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فرهنگ مدرن از منظر جنسيتي شناختي بر تأثير  نگرش جامعه

  بر تحوالت خانواده در تهران
  3، منصوره لوالآور2فسايي ، سهيال صادقي1غالمرضا جمشيديها

  چكيده
تـأثير  . هـاي اخيـر اسـت    شناسي خانواده طي دهـه  تحول خانواده در جهان معاصر از مباحث كانوني جامعه

گيـري و تكـوين خـانوادة     خصوص از بعد فرهنگي آن، بر تحوالت خانواده در غرب، كه به شـكل  مدرنيته، به
اين . فراواني بوده استهاي تجربي  پژوهشمدرن منجر گرديده است، موضوع تتبعات نظري و  مدرن و پست

ويـژه از ديـدگاه    مقاله در پي آن است كه اين موضوع را در جامعة ايران از منظـر كنشـگران اجتمـاعي، بـه    
ترين عوامل مؤثر بر اين تحوالت را شناسايي كرده و پيامدهاي تأثيرات ناشي از آن  جنسيتي، بررسي و مهم

هاي گزينشي و محدود در سطح شهر تهران انجام شده و  هاين پژوهش به روش كيفي با نمون. را تحليل نمايد
دهـد، بـه لحـاظ     هـا نشـان مـي    تحليـل يافتـه  . هاي عميق صورت گرفته است ها با مصاحبه آوري داده جمع

هاي خـانوادة سـنتي و مـدرن،     اي بين زنان و مردان در تعريف ويژگي هاي درخور مالحظه جنسيتي، تفاوت
ر و روابط خانوادگي در جريان تحول خانواده، نحوة مواجهه و ميزان پـذيرش  روايت آنان از دگرگوني ساختا

  .هاي مختلف در اين زمينه وجود دارد گيري گفتمان اين تغييرات، و شكل

  كليدواژگان
  .ازدواج، تحول خانواده، خانوادة سنتي، خانوادة مدرن، ديدگاه جنسيتي، روابط خانوادگي، مدرنيته

  مقدمه و طرح مسئله
عنـوان موضـوع شـناخت،     قرارگرفتن خانواده، به. خانواده يكي از مسائل مهم دنياي معاصر است تحول

امروزه، در جوامع صنعتي، با اينكـه ضـرورت وجـود خـانواده     . يكي از تحوالت مهم در اين عرصه است
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و دگرگـوني نهـاد   ]. 25، ص 2[رو شده است  پذيرفته شده، ساختار و نقش آن با پرسش و ترديد روبه
، 1عنوان پيامد مدرنيتـه در غـرب   پردازانِ غربي فروپاشي آن، به عقيدة برخي نظريه ساختار خانواده و به 

  .شناسي قرار گرفته است پردازان جامعه هاي اخير كانون توجه بسياري از نظريه طي دهه
در جوامع غيرغربـي و در  . اما اهميت اين موضوع محدود به كشورهاي پيشرفتة غربي نيست

هـاي   ويژه در محـيط  ـ به سازي ـ اقتصادي و فرايند مدرن هاي اجتماعي ال توسعه نيز دگرگونيح
هاي مختلف جامعـه، سـاختار خـانواده را تحـت      ـ و گسترش فرهنگ مدرن، در ميان اليه شهري

شايد اولين اثرات مدرنيته بر نهاد خانواده تغييـر سـاختار گسـتردة آن بـه     . تأثير قرار داده است
تدريج، متناسب با الزامات و مقتضـيات   اي بوده است، اما اين ساختار جديد نيز، به دة هستهخانوا

كلـي   جامعة مدرن، دچار تحوالتي شده است كه وضعيت آن را از شرايط چند دهـة گذشـته بـه   
شدن پيوندهاي خانوادگي، روابـط عـاري از قـدرت     وضعيت جديد به سست. متمايز ساخته است
شـدن هنجارهـاي خـانوادگي در كنتـرل و      تـوان  كاهش پايداري خانواده، كـم  در درون خانواده،

بخشي به رفتارها و روابط اعضاي خانواده، تضعيف روابط عـاطفي ميـان اعضـاي خـانواده،      سامان
هـا بـدون جـايگزيني و مقبوليـت يـافتن نظـامي نـوين و         ريختن نظام سنتي، تقسيم نقش درهم

هايي منجر شـده اسـت كـه رصـدنمودن دائمـي آثـار و        ديدهكارآمد، و بروز بسياري عوارض و پ
  .نماياند هاي احتمالي ناشي از اين تحوالت را گريزناپذير مي آسيب

جوامع در حال توسـعه، چنـد دهـه اسـت كـه قـدم در راه        از همچون بسياري ،جامعة ايران
و نهادهـاي خـود   شدن گذاشته و اثرات اين مدرنيتة نوپا و وارداتي را بـر كليـة سـاختارها     مدرن

هـاي   هايي كه در دهـه  شواهد موجود حاكي از آن است كه برخي روندها و پديده. كند تجربه مي
 ،به درجـات مختلـف   ،امروزه ،اند گذشته منجر به تحول و دگرگوني خانواده در جوامع غربي شده

  .اند در خانوادة ايراني بروز و ظهور يافته
شدن جامعه و اشـاعة فرهنـگ مـدرن،     جريان مدرن رسد كه در نظر مي  درمجموع، چنين به

هـا   ها، روابط، و نقش ها، ارزش سوي دگرگوني نگرش  خانواده به. پذيرتر شده باشد خانواده آسيب
شـناختي   رود و هدف اين مقاله، رصدكردن اين حركت شتابناك و بررسي عوامل جامعه پيش مي

بخشد پرداختن به مدرنيتـه   ژگي و تمايز ميآنچه به اين پژوهش وي. هاست مؤثر بر اين دگرگوني
و تحوالت ناشي از آن در حوزة خانواده، از منظـر كنشـگران اجتمـاعي، بـا عنايـت بـه تمـايزات        

جو كنـيم  و ها را در ذهن و بيان افرادي جست عزم ما بر آن است تا اين دگرگوني. جنسيتي است
عرصـه بـه آزمـون گـذارده و زمـاني،       كه با اين تجربيات زيسته و گاه عامليت خويش را در ايـن 

  .اند جهان خود را به نظاره نشسته شدگي زيست وار، دگرگون ابژه

                                                        
يث اهميت نهاد بلكه ميان كشورهاي پيشرفته و مدرن غربي از ح پارچه نيست، كليتي واحد و يك است كه غرب گفتني .1

اي كه در امريكا همچنان شاهد رواج ازدواج و  گونه به. شود هاي چشمگيري مالحظه مي مداري تفاوت خانواده و خانواده
  .ترند خانواده نزديككه كشورهاي اروپايي به ورطة نابودي و فروپاشي  حاليدر اده و اعتقاد به اين امر هستيم؛تشكيل خانو
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  مروري بر ادبيات تجربي پژوهش
اند كـه   موضوع تحول خانواده پرداخته دربارةمنابع فراواني در ايران به مباحث تجربي و مفهومي 

مقـاالت   و هاي پژوهشي، ها، طرح رين كتاببه چند نمونه از جديدت ،اختصار در ميان اين آثار، به
  .كنيم تجربي و نظري اشاره مي

» مدرنيتـه و خـانوادة تهرانـي   «در مقالة پژوهشي با عنوان ) 1381(آزاد ارمكي و شكوري . 1
و چگـونگي و نـوع    ،طـوركلي  بـه  ،به بررسي ارتباط بين مدرنيته و تحوالت خانواده طي سه نسل

كه با  ،هاي اين پژوهش تحليل يافته. اند پرداخته ،طور اخص به ،انيتغييرات در درون خانوادة تهر
ساختي پارسونز و نظرية تغييرات فرهنگـي اينگلهـارت انجـام     ـ گيري از نظرية كاركردگرايي بهره

هـاي   خانوادة تهراني در جريان تغييـرات اساسـي قـرار دارد، نسـل    : حاكي از آن است كه ،گرفته
نـد، و تغييـرات   ا و آرزوهـا متفـاوت   ،به لحاظ وضعيت تحصيلي، شـغلي گانه در درون خانواده  سه

هـاي مـادي بـه     شده در بعضي از عناصر ساختاري خانواده طي سه نسل با حركت از ارزش انجام
  .سمت فرامادي صورت گرفته است

تـداوم و تغييـر خـانواده در جريـان گـذار      «عنـوان   باـ مفهومي،  اي نظري سرايي در مقاله. 2
با تدارك يك رويكرد نظري، تغيير خانواده را عالوه بر شرايط و عوامـل  ) 1385(» ايران جمعيتي

به عقيدة محقق، مطالعة . شدن ارتباط داده است فعال در محل، به عوامل بيروني ناشي از جهاني
) تأثيرگـذار (مراتب دشوارتر از جوامـع مركـزي    به ،در جوامعي نظير ايران ،خانواده و تحوالت آن

زا و تحت تأثير عوامـل فعـال در محـل صـورت      اين تغييرات در جوامع مركزي، درون ، زيرااست
. پذير، عالوه بر عوامل دروني، عوامل بيروني هم تأثيرگذارنـد  كه در جوامع تأثير درحالي ؛گيرد مي

كند كه روند كلي تغييـرات خـانواده در ايـران بـه لحـاظ       گيري مي نتيجه نگارندة مقاله در پايانْ
سـوي گسـترش اختيـار دختـران و       بـه  ،به لحاظ همسرگزيني؛ اي سوي خانوادة هسته  به ،شكل

و بـه لحـاظ    ؛پـذيري بيشـتر   سـوي آسـيب    بـه  ،بـه لحـاظ دوام ازدواج   ؛پسران در انتخاب همسر
اين پژوهش به بيان واقعيات در سـطح نظـري   . سوي تقليل سطوح آن بوده است  به ،فرزندآوري

  .ا را در سطح تجربي به آزمون نگذاشته استه بسنده كرده و آن
بـا  ) 2008(» تغييرات خانواده در ايران«عنوان  بادونالد در پژوهشي  عباسي شوازي و مك. 3

تحول خانواده تا چـه  : االت كهؤو انقالب در اين تحوالت، به اين س ،تأكيد بر نقش مذهب، دولت
صورت گرفتـه اسـت و كـدام عناصـر در     حد تحت تأثير تغييرات ساختاري يا نيروهاي عقيدتي 
اي از تغييـر و   دهنـد كـه تلفيـق پيچيـده     خانواده بدون تغيير باقي مانده است؟ چنين پاسخ مي

ها بـدون تغييـر بـاقي مانـده و برخـي دچـار        برخي جنبه ،كه طوري به ؛شود مقاومت مشاهده مي
هـا و   تقسيم نقـش (اده تغييرات عمدتاً در سطوح فردي و داخلي خانو. تحوالت شديد شده است

رخ داده و در سـطح  ...) و ،هاي جنسيتي در ايـن زمينـه، تصـميم دربـارة تعـداد فرزنـدان       نگرش
تغييـرات بنيـادي و چشـمگير در    . عمومي و بيروني، تغيير بسيار كند و آرام صورت گرفته است
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تغييـر   ــ  هاي پس از انقـالب  طي سال ـ نيز كاهش چشمگير ميزان باروري افزايش سن ازدواج و
  .استو افزايش ميزان طالق از جمله نتايج اين پژوهش تجربي  ،معيارهاي انتخاب همسر

بـا مركزيـت مفهـوم     ،)1389( شناسـي خـانوادة ايرانـي    جامعـه ارمكي در كتاب  تقي آزاد. 4
بـا   ،از گذشته تا زمان معاصر ،سرنوشت خانوادة ايراني دربارةبه بحث مفهومي و تجربي  ،مدرنيته

امـروز دچـار    خانواده در ايـرانِ  ،از منظر نويسنده. ها و تحوالت آن پرداخته است توجه به چالش
كـاهش ميـزان ازدواج،   : تـوان بـه مـواردي چـون     هـا مـي   اي شده كه از جملـة آن  تحوالت عمده

برتري  و كانياي كانوني به پيراموني، حركت از وضعيت پدرساالري به پدرم شدن از مرحله تبديل
 امـروزه فردگرايـيِ   ،بـه عقيـدة نگارنـده   . و تعارض نسلي اشـاره كـرد   ،جنسيتي به نقد جنسيتي

توانـد   گـردد كـه مـي    عنوان تهديدي جدي براي حيات خانواده در ايران محسوب مـي  افراطي به
  .ها گردد موجب تخريب همبستگي خانواده

  مالحظات نظري
حقيقـات كيفـي ادبيـات نظـري بـه      در مدخل بحث، عنايت بدين نكته ضـروري اسـت كـه در ت   

شـود، بلكـه    كار گرفته نمـي  ها در بوتة آزمون، به  دادن آن ها و سپس قرار منظور استخراج فرضيه 
اي اسـتفاده   عنـوان دانـش زمينـه    هـاي موجـود در ايـن ادبيـات بـه      در اينجا از اطالعات و بينش

هـدف تحقيـق    .]6[كنـيم  هـاي تحقيـق نظـر بيف    گردد تا در بستر آن به مشاهدات و گـزاره  مي
هـاي اسـتفهامي و اسـتقرايي     سـازي اسـت و اسـتدالل    كيفي نظرية آزمايي نيست، بلكـه نظريـه  

، 9[گــردد  اي اجتنــاب مــي ـــ فرضــيه بنيــان كــار كيفــي را تشــكيل داده و از اســتدالل قياســي
ظـري  هـاي ن  نيازي از پرداختن بـه ديـدگاه   معناي بي  بودن كار كيفي به البته اكتشافي .]233ص

پـرداختن بـه موضـوع     .هـاي خاصـي كـاربرد دارد    نيست، بلكه نظريه در تحقيق كيفي به شـيوه 
آنچه مسـلم اسـت، خـانواده در    . اي برخوردار است تحول خانواده در دنياي امروز از ضرورت ويژه

  غرب در جريان مدرنيته دستخوش تحوالت زيادي شـده و نتـايج مشـاهدات و مطالعـات حـوزة     
 .خانواده گواهي بر اين مدعاستشناسي  جامعه

رويكــرد . دو رويكــرد متفــاوت در مطالعــة خــانواده وجــود دارد ،شناســي در ادبيــات جامعــه
گيـري و تكـوين خـانواده و مطالعـة اشـكال تـاريخي آن و بقـاي         تر به شـكل  كالسيك و قديمي

 مدرنْ رن و پستكه رويكردهاي تلفيقي مد درحالي ؛پردازد مي ،عنوان نهادي اجتماعي به ،خانواده
شـدن، شهرنشـيني،    كه از سويي تحت تأثير عوامل متعـددي چـون صـنعتي    ،تحوالت خانواده را

بوده و از سوي ديگر مؤثر بـر تحـوالت اجتمـاعي    ... و ،مهاجرت، اشتغال زنان، تغييرات اجتماعي
  .دهد است، كانون توجه قرار مي
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  رويكردهاي نظري در باب تحوالت خانواده
طـي چنـد    ،به مرور ادبياتي خواهيم پرداخت كه در باب تغيير و تحوالت خـانواده  ،در اين بخش

هايي قرار دارند كه تغيير  در يك سوي پيوستار اين منظومه، ديدگاه. توليد شده است ،دهة اخير
 ،و تحول در نهاد خانواده در طول زمان را امري طبيعي برآورد كـرده و معتقدنـد نهـاد خـانواده    

تنهـا منجـر    طول زمان در حال تغيير بوده و اين تحوالت نه در ،هادهاي اجتماعيهمچون ساير ن
بلكه خانواده ضمن حفظ كاركردهاي خود، توانايي خود  ،نهاد نشده به ايجاد بحران و نابودي اين

  .را در تطابق با اين تحوالت به اثبات رسانده است
ول و زوال خانواده معتقدنـد كـه از   نظران به اف در سوي ديگر پيوستار، انديشمندان و صاحب

هاي احتضـار و اضـمحالل آن را    چند دهة پيش ناقوس مرگ اين نهاد را به صدا درآورده و نشانه
  .اند آشكار ساخته

هـاي زوال خـانواده،    يابد كه در مخالفت با تئوري ميانة طيف به نظرياتي اختصاص مي قاعدتاً
بندي  اين نهاد ديرپا ارائه نموده و سعي در صورتمستندات و شواهدي جهت اثبات دوام و بقاي 

عمـدتاً سـاختار    و ،هـا  گيري ترتيبات نوين در روابـط، نقـش   تحوالت آن داشته و چگونگي شكل
  .كنند خانواده را تبيين مي

  انداز افول خانواده چشم. 1.1
گيرنـد، بـر ايـن     مـي ــ قـرار    انداز افول خـانواده  ـ چشم نظراني كه در اين اردوگاه انديشمندان و صاحب

. داليل مختلف نهاد خانواده تضعيف شده و رو به افول گذاشـته اسـت   اند كه در جهان مدرن به  عقيده
كـاهش  : ند ازا ترين تغييراتي كه طي چند دهة اخير در حوزة خانواده در غرب اتفاق افتاده عبارت مهم

گيـري اشـكال مختلـف خـانواده      شـكل ، ]28[كاركردهاي خانواده و تقليل آن به كاركردهاي عاطفي 
، كاهش نقش حمايتگري عـاطفي  ]23[هاي جنسي اعضاي خانواده  ، كاهش قدرت كنترل رفتار]19[

خانواده و ناكارآمدي اين نقش در برابر واقعيات زندگي مدرن، كاهش زمان حضور والـدين در خانـه و   
هـا از سـوي    پذيرش محدوديت اهش، افزايش خودمختاري افراد و ك]28[هاي كودكان  افزايش تنهايي

هاي خانوادگي، كـاهش اعتقـاد بـه همكـاري خـانواده و       بندي به ارزش شدن پاي رنگ ، كم]7[خانواده 
پوشـي از منـافع شخصـي در جهـت      حس وفاداري به آن، افزايش فردگرايي و كاهش اعتقاد به چشـم 

، كـاهش  ]25[مانـدن   واج و متأهـل آور ازد ، كاهش فزايندة فشار هنجارهـاي الـزام  ]13[منافع خانواده 
، 22[ 1، افـزايش ميـزان مـادري بـدون ازدواج    )همسـران (هاي جداگانه براي مرد و زن  اعتقاد به نقش

شـدن   دارشدن، كاهش ارزش نقش مادري از ديدگاه زنان، كوچك ، كاهش انگيزه و گرايش به بچه]25
]. 22[ش ميـزان همزيسـتي بـدون ازدواج    ، و افـزاي ]7[، افزايش ميزان طالق ]28، 22[ 2ابعاد خانواده
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ــ   كننـد كـه شـكل بنيـادي خـانواده      معتقدان به افول خانواده، با استناد به اين داليل، اسـتدالل مـي  
كننـد كـه بـا     برخي نيز چنـين اسـتدالل مـي    .ـ فراگيري خود را از دست داده است اي خانوادة هسته

مبنـي بـر تشـكيل خـانواده توسـط زوج       ،»هنجارهـاي خـانواده  «اي،  وجود عموميت خـانوادة هسـته  
  ].22[كرده، جاي خود را به اشكال و ترتيبات ديگري از خانواده داده است  ازدواج

  ن نظرية زوال خانوادهامخالف. 2.1
مشكالت خانواده ارائه شـده، برخـي    دربارةبودن برخي روندها و آمارها كه   كننده با وجود نگران

پندارند خطرناك  انحطاط خانواده مي نظران تئوريِ كه صاحب چنان نظران اين آمارها را آن صاحب
پـيش از ازدواج تهديـدي بـراي     خـانگيِ  نظران، رواج هم به عقيدة اين دسته از صاحب. دانند نمي

آيد يا پس از چند سال  زيرا اين روابط يا به حالت ازدواج قانوني درمي ،شود ازدواج محسوب نمي
تئوري زوال خانواده معتقدند كه در مـورد   نِافزايش نرخ طالق هم مخالفا بارةدر. پذيرد پايان مي

آمـدن   معني پايين  طالق به آمارضمن اينكه امروزه باالبودن . اثرات منفي طالق اغراق شده است
گرفتـه بـه ازدواج    طـالق  دهد اكثريت افـراد  ازدواج و ازدواج مجدد نيست و آمارها نشان مي آمار

  .ندا خانواده متمايلمجدد و تشكيل 
از  تـر  به اعتقاد اين گروه، روابـط و مناسـبات درون خـانواده مهـم     ،)1994(اكوك به نقل از 

... كردن فرزندان با والدين ناتني و والد بودن خانواده يا زندگي تك ،بنابراين ،ساختار خانواده است
يـا والـدين بـا نيازهـاي      و همـدردي والـد   ،بلكه نظارت، كنترل، مشاركت ،چندان اهميتي ندارد

همچنين توجـه بـه ايـن نكتـه ضـروري      . فرزندان نشانة بهتري از سالمت كودك و خانواده است
است كه تغييرات تاريخي، ساختار خانواده را تحت تأثير قرار داده و ترتيبات جديدي را تشـكيل  

عنـوان يـك نهـاد     هعنوان يك شيوة زندگي و هم ب هم به ،اين گروه معتقدند كه خانواده. دهد مي
تـر   بلكه با تطبيق هرچه بيشتر اجتماعي، متنـوع  ،شدن نيست وجه در حال نابود هيچ اجتماعي، به

  .شود تر مي و پيچيده

  انداز تغيير شكل خانواده چشم. 3.1
نظـران ايـن    مورد توجه صاحب 1920تغيير و تحول در حوزة خانواده و روابط خانوادگي در دهة 

روابط خانوادگي توسط برگس  ةاين توجه و تمركز منجر به ارائة الگوي دوگانحوزه قرار گرفته و 
وي معتقد است الگوي نـوع  ). گسيخته ازهم( 2و خانوادة نامنسجم 1خانوادة كامالً منسجم: گرديد

شـدن ايـن    نظمي اجتماعي است و پس از طي هاي كوتاه بي نتيجة دوره) نامنسجم(دوم خانواده 
  .آورد مي  دست يافتگي خود را به دوباره انسجام و سازماندوره، خانواده 
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شناسـان را بـه خـود     توجـه جامعـه   1960اشكال در حال تغيير روابط خانوادگي مجدداً در دهـة  
شـد، بلكـه بـا     بار اشكال جديد خانواده ديگر با يك روند پيشرفت مثبت ارزيابي نمي جلب كرد، اما اين

  ].16[شد  گزين، تنوع، تفاوت و تكثرگرايي تعريف ميهاي جاي مفاهيمي چون سبك زندگي
تحـوالت خـانواده را    ،انقالب جهاني در الگوهاي خـانواده با انتشار كتاب  ،1960گود در دهة 

اظهـار   ،تحـوالت خـانواده   دربـارة دار خود  هاي دامنه ضمن پژوهش ،وي. در مركز توجه قرار داد
همچنـين جهـت   . كننـد  فشارهاي بيروني مقاومت ميدارد كه الگوهاي خانواده اغلب در برابر  مي

تغييرات خانواده در جوامع مختلف متفاوت است و حتـي زمـاني كـه دو نظـام خـانواده در يـك       
بـه تعبيـر گـود، نظـام خـانواده      ]. 21[نتايج اين تغيير يكسان نخواهد بود  ،كنند جهت تغيير مي

شـدن و مدرنيتـه را    ه كه رونـد صـنعتي  اي تغيير داد خود را براي پيشرفت جامعة مدرن به گونه
  .تسهيل نموده است

نظراني است كه مباحث نظري فراواني را در باب تحول، دگرگوني، تغيير  گيدنز از جمله صاحب
گيدنز دربارة تحـول خـانواده در   . شكل، و تنوع اشكال خانواده در عصر مدرن مطرح نموده است

اي در كشورهاي ديگـر   طور فزاينده اي غربي و بهامروزه در كشوره«: دورة جديد معتقد است كه
اي از پيوندهاسـت كـه بيشـتر بـر      جهان، خانواده ديگر يك واحد اقتصادي نيست، بلكه مجموعه

كه در گذشته، خانواده، قبل از  اساس ارتباط و خصوصاً ارتباط عاطفي شكل گرفته است؛ درحالي
خانوادگي بيشتر از هر چيز به علل اقتصادي  هرچيز، يك واحد اقتصادي بوده و پيوندها در زندگي

هـاي   به اعتقاد وي، امروزه، نقش]. 123، ص8[» گرفته است و گاهي داليل استراتژيك شكل مي
هاي ثابت زن و مرد  شده در خانوادة سنتي تغيير كرده و خانواده ديگر نهادي شفاف با نقش تعريف

شود، بلكه واحـدي   احد توليدي محسوب نميجديد يك و  از سوي ديگر، خانوادة. شود تلقي نمي
گيري دربارة داشتن فرزند را بسيار  هاي سنگين پرورش فرزندان، تصميم مصرفي است كه هزينه

شدن ايـن هـرم، سـاختار     همچنين تغيير در ساختار قدرت و افقي. حساس و پيچيده كرده است
  ].98ـ96ص، 8[سازد  دا ميها بخشيده كه راه آن را از خانوادة سنتي ج جديدي به خانواده

هـا   تـرين آن  هـاي بزرگـي در خـانواده روي داده اسـت كـه مهـم       گيدنز، دگرگوني ةبه عقيد
در  موقعيـت ، شـوهري  هـاي زن و  تحـول نقـش  ، 1فرزندان) تكريم( دانستن ارزشمند :ند ازا عبارت

در  2»عـاطفي دموكراسـي  «درنهايـت ظهـور    و ،ها بـا مـردان   قدرت آن  ةحال تغيير زنان و موازن
بـا اتخـاذ ديـدگاه     ،گيدنز. ]127ص ،10[و اعتماد وجود دارد  ،خانواده كه در آن تساوي، ارتباط

هاي مختلف و متكثر زنـدگي خـانوادگي را بسـيار پراهميـت      ليبرالي، به رسميت شناختن روش
مـرد،  اي است كـه در آن تسـاوي زن و    خانوادة مستحكم مدرن خانواده ،از نگاه گيدنز. خواند مي

  ].8[جريان دارد ) آميز غيرخشونت(و اتخاذ تصميم به شيوة دموكراتيك  ،ارتباط صحيح، اعتماد
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اي  شدنش در قالب خانوادة هسـته  گيري ارتباط ميان عشق و زناشويي و نهادينه گيدنز شكل
  ].19[داند  و روابط صميمانة زناشويي را ناشي از بازتعريف جايگاه فرد در محيط مدرن مي

  گيري شناسي و نمونه روش
اي، فضـاي   تفحص و تتبعـات نظـري، بـه روش اسـنادي و كتابخانـه      ،در بخش اول اين پژوهش

منظـور بررسـي     بـه  ،سـپس . آمـاده كـرد   فكري الزم را بـراي ورود بـه ميـدان عملـي پـژوهش     
هاي كنشگران و ميزان انطباق ادبيات موجود با واقعيـات كنـوني عرصـة پـژوهش، روش      ديدگاه
ها صرفاً براساس  اين مصاحبه يافته برگزيده شد كه البته  ساخت ابزار مصاحبة عمقي نيمه كيفي و
هاي نظري استقراريافتة موجـود در ايـن    گيري از قالب هاي تحقيقاتي انجام گرديده و بهره زمينه

هاي  با اشراف بر ديدگاه(روند نقشي به جز غنابخشي به ذهن محقق و ايجاد حساسيت مفهومي 
  .ايفا نكرده است) نظري
نظـر   هدفمند اجرا گرديده و افرادي كه خصوصـيات مـورد   گيري نمونه ابتدا اين پژوهش، در

ها و در انطباق با ديدگاه  در فرايند تحقيق و تحليل داده ،سپس. ند گزينش شدندشتمحقق را دا
. ده اسـت عمـل آمـ   بـه گيري تئوريك  نمونهال تحقيق، ؤمبناي مسئله و س بر نظري حاصله و نيز
 ةهـاي جامعـ   ثير ويژگـي أتحت تـ  ،منظور بررسي وضعيت خانواده و تحول آن  بدين معني كه به

هـاي   و فرزندان جوان مجرد در گروه ،زن، شوهر: ها شامل ها از ميان اعضاي خانواده مدرن، نمونه
بودن انتخـاب   هاي اجتماعي متفاوت و درجات گوناگون سنتي و مدرن و منزلت و تحصيلي سني
حجـم  . ده استكراند كه اين امر براي ما امكان مقايسه و تيپولوژي جمعيت نمونه را فراهم  شده

  .نفر بوده است 40اين تحقيق نمونه در

  هاي تحقيق يافته
  هاي توصيفي يافته. 1

هاي  نمونة هدفمند، شامل مردان و زنان متأهل، مجرد، و مطلقه در گروه 40در اين تحقيق، تعداد 
مذهبي گوناگون انتخاب گرديده  هاي ي متفاوت و از طبقات اجتماعي و نيز گرايشسني و تحصيل

 20هاي سني مختلف، بين  نفر مرد است كه در گروه 17نفر زن و  23جمعيت نمونه شامل . است
شـوندگان   نفـر از مصـاحبه   30همچنين به لحاظ وضـعيت تأهـل،   . اند سال، توزيع گرديده 60تا 

  .اند نفر مجرد بوده 6 نفر مطلقه، و 4متأهل، 
جمعيت نمونه از نظر وضعيت تحصيلي شامل افرادي از سـطح ديـپلم متوسـطه تـا دكتـري      

ها از طبقات مختلف جامعه انتخـاب گرديـده و    به لحاظ طبقة اجتماعي پاسخگويان، نمونه. است
. اند و طبقة باال توزيع گرديده ،در طيفي از طبقات پايين تا متوسط پايين، متوسط و متوسط باال
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نفر پس از فوت يا طـالق همسـر اول، اقـدام بـه ازدواج      3شونده،  در بين افراد مصاحبه ،ضمندر

، در اين جمعيـت  )سابقة ازدواجبا در بين افراد (فرزند شتن همچنين به لحاظ دا. اند مجدد نموده
  .اند بدون فرزند بودهنفر  7و ) فرزند 4تا  1بين (داشته نفر فرزند  27نمونه، 

 يافته هاي تحليلي. 2

  مقايسة خانوادة سنتي و مدرن توسط پاسخگويان از منظر جنسيتي. 1.2
هـاي خـانوادة مـدرن و امـروزي را از منظـر پاسـخگويان بررسـي         الي كه ويژگـي ؤدر پاسخ به س

هاي نسل جديـد و نسـل قبلـي     به مقايسة خانواده ،با اتخاذ ديدگاه تطبيقي ،ها اغلب آن ،كند مي
هاي خـانوادة   اي سلبي در عدم ويژگي هاي خانوادة مدرن را به گونه پرداخته و سعي دارند ويژگي

رسـد كـه    نظـر مـي    چنـين بـه   ،هـا  شـده از مصـاحبه   بنـدي انجـام   در جمع. سنتي توصيف كنند
. هـاي آن دارنـد   خانوادة مدرن و ويژگـي نما به  پاسخگويان مرد ديدگاه دوگانه و تاحدي متناقض

هاي ذهني جديـدي   به لحاظ برخي تحوالت اجتماعي و تغيير فضاهاي گفتماني، ظرفيت ،گرچه
برخـي از ايـن   فتن پـذير ن ،هاي خانوادة مـدرن در افـراد ايجـاد شـده اسـت      براي پذيرش ويژگي

مسائلي چـون بـروز   . گردد دليل عوارض ناخوشايندي است كه بر آن مترتب مي  مختصات نيز به
فروگـذاري در امـر   و كشـيدن اقتـدار مردانـه، اخـتالل در روابـط،       ها، به چـالش  تناقض در نقش

شـدن خـانواده    گردد رويكرد مردان به مدرن داري، مادري و همسري از سوي زنان باعث مي خانه
كـه رونـد    ،بـرخالف جوامـع مـدرن    ،رسد كه نظر مي  رو، به ازاين. با تناقضات جدي همراه گردد

آرامي صورت پذيرفته و در بن ذهـن آنـان    تجدد و نوگرايي در كلية ابعاد و نهادهاي اجتماعي به
هاي متناسب با اين تحول تدريجي پديد آمده است، در جوامع در حال گذار وضـع بـه    دگرگوني

 ،هـا  اشتهها، پند با توجه به تجربة زيسته و حافظة تاريخي خود، دانسته ،افراد. گونة ديگري است
هـا بـا مدرنيتـه، اقـدام بـه انتخـاب و        شده در جامعه و نيز نحوة مواجهـة آن  هاي نهادينه و سنت

كنـوني خـود    شـدن را متناسـب بـا شـرايط زيسـت      گزينش كرده و روايت خود از جريان مـدرن 
سـن، جنسـيت، طبقـة اجتمـاعي، تحصـيالت، شـغل،       : عوامل و فاكتورهـايي چـون  . سازند برمي

قرارگـرفتن در  . كننـد  و ايستارهاي اعتقادي در اين برسـاخت نقـش مهمـي ايفـا مـي      ،اه گرايش
االت ايـن  ؤهاي مردانه به اين پرسش و ساير سـ  اي است كه در اكثر پاسخ وضعيت تعارض پديده

مانـدن در شـرايط    رسـد بـاقي   نظر مـي   به. پژوهش صريحاً يا تلويحاً مورد اشاره قرار گرفته است
شـرايط پايـدارتر و    ،هـاي مـدرن، از منظـر آقايـان     ينش از ميـان ويژگـي  سـنت و اقـدام بـه گـز    

مـذكر   بسـياري از پاسـخگويانِ  . نمايـد  تري جهت تـداوم زنـدگي خـانوادگي فـراهم مـي      مطلوب
كـه در اكثـر   (و ناپايداري خانواده در دورة جديد را به شـرايط مـدرن    ،گسيختگي، عدم انسجام

از منظـر آنـان،   . انـد  نسـبت داده ) شدن تلقي گرديده ربينفوذ فرهنگي غرب و غ موارد مترادف با
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شـدة   ثباتي موقعيت مردان در خانواده منجر شده و هويت تثبيـت  وضعيت جديد، به تزلزل و بي
كه نسـبتاً هـم اعتقـادات     ،و متأهل ،ساله، ديپلمه 50آقاي  ؛ مثالً،آنان را به چالش كشيده است

انسجام خـانوادگي نسـبت   «: دارد ت، چنين اظهار ميو از طبقة باالي درآمدي اس داشتهمذهبي 
 برخـي . گـردد  برمـي  بـه بعـد فرهنگـي    قضـيه  ايـن  ،به نظـر مـن  . به گذشته رو به افول گذاشته
الگوهـاي خـانوادة   . شـده فرهنـگ مـا   صورت تهاجم فرهنگـي وارد    موضوعات از طريق رسانه به

باراني در معرض هجوم فرهنگـي  صورت بم  و به ،از مسير خودش خارج شده ،سنتي تغيير كرده
  ».وجود آمده  ها به اين چندگانگيدرنتيجه قرار گرفته و 

زمان و همگـام بـا    ها الزاماً هم چنين استدالل كرد كه تغيير ايستارها و نگرش شايد بتوان اين
توان به ايـن نكتـة مهـم     مي ،همچنين. دهد هاي عملي در زندگي روزمره رخ نمي دگرگوني رويه

در ... و ،كه افراد با توجه به موقعيت طبقاتي، سني، جنسـيتي، اعتقـادي، تحصـيلي    دمعطوف ش
  .كنند مدرن تا حد زيادي متفاوت و گزينشي عمل مي مواجهه با مظاهر زندگيِ

ويژه زنان جوان، بـا اتخـاذ    اين گروه، به. دربارة پاسخگويان زن، با وضعيت متفاوتي مواجهيم
يت خود را با مادران سنتي خود كـامالً متفـاوت ارزيـابي كـرده و     مواضع تقريباً ضدسنتي، موقع

شـدن   استقالل و عامليت فـردي، افقـي  : هاي مدرن از جمله خانوادة امروزي خود را داراي ويژگي
شدن روابط درون خانواده و تأكيـد بـر    هاي سنتي زن و شوهر، فردي هرم قدرت، دگرگوني نقش

هـا مخالفـت    آن. نماينـد  طلبي توصيف مي روابط، و آزاديشدن  هاي شخصي، دموكراتيك خواسته
صريح و قاطعانة خود را با ساختار سنتي خانواده مبتني بر پدرساالري و حاكميت ظالمانة مـرد،  

در جهـت  ) سـوختن و سـاختن  (، تحمـل اجبـاري   )مادر(پذيري و گذشت و ايثارگري زن  سلطه
هـا اعـالم نمـوده و در ادامـه بـر عامليـت        نحفظ دوام و پايداري خانواده، و توجيهات مـذهبي آ 

ساله، با مـدرك   32خانم . ورزند عنوان فاعل آزاد، مختار، انتخابگر، و مستقل تأكيد مي خويش به
كارشناسي، متأهل، و داراي يـك فرزنـد، كـه بـه لحـاظ اعتقـادي خـود را غيرمـذهبي معرفـي          

زنـدگي امـروزي بـا    «: دارد گونه ابراز مي نمايد، نظر خود را دربارة تحول روابط در خانواده اين مي
وقتي زندگي خودم را با زندگي مادرم مقايسـه  . اساسي پيدