و فرهنگ

جامعه ناسازگار است .دکتر ع .ا .گفت« :بههرحال اون ازدواج به شکل سنتی قابلتغییر
نیست؛ مگر اینکه فرمهای دیگری از مناسبات بهوجود بیاد و طبعاً وقتی به راههای دیگری
جامعه فکر بکنه ،همباشی یکی از بهترین راههاست ».دکتر ل .ف .نیز اظهار داشت« :تا وقتی
که در جامعهای برندهای خارجی ،زندگی الکچری ،تشویق به مصرف ،ترغیب به خرید
بیشتر ،این چهارتا با هم پیوند خوردهن ،نباید منتظر باشیم که نظام ازدواج و خانواده که یه
بخش مهمش رو اقتصاد تأمین میکنه ،سالم بمونه ».
.4عواملفردی 
 .1-4ویژگی شخصیتی متفاوت :همباشها بهعنوان عامالن تغییر در جامعه درنظر گرفته
میشوند؛ افرادی که ویژگی شخصیت متفاوتی از سایر افراد جامعه دارند .آنها بهگونهای
بازاندیشانه فعالیتهای خویش را در نهاد خانواده و چگونگی تشکیل خانواده بازبینی
میکنند و توان آنها در تأثیرگذاری برای تغییر شرایط اجتماعی نیز ناشی از همین عاملیت و
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بازاندیشی زندگی است .دکتر ف .ن .بیان کرد« :این آدمایی که گرایش به همباشی را انتخاب
میکنند ،حتماً دارای یهسری ویژگیهای خاص هستند؛ مثالً اینا آدمای ریسکپذیری هستن؛
آدمایی هستن که چطوری زندگی کردنشون برای خودشون مهمه؛ یعنی انتخابگرن؛ یعنی
درجۀ جنسی باالیی دارن ،هرکسی وارد این رابطه نمیشه ».
.2-4ترسازطالق:در جامعۀ سنتی ،طالق بین زوجین بهسختی صورت میگرفت و افرادی
که از هم جدا میشدند ،برچسب میخوردند و تا مدتها سنگینی و سرزنش نگاه اطرافیان
را دریافت میکردند .با ورود مدرنیته طالقگرفتن ،بهعنوان یک راهحل در بین زوجین
پذیرفته شده است و مانند گذشته افرادی که طالق میگیرند ،وجدان جمعی را جریحهدار

نمیکنند .دکتر ل .ف .گفت« :اونقدر هزینههای طالق باالست که شما وقتی به کیسهای
خونوادهها میرسید ،وقتی خونواده در یه طیف قرار گرفته بین اینکه بچهش سه ماه با طرف
زندگی کنه تا اینکه بره ازدواج کنه ،بعد از سه ماه برگرده به خونهش با یه لول خیلی سنگین
اجتماعی ...اینجا پذیرش اجتماعی هم در مقابل این پدیدها آغاز میشه ».

شناس،بااستفادهازنرمافزار MAXQDA

آمدهازمصاحبهباصاحبنظرانجامعه

مدل.1الگویبه 
دست

ب)تحلیلمصاحبههایروحانیون 

.1عواملاجتماعی 
 .1-1تأثیر رسانهها :روحانیون به تأثیر منفی رسانههای دیداری و شنیداری بر شکلگیری
زندگی به شکل همباشی معتقد بودند .در شرایط فعلی جامعۀ ما که افراد جامعه بیشترین
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زمان خود را در شبکههای اجتماعی و تماشای فیلمهای ماهوارهای میگذرانند ،انتظار تغییر
در انتخاب روشهای جدید برای تشکیل زندگی امری طبیعی و بدیهی محسوب میشود.

یکی از روحانیون (و .ج ).گفت« :آموزش نداریم ضدش آموزش بدیم ،تبلیغ نداریم ضدش
تبلیغ بدیم ،االن مثالً یه دختر بدونه قضیۀ همباشی چیه ...االن اینستا گرام و تلگرام ،گوی
سبقت رو از صداوسیمای ما ربودهن ».
.2-1پذیرشرشدهمباشی:تمام هنجارشکنیهایی که در جامعه اتفاق میافتد و به دنبال آن،
تشکیل سبک زندگی متفاوت با فرهنگ عام جامعه را میدهد ،ابتدا بهعنوان یک پدیدۀ
اجتماعی مطرح میشود و با افزایش تعداد افرادی که در این مسئله درگیر میشوند و آسیب
میبینند و مطالب و بحثهایی که در رسانهها درمورد آن مسئله انتشار پیدا میکند ،بهعنوان
مسئلۀ اجتماعی مطرح میشود .روحانیون مصاحبهشونده معتقدند یکی از دالیل توجه به

پدیدۀ همباشی ،پرداختن به این موضوع است .م .م .گفت« :خونۀ مجردی زیاده ،اما همباشی
رو چون ما هیچ آماری نداریم ،اینایی هم که غالباً میگیم در حال رشده ،این صرفاً یه نوع
استحصاله؛ چون اشاعۀ این حرفها خودش اشاعۀ منکره ».مح .م .نیز بیان کرد« :من بعید
می دونم جامعه اینقدر رها شده باشه  ...این رهایی رو که توی اروپا هست ...االن با هر
بچهای که تو کوچه خیابون و توی دانشگاه مصاحبه کنید ،هیچوقت عالقهمند به اینجور
زندگی نیست ».
.2عواملاقتصادی 
 .1-2شرایط نامناسب اشتغال :نداشتن امنیت شغلی بهمعنای نداشتن اطمینان و انگیزه برای
افراد است و امکان تصمیمهای بلندمدت برای آینده را عمالً غیرممکن میسازد .یکی از
مهمترین شرایطی که برای ازدواج سنتی بهویژه برای مردان الزم و ضروری است ،داشتن
شغل ثابت با درآمد مناسب است .از نظر روحانیون ،شرایط نامناسب اقتصادی میتواند عامل

گرایش جوانان بهسمت زندگی همباشی باشد .به سخن م .ر .م« :.ما تو فرهنگمون یهسری
قیدوبندها و مشکالتی برای مسئله ایجاد شده که اینا درواقع به دین برنمیگرده؛ مثالً یه پسر
تحصیالت لیسانسش رو باید توی سن بیستودوسالگی بگیره ،بعد بره سربازی.
بیستوچهارسالگی تازه این میخواد وارد بازار کار بشه ».م .د نیز توضیح داد« :پیشبینی
واقعی که توی ذهنمه ،پیشبینی خوبی نیست .حاال شاید ناامیدانه باشه ،ولی خب ما امید
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داریم که شرایط اقتصادی بهتر بشه؛ یعنی اون شرایط بد اقتصادی میتونه یه انگیزه باشه
برای این افراد ».
.حسابگرانهعملکردن:وقتی در چارچوب تشکیل خانواده ،افراد جامعه نتوانند به اهداف
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خود برسند و در مقابل سبکی از زندگی وجود داشته باشد که در آن با هزینهها و
محدودیتهای کمتری بتوانند به اهداف خود برسند ،انتخاب و گرایش بهسمت زندگی

همباشی بیشتر میشود .مح .م .اظهار داشت« :آدم سبکسنگین میکنه وقتی که میبینه این
طرف اینقدر براش راحته و اون طرف دست نیافتنیه ...و اگه این قبح دینیش هم برداشته
بشه ،خب ما هم حرکت میکنیم بهسمت همون جایی که غربیها دارن ».و .ج .نیز گفت:

«سختی ازدواج عامل میشه ...ببینید کسی که به دین مثالً یا اعتقاد نداره یا پایبند نیست،
خوب از اون ور تابع تمایالتشه .معلومه که اصالً منطق میگه بره به این سمت تا اون یکی.
آخه یه بار هیچ مسئولیتی بهعهده نمیگیرید ،یه بار مسئولیت بهعهده میگیرید ».
.3عواملفرهنگی 
.کژکارکردشدنسنتهاوعرف:کژکارکرد به این معنا است که یک ساخت یا یک رویه
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ممکن است تأثیر بیمارگونهای بر نظام داشته باشد .با اینکه جامعۀ ما بهسمت مدرنشدن در
حال حرکت است ،سنت ازدواج و آدابورسومی که برای ازدواج سنتی در جامعه دارای
ارزش است ،روزبهروز پررنگتر میشود که این اتفاق از نظر روحانیون اسراف بهحساب

میآید .مح .م بیان کرد« :یهسری محدودیتها از جانب دین اومده که خیلی نیست .اونا رو
ما میتونیم بپذیریم ،اما اون محدودیتهای اضافهای که اصالً هم قابلتوجیه نیست ،از طرف
عرف ،خانواده ها و جامعه به ازدواج ضمیمه شده .اونا مطمئناً تأثیرگذارند روی این مسئله».
م .د .نیز اظهار داشت« :چه اشکالی داره دختر و پسر همونطوری که االن بهعنوان همباشی
هستن و توی خیلی از موارد پدر و مادر میدونن ،اما جلوگیری نمیکنن ،خب بیان همین
رو در قالب ازدواج شرعی و قانونی قرار بدن؟» 
 .2-3تأثیر دیگری مهم :دیگری مهم اشخاصی هستند که بر رویکردهای افراد تأثیر بسیاری
دارند .افراد مذهبی به ارزش هایی پایبند هستند که با دین و شرع ما سازگاری دارد و
درصورت پذیرش این عقاید توسط جوانان و درونیشدن در آنها ،همنوایی با ارزشها و
هنجارهای جامعه افزایش پیدا میکند و امکان شکلگیری پدیدۀ همباشی که در تعارض با
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ارزشها و هنجارهای عمومی جامعه است ،کمتر میشود .و .ج .گفت« :شما عمر یه بچه رو
از پنجسالگی که میره مهدکودک ،تا دانشگاه وقتش رو تلف میکنه .یهسری چیزهایی که
ندونه هم مهم نیست ،ولی این مسائل خیلی مهم کجا اشاره میشه؟ اون وقت این چیکار
میکنه؟ الگوش اینستاگرام مثالً فالنی یا فالن کانال تلگرام میشه ».م .د نیز اظهار کرد:

«چون افراد با هم ارتباط دارن ،وقتی ببینن کسایی که اینجور زندگی رو انتخاب کردن .بعد
اگه به یه مشکالتی بربخورن ،میگن آره مثالً کاشکی ما هم اینجوری زندگی میکردیم؛
حاال اگه بههرحال تعهد و تقوای دینی نداشته باشن».
.3-3الگوپذیریازغرب«:افراد جامعۀ در حال گذار ما که در حال تجربۀ مدرنیته هستند ،با
دروندادهای متنوعی برای شکلگیری ارزشهایشان مواجه هستند؛ بنابراین الگوپذیری از
یک منبع کارکرد خود را از دست میدهد و مردم جامعۀ ما بهخصوص جوانان ،طی مراحل
زندگیشان ،با الگوهای متفاوتی برای انتخابهایی که پیشرو دارند ،در زندگی مواجه

میشوند و دست به انتخاب میزنند .م.م بیان کرد« :این پدیدۀ همباشی که از غرب وارد
مملکت ما شده و باید با همون مفاهیم خودشون تعریفش کنیم ،درمجموع پدیدهایه که با
فرهنگ اسالمی و ایرانی ما کامالً ناسازگاره ».ب .ق .گفت« :توی ایران حجاب نهادینه بوده.
اومدن بیحجابی رو توی ایران رواج بدن یه عده از همین پاپیونیا .یه عده از همون آدمایی
که تو غرب تحصیل کرده بودن؛ یعنی این باعث میشه که یه ازدواج خوب ،یه ازدواج
صحیح ،حرمتش از بین بره ».
.4-3هنجارشکنیدختران:دیدگاههای سنتی ،نقشهای متمایزی را برای زنان و مردان درنظر
میگیرند ،ولی دیدگاههای مدرن ،بر توزیع برابر قدرت بین زن و شوهر تأکید میکنند.
ارتباط و رابطۀجنسیداشتن برای دختر در جامعۀ ما تبعات بیشتری در مقایسه با پسران
بههمراه دارد و براساس عرف جامعه ،دخترها باید کنترل بیشتری بر احساسات خود داشته
باشند؛ بنابراین دختری که رابطۀ جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی داشته باشد ،با

عناوین مختلف برچسب میخورد .م .م .توضیح داد« :حتی اگه یه جوون ،نه همباشی ،فحشا
انجام بده دختر ،خود دختر بهش بگه که نگاه کن اگه میخوای با من باشی باید عقد شرعی
بکنیم ،خود دختر راهنمایی کنه .».یکی از روحانیون اظهار کرد« :دخترخانمی که شب با
پسره ،خب وقتی که از بکارت میآد بیرون ،یه زن فاحشه میشه .بعد هم معلوم نیست این
زنی که با این آقا االن توی خونه زندگی میکنه ،فقط با اون آقا ارتباط برقرار کنه ».
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.4عواملدینی 
 .1-4نداشتن دانش دینی :از نظر روحانیون ،یکی دیگر از شرایط زمینهای ،آشنانبودن افراد
جامعه با راهحلهایی است که در جامعه مشروع بهحساب میآیند .بهدلیل فاصلهگرفتن مردم
از دین ،دانش دینی آنها کاهش پیدا کرده است و با راهحلهایی که دین برای افراد جامعه

دارد ،بیگانه هستند .م .ح .م .گفت« :مطمئناً اون جوونی که تن به همباشی داده ،اگه بهش
بگیم این راه دینی هم وجود داره ،قطعاً این راه رو ترجیح میده به اون راهی که شیطانیه و
پر از گناهه ».و .ج .نیز اظهار کرد« :حتی گونههای ازدواج رو نمیشناسن؛ مثالً ازدواج می
شه شرعاً همیشگی باشه یا اینکه نه وقت تعیین بشه براش؛ مثالً میشه تمدید بشه».
.تقدسزداییازدین:از نظر روحانیون ،رواج اندیشۀ سکوالر و اومانیستی ،زمینه را برای
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تقدسزدایی از دین فراهم میسازد .با ظهور جامعۀ مدرن ،بهتدریج از اهمیت دین در
زندگی سیاسی و اجتماعی مردم کاسته میشود و سکوالرشدن یا عرفیشدن بیانگر بخش

مهمی از اتفاقی است که در جهان معاصر در حال وقوع است .م .م .بیان کرد« :اندیشۀ
سکوالریستی و ماتریالیستی که بهمعنای جدایی دین از رویکردهای فردی و اجتماعیه ،این
میتونه در رأس و یه عامل مهم باشه ».مح .م .اظهار داشت« :از این فاجعه بزرگتر ،ما کمتر
میتونیم توی جامعه داشته باشیم .در یک جامعۀ دینی اینقدر ارزشها کمرنگ شده باشن که
افراد بهسمت اینجور زندگیها و اینجور گناهان کشیده بشن ».
 .3-4نامتعارفبودن ازدواج موقت در عرف جامعه :در دین اسالم برای افرادی که شرایط
ازدواج دائم ندارند ،ازدواج موقت درنظر گرفته شده است .در ازدواج موقت ،مرد مؤظف
نیست همۀ مخارج همسر خود را بهعهده بگیرد ،اما اگر فرزندی در این ازدواج متولد شود،
همۀ مسئولیتهای پدر و مادر ،مانند هزینههای مالی و تربیت فرزند و ...بهعهدۀ زن و شوهر

است .م .ر .م .بیان کرد« :در شرایطی که یک ازدواج کامل امکان نداره یا سخته ،اون
راهکاری که دین قرار داده ازدواج موقته ...خیلی افراد حتی ممکنه طرف به گناه همباشی
راضی باشه ،ولی انگار اینرو زشتتر و بدتر از اون میدونه ».م.ب گفت« :چهبسا این
ازدواج موقت رو مقدمه قرار بدیم برای ازدواج دائم . ...اینا باعث میشه که خیلی پاکتر
توی چارچوب خودش بمونه ».
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.5عواملسیاسی
 .1-5کاهش عملگرایی :تغییر ارزشها و باورهای جوانان در جامعه مسئلۀ مهمی است.
مسئوالن جامعه برای اینکه جامعه در شرایط نامناسبی قرار نگیرد ،باید برنامههای عملی و
کاربردی ارائه دهند .زمانی که جوانان در جامعه رها شوند ،به دنبال راههایی میروند که

آسیبهایی بهدنبال خواهد داشت .و .ج .گفت« :وقتی ما نمیبینیم مجریها دغدغه داشته
باشند ،اگر هم داشته باشند ،اولویت صدهزارمه ،خب همین میشه دیگه ».ب .ق .نیز اظهار

داشت« :عقل سالم میگه توی جامعۀ سالم باید یه فرمانبر یه رهبر دستور بده ،متأسفانه اجزا
با رهبری هماهنگ نیستن .دومین مسئله اینه که توی بحث فرهنگی ،ما دهها متولی داریم که
یه سیاست واحد رو دنبال نمیکنن ».
.وضعنکردنقانونتنبیه:روحانیون معتقدند بهدلیل اینکه این شکل از زندگی برای افراد

2-5
جامعۀ آسیب زا است ،باید با نظارت قانونی همراه باشد و برای افرادی که درگیر این شکل
از زندگی هستند ،مجازات اعمال شود .درواقع با تصویبنکردن قانون برای افرادی که وارد
این زندگی میشوند و این سبک از زندگی را انتخاب میکنند ،زمینه برای گسترش آن

فراهم میشود .م .م .اظهار کرد« :باالخره یه امر وارداتیه .ما باید اون رو تعریف کنیم و
براساسش قانون وضع بکنیم .من معتقدم قانون ناقصه .هر امری که قانون بشه ،کسی دیگه
نمیتونه درموردش حرف بزنه».
.6عواملفردی 
رفعنیازعاطفیوجنسی:از آنجا که شرایط ازدواج در جامعۀ ما با موانع مختلفی مواجه شده
است ،گرایش بهسمت روشهای غیرقانونی و خالف شرع و رابطههای خارج از چارچوب
ازدواج افزایش یافته و همباشی یکی از گزینههایی است که جوانان برای رفع نیاز طبیعی جنسی

و عاطفی خود و سرکوبنکردن عواطف جنسی ،بهسمت آن کشیده شدهاند .مح .م .گفت« :راه
شرعی که براشون باز نباشه ،تنها راه رو توی همین مسئله میبینن .از اون طرف تقیدات و
ارزشهای دینی کمرنگ شده .خب به قول ما طلبهها ،مقتضی کامالً موجوده و مانعی هم وجود
نداره ».م .م .گفت« :دختر نیاز جنسی داره ،پسر نیاز جنسی داره و اونا میآن تحت یه شرایطی
که خودشون دوست دارن و خودشون ساختهن ،زیر یه سقف میآن با هم زندگی میکنن و
اصالً هم کاری به هنجارهای اجتماعیش ندارن ».
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آمدهازتحلیلمصاحبهباروحانیون،بااستفادهازنرمافزار MAXQDA

مدل.5الگویبه 
دست

نتیجهگیری
بحثو 
این پژوهش با هدف تحلیل جامعهشناختی پدیدۀ همباشی از منظر روحانیون و جامعهشناسان و
پاسخگویی به دو سؤال زیر انجام شد :عوامل تأثیرگذار بر پیدایش پدیدۀ همباشی از نظر
صاحبنظران جامعهشناسی چیست و از نظر روحانیون چه عواملی بر پیدایش پدیدۀ همباشی
تأثیرگذار است؟ برای پاسخگویی به این پرسشها ،با هفت روحانی و هفت جامعهشناس
مصاحبههای عمیق انجام گرفت.
جامعۀ ایران جامعهای سنتی-مذهبی است ،اما مانند سایر کشورها از نفوذ مدرنیته در امان
نمانده و ارزشها و باورهای سنتی مردم در مواجهه با مدرنیته به چالش کشیده شده است .این
چالش بین سنت و مدرنیته تأثیر زیادی بر آسیبزابودن پدیدۀ همباشی در جامعۀ ما دارد.
همچنین این دوگانگی سنت و مدرنیته در جامعه سبب شکلگیری دیدگاههای متفاوت درمورد
پدیدۀ همباشی شده است .همباشها متأثر از مدرنیته و ارزشهای آن ،این سبک از زندگی را
برگزیدهاند و زمینهها و شرایط متعددی آنها را بهسمت این نوع زندگی کشانده است .از یک
طرف ،روحانیون که دیدگاه آنها به عرف ،سنت ،ارزشهای دینی و قانون جامعه نزدیک است
و پذیرش سبکی از زندگی را که با ارزشها و هنجارهای جامعۀ ما ناسازگار باشد ،بههیچوجه
نمیپذیرند و از طرف دیگر ،جامعهشناسان شکستن خط قرمزها و پذیرش ارزشهای جدید را
نوعی بازاندیشی میبینند که در بین نسل جوان وجود دارد و بهنوعی معتقدند ارزشهای نسل
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گذشته در شرایط جامعۀ ما که در حال گذار است ،بازتولید نمیشود؛ بنابراین تغییرات پیشآمده
در جامعه در زمینۀ شکلگیری پدیدۀ همباشی ،برای جامعهشناسان دور از انتظار نیست.
بهدلیل غیرمجازبودن این شکل از زندگی ،پژوهشگران داخلی بیشتر به مطالعه و بررسی
بسترها و زمینههای شکلگیری این پدیده پرداختند؛ مطالعاتی که در آن ،دسترسی به نمونۀ
موردنظر با دشواری همراه بوده و امکان انجام پیمایش و نگرشسنجی کمتری درمورد این
پدیده وجود داشته است؛ بنابراین تحقیقات داخلی با روش کیفی و با نمونههای محدود انجام
شده است .تحقیقات خارجی که ابعاد مختلفی از این سبک زندگی را با نمونههای فراوان و
بیشتر در قالب پیمایش که بهراحتی قابلدسترسی هستند بررسی کردند .حتی در مواردی بهدلیل
دردسترسبودن آمار کلی همباشها ،امکان مقایسۀ شرایط زندگی آنها در چندین کشور برای
پژوهشگران خارجی فراهم شده است؛ زیرا همباشی در این جوامع شکل هنجار گرفته و عرف،
آن را پذیرفته است و حتی در مواردی همباشها از حمایت قانونی نیز برخوردارند .از اینرو
عالوه بر اینکه تعداد تحقیقات خارجی انجامشده درزمینۀ همباشی بیشتر است ،کیفیت زندگی
همباشها از جهات مختلف نیز مورد بحث و مطالعۀ پژوهشگران خارجی واقع شده است .در
این پژوهش ،پدیدههای همباشی از نگاه صاحبنظران (جامعهشناسان و روحانیون) تحلیل شد
که در مقایسه با پژوهشهای پیشین ،دارای نوآوری بود .با توجه به تعریف پدیدۀ همباشی و
این مهم که ما در جامعهای مذهبی و در حال گذار زندگی میکنیم ،گروهها و صاحبنظران
مختلف ،نگاهها و تحلیلهای متفاوتی به شکلگیری و گسترش این پدیده دارند.
تحلیل نتایج مصاحبه با صاحبنظران (روحانیون و جامعهشناسان) نشان داد این دو گروه
نوع نگاهشان به پدیدۀ همباشی متفاوت است .اگرچه در برخی موارد مشابهتهایی بین این دو
گروه به چشم میخورد ،تفاوت نگرشی آنها بیشتر از تفاهمشان درمورد این شکل از زندگی
است .همانطور که انتظار می رفت ،روحانیون بیشتر به جنبۀ دینی این پدیده توجه دارند و
گسترش این سبک از زندگی را بهمثابۀ گسترش فساد در جامعه میبینند و جامعهشناسان
گسترش پدیدۀ همباشی را بهعنوان یک واقعیت اجتماعی بررسی و تحلیل میکنند .نگاه
جامعهشناسان به پدیدۀ همباشی مانند سایر پدیدهها و مسائل اجتماعی است و نگرش مدرن به
این پدیده دارند و نگاه روحانیون سنتی و برگرفته از دستورهای دینی و الهی است.
مدرنیته و تغییرات حاصل از آن ،نهاد خانواده را نیز درگیر ساخته است؛ بهگونهای که
خانواده بسیاری از کارکردهای خود را از دست داده و شکل آن تغییر یافته است .از نظر
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جامعهشناسان به هر میزان که جامعه مدرن شود ،پدیدههای خاصی در دوران مدرن نیز افزایش
پیدا میکند و پدیدۀ همباشی از نظر جامعهشناسان مختص جامعۀ مدرن است؛ بنابراین هرجا که
شاهد ورود مدرنیته باشیم ،پدیدۀ همباشی نیز قابلمشاهده است .با توجه به نظریههای گیدنز،
باومن و مارشال دربارۀ مدرنیته ،میتوان گفت شکلگیری پدیدۀ همباشی تحت شرایطی است
که افراد همباش مرزهای زندگی سنتی را درمینوردند و در عرف تجدیدنظر میکنند و بهجای
تشکیل زندگی که دوام و پایداری از خصوصیات آن است ،دنبالهرو شکلی از زندگی هستند که
سیالیت و عدم قطعیت از ویژگیهای آن است .یعنی شیوهای متفاوت از زندگی که فقط با دود
شدن و به هوا رفتن سنتها و ارزشهای سخت امکانپذیراست .تجربۀ مدرنیته ارزشهای
سنتی را محو میکند و ارزشها و باورهای جدید را جایگزین سنتها میکند .عقالنیت و
بازاندیشی در افراد همباش آنها را به انتخاب سبکی از زندگی میکشاند که دارای سیالیت
زیادی است .بهعقیدۀ باومن ،در زندگی سیال مدرن هیچگونه پیوند دائمی و پایداری وجود
ندارد و هرگونه رابطهای که ما برای مدتی آن را ادامه میدهیم ،باید بسیار سست باشد که تا حد
امکان و بهسادگی و با تغییر شرایط ،این رابطه قابلفسخ باشد .نداشتن تعهد و مسئولیتپذیری،
الزمۀ سیالیت زندگی همباشها است .زندگی که برای ماندن ساخته نشده است ،بلکه موقت
است .عالوهبراین ،نهاد خانواده در شکل سنتی خود دچار اختالل هنجاری است و ضرورت
ایجاد سبکی از زندگی که جایگزین ازدواج سنتی باشد ،احساس میشود؛ بنابراین میتوان گفت
رشد پدیدۀ همباشی به نوعی پاسخ به نیازی است که جامعه طلب کرده است .مدرنیته فضایی را
در جامعه ایجاد کرده است که امکان ارتباط دختر و پسر آسان شده است؛ بهطوریکه طی این
سالها دوستی دختر و پسر در جامعه پذیرفته شده است و جوانان بهدنبال خوانشی نو از زندگی
و ارتباط بیشتر دختر و پسر در جامعه هستند .در این خوانش ،سنتها بسیار کمرنگ است و
ارزشهای مدرن جلوۀ بیشتری دارند.
از نگاه جامعهشناسان بیثباتی اقتصادی ،مصرفگرایی و افزایش هزینههای زندگی ازجمله
عوامل اقتصادی ،بر رشد پدیدۀ همباشی در جامعۀ تأثیرگذار است .اقتصاد جامعه و تغییراتی که
طی فرایند جهانیشدن به خود دیده است ،امکان تشکیل خانواده به شکل سنتی را محدود
میکند و زمینه را برای سبکهای جدید زندگی فراهم میسازد.
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عالوه بر اینکه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فردی در رشد پدیدۀ همباشی در
جامعه تأثیرگذار است ،صاحبنظران جامعهشناسی که در این پژوهش مشارکت داشتهاند
نظرشان این است که ما در آینده در جامعه شاهد رشد بیشتر پدیدۀ همباشی خواهیم بود.
از نگاه روحانیون ،سبک زندگی همباشی محصول جوامع غربی است که وارد جامعۀ ما شده
و با فرهنگ دینی و سنتی جامعۀ اسالمی ما در تضاد است .بر پایۀ تحوالتی که در جامعه تحت
تأثیر الگوهای غربی ایجاد شده است ،امکان شکلگیری سبکی از زندگی فراهم شده که بهدنبال
آن ،جوانان از دستورات دینی تخطی میکنند و بهجای اینکه بزرگان دینی و اسالم را الگوی
خود قرار دهند ،بیشتر درگیر رسانههای و الگوهای غربی هستند که نتیجۀ آن ،ازبینرفتن
کارکردهای خانواده شده است .روحانیون معتقدند بهدلیل آشنانبودن جوانان با راهحلهایی که
دین اسالم برای آسانسازی ازدواج و رابطۀ دو جنس با هم دارد و آموزش و آگاهیندادن برای
جوانان در این زمینه ،گرایش بهسمت همباشی و شیوههای دیگر ،رابطههای جنسی خارج از
چارچوب ازدواج زیاد شده است .دین اسالم آسانترین دین در زمینۀ ازدواج و ارتباط زن و
مرد است ،اما رسوم و سنتهای موجود در نهاد خانواده موجب شده شرایط ازدواج در جامعه
سخت شود .شرایط و ضوابطی که برای ازدواج سنتی در جامعه وجود دارد ،اغلب مورد تأیید
دین نیست و سبب سختترشدن شرایط ازدواج سنتی برای جوانان شده است ،اما در این میان،
نبود دانش دینی مردم موجب شده که دین اسالم را در زمینۀ ازدواج سختگیر بدانند و از
راهحلهای دینی و شرعی برای ازدواج بیاطالع باشند .وظیفۀ نهادهای دینی است که با آموزش
و اطالعرسانی زمینه را برای آگاهی جوانان از تأهل اسالمی در زمینۀ ازدواج فراهم سازد.
نامتعارفبودن ازدواج موقت که یکی از راهحلهای دینی برای افرادی است که شرایط ازدواج
دائم ندارند ،موجب شده که جوانان بهسمت الگوهای غربی گرایش پیدا کنند .بیتوجهی به دین
اسالم در جامعه عامل تخریب معنویت و بهدنبال آن ،گسترش سبکی از زندگی است که موجب
فساد در جامعه میشود .نبود برنامههای عملی و کاربردی در بین مسئوالن و سیاستگذاران
برای فرهنگسازی و جذب جوانان به ارزش های دینی و سنتی سبب دورشدن نسل جدید از
هنجارهای دینی و سنتی جامعه و رشد پدیدۀ همباشی شده است .همچنین قانونی
برخوردنکردن با افرادی که بهسمت این سبک از زندگی کشیده میشوند ،سبب افزایش تعداد
افرادی میشود که زندگی به سبک همباشی را انتخاب میکنند .روحانیون همچنین معتقدند
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توجه به زندگی همباشها ،انجام پژوهش و ارائۀ آمار در زمینۀ رشد این پدیده ،خود عاملی در
گسترش پدیدۀ همباشی است .آنها همچنین هنجارشکنی دختران را عامل مهمی میدانند.
در جامعۀ کنونی ،به دلیل شرایط نامناسب اشتغال و روحیۀ حسابگرانۀ افراد جامعه،
ازدواج سنتی محدود شده است؛ بنابراین قیدوبندهای سنتی و آداب ورسوم پرهزینه مانع از آن
می شود که در جامعه شاهد ازدواج آسان براساس دستورهای دینی باشیم .از طرفی در جامعۀ
ما برپایۀ آموزه های دینی ،تنها راه برطرف کردن نیازهای جنسی ازدواج است .از آنجا که
شرایط ازدواج در جامعۀ ما با موانع مختلفی مواجه شده است ،همباشی یکی از گزینههایی
است که جوانان برای رفع نیاز طبیعی جنسی و عاطفی خود و سرکوبنکردن عواطف جنسی
بهسمت آن کشیده شدهاند.
برخالف جامعهشناسان که معتقدند با گذشت زمان و طی سالهای آینده شاهد رشد و
گسترش بیشتر پدیدۀ همباشی در جامعه هستیم ،روحانیون معتقدند که شاهد رشد پدیدۀ
همباشی در آینده نخواهیم بود.
درمورد عوامل تأثیرگذار بر رشد پدیدۀ همباشی بین جامعهشناسان و روحانیون تفاوتهایی
وجود دارد .روحانیون بیشتر بر عوامل دینی تأکید و به تخریب معنویت و کاهش برکات دینی
توجه داشتند .دورکیم ،برگر و الکمن ،و اینگلهارت نیز از اهمیت دین در جامعه بحث کردهاند.
دینگرایی در جامعه با توافق ،انسجام اجتماعی و همنوایی با ارزشهای مقبول همراه است و
تقدسزدایی از دین ،وضعیت آنومیک را در جامعه در پی دارد .با توجه به رشد فردگرایی
خودخواهانه در جامعه و شکلگیری وضعیت آنومیک میتوان گفت رفتارکردن براساس
ارزشهای دینی ،در جامعه کمرنگتر شده و این تقدسزدایی از دین ،در بین همباشها بیشتر
است؛ زیرا همباشها به باورها و ارزشهایی پایبند هستند که مخالف فرهنگ سنتی جامعه
است .در فرهنگ جامعۀ ما ،ازدواج و رابطه با جنس مخالف با عرف و شرایط دینی خاصی
همراه است که افراد جامعه باید به آن پایبند باشند .عالوهبراین ،گلچین و صفری ( )1396در
کار پژوهشی خود ،نداشتن اعتقاد و پایبندی به ارزشهای دینی جامعه را یکی از شرایط علی
تأثیرگذار در انتخاب این سبک زندگی دانستند.
روحانیون سبک زندگی همباشی را نوعی انحراف از موازین دینی و سنتی جامعه بهشمار
آوردند که وضعنکردن قانون تنبیه موجب گرایش بیشتر بهسمت این پدیده شده و این پدیده را
بهنوعی ،محصول جوامع غربی و الگوبرداری از غرب دانستند که در جامعۀ اسالمی ما امکان
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شکلگیری آن فراهم شده است .همچنین بهعقیدۀ روحانیون ،دختران باید با ارزشهای دینی و
سنتی جامعه همنوایی بیشتری داشته باشند و گرایش بهسمت زندگی همباشی را عاملی مهم در
رشد این پد یده تلقی کردند .روحانیون بر عوامل سیاسی نیز تأکید داشتند و معتقد بودند
بی اعتنایی مسئوالن به این امر سبب رشد پدیدۀ همباشی شده است .این پدیده باید دغدغۀ
مسئوالن باشد و با وضع قانون تنبیه ،مانع از رشد آن شوند .گیدنز به عواقب و پیامدهای ناشی
از حبس زندان اشاره میکند؛ اینکه زندانیان مجبورند محرومیتهایی را تحمل کنند (تأییدکنندۀ
نظر روحانیون) و فوکو معتقد است بازداشت و زندانیکردن نمیتواند مانعی در برابر وقوع جرم
باشد (تأییدکنندۀ نظر جامعهشناسان).
جامعهشناسان بر مدرنیته و نفوذ شاخصهای آن در جامعه تأکید داشتند و آن را عاملی مهم
در رشد پدیدۀ همباشی دانستند .از نظر آنها با توجه به شرایط پیشآمده در جامعه و کاهش
کارکرد خانواده ،پیدایش و رشد این پدیده بهنوعی ضرورت اجتماعی محسوب میشود .تأثیر
مدرنیته ،جهانیشدن و نوسازی در جامعه ،زمینه را برای شکلگیری پدیدۀ همباشی فراهم کرده
است و سنتها روزبهروز کمرنگتر میشوند؛ بنابراین تغییر سبک زندگی افراد براساس
تحوالت جامعه نظیر افزایش مهاجرت ،افزایش زندگی مجردی ،نداشتن امنیت شغلی ،رشد
فردگرایی و عقالنیت ،تغییر در انتظارات افراد از زندگی ،مصرفگرایی و ...عوامل مهمی در
گرایش بیشتر بهسمت زندگی همباشی است .همچنین بهعقیدۀ جامعهشناسان ،طی سالهای
اخیر ،نفوذ دین در جامعه کمتر شده و اندیشههای سکوالر جایگزین باورهای دینی در بین نسل
جوان شده است که این مهم نیز در پیدایش پدیدۀ همباشی بیتأثیر نیست.
سنتها در جامعۀ در حال گذار ما ،جای خود را به ارزشها و باورهای مدرنیته میدهد و
بهدنبال آن ،سبکهایی از زندگی به خانوادهها وارد میشود که با عرف ،سنت و دین در جامعه
ناسازگار است .شاید با گذشت زمانی طوالنی ،همباشی در جامعۀ ما نیز مانند جوامع غربی
پذیرفته شود ،اما در حال حاضر که سالهای اولیۀ شکلگیری این سبک از زندگی در جامعۀ ما
است ،کسانی که به این سبک از زندگی وارد میشوند ،بهنوعی قربانی محسوب میشوند؛ زیرا
از یک طرف ،شرایط برای تشکیل خانواده و ازدواج رسمی فراهم نیست و هیچ نوع تغییری در
نهاد خانواده و شکل ازدواج ،متناسب با ورود مدرنیته در جامعه ایجاد نشده و از طرف دیگر،
شکلهای دیگر زندگی دختر و پسر که همباشی یکی از آنها است ،مورد پذیرش عرف ،دین و
حمایت قانون نیست؛ به این معنا که ساختار جامعۀ ما میخواهد به هر طریقی که شده ،دین و
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سنتها حفظ شود و به تغییراتی که بر اثر مدرنیته شکل گرفته (مانند فردگرایی ،عقالنیت،
افزایش سن ازدواج ،حضور زنان در اجتماع ،افزایش زندگی مجردی و ،)...بیاعتنا باشد و برای
حل مسائل خانواده هیچ برنامهای که خارج از دین و سنت باشد ،اعمال نمیشود؛ بنابراین دو
راهحل باقی میماند :با توجه به وضعیت جامعه ،نفوذ مدرنیته و کمرنگشدن سنتها ،در بین
نسل جدید ضرورت دارد که سبکهای جدید زندگی در پی پاسخ به نیازهای ایجادشده که نهاد
خانواده با شکل فعلی خود قادر به پاسخگویی به آن نیست ،شکل گیرد یا نهاد خانواده متناسب
با تغییرات بهوجودآمده تغییر کند؛ بهگونهای که برای نسل جدید پذیرفتنی باشد.
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