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مطالعه خرده فرهنگ هم باشی در کالن شهر تهران )شرایط، زمینه ها 

و پیامدها(

زندگی  بر  حاكم  ارزشهای  و  هنجارها  اخیر  سالهای  طی  در  مقدمه: 
زمینه  این  در  نیز  ما  جامعه  است،  یافته  تغییر  جهان  سراسر  در  خانوادگی 
تحوالت گسترده ای را تجربه كرده است ازجمله آنها می توان به شكل گیری 
خرده فرهنگ هم باشی در كالن شهر تهران اشاره كرد. این شیوه تعامل بین دو 
جنس شاید در ممالك دیگر امری عادی باشد، اما در جامعه ما به عنوان یك 
شوک فرهنگی در نظر گرفته می شود. این مقاله در پی مطالعه خرده فرهنگ 

هم باشی و برخی آثار آن در شهر تهران است.
بین  در  كیفی و مصاحبه های عمیق  تحقیق  با روش  پژوهش  این  روش: 
نمونه ای متشكل از 20 نفر از افرادی كه تجربه زیسته هم باشی در شهر تهران 

را دارند به انجام رسیده است.
فردگرایی،  كه  داد  نشان  شده  استخراج  زیرمقوله های  و  مقوله ها  یافته ها: 
بازاندیشی، تفاوت نسلی، فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی، هزینه-
زندگی،  سبك  شغلی-تحصیلی،  مهاجرت  علی،  شرایط  به عنوان  سود 
تقدس زدایی از ازدواج به عنوان شرایط زمینه ای، آشنایی با زندگی هم باشی 
مداخله گر و  به عنوان شرایط  با جنس مخالف  تجربه دوستی  دیگر و  افراد 
هم باش  زوجهای  بین  در  برابری  به  اعتقاد  و  جنسیتی  نقشهای  بازتعریف 
به عنوان راهبردها )استراتژی( مشخص شده است. پیامدهای زندگی هم باشی 
تقسیم  قابل  اجتماعی  و  فردی  دسته  دو  به  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر 
است. داغ ننگ، آسیب پذیری دختران، بی ثباتی در زندگی هم باشها به عنوان 
پیامدهای فردی، كاهش تعامالت اجتماعی، كاهش كاركرد خانواده به عنوان 

پیامدهای اجتماعی در نظر گرفته شده است.
جامعه  به موازات حركت  هم باشی  به سمت خرده فرهنگ  گرایش  بحث: 
به سوی مدرنیته و گسترش ارتباطات و تحوالت فرهنگی ناشی از آن بوده 
ارزشهای  به  باید نسبت  افراد هم باش، دل بستگی و تعهدی كه  است و در 
پذیرفته شده در جامعه باشد كمرنگ شده است؛ بنابراین می توان گفت، رشد 
فردگرایی و عقالنیت در بین افراد جامعه، بازتولید نشدن ارزشهای نسل قبل 
در بین نسل جدید، بازاندیشگی در بین نسل جوان و... در كاهش اهمیت 
تأثیرگذار  مرد  و  زن  بین  ارتباط  جدید  شیوه های  به  عالقه مندی  و  ازدواج 

است.
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Expended Abstract
Introduction: In recent years, new methods of relation-
ship between both sexes have emerged which have no 
family framework. Today, some girls and boys are living 
together although they have not got married legally and 
formally; based on a mutual agreement for an unspeci-
fied time. 
Some scholars express that Iran’s society has faced with 
increasing waves of changes in values and norms by ex-
panding new communicational facilities. The process of 
value changes including the increase in the divorce rate, 
increasing the percentage of female-headed households, 
prevalence pair selecting pattern by himself/herself, and 
differences between generations have created remark-
able changes in marriage desirability. A subculture is a 
life style by a group within a larger culture which accepts 
a lot of life styles in that larger culture, but it is different 
from the larger culture in many aspects and faces against 
the public culture. This study tries to answer these ques-
tions: first, what are the backgrounds and consequences 
of expanding cohabitation subculture in the metropolis 
of Tehran? second, how can the cohabitation subculture 
provide a field for decreasing the marriage importance 
and family formation? The researchers will work on cod-
ing the payments. Albert Cohen, Giddens, Peter Blow, 
Bowman, Weber, Simmel, and Inglehart’s idea has been 
used to construct the conceptual framework for this re-
search.
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Method: Qualitative methodology has been used as the prevailing method in this 
study and the grounded theory method was applied for data analysis. The grounded 
theory is a method of quality analysis, and  it includes some distinctive features, 
such as theoretical sampling, the use of continuous comparisons, and coding proce-
dures that explain complex phenomena. Besides, due to the sensitivity of the sub-
ject and the fact that the couples were not easily accessible, and they were not from 
a specific community, available sampling was used to find the target respondents 
for the interview. After finding the respondents and conducting 20 interviews, the 
researchers achieved theoretical saturation.
Findings: According to the research findings, it can be said that some casual condi-
tions which have resulted in the formation of cohabitation subculture in society 
are the distance between sexual maturity and economic maturity, individualism, 
generation difference, rethinking, and considering cost-benefit. Marriage and fam-
ily formation was a priority for the past generation after reaching the maturity age, 
but for a new generation, the priority is with getting higher university degrees and 
finding a suitable job after graduation. On the other hand, marriage and family for-
mation following the traditional customs have high costs. Therefore, there will be 
a distance between the sexual maturity and the economic one. Non-responsibility 
can also be regarded as another reason for leading cohabitors towards this kind of 
life. The interviewees believe that no responsibility has been imposed on them in 
life, and they feel their life conditions are more comfortable than the traditional 
marriage. They prefer to have a relaxed life without any responsibilities forcing 
them to have commitment to others. These behaviors show individualism is likely 
to be on the rise in persons. The interviewees also said that if they encounter prob-
lems, first of all they refer to their friends and ask for help, and their social relation-
ships are limited to travelling with friends. Most cohabitors hide this way of living 
from their families; instead they prefer to take this matter up with their friends. 
These factors show big changes between two generations’ values. 
Cohabitors break the social norms and create new values by their deconstruction. 
The role of a man and woman in life and their duties after the life formation is clear 
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for both of them in traditional marriage and life, but cohabitors have changed the 
duties which are entrusted to each pair and have no obligation in doing so. Fur-
ther, the cohabitors tend to maximize their own benefits, a temporary relationship 
which meets their needs and have the most benefits and can exit the relationship 
with the lowest cost. 
The background conditions on forming cohabitation subculture are educational 
and job migration, changing the life style and devotion of marriage. Most students 
who come to Tehran for continuing education do not like to return to their cities 
because of the  opportunities for finding a suitable job in Tehran. Living in a big 
city where people pay no attention or even ignore the issues of others’ provides a 
basis for breaking the norms.    
Although marriage is a holy Covenant in our society and culture, and our religious 
orders have emphasized on the importance of marriage and family formation, the 
analysis of interviewees’ remarks show that traditional marriage has been less im-
portant. 
The friendship experience with the opposite sex and familiarity with cohabitation 
life is as an intermediary condition in the emerging life in the form of cohabitation. 
Cohabitors experience a friendship before living together. These types of friend-
ship and conflicts among them in love processes have provided the conditions for 
living together.
Redefinition of sexual roles and meeting temporary needs are the strategies which 
cohabitors use. Each cohabitor does not enter this kind of life as the definition 
of their roles in society which are expected from them; for example, the female 
cohabitors have an economic independence and they do not pay attention to home 
works and the male cohabitors do not take the responsibility for life costs and have 
the same role in the home works as the female ones. Both of them have a con-
sideration to a deep cognition to his/her own pair. The consequences of forming 
cohabitation subculture have been divided into two individual and social groups.
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Participants characteristics in the study
Row Gender Age education

1 Man 36 High school Diploma

2 Man 37 Bachelor’s Degree

3 Female 27 Bachelor’s student

4 Female 28 Bachelor’s student

5 Man 32 Master’s student

6 Man 27 Bachelor’s Degree

7 Man 36 High school Diploma

8 Female 28 Bachelor’s Degree

9 Man 29 Master’s Degree

10 Female 26 Bachelor’s Degree

11 Female 25 Bachelor’s Degree

12 Man 29 Bachelor’s Degree

13 Female 27 Associate’s Degree

14 Female 25 Master’s student

15 Female 30 Bachelor’s Degree

16 Female 31 Master’s Degree

17 Female 33 Bachelor’s Degree

18 Man 35 Bachelor’s Degree

19 Female 36 Master’s Degree

20 Man 37 Bachelor’s student



      284      284

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، زمستان ۹7، شماره 71

Social Welfare Quarterly, Vol 18, Winter 2018, No 71

      284

Figure  .1 Paradigmatic Pattern of Cohabitation Subculture

Discussion : Aside from the casual and intermediary conditions which were consid-
ered, some conditions are governing on our in-transition society which can pro-
vide a background for decreasing marriage importance and family formation ac-
cording to interviewees’ remaks. The high unemployment levels of unemployment, 
raising the marriage age, increasing number of the single-occupied housing, girls’ 
financial independence and, etc. can be referred to as other important conditions. 
Nevertheless, the family function still has its own importance and value among the 
society members as a lot of single girls and boys believe that the most important 
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matter in their lives is family formation and marriage.
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مقدمه
به رغم آنكه در ایران هنوز هم تشكیل خانواده الگوی رسمی، جاافتاده و پسندیده تعامل 
جنس  دو  بین  رابطه  از  جدیدی  گونه های  اخیر  سالهای  طی  اما  است،  مرد  و  زن  جنسی 
از دختران و پسران بدون  امروز تعدادی  فاقد چارچوب خانوادگی است.  پدیدار شده كه 
آنكه به طور رسمی و قانونی ازدواج كرده باشند، بر اساس یك توافق طرفینی، برای مدتی 
پیمایش  موج سوم  در  می كنند.  زندگی  زیر یك سقف  یكدیگر  با  نامشخص  و  معین  غیر 
ارزشها و نگرشهای ایرانیان )1395( 98 درصد از مشاركت كنندگان در تحقیق اظهار داشتند 
كه مخالف هم خانگی قبل از ازدواج هستند. رواج چنین نگرش منفی ای باعث مخفی كردن 
واقعیت از سوی عاملین این سبك زندگی و بی عنایتی پژوهشگران و مدیران اجرایی جامعه 
به این موضوع است. ممكن است شكلهای جدید مناسبات بین دو جنس مانند آنچه به آن هم 
خانگی، هم باشی و ازدواج سفید اطالق می شود؛ با پاره ای ارزشهای فرهنگی رایج ناهم خوان 
باشد اما به این دلیل نمی توان وجود آنها را نادیده گرفت. این رسالت جامعه شناسی  است 
كه به مطالعه الگوهای جدید روابط اجتماعی بپردازد، زمینه های شكل گیری و ابعاد و وجوه 

مختلف آن را شناسایی كند و درنهایت به موضع گیری مناسب در برابر آن یاری رساند.
اندیشمندان متعددی كوشیده اند تغییرات حوزه خانواده و رابطه بین زن و مرد را ریشه یابی 
كنند. آنها اغلب به این امر اشاره دارند كه با گسترش امكانات جدید ارتباطی، جامعه ایران به تدریج 
با امواج فزاینده ای از تغییرات ارزشی و هنجاری مواجه شده است. فرایند تغییرات ارزشی شامل 
افزایش طالق، افزایش درصد زنان سرپرست خانوار، رواج الگوی انتخاب همسر توسط خود افراد 
و تفاوت میان نسلی تحوالت فراوانی را در مطلوبیت ازدواج ایجاد كرده است )عباسی و ایمان، 
2008؛ علی احمدی، 2009؛ آزاد ارمكی، 2013(. هم باشی الگویی است كه ریشه در فرهنگ ایرانی 
اسالمی جامعه ندارد اما متأثر از تحوالت اقتصادی و اجتماعی جهان امروز پا به عرصه وجود 
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گذاشته است. مرتضی طالیی رئیس وقت كمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای تهران از شكل گیری 
خانه هایی در شمال شهر تهران از سال 1391 خبر داد كه در آنها دختران و پسران بدون ازدواج 
رسمی با یكدیگر زندگی می كنند و شاید بتوان گفت احتمال دارد كه این سبك زندگی از قبل 
وجود داشته، اما كسی از آن اطالعی نداشته است. در اواسط سال 1393 این پدیده در رسانه ها 

سروصدای زیادی به پا كرد )به نقل از فرامرزی و همكاران، 2018(.
غیر از عوامل نگرشی كه در باال به آن اشاره شد، در سطح انضمامی نیز شرایطی وجود دارد كه 
امكان واقعی ازدواج را محدود می سازد طبق آخرین بررسیها در سرشماری سال 1390 در تهران 
میانگین سن ازدواج مردان 31 سال و زنان 27 سال است. 11 میلیون و 240 هزار نفر در سنین باال 
هستند كه هنوز ازدواج نكرده اند؛ ازاین بین 5 میلیون و 570 هزار نفر مرد و 5 میلیون و 670 هزار 
نفر زن هستند. افرادی كه در شرایط تجرد قطعی )50 سالگی( هستند یك میلیون و 300 هزار نفر 
هستند كه شامل 320 هزار مرد و 980 هزار زن می شود؛ نسبت زنان هرگز ازدواج نكرده سه برابر 
مردان است. )سازمان ثبت احوال كشور، 2016(. در اوایل دهه 70، 6/3 درصد از ازدواجها به طالق 
می انجامید. این رقم در اواسط دهه 80 از مرز 10 درصد عبور كرد و نهایتاً در آخرین آمار ساالنه در 
سال 93 به 22/6 رسید؛ به طوری كه می توان گفت از هر 4/5 تا 5 ازدواج یك طالق ثبت می شود 
كه این موضوع در كالن شهرها به مراتب متفاوت است؛ آخرین آمار نشان می دهد 163765 هزار 
طالق در سال 1394 ثبت شده است كه نسبت به سرشماری 1395 در حال افزایش است )درگاه 
ملی آمار، 2016(. طبق سرشماری سال 1395 نیز تعداد 34/4 درصد از افراد جامعه در سن ازدواج 
هستند كه هرگز ازدواج نكردند، تعداد 616042 ازدواج در مقابل 168774 طالق صورت گرفته 
است و نرخ بیكاری جوانان 29-15 ساله 25/9 درصد است )درگاه ملی آمار، 2019(. اگرچه آمار 
دقیقی از تعداد خانه های مجردی دختران و پسران در تهران در دست نیست، اما طبق اظهارنظر 
وزارت ورزش و جوانان ایران در سال 1391، در شهرهای بزرگ بین 25 تا 30 درصد جوانان 
به طور مجرد زندگی می كنند. مسئله دیگر كاهش شكل سنتی ازدواج است. امروزه فاصله بین بلوغ 
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جنسی و بلوغ اقتصادی در ایران به بیش از ده سال رسیده كه دلیل این ادعا تعداد جوانان رسیده 
به سن ازدواج است كه هنوز ازدواج نكرده اند. به گزارش مركز آمار ایران تعداد این جوانان به 12 

میلیون نفر می رسد )آزاد ارمكی، 2013(. 
نیست.  بی تأثیر  خرده فرهنگ  شكل گیری  در  جامعه  در  خانواده  نهاد  در  تغییرات  این 
خرده فرهنگ شیوه زندگی یك گروه درون یك فرهنگ بزرگ تر است كه بسیاری از شیوه های 
زندگی فرهنگ بزرگ تر را می پذیرد، اما از بسیاری جهات بافرهنگ بزرگ تر متمایز است و 
در مقابل فرهنگ عمومی قرار می گیرد )كوئن1، 2012(. افراد وابسته به خرده فرهنگ هم باشی 
ازدواج و تشكیل خانواده كه موردپذیرش فرهنگ عمومی و  برای  ارزشهای پذیرفته شده 
مبتنی بر عمل كردن بر اساس عرف و آداب ورسوم جامعه است را نمی پذیرند و هنجارهایی 
را مبنای رفتار خود قرار می دهند كه نقطه مقابل هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده در جامعه 
است. هم باشها درزمینه امور مادی و نوع مصرف كردن، باورها و شیوه رفتاری، انتظارات آنها 
از باهم بودن، نادیده گرفتن عرف جامعه چشم اندازهایی ویژه و متفاوت از فرهنگ عمومی 
جامعه دارند. آنها یك رشته رفتارهای ازنظر اجتماعی مقبولی برای خود دارند كه تااندازه ای 
آنها را از گروه های دیگر متمایز می سازد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است 
كه زمینه ها و پیامدهای گسترش خرده فرهنگ هم باشی در كالن شهر تهران چیست؟ و چگونه 
خرده فرهنگ هم باشی زمینه را برای كاهش اهمیت ازدواج و تشكیل خانواده فراهم می كند؟

پیشینه تجربی
در میان تحقیقات داخلی، گل محمدی )2006( پژوهشی با عنوان »تأثیر زندگی مشترک 
كه  داد  نشان  وی  پژوهش  نتایج  است.  داده  انجام  ازدواج«  فروپاشی  بر  ازدواج  از  پیش 
خطر بروز طالق در میان آن دسته از زوجهایی كه پیش از ازدواجشان زندگی مشترک را 

1. Cohen
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تجربه كرده اند، به مراتب بیش از كسانی است كه فاقد چنین پیشینه ای بوده اند. آزاد ارمكی و 
همكاران )2012( در مطالعه ای با عنوان »سنخ شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج 
در ایران« نشان دادند كه روابط هم خانگی یكی از شش الگوی روابط جنسی پیش از ازدواج 
در ایران است. آزاد ارمكی و همكاران )2013( در پژوهش دیگری با عنوان »هم خانگی؛ 
و  ایرانی  تجدد  فرایند  را محصول  تهران« هم خانگی  در  پیدایش شكلهای جدید خانواده 
گسترش جهانی شدن و ورود آن به ایران دانسته اند. نتایج پژوهش دیگری كه توسط یعقوبی و 
همكاران )2016( با عنوان بررسی گرایش به روابط نامتعارف جنسی نوین در بین دانشجویان 
انجام شد نشان داد كه بین آشنایی و نگرش و تمایل به ازدواج سفید یا هم بالینی در بین 
دانشجویان رابطه وجود دارد و 7/5 درصد دانشجویان تجربه عینی ازدواج سفید یا هم بالینی 
را داشته اند. گلچین و صفری )2018( در مطالعه ای با نام »كالن شهر تهران و ظهور نشانه های 
الگوهای تازه ای از روابط زن و مرد«، دید منفی به ازدواج مرسوم و باورهای فمینیستی و 

پایبند نبودن به باورهای مذهبی را از دالیل گسترش هم باشی ذكر كرده اند.
از  ازدواج و طالق )حمایت  از  قبل  »هم باشی  عنوان  با   )2010( بویل1  و  كولو  مطالعه 
تئوری ازدواج آزمایشی(« نشان داد كه خطرات ناشی از تجزیه )جدایی( زناشویی )ازدواج( 
از كسانی  به طور چشمگیری كمتر  داشته اند  ازدواج  از  قبل  كه دوره هم باشی  آنهایی  برای 
است كه ازدواج مستقیم داشته اند. شولزلی و هیروشی2 )2012( پژوهشی با عنوان »ازدواج، 
هم باشی، نشاط )یك تحلیل درون ملی از 27 كشور(« با روش پیمایش انجام داده و نشان 
دادند كه چگونه متغیرهای باورهای جنسیتی اجتماعی و زمینه های مذهبی بر ازدواج، هم باشی 
عنوان  با  پژوهشی   )2013( آوس3  و  تاوارس  می گذارد.  تأثیر  در سراسر كشورها  نشاط  و 
»پریشانیهای روانی قطع روابط هم خانگی« با روش تحلیل ثانویه انجام داد و تأثیر كوتاه مدت 
1. Kulu and Boyle
2. Schultz lee and Hiroshi
3. Tavares and Aassve
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انحالل پیوندهای ازدواجی و هم خانگی بر بهداشت روانی افراد را بررسی كرد. روسكویچ1 
نام  به  پدیده جدیدی  داد كه  نشان  ازدواج  از  قبل  با عنوان  هم باشی  پژوهشی  )2014( در 
خصوصی سازی جنسی كه قضاوت را در مورد زندگی جنسی دیگران محدود می كند باعث 
شكل گیری پدیده هم باشی قبل از ازدواج در سطح گسترده شده است. مطالعه بنجامین كوزو2 
)2014( با عنوان روند نتایج هم باشی: تغییرات تركیبی و تعهد در بین جوانان ازدواج نكرده 
نشان داد كه با توجه به اینكه بیشتر مردم در آمریكا در مقطعی از زندگی خود هم باشی خارج 
از چهارچوب ازدواج داشته اند در دهه های اخیر هم باشی به پدیده ای كاماًل رایج در آمریكا 
از طریق عشق هم باشی  عنوان حكومت  با  مطالعه ای  آندرسن3 )2016(  است.  تبدیل شده 
هم جنس گرایان در سوئد انجام داد و نشان داد كه چگونه حمایت از روابط هم جنس خواهانه، 

به شدت بر خواسته های افراد هم جنس خواه اعتبار می بخشد.
مروری بر آثار یادشده در باال نشان می دهد در كشورهای خارجی كه زندگی خارج از 
چارچوب ازدواج امری عادی تلقی می شود، بیشتر به تأثیر این شیوه زندگی بر طالق و ازدواج 
و توجه شده است و بیشتر پژوهشها با روش پیمایش و تحلیل ثانویه و با جامعه آماری متنوع 
انجام شده است كه این مهم قابلیت تعمیم پژوهشها را باال می برد؛ اما در تحقیقات داخلی به 
دلیل غیرمجاز بودن این شكل زندگی و نوپدید بودن آن، دغدغه پژوهشگران بیشتر این است 
كه چه شرایطی باعث شده این شكل زندگی در جامعه ما مورد استقبال قرار گیرد؛ و روش 
تحقیق داخلی بیشتر كیفی و زمینه ای است. این پژوهش در پی مطالعه پیامدها و زمینه های 

شكل گیری خرده فرهنگ هم باشی در كالن شهر تهران است.

1. Ruszkiewicz
2. Benjamin Guzzo
3. Andersson



مطالعه خرده فرهنگ هم باشی در کالن شهر تهران )شرایط، زمینه ها و پیامدها(
Studying the Cohabitation Subculture in the Metropolis of Tehran...

291      

چارچوب مفهومی
آلبرت كوهن معتقد است ساخت نظام اجتماعی و فرهنگ و سازمان اجتماعی آن برای 
ازنظر  مسائلی  كرده اند  اشغال  اجتماعی  نظام  در  را  خاصی  موقعیتهای  یك  هر  كه  افرادی 
هم سازی با شرایط اجتماعی به وجود می آورد و آنها را به طور مؤثر یا غیر مؤثر به وسایلی 
مجهز می كند تا مشكالت هم سازی با محیط را حل كنند. هنگامی كه برای برخی از این افراد 
این  نباشد،  كافی  اجتماعی  شده  پذیرفته  معیارهای  اساس  بر  محیط  با  »هم سازی«  وسایل 
افراد به نفی جنبه هایی از فرهنگ جامعه كه مشكالت هم سازی با محیط را برای آنان فراهم 
این  برایشان آسان تر می سازد، جایگزین  را  پرداخته و خرده فرهنگهایی كه زندگی  كرده اند 
از  جنبه های نفی شده فرهنگ جامعه می كنند )كوهن، 1982(. هم باشها یك رشته رفتارهای 
نظر اجتماعی مقبول برای خود دارند كه تااندازه ای آنها را از گروه های دیگر متمایز می سازد، 
آنها افرادی هستند كه برای همنوایی با جامعه، وسایل هم سازی با محیط بر اساس معیارهای 
پذیرفته شده اجتماعی را نمی پذیرند و راه حلهای دیگری را تجربه می كنند. این تجربه متفاوت 
كه در تضاد با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده در فرهنگ عمومی است باعث شكل گیری 
با  عمل  در  كه  است  افرادی  سایر  از  هم باش  افراد  شدن  متمایز  و  هم باشی  خرده فرهنگ 
هنجارها و اهداف جامعه همنوایی دارند. داشتن سبك زندگی متفاوت یكی از عوامل تمایز 
بین هم باشها با افراد دیگر است. در دوره مدرن به دلیل تنوع و انتخاب سبكهای گوناگون 
چنان  در  را  افراد  وجودی  پرسشهای  بازگشت  با  همراه  فراگیر  شك  هم چنین،  و  زندگی 
وضعیت نامشخصی قرار می دهد كه ناچار سبكی را اتخاذ كنند تا از معضل تصمیم گیری در 
هر موقعیت خاص رهایی یابند اما این كار بر تغییر هویت شخص و بازتعریف آن تأثیر به 

سزایی می گذارد )گیدنز1، 2010(.
انتخاب سبك زندگی متفاوت ازآنچه مقبول جامعه است با رشد و گسترش فردگرایی و 

1. Giddens
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عقالنیت در جامعه مرتبط است. رشد فردگرایی در جوامع جدید به شدت ساختار خانواده را تحت 
تأثیر خود قرار داده است. ازنظر پیتر بالو فردگرایی مسئول بخش عمده ای از معضالت زندگی ما 
است. این فرهنگ فردگرا به تضعیف اقتدار نهادهای كلیدی مان، از خانواده تا دولت، كمك كرده 
است. باعث جدایی افراد از همان اجتماعاتی )خانواده ها، همسایگان، كلیسا یا همكاران( شده كه 
آنها را پرورش داده اند )سیدمن1، 2014(. رشد فردگرایی خودخواهانه افراد را به انتخاب سبكی 
از زندگی كه بیشترین مزایا را برای فرد دارد می كشاند و از طرفی در نظر گرفتن سود و زیان و 
هزینه ای كه فرد با وارد شدن به زندگی هم باشی می پردازد و در عوض پاداش و رضایتی كه از این 
زندگی سیال به دست می آورد، به انتخاب این سبك از زندگی عقالنیت می بخشد. وبر عقالنیت 
عملی را هر نوع شیوه زندگی می داند كه دیدگاه و قضاوتش درباره فعالیت دنیوی بر اساس منافع 
مصلحت گرایانه و خودمدارانه محض باشد. انسانهایی كه پیرو عقالنیت عملی اند واقعیتهای موجود 
را می پذیرند و صرفاً مصلحت آمیزترین راه برخورد با مشكالت پیشاروی را مدنظر قرار می دهند 
)ریتزر2، 2015(. هم باشها نیز در انتخاب سبك زندگی خود به دنبال بیشینه كردن سود خود هستند 
و با توجه به هدف خود، با در نظر گرفتن هزینه ای كه صرف می كنند و سودی كه از صرف این 

هزینه به دست می آورند دست به كنش می زنند.
به نظر می رسد بازاندیشی كه حاصل تغییر در الگوهای متفاوت زندگی است هم باشها را 
از سایر افراد جامعه متمایز ساخته است. گیدنز پنداره بازاندیشی را به روابط جنسی، جنسیت 
و ارتباطهای صمیمانه پیوند می زند. با رواج نوگرایی و كم رنگ شدن سنت، زندگی جنسی 
بشر طرحی می شود كه باید در مقابله با پس زمینه فرصتها و مخاطرات جدید مدیریت شده و 
تعریف شود. روابط جنسی پالستیك وار، رابطه ای بی مركز است كه فارغ از نیاز به تولیدمثل 

صورت می گیرد و فارغ از حكومت نرینگی و چیزی فراتر از اهمیت نامتعادل تجربه جنسی 

1. Seidman
2. Ritzer
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مردانه است. ازاین رو رابطه جنسی، باز و بی پایان است و بر اساس نقشهای از پیش تعیین شده 
صورت نمی گیرد، بلكه از طریق ارتباطهای بازاندیشانه شكل یافته انجام می پذیرد )گیدنز، 

1992، به نقل از ریتزر و همكاران، 2012(.
را درونی و  باورهای موردپذیرش جامعه  ارزشها و  نسلی مواجه هستیم كه  با  ما  پس 
نظر  در  نسلها  ارزشی  تضاد  به عنوان  می توان  را  هم باشی  خرده فرهنگ  نمی كنند.  بازتولید 
گرفت. همان طور كه اینگلهارت می گوید افراد در طول سالهای تكوین، لزومًا تمام ارزشهای 
مطلوب جوامع خود را فرانمی گیرند، بلكه به احتمال زیاد آن ارزشهایی را می پذیرند كه باتجربه 
مستقیمشان در سالهای تكوین سازگار است. آنها از ارزشهایی كه باتجربه مستقیمشان سازگار 
نیستند، فاصله می گیرند. این امر وقوع تغییر ارزشی بین نسلی را ممكن می سازد. اگر نسل 
جوان در شرایط بسیار متفاوتی از نسلهای قبل اجتماعی شود، ارزشهای كل جامعه به تدریج 

با جایگزینی بین نسلی تغییر خواهد یافت )اینگلهارت1، 2011(.
بیگانگی و بی توجهی مدنی در كالن شهرها می تواند در شكل گیری خرده فرهنگ هم باشی 
تأثیرگذار باشد. ازنظر زیمل در شهر كوچك آدمی هر كس را مالقات می كند می شناسد و 
با او رابطه دارد. اگر قرار باشد در كالن شهر نیز كه برخوردهای خارجی مستمر بی شمارند 
چنین اتفاقی بیفتد، آدمی كاماًل به حالت روانی تصورناپذیری می رسید گاهی به سبب حق 
عدم اعتمادی كه آدمی در برابر خاصیت زودگذر زندگی كالن شهری دارد الزم می آید كه ما 
احتیاط كنیم. درنتیجه چنین احتیاطی است كه اغلب كسانی را كه سالیان درازی است همسایه 
ما بوده اند به چشم نمی شناسیم و همین احتیاط است كه ما را در نظر مردمان شهر كوچك، 
سرد و بی رحم جلوه گر می سازد. ازنظر زیمل جنبه درونی این احتیاط برونی نوعی بیگانگی 

است )زیمل2، 1994(؛ بنابراین امكان شكل گیری خرده فرهنگ هم باشی در كالن شهرها بیشتر از 

1. nglehart
2. simmel
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شهرهای كوچك است؛ اما بااین وجود همیشه افرادی كه برخالف هنجارها و ارزشهای جامعه 
عمل كند نگران بی اعتبار شدن و از دست دادن امتیازاتی هستند كه افراد هم نوا در یك جامعه 
از آن برخوردار هستند. ازنظر گافمن داغ احتمال بی اعتباری، هنگامی است كه دیگران از هویت 
ننگ آلود خبری ندارند و این احتمال وجود دارد كه به این مسئله پی ببرند. در این مورد كنشگر 
می كوشد كه آن را پنهان كند و كنشهای خود را به گونه ای سامان دهد كه این مسئله همچنان 
پنهان بماند. گافمن باور دارد كه همه ما از نوعی داغ رنج می بریم و می كوشیم كه آن را در 

كنشهایمان پنهان كنیم )ریتزر، 2008(.

روش
برای انجام این تحقیق، روش شناسی كیفی به عنوان روش غالب و روش نظریه زمینه ای برای 
تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. نظریه زمینه ای یك شیوه عمل تحلیل كیفی است كه 
برخی از خصوصیات متمایز آن عبارت اند از: نمونه گیری نظری، استفاده از مقایسه های مداوم و 
رویه های كدگذاری كه توضیح پدیده های پیچیده را به عهده دارد. همچنین رویه های تحلیلی و 
حساسیت نظریه زمینه ای سه عنصر اصلی دارند كه عبارت اند از مفاهیم، مقوله ها و قضایا. ایجاد 
هر یك از این عناصر مستلزم تحلیل داده ها است كه محور اصلی روش نظریه زمینه ای به شمار 
می رود. این سه عنصر در جریان تحلیل گدكذاری پدیدار شده و به یكدیگر متصل می شوند. 
اگر این روش به عنوان یك كل در نظر گرفته شود گردآوری و تحلیل داده ها پویشهایی هستند 
كه به شدت به یكدیگر وابسته اند و می باید به طور متناوب صورت گیرند )كوربین و استروس1، 
1990(. در روش زمینه ای تا زمان دستیابی به اشباع نظری، مشاركت كنندگان مورد سؤال قرار 
می گیرند. اشباع داده ها زمانی رخ می دهد كه مقوله ها بسط یافته و در حین جمع آوری داده، 
البته تا زمانی كه هیچ اطالعات جدیدی به دست نیاید حاصل می گردد. با توجه به حساسیت 
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موضوع و اینكه هم باشها به راحتی قابل دسترس نبودند و اجتماع خاصی ندارند از نمونه گیری 
در دسترس برای یافتن افراد موردنظر برای مصاحبه استفاده شده است. بعد از پیدا كردن افراد 
موردنظر و مصاحبه با آنها در مصاحبه بیستم محقق به اشباع نظری دست یافته است و با پایان 
یافتن مصاحبه محقق به كار كدگذاری پرداخته است. در نظریه زمینه ای، برای تجزیه وتحلیل 
داده ها از سه نوع كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابی استفاده می شود كه طی 

آنها، مقوله ها و زیرمقوله ها و مقوله هسته انتخاب می شوند.

جدول )1( مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش

محل سكونت خانواده منطقه محل زندگی تحصیالت سن جنس ردیف

تهران مهرشهر )4( دیپلم 36 مرد 1

تهران پونك )5( لیسانس 37 مرد 2

شهرستان پونك )5( دانشجوی لیسانس 27 زن 3

شهرستان جنت آباد )5( دانشجوی لیسانس 28 زن 4

شهرستان شریعتی )6( دانشجوی فوق لیسانس 32 مرد 5

تهران صادقیه )2( لیسانس 27 مرد 6

تهران جمهوری )11( دیپلم 36 مرد 7

شهرستان پونك )5( لیسانس 28 زن 8

تهران امام خمینی )10( فوق لیسانس 29 مرد 9

شهرستان بریانك )10( لیسانس 26 زن 10

تهران پاسداران )3( لیسانس 25 زن 11

شهرستان پیروزی )13( لیسانس 29 مرد 12

شهرستان ولیعصر )6( فوق دیپلم 27 زن 13

شهرستان كمیل )10( دانشجوی فوق لیسانس 25 زن 14

شهرستان ونك )3( لیسانس 30 زن 15
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محل سكونت خانواده منطقه محل زندگی تحصیالت سن جنس ردیف

شهرستان میرداماد )3( فوق لیسانس 31 زن 16

شهرستان توحید )2( لیسانس 33 زن 17

شهرستان تجریش )1( لیسانس 35 مرد 18

تهران ولنجك )1( فوق لیسانس 36 زن 19

شهرستان نواب )10( دانشجوی لیسانس 37 مرد 20

در جدول شماره یك مشخصات مصاحبه شوندگان آمده است. مصاحبه شوندگان 20 نفر 
هستند كه 11 نفر آنها زن و 9 نفر از آنها مرد هستند.

یافته ها

شرایط علی
شرایط علی حوادث، وقایع و اتفاقهایی هستند كه به وقوع یا گسترش پدیده ای می انجامد. 
درواقع شرایط علی یا سبب ساز، معموالً آن دسته از رویدادها و وقایع هستند كه بر پدیده ها 

تأثیر می گذارند )استروس و كوربین1، 1393(.

فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی
برای نسل گذشته ازدواج و تشكیل خانواده در اولویت افراد بعد از رسیدن به سن بلوغ بوده 
است؛ اما برای نسل جدید داشتن تحصیالت دانشگاهی آن هم در مقاطع باال و به دنبال آن یافتن 
شغل مناسب و به عبارتی كسب اعتبار اجتماعی چه برای دختران و چه برای پسران در اولویتهای 
اولیه است. پس طبیعتاً برای رسیدن به این اهداف یعنی تحصیالت عالیه و اعتبار شغلی و اجتماعی 
مناسب، ازدواج و تشكیل خانواده به تأخیر می افتد و از طرفی چون جامعه ما در شرایط حاضر با 
تعداد زیادی از فارغ التحصیالن بیكار مواجه است سن ازدواج باال و باالتر می رود، الزمه ازدواج 

1. Corbin and Strauss
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و تشكیل خانواده به شكل سنتی داشتن شغل مناسب و مهمتر از همه امنیت شغلی است كه 
رسیدن به این امنیت شغلی به دالیل مختلف ازجمله افزایش متقاضیان كار و كاهش ایجاد اشتغال 
و همچنین جمعیت زیاد جوانان با تحصیالت عالیه كه متقاضی شغل مناسب و متناسب با رشته 
تحصیلی خود هستند، محقق نمی شود. از طرف دیگر ازدواج و تشكیل خانواده با شیوه و رسم 
و رسوم سنتی هزینه های زیادی را می طلبد. پس با این شرایط بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی 
فاصله می افتد. تعدادی از مشاركت كنندگان نداشتن شرایط مناسب )اقتصادی( برای ازدواج سنتی 

را از دالیل گرایش به سمت زندگی به شكل هم باشی عنوان كرده اند.
پاسخگوی خانم 25 ساله می گوید: »شاید این نوع زندگی برای آشنایی بیشتر مناسب تر 
است اما من اگه شرایط ازدواج برایم فراهم بود این نوع زندگی كه موردپذیرش اكثریت نیستو 
انتخاب نمی كردم. منم دوست دارم تشكیل خانواده بدهم ولی چطوری؟ با كدوم شرایط؟ تا چه 
سنی باید تنها بمونم؟ وقتی هیچ كس به فكر ما نیست خودمون راهشو یاد می گیریم اگه چه اونا 
بگن اشتباه است. وقتی راهی برای درست رفتن نیست پس همه اشتباه می ریم... البته من راه 
درستو انتخاب كردم...«. پاسخگوی دیگری )آقا 29 ساله( در این رابطه می گوید: »اگر االن بخوام 
برم خواستگاری میگن شغلت چیه، خونه داری، ماشین چطور و... من كه نمی تونم همهی اینا را 
اوكی كنم كه بتونم ازدواج كنم ... اصاًل شاید با این وضعیت جامعه نتونم این شرایط را فراهم 
كنم ... تا كی باید صبر كرد ... نیازهای جنسی باید یه جوری تأمین شه ...« پاسخگوی آقا 37 
ساله می گوید: »من توان مالی برای اداره كردن یه زندگی سنتی را ندارم، اگه داشته باشم ازدواج  

می كنم ولی بر اساس شرایطم اینجوری دارم زندگی می كنم ...«

فردگرایی
مسئولیت ناپذیری یكی از عواملی است كه هم باشها را به سمت این نوع زندگی سوق 
داده است. مصاحبه شوندگان معتقدند در زندگی خود مسئولیتی به آنها تحمیل نمی شود و 
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شرایط زندگی خود را راحت تر از ازدواج به شكل سنتی می دانند. بی تفاوتی اعضای خانواده 
نسبت به یكدیگر و ایجاد فاصله عاطفی بین اعضای خانواده نیز در انتخاب زندگی به شكل 
هم باشی تأثیرگذار است حتی مسافرت رفتن اعضای خانواده نسبت به گذشته تفاوت زیادی 
دارد و افراد ترجیح می دهند با دوستان و همساالن خود وقت بگذرانند تا با خانواده خود؛ 
بدون  زندگی  می دهند  ترجیح  آنها  می شوند.  خانواده های خود جدا  از  افراد  به نوعی  یعنی 
دردسری داشته باشند و هیچ مسئولیتی كه آنها را مجبور به تعهد نسبت به دیگران كند در 
آن زندگی نباشد. این رفتارها افزایش فردگرایی در افراد را نشان می دهد یعنی رسیدن به 
در  ارزشهای جمعی  و  هنجارها  اینكه  به  توجه  بدون  فردی خود  و  خواسته های شخصی 

جامعه چه مسیری را طی می كند.
پاسخگوی آقا 37 ساله می گوید: »خواهر و برادرم هر كدوم زندگی خودشونو دارن و 
درگیر خودشونن... منم دارم زندگیمو می كنم، دیگه مث قبلنا نیس كه افراد خانواده از همه 
اونا هم  نمی گم،  افراد خانوادم  به  زندگیمو  باشن، من خودم جزئیات  داشته  چی هم خبر 
نمی پرسن، ... ما آفریده شدیم كه از زندگی كردن لذت ببریم اونم به هر روشی كه خودمون 

احساس كردیم... مگر غیر ازاینه...«
پاسخگوی خانم 27 ساله می گوید: »با یه قرارداد كه تو اون منو با چند تا سكه معاوضه 
می كنن و با چند تا امضاء مجبورم می كنن كه با هر شرایط بسازم بخوام وارد یه زندگی بشم 
بعدش اگر از شرایط زندگیت ناراضی بودی باید همه را ببخشی و جونت را آزاد كنی اونم 
با آبروریزی و هزار بار رفت وآمد به دادگاه ... این زندگی ما با عشق و عالقه شروع شده 
از  فامیل چون كسی  بین  آبروریزی  بدون هیچ  تموم می شه  بره  بین  از  این عالقه  و وقتی 
زندگی ما خبر نداره، من برای خودم زندگی می كنم و به خاطر عالقم به همخونم از خیلی 
چیزا می گذرم، تو این زندگی مجبور نیستی خیلی كارا را انجام بدی و هر جور ما خواستم 

زندگیمون پیش میره...«
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تفاوت نسلی
اولین قدم  با مشكل مواجه می شوند در  مشاركت كنندگان عنوان كرده اند كه زمانی كه 
از دوستانشان كمك می گیرند و ارتباطات اجتماعی آنها محدود به رفت وآمد با دوستانشان 
است بیشتر هم باشها این شكل زندگی كردن خود را از خانواده هایشان پنهان می كنند اما با 
دوستان خود در ارتباط هستند و زندگی خود را از همساالن خود پنهان نمی كنند و حتی 
اكثر مشاركت كنندگان از طریق دوستانشان با این شكل از زندگی آشنا شده اند. این عوامل 
نشان دهنده تغییرات كالن میان ارزشهای دو نسل است. نسل جوان تغییرات به وجود آمده 
ارزشهای نسل  با  دارند جوانان مطابق  انتظار  را می پذیرند و نسل گذشته  نهاد خانواده  در 
گذشته پیش  روند. این تفاوتهای ارزشی در پذیرفتن تغییرات جدید در بین دو نسل باعث 
ایجاد فاصله بین دو نسل می شود. پس می توان گفت ما با نسلی رویه رو هستیم كه ارزشهای 
شكل گرفته و درونی شده در آنها متفاوت از نسل گذشته است، ارزشهایی كه با زندگی كردن 

به شكل هم باشی همخوانی دارد.
دارم  بفهمن  خانوادم  ندارم  هیچ وقت دوست  »من  می گوید:  ساله   26 پاسخگوی خانم 
اینجوری زندگی می كنم...تقریبًاً همه دوستام می دونن من همخونه پسر دارم...ولی خانواده 
با هم یكی  دارم ولی طرز فكرامون  بفهمن... خیلی خانوادمو دوس  نباید  اونا  فرق می كنه 

نیس...«
پاسخگوی خانم 28 ساله می گوید: »من نمی تونم با دوستم برم خونه خودمون )پدر و 
مادر( اونا اصاًل نمی دونند من با كسی همخونه ام اگه بفهمند منو نمی پذیرن چون با این نوع 
زندگی مشكل دارند دیگه نمی تونند تو فامیلو در و همسایه ها سر بلند كنند )با خنده( ما 
خیلی همدیگه را دوست داریم ولی چون هیچ تعهد و مسئولیتی بین ما نیست هر آن ممكنه 
رابطمون تموم بشه و همه چی به هم بخوره اینجاست كه مطمئن نیستی به آینده یعنی آینده 

روشنی نداری...«
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بیاد از دوستام كمك می گیرم، همخونم  پاسخگوی خانم 36 ساله: »وقتی مشكل پیش 
هم از دوستاش كمك می گیره و سعی می كنیم زیاد به خانواده هامون نگیم، مثاًل من خودم 
چون خانوادم نمی دونن كه با یه پسر همخونم خیلی از مشكالتم را نمی تونم بهشون بگم 
چون همه چی لو میره... من بهشون گفتم با یه دختر همخونه هستم و وقتایی كه خانوادم 
بخوان بیان پیشم همخونم میره پیش دوستاش تا خانوادم برن بعد برمیگرده ... این مشكالت 
هم هست دیگه ولی باید زندگی كرد نمی تونم براشون توضیح بدم كه چرا این كار را كردم 

چون منو درک نمی كنن...«

بازاندیشی
هم باشها برای ثبت رسمی ازدواج خود اقدام نمی كنند و رابطه جنسی خود را نامشروع 
نمی دانند. برخالف ازدواج سنتی كه اولین قدم برای رسمیت دادن به آن ثبت رسمی ازدواج 
است، هم باشها معتقدند با ثبت رسمی ازدواج، نوعی محدودیت برای خود ایجاد می كنند. 
نو  ارزشهای  ساختارشكنی خود  با  و  می شكنند  را  جامعه  و سنت  به نوعی عرف  هم باشها 
ایجاد می كنند. در زندگی و ازدواج سنتی نقش زن و شوهر و وظایفی كه بعد از تشكیل 
زندگی برای هركدام از زوجین تعریف شده است مشخص است؛ اما هم باشها وظایفی كه 
در خانواده های سنتی به عهده هركدام از زوجین است را تغییر داده اند و هیچ اجباری در 
انجام دادن آن ندارند؛ مثاًل برای شریك زن هیچ اجباری در انجام دادن كارهای خانه وجود 
ندارد و برای شریك مرد نیز تقبل تمام هزینه های زندگی در نظر گرفته نمی شود. وظایف 
زوجین در زندگی هم باشی به نوعی بازاندیشی شده است و این عامل یكی از دالیلی است 
كه مصاحبه شوندگان در صحبتهای خود از آن با رضایت صحبت می كنند. هم باشها هدفشان 
ساختن زندگی ای كه تا همیشه دوام داشته باشد نیست بلكه به دنبال زندگی موقتی هستند 
كه پاسخگوی نیازها و خالءهای آنها باشد. با توجه به صحبتهای مشاركت كنندگان، هم باشها 
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به دنبال زندگی ای هستند كه هر زمان اراده كنند بتوانند بدون هیج محدودیتی از آن خارج 
شوند. با توجه به نظریه عشق سیال باومن هدف هم باشها ساختن زندگی موقتی است كه عدم 

قطعیت و سیال بودن از مشخصه های آن است.
پاسخگوی آقا 32 ساله می گوید: »ازدواج سنتی مث هندونه سربسته است...و شكست در 
اون باعث آبروریزی میشه ولی تو زندگی ما جدایی آبروریزی نیست تا هستیم به هم محبت 
می كنیم و وقتی از هم خسته شدیم جدا می شیم... لزومی نداره دو نفر به اجبار چند تا كاغذ 
زندگیشونو خراب كنن ... رابطه ما نامشروع نیس... مهم اینه كه دو نفر همدیگه رو دوست 

داشته باشن و از بودن با هم لذت ببرن ...«
پاسخگوی خانم 28 ساله می گوید: »تو این دوره زمونه دیگه فرهنگ تغییر كرده، ما داریم 
با هم زندگی می كنیم، اگه به این نتیجه رسیدیم كه می تونیم همو خوشبخت كنیم ازدواج 
می كنیم... اگر نه از هم جدا می شیم این روش خوبیه به نظر من، مثاًل بری با یكی زندگی كنی 

ازدواج سنتی را می گم بعد از این همه شلوغ كردن بری طالق بگیری...«
پاسخگوی آقا 27 ساله می گوید: »زیاد نباید زندگی را سخت گرفت عمرمون تموم میشه...
كار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، كار ما شاید این است كه در افسون گل سرخ شناور باشم... 
زندگی را باید زندگی كرد نه موشكافی...این همه طالق و دردسرهاش آدم را محافظه كار می كنه...«

درنظرگرفتن هزینه-سود
و  رسومها  و  رسم  است  به صرفه  آنها  برای  جهت  چند  از  هم باشی  شكل  به  زندگی 
به  زندگی  در  می آیند  به حساب  مانع  هم باشها  ازنظر  مشترک  زندگی  برای  كه  هزینه هایی 
شكل هم باشی جایی ندارند، ازدواج سنتی در جامعه ما با هزینه های زیادی شروع می شود 
زوجهای هم باش برای شروع زندگی از كمترینها شروع می كنند آنها از یكدیگر توقع زیادی 
ندارند همان طور كه اشاره شد هیچ كدام از طرفین موظف نیستند تمام مسئولیت زندگی را به 
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عهده بگیرد. جدایی هم باشها از هم آسیب كمتری به آنها می رساند اگرچه آنها در مصاحبه از 
آسیب احساسی كه طرفین متحمل می شوند صحبت می كنند اما ازآنجاكه ازدواج آنها درجایی 
ثبت نشده است پس ازنظر قانونی برای هیچ یك از طرفین حقوقی در نظر گرفته نمی شود، 
یعنی برای جدایی هم باشها از یكدیگر موانع قانونی وجود ندارد. به دلیل محدود بودن تعامل 
و رفت وآمد هم باشها، چشم وهم چشمی كاهش پیدا می كند و این مهم هزینه های زندگی را 
پایین می آورد. هم باشها هزینه های زندگی شان را باهم تقسیم می كنند یعنی برای گذراندن 
بهتر زندگی شان هر دو نفر موظف اند هزینه كنند و این باعث می شود با تالش هر دو نفر 
مشكالت مالی آنها كمتر شود و انتظاراتشان از هم كمتر شود. پس هم باشها به دنبال بیشینه 
كردن سود خود هستند، رابطه ای موقت كه نیازهای آنها را موقتًا برطرف كند و بیشترین سود 

را ببرند و با كمترین هزینه بتوانند از آن خارج شوند.
انتخاب كردم راحت بودن...  این نوع زندگیو  اینكه من  آقا 36 ساله: »دلیل  پاسخگوی 
هزینه های پایین... مسئولیت كمتر...تو ازدواج سنتی وقتی دو نفر می رن زیر یه سقف همه 
چی تغییر می كنه ولی اینجوری زندگی كردن عالیه شادی بیشتره... تو ازدواج سنتی باید مهریه 
بدی زمانی برای شناخت طرفت وجود نداری و كلی باید هزینه كنی... تو این زندگی اگه 

مشكلی پیش بیاد راحت از هم جدا می شی...«
برای من هزینه  این زندگی  ازدواج كردن  به  آقا 37 ساله می گوید: »نسبت  پاسخگوی 
كمتری داره، چون خانواده هامون درگیر نمیشن نمی خواد به كسی جواب پس بدی منظورم 
كمبودها و نداشته ها تو زندگیه، خانواده ها هستن كه توقع مالی زیادی دارن و می خوان كه ما 

با شرایط عالی ازدواج كنیم...االن ما خیلی چیزا را نداریم ولی باز می تونیم با هم باشیم ...«

شرایط زمینه ای
زمینه عبارت است از مجموعه ای از ویژگیهای خاص مرتبط با پدیده ها كه در آن كنش 
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جای دارد. زمینه در حقیقت نوعی مرتب كردن است، مرتب كردن خصوصیات كلی پدیده 
كه به صورتهای مختلف و در راستای طیف بعدیشان جور می شوند تا الگوهایی را تشخیص 

دهند )استراوس و كوربین، 2012(.

مهاجرت شغلی-تحصیلی
یافتن  شانس  اینكه  دلیل  به  می آیند  تهران  به  تحصیل  ادامه  برای  كه  دانشجویانی  اكثر 
شغل مناسب را در تهران بیشتر می بینند تمایلی به برگشتن به شهر خود را ندارند. زندگی 
كردن در شهر بزرگی كه بی توجهی مدنی در آن زیاد باشد و افراد جامعه به زندگی دیگران 
فراهم می كند. هم دخترها و هم  برای هنجارشكنی  را  زمینه  باشند  نداشته  توجهی  بیگانه، 
هستند.  مستقل  اقتصادی  ازنظر  و  شده اند  شاغل  فارغ التحصیلی  از  بعد  هم باش  پسرهای 
البته مشاركت كنندگان اذعان داشتند به دلیل عدم امنیت شغلی و مشغول بودن اكثر آنها در 
شغلهایی كه موقت است بیشتر مواقع یكی از آنها بیكار می شود و تا پیدا كردن شغل مناسب 

دیگر هم خانه آنها هزینه های زندگی را متقبل می شود.
پاسخگوی خانم 31 ساله می گوید: »دوره كارشناسی تو خوابگاه بودم بعد از این كه ارشد 
قبول شدم دیگه بهم خوابگاه ندادن و چون بیكار بودم نمی تونستم جایی را اجاره كنم، دوستم 
كه خونه داشت پیشنهاد داد هم خونه شیم منم قبول كردم، هم درسم را ادامه می دم و هم از 
تنهایی در میام... بیكار بودم و با این هزینه سنگین نمی تونستم ادامه بدم... پیشنهادشو قبول كردم 
اآلن هم از خیلی جهات راضی ام ولی بعضی وقتها شرایطی پیش میاد كه دچار مشكل می شیم...«
كه  تو سنی  و  باشی  تنها  وقتی  تهران  بزرگی مث  »تو شهر  پاسخگوی خانم 30 ساله: 
نیازهای عاطفی داری، خود به خود كشیده می شی به سمتی كه جامعه نمی پذیره، خانواده 
نمی پذیره، به خاطر مشكالت مالی كه داشتم و نمی تونستم به تنهایی و با این حقوق كم از 
پسش بربیام با دوستم هم خونه شدم ...نیازهای جنسی و مالی من برطرف می شه، من مخالفتی 
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با ازدواج سنتی ندارم و اگه موقعیتی پیش بیاد حتمًا بهش فكر می كنم. فكر نكنم همخونه من 
برای همیشه بخواد با من زندگی كنه و من هم تو این مدت كه شناختمش می دونم كه برای 

زندگی دائم مناسب نیست موقتًا داریم زندگی می كنیم...«

تغییر سبک زندگی و تقدس زدایی از ازدواج
در بین نسلهای گذشته به دلیل اینكه افراد در سنین پایین ازدواج می كردند تا زمانی كه در 
خانواده با پدر و مادر خود زندگی می كردند تحت كنترل والدین خود بودند و از آنها تبعیت 
می كردند. برای نسل فعلی با باال رفتن سن ازدواج و تفاوت در اهداف و ارزشهای فرزندان 
با والدین و داشتن عقاید متفاوت امكان زندگی كردن با والدین برای فرزندان كمتر می شود 
به ویژه زمانی كه فرزندان ازلحاظ اقتصادی وابستگی به والدین نداشته باشند ترجیح می دهند 
با مستقل شدن به اختالفات بین خود و والدینشان خاتمه دهند. الگوهای زندگی هم باشها 
تغییر كرده است. آنها موفقیت زندگی هم باشهای دیگر را از دالیل زندگی به شكل هم باشی 

می دانند. بدون توجه به اینكه جامعه این شكل از زندگی را نمی پذیرد.
بااینكه در فرهنگ جامعه ما ازدواج امری مقدس شمرده می شود و سفارشهای دینی ما بر 
اهمیت ازدواج و تشكیل خانواده تأكید دارد، تحلیل صحبتهای مصاحبه شوندگان نشان می دهد كه 
ازدواج به شكل سنتی در بین آنها كم اهمیت شده است، شاید به همین دلیل باشد كه هم باشی 

را جایگزینی برای ازدواج می دانند و افزایش طالق در جامعه تأثیر منفی بر اهمیت ازدواج دارد.
طالق  دارن  كردن  ازدواج  كه  اونایی  »اآلن  همه  می گوید:  ساله   26 خانم  پاسخگوی 
می گیرن، من از اونایی كه میگن ازدواج سفید خوب نیس می پرسم ازدواج سنتی اگر خوبه 
پس این همه طالق چیه این وسط...درسته كه ما عقد نكردیم ولی به تعهدی كه به هم داریم 

پایبندیم...همه كسانی كه مث ما زندگی می كنن به هم تعهد دارن...«
پاسخگوی آقا 37 ساله: »زندگی كردن با خانواده یه خوبیهایی داره یه بدیهایی. مثاًل خوبیش 
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اینه كه مامانت همه جوره هواتو داره تو انجام دادن كارای شخصی، غذا پختن و خیلی حمایتهای 
دیگه كه از طرف خانواده می شی. بدیش هم اینه كه نمی تونم تحت كنترل اونا باشم چون دیگه 
بزرگ شدم و خودم تصمیم گیرنده هستم ولی با مجردی زندگی كردن هم به استقالل رسیدم و 
وابستگیم به خانوادم كمتر شد و خیلی رک بگم رابطه برقرار كردن با دخترا برام خیلی راحت تر 

شد چون اون سخت گیریها و اون پنهان كردنا دیگه لزومی نداره و فقط خودت مسئولی...«

شرایط مداخله گر
محقق می تواند شرایط مداخله گر را به منزله زمینه ساختاری وسیع تر مربوط به پدیده در 
نظر بگیرد. این شرایط در راستای تسهیل یا محدودیت راهبردهای )استراتژی های( كنش/

كنش متقابل درزمینه خاصی عمل كند. شرایط میانجی شرایط كلی و وسیع تری هستند كه بر 
چگونگی كنش/ كنش متقابل اثر می گذارند )استراس و كوربین، 2012(.

تجربه دوستی با جنس مقابل و آشنا شدن با زندگی هم باشی به عنوان شرایط مداخله گر در 
پیدایش زندگی به شكل هم باشی است. هم باشها قبل از این كه با هم زندگی كنند یك دوره 
دوستی را تجربه كرده اند. این دوستیها و درگیریهای طرفین در فرایندهای عاشقانه شرایط را برای 
با هم زندگی كردن آنها فراهم ساخته است. هم باشها ازطریق دوستان با زندگی به شكل هم باشی 
آشنا می شوند و به دلیل كشش و عالقه ای كه به هم دارند این شیوه زندگی را برای ادامه دوستی 
خود مناسب می دانند و به سمت این نوع زندگی كشیده می شوند آنها با زندگی كردن با هم زمان 
بیشتری را در كنار هم هستند و می توانند نیازهای جنسی و اقتصادی و ... همدیگر را برطرف كنند.
پاسخگوی خانم 25 ساله: »من با همخونم دوست بودم... بعد از یه مدت دوستی تصمیم 
گرفتیم با هم زندگی كنیم... خیلیها را می شناختم اینجوری زندگی می كردن و راضی بودن... 
همه تو كشورهای دیگه دارن اینجوری زندگی می كنند خیلی هم خوشبختن، فقط تو ایران 

اینقد سخت می گیرن«
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پاسخگوی خانم 28 ساله: »از طریق یه دوست مشترک با هم آشنا شدیم. دوستم آمادگی 
و شرایط ازدواجو نداشت، من دوست داشتم ازدواج كنیم ولی نشد نتونستیم و شرایطش 
فراهم نبود با هم همخونه شدیم. قباًل طرز فكرها به گونه ای دیگر بود... فقط خواهرام می دونه 
ارتباط هستیم و رابطه هامون محدود و  با دوستانمون در  ما فقط  با یه پسر همخونه ام،  كه 
تعریف شده است...گاهی پیش میاد كه خواهرم سرزنشم می كنه و از آینده منو می ترسونه... 

شایدم از نگرانیشه و می خواد من حواسمو جمع كنم...«

راهبردها )استراتژی(
عمل/تعامل یا كنش/ كنش متقابل، اصطالحاتی هستند كه ما برای اشاره به تاكتیك های 
در  افراد  توسط  موقعیتها  مدیریت  چگونگی  و  روزمره  یا  عادی  عملهای  طرز  و  اساسی 
رویارویی با مسائل و امور به كار می بریم. این تاكتیك ها یا رفتارهای عادی، چیزهایی هستند 
كه مردم و سازمانها و جوامع یا ملتها انجام می دهند یا می گویند )استروس و كوربین، 2015(.
بازتعریف نقشهای جنسیتی و رفع موقت نیازها ازجمله استراتژی هایی است كه هم باشها 
به كار می گیرند. در گذشته خانواده در ایران به شكل گستره بود و وظایف و نقش هركدام 
از اعضای خانواده مشخص و تعریف شده بود، پدر نان آور خانواده بود و بیشتر كارهای 
بیرون از منزل به عهده پدر خانواده بود، مادر مسئول تربیت و نگهداری از فرزندان را به 
و  بودند  آشنا  نقش خود  با  هركدام  جنسیتشان  و  با سن  متناسب  فرزندان  و  داشت  عهده 
بازتعریف  است  مشاهده  قابل  هم باش  زندگی  در  كه  تغییری  می دانستند.  را  خود  وظایف 
نقشهای جنسیتی است؛ یعنی هركدام از هم باشها بر اساس تعریفی كه از نقششان در جامعه 
از آنها انتظار می رود وارد زندگی هم باشی نمی شوند، مثاًل دخترهای هم باش شاغل هستند 
و استقالل اقتصادی دارند و وظایف رسیدگی به كارهای خانه جزء مسئولیتهای آنها در نظر 
گرفته نمی شود و پسرها موظف نیستند كه تمام هزینه های زندگی را بر عهده بگیرند و در 
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انجام كارهای خانه به اندازه دخترها نقش دارند. هم باشها به برابری در زندگی اعتقاد دارند 
زندگی هم باشها همه چیز  در  است.  زندگی هم باشها كمرنگ  در  كردن همدیگر  و محدود 

به صورت برابر است تقسیم كار، هزینه های اقتصادی و ...
مصاحبه شوندگان زندگی با شریك جنسی خود را راهی برای شناخت كامل طرف مقابل 
خود می دانند. آنها معتقدند یك دوره زندگی كردن و زیر یك سقف رفتن با فردی كه در 
آینده بخواهی ادامه زندگی را با او بگذرانی روش مناسبی است. هم دختر و هم پسرهای 
مصاحبه شونده به هدف رسیدن به شناخت عمیق نسبت به شریك جنسی خود در این رابطه 
توجه دارند هم باشها اگر بعد از چند مدت رابطه و با هم زندگی كردن متوجه شوند شریك 
جنسی آنها با ایده آل او فاصله دارد به راحتی از هم جدا می شوند. عدم اجبار در ماندن با هم 
فرار از تنهایی و یافتن همدم و رسیدن به شناخت عمیق و اعتقاد به برابری در همه زمینه ها 

باعث رضایت هم باشها از شكل زندگی شان است.
پاسخگوی آقا 35 ساله: »اینجوری زندگی كردن خیلی رایج شده، دیگه نمی شه بدون 
هیچ شناختی بری ازدواج كنی، معلوم نیس طرف چه اخالقی داره، چه توقعاتی ازت داره، 
شاید باهاش به مشكل بخوری البته شاید شانس بیاری و طرفت خوب باشه ولی مشكالت 
دیگه ای هم هست... خانمی كه با من زندگی می كنه مجبور نیس همش تو آشپزخونه باشه و 
آشپزی كنه البته خیلی وقتا آشپزی می كنه ولی ما بیشتر غذای بیرون را سفارش می دیم... منم 

تا جایی كه بتونم مسئولیت می پذیرم بیشتر از توانم كاری نمی كنم.«

پیامدها
كنترل كردن  اداره و  برای  یا  با  مقابله  در  )واكنشها( كه  اعمال )كنش( و عكس العملها 
پدیده ای صورت می گیرد پیامدهایی دارد. پیامدها را همیشه نمی توانیم پیش بینی كنیم و الزامًا 

همانهایی نیستند كه افراد قصد آن را داشته اند. )استراس و كوربین، 2012(.
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هم باشها با افراد خانواده خود رفت وآمد ندارند و نوع زندگی خود را از خانواده هایشان پنهان 
می كنند، چون درصد باالیی از افراد جامعه این شكل از زندگی را به رسمیت نمی شناسند و آن را 
نوعی هنجارشكنی به حساب می آورند بنابراین امكان تعامل و ارتباط با افرادی با ارزشها و باورهای 
متفاوت، محدود می شود. به همین دلیل بیشتر رفت وآمد و تعامل افراد هم باش با كسانی است كه با 
این شكل از زندگی مشكلی ندارند و یا خود به این شكل زندگی می كنند. هم باشها همیشه نگران 
این هستند كه خانواده هایشان و اعضای فامیل از نوع زندگی آنها مطلع شوند و به آنها برچسب 
بزنند و همیشه احتمال بی اعتبار شدن برای آنها وجود دارد. البته هم باشها از اینكه بخواهند به 
خانواده هایشان و اقوام و آشنایان جواب پس دهند نگران اند و به همین دلیل زندگی خود با هم باش 
دیگر را كتمان می كنند؛ اما با طوالنی تر شدن زمان زندگی هم باشها احتمال برچسب خوردن آنها 
بیشتر می شود. این قضیه زمانی اهمیت بیشتری می یابد كه بدانیم هركدام از هم باشها بدون هیچ 
تعهد و مسئولیتی هر زمان كه بخواهند می توانند از زندگی با شریك زندگی خود بیرون بیایند و 
راه خود را در پیش گیرند اگرچه عدم محدودیت در ماندن در رابطه ازنظر خیلی از هم باشها یك 
مزیت محسوب می شود اما همین عدم تعهد می تواند با رفتن شریك زندگی برای طرف مقابل 
آسیب زا باشد، عالوه بر زمان و هزینه ای كه برای این زندگی گذاشتند، اینكه خانواده به راحتی 
آنها را نمی پذیرد مشكل دیگری است. در این میان آسیب پذیری دختران بیشتر از پسران است. 
در جامعه ما هنجارشكنی برای دخترها تاوان بیشتری دارد. با توجه به اینكه هم باشها باهم رابطه 
جنسی دارند دختران در این رابطه امتیاز باكره بودن خود را از دست می دهند و این موضوع برای 
عرف و خانواده ها اهمیت زیادی دارد و احتمال ازدواج كردن دختران  هم باش را كاهش می دهد و 
ازآنجاكه قانون هیچ حمایتی از هم باشها در زمان به وجود آمدن مشكل برای آنها ندارد پس خارج 
شدن دختران از رابطه با آسیب بیشتری همراه خواهد بود، با توجه به صحبتهای مصاحبه شوندگان، 
دختران  هم باش تمایل بیشتری دارند كه رابطه آنها به ازدواج ختم شود. احتمال برچسب خوردن 
دختران هم باش و تأثیر این برچسب و داغ ننگ بر دختران در جامعه بیشتر از پسران است. چون 
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جامعه سنتی ما در مقابل دختران حساس تر است و برای دختران در رابطه جنسی محدودیت 
بیشتری در نظر گرفته می شود. آسیب دیگری كه دختران هم باش می بینند مربوط به سقط جنین 
است. سقط جنین ازنظر جسمی و روحی آسیب زیادی به دختران هم باش وارد می كند كه تبعات 
جبران ناپذیری به همراه دارد. از پیامدهایی كه هم باشی برای جامعه دارد كاهش كاركرد خانواده 
است. مهمترین كاركرد خانواده كه تولیدمثل و اجتماعی كردن فرزندان است در زندگی هم باشها 
هیچ اهمیتی ندارد چون فرزند متولد شده در رابطه هم باشها ازنظر قانونی فرزند نامشروع محسوب 
می شود و هم باشها تمایلی به داشتن فرزند ندارند پس فرزند و فرزند آوری در بین هم باشها 
كم اهمیت می شود این در حالی است كه مهمترین هدف از تشكیل خانواده سنتی داشتن فرزند 
و تداوم نسل عنوان شده است. پاسخگوی خانم 36 ساله: »اصاًل به بچه دار شدن فكر نمی كنم 
وضعیت خودم معلوم نیس یه نفر دیگه را اضافه كنم بدون هیچ برنامه ای ...من خودم تو این دنیا 
بار اضافیم... وقتی باید بچه دارشی كه بتونی زندگی خوبی بهش بدی، همه امكاناتو براش داشته 
باشی چند تا مسافرت خوب در سال بتونی ببریش و بتونی براش وقت بذاری نه اینكه بچه دار شی 

و مشكالتت صد برابر شه و طفلی این وسط آسیب ببینه...«
پاسخگوی خانم 27 ساله: »زندگی ما مشكالتی هم داره مثاًل باید رفت وآمدت را محدود 
كنی، خیلی جاها در مورد همخونت و رابطه با اون نباید حرف بزنی و باید سكوت كنی یعنی 
یه جاهایی مجبوری رابطه ات را انكار كنی، یعنی رابطه ای را شروع كردی كه به رسمیت شناخته 
نشده و انگار ازنظر دیگران تو همچنان تنهایی چون كسیو كه باهاشی را دیگران نمی بینن و 
اگه با هم ببینن ما را، بدجور قضاوت میشم ... مثاًل تو محل كار قبیلیم من گفتم متأهل هستم و 
حلقه هم مینداختم، ولی یه بار كه شناسناممو خواسته بودن و دیدن اسم كسی تو صفحه دومش 
نیست، نگاهاشون خیلی سنگین بود، تو محل كار جدیدم برای اینكه مشكل قبلی به وجود نیاد 

گفتم نامزدیم، دیگه نگران لو رفتن این رابطه نبودم... به نظرم اینجوری بهتربود...«



      310      310

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، زمستان ۹7، شماره 71

Social Welfare Quarterly, Vol 18, Winter 2018, No 71

      310

جدول )2( مقوله ها، زیرمقوله ها و مقوله هسته به دست آمده در پژوهش

مقوله هسته مقوله عمده زیرمقوله ها نوع مقوله

خرده فرهنگ 
هم باشی

فاصله بین 
بلوغ جنسی و 
بلوغ اقتصادی

فقدان شغل مناسب- فقدان امنیت شغلی- به 
تعویق انداختن ازدواج )باال رفتن سن ازدواج(-
باال بودن هزینه های ازدواج-هیجان برای رفع 

نیازهای جنسی- تمایل به تحصیالت عالیه

شرایط علی

فردگرایی

عدم مسئولیت پذیری-فاصله عاطفی اعضای 
خانواده با یكدیگر )بی تفاوتی اعضا نسبت به 

یكدیگر(-كاهش محدودیتها در زندگی هم باشها- 
رفع نیازهای آنی جنسی-تمایل به داشتن زندگی 

آسان و بدون دردسر-

تفاوت نسلی

كمك گرفتن از دوستان هنگام بروز مشكل- 
پنهان نكردن زندگی هم باشی از دوستان-تمایل به 
مستقل شدن در جامعه، ترس از طرد شدن توسط 
خانواده، عدم سازش والدین و فرزندان، تفاوت 

در عالیق و انتظارات دو نسل

بازاندیشی

عدم اعتقاد به ثبت رسمی ازدواج-عدم اعتقاد 
به نامشروع بودن رابطه در بین هم باش ها-تغییر 
ارزشهای سنتی-تغییر نقش ها- نپذیرفتن عرف 

جامه- تمایل به پیش رفتن مطابق جامعه جهانی- 
داشتن طرز فكر متفاوت و مخالف با اعضای 

خانواده-

در نظر گرفتن 
هزینه-سود

به صرفه بودن زندگی هم باشی-آسیب كمتر در 
جدایی هم باشها-كاهش چشم و هم چشمی- 

كاهش توقعات در زندگی هم باشها-تقسیم و شیر 
كردن هزینه ها-تقسیم كار در زندگی هم باشها
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مقوله هسته مقوله عمده زیرمقوله ها نوع مقوله

خرده فرهنگ 
هم باشی

تغییر سبك 
زندگی

افزایش زندگی مجردی- افزایش طالق- داشتن 
الگوهای موفق هم باش، استقالل زنان

شرایط زمینه ای
تقدس زدایی 

از ازدواج

افزایش طالق و آسیبهای آن- سخت بودن قوانین 
عرفی و شرعی- عدم اعتقاد به ازدواج-مقدس 
دانستن رابطه هم باشی، اعتقاد به تعهد بیشتر در 

رابطه

مهاجرت 
شغلی-
تحصیلی

گمنامی-مستقل شدن- كاهش كنترل والدین

آشنا شدن 
با زندگی 
هم باشی

ارتباط با افرادی كه به شكل هم باشی زندگی 
می كنند، آگاهی نسبت به آمار هم باشی در 

كشورهای جهان

تجربه دوستی شرایط مداخله گر
با جنس مقابل

تجربه مشترک دوستی، عدم محدودیت برای 
دوستی با جنس مقابل

داغ ننگ ترس از رسوا شدن وبی آبرویی-پنهان كردن 
رابطه از دیگران-تظاهر به زندگی زناشویی بین 

همسایه ها و ...-

بازتعریف 
نقشهای 
جنسیتی

انجام كارهای خانه توسط مرد، تأمین هزینه های 
زندگی توسط زن

راهبردها 
رضایت بخش )استراتژی ها(

بودن زندگی 
هم باش ها

فرار از تنهایی و یافتن همدم- - زندگی كردن در 
زمان حال-اعتقاد به تعهد در رابطه- رسیدن به 

شناخت عمیق در زندگی هم باشها، عدم اجبار در 
ماندن در رابطه
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مقوله هسته مقوله عمده زیرمقوله ها نوع مقوله

خرده فرهنگ 
هم باشی

آسیب پذیری 
دختران

از دست رفتن فرصتهای ازدواج-از دست دادن 
بكارت- عدم حمایت قانون از هم باشها-احساس 
بی هدف بودن زندگی-ترس از زندگی مشترک-

ترس ازطرد شدن توسط خانواده
فردی

پیامدها

عدم ثبات 
)تعهد( 

در زندگی 
هم باش ها

ترس از جدایی-داشتن زندگی پر از استرس و 
ترس- نگرانی برای آینده-

كاهش كاركرد 
خانواده

عدم اعتقاد به فرزند آوری، اعتقاد به سربار بودن 
و اضافی بودن بچه در زندگی،

اجتماعی

كاهش 
تعامالت 
اجتماعی

عدم حضور زوجین در مناسبتهای اجتماعی و 
خانوادگی با یكدیگر-محدود شدن رابطه ها با 

دوستان هم سن وسال
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شکل )1( الگوی پارادیمی خرده فرهنگ هم باشی
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بحث 
پیامدهای شكل گیری خرده فرهنگ هم باشی و  با هدف مطالعه زمینه ها و  این پژوهش 
پیامدهای گسترش خرده فرهنگ هم باشی در كالن شهر  پاسخ گویی به دو سؤال، زمینه ها و 
تهران چیست؟ و چگونه خرده فرهنگ هم باشی زمینه را برای كاهش اهمیت ازدواج و تشكیل 
خانواده فراهم می كند؟ انجام شده است. برای رسیدن به اهداف تحقیق با 20 نفر از افرادی كه 
تجربه زیسته زندگی به شكل هم باشی را داشتند مصاحبه شده است. مفاهیم و مقوله هایی كه 
با كدگذاری مصاحبه ها به دست آمده، با توجه به شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی ها 

و پیامدها دسته بندی شده است.
اطالعات به دست آمده نشان داد شكل گیری خرده فرهنگ هم باشی كه در آن گروهی از 
تأثیر  پیش می گیرند تحت  در  مقابل  با جنس  ارتباط  در  را  متفاوتی  افراد جامعه رویه های 
شرایط علی كه شامل افزایش فردگرایی در بین اعضای خانواده، تفاوت نسلی، فاصله افتادن 
بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی، در نظر گرفتن هزینه- سود در رفتارها و افزایش عقالنیت 
در بین اعضای خانواده و در مقابل كاهش احساس مسئولیت نسبت به همدیگر، بازاندیشی 
در بین نسل جوان و شرایط زمینه ای كه شامل تغییر سبك زندگی جوانها، افزایش مهاجرت 
اعضای خانواده به بهانه های مختلف، تقدس زدایی از ازدواج و بی توجهی به اهمیت ازدواج 
در جامعه و شرایط مداخله گر، تجربه دوستیهای قبل از ازدواج و رواج رابطه های جنسی 
خارج از چارچوب ازدواج و آشنایی با هم باشی است. این مجموعه شرایط، زمینه را برای 
شكل گیری خرده فرهنگ هم باشی و ظهور شكل خاصی از رابطه بین زن و مرد كه بافرهنگ 
عمومی جامعه ما ناسازگار است فراهم ساخته است. ازجمله استراتژی هایی كه افراد هم باش 
تأمین  مرد،  توسط  خانه  كارهای  انجام  مثل  جنسیتی  نقشهای  بازتعریف  دارند،  اتكا  آن  به 
هزینه های زندگی توسط زن و تقسیم هزینه های زندگی بین دو طرف، رفع موقت نیازها مثل 
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فرار از تنهایی و یافتن همدم، زندگی كردن در زمان حال، اعتقاد به تعهد در رابطه، رسیدن 
به شناخت عمیق در رابطه است.

در رابطه با پدیده هم باشی تحقیقات داخلی محدودی انجام شده و زمینه های شكل گیری 
یك  قالب  در  هم باشی  پدیده  پژوهش  این  در  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  پدیده  این 
مقوله هایی  پیشین  تحقیقات  با  مقایسه  در  و  است  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  خرده فرهنگ 

به دست آمده كه قابل توجه است.
خرده فرهنگ  شكل گیری  برای  را  زمینه  مختلفی  عوامل  شد،  مشخص  كه  همان طور 
هم باشی در جامعه فراهم ساخته است. عامل اقتصادی ازجمله مواردی است كه تأثیر آن در 
پیشینه تحقیق نیز مورد تأیید قرار گرفته است یعنی پژوهشگران قبلی )ارمكی و همكاران، 
ناامنی  افزایش  كه  است  معتقد  نیز  گیدنز  می دانند.  تأثیرگذار  را  اقتصادی  عامل  نیز   )2013
شغلی با فرایند جهانی شدن اقتصاد مرتبط است بنابراین هم باشها با توجه به شرایط اقتصادی 
منبعث از اقتصاد جهانی، شرایط تشكیل خانواده و ازدواج به شكل سنتی را ندارند. مقوله مهم 
دیگر كه از مصاحبه بیرون آمد، عقالنی شدن جامعه و حسابگرانه عمل كردن افراد جامعه با 
در نظر گرفتن سود و زیان در شرایط مختلف است. در بخش چارچوب مفهومی نیز زیمل 
با كنشگرانی مواجه هستیم كه  تأكید دارند. درواقع ما  و وبر بر عقالنیت كنشگران جامعه 
كنش آنها مبتنی بر پاداشهایی است كه دریافت می كنند. تفاوت در ارزشها و نگرشهای نسل 
جدید با نسل گذشته نیز مفهوم دیگری است. مفهوم تفاوت نسلی در نظریه های اینگلهارت 
موردتوجه است. با توجه به این نظریه ما با نسلی مواجه هستیم كه به دنبال حفظ ارزشها و 
باورهای سنتی نیستند و به راحتی ارزشهای جدید و مغایر با ارزشهای سنتی را تحت تأثیر 
تغییرات به وجود آمده در جامعه بازتولید می كنند. اكثر پژوهشهای داخلی در كالن شهر تهران 
انجام شده است انتخاب این رویه از زندگی در شهرهای كوچك با ریسك بزرگی همراه 
امكان گمنام زندگی كردن  تهران  بزرگی مثل  است و آن برچسب خوردن است، در شهر 
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وجود دارد و این یكی از مهمترین عاملی است كه باعث گرایش افراد به سمت این زندگی 
شده است. نظریه بی توجهی مدنی گافمن و گمنامی زیمل تأیید كننده این مفاهیم است.

شكل گیری خرده فرهنگ در جامعه كه در مقابل ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده جامعه 
قرار دارد، معموالً برای افرادی كه عضو خرده فرهنگ باشند پیامدها و آسیبهایی به همراه دارد. 
پیامدهای  نتایج مطالعه نشان داد كه شكل گیری خرده فرهنگ هم باشی در جامعه ما دارای 
فردی و اجتماعی است. از پیامدهای فردی هم باشی آسیب پذیری در دختران و داغ ننگ برای 
هم باشها است؛ زیرا هم باشها در جامعه ما در حال حاضر اقلیت هستند و تعدادشان محدود 
است، نه قانون و نه عرف جامعه حمایتی از این شكل زندگی ندارد. داغ احتمال بی اعتباری 
گافمن آسیبی است برای دخترانی كه تن به این نوع زندگی داده اند و همیشه با آن درگیرند 
به  بیشتری  بنابراین رفتار كردن برخالف آداب ورسوم و عرف جامعه برای دختران آسیب 

همراه دارد.
 پیامدهای اجتماعی كه هم باشی دارد یعنی كاهش تعامالت اجتماعی و كاهش كاركرد 
خانواده در تحول نهاد خانواده تأثیرگذار است. در خانواده سنتی تعامالت اعضای خانواده 
در جامعه اهمیت زیادی دارد اما هم باشها به دلیل محدودیتهایی كه دارند تمایلی به تعامل 
در اجتماع ندارند. یك مثال ساده اینكه سفرهای خانوادگی و دورهمیهای خانوادگی از بین 
می رود چون خانواده ها با این شكل از زندگی مشكل دارند و ترجیح می دهند فرزندانشان 
ازآنجایی كه  انكار می كنند و  به شكل سنتی ازدواج كنند و زندگی هم باشی فرزندانشان را 
زمینه تعامل و مشاركت اجتماعی در خانواده ها شكل می گیرد، با این شكل از زندگی تعامل 

اجتماعی در جامعه كاهش پیدا می كند.
در كنار شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر كه بیان شد، در وضعیت اجتماعی جامعه در 
حال گذار ما نیز شرایطی حاكم است كه با توجه به صحبتهای مصاحبه شوندگان، می تواند 
باال  بیكار،  افراد  آمار  كند.  فراهم  خانواده  تشكیل  و  ازدواج  اهمیت  كاهش  برای  را  زمینه 
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رفتن سن ازدواج، افزایش خانه های مجردی، استقالل مالی دختران و ... ازجمله این شرایط 
تحوالت  اما  است  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  ما  جامعه  در  سنتی  خانواده  اگرچه  است. 
تشكیل  با  مرتبط  ارزشهای  اهمیت  شدن  كم رنگ  باعث  ما  جامعه  در  شده  ایجاد  ارزشی 
خانواده و به نوعی باعث تقدس زدایی از ازدواج در بین جوانان شده است. گرایش به سمت 
خرده فرهنگ هم باشی نیز به موازات حركت جامعه به سوی مدرنیته و گسترش ارتباطات و 
تحولهای فرهنگی ناشی از آن بوده است و در افراد هم باش، دل بستگی و تعهدی كه باید 
نسبت به ارزشهای پذیرفته شده در جامعه باشد كمرنگ شده است؛ بنابراین می توان گفت، 
بین  در  قبل  نسل  ارزشهای  بازتولید  افراد جامعه، عدم  بین  در  فردگرایی و عقالنیت  رشد 
نسل جدید، بازاندیشگی در بین نسل جوان و ... در كاهش اهمیت ازدواج و عالقه مندی به 
شیوه های جدید ارتباط بین زن و مرد تأثیرگذار است. انتخاب زندگی به شیوه هم باشی در 
مقابل انتخاب ازدواج سنتی كه در فرهنگ عمومی پذیرفتنی است، قرار دارد. با شكل گیری 
خرده فرهنگ هم باشی با باورها و ارزشهای متفاوت از فرهنگ عمومی در جامعه تحت تأثیر 
عوامل ذكر شده، به دلیل دگرگونی در شاخصهای خانواده كه تحت تأثیر مدرنیته به وجود 
آمده و تغییر نگرش افراد به ازدواج سنتی، نهاد خانواده در جامعه ما نیز مثل سایر جوامع، با 
همه مقاومتهایی كه در مقابل تغییرات خانواده صورت می گیرد خواه ناخواه به سمت تحول و 
تغییر پیش می رود و ارزشها و آداب ورسومی كه برای ازدواج سنتی اهمیت دارد بیشتر نادیده 
گرفته می شود و در بین نسل جوان اهمیت ازدواج و تشكیل خانواده به شكل سنتی كاهش 
پیدا می كند اما بااین وجود نهاد خانواده همچنان اهمیت و ارزش خود را در بین افراد جامعه 
دارد به نوعی كه هنوز دختران و پسران مجرد فراوانی، مهمترین مسئله زندگی شان تشكیل 

خانواده و ازدواج است.
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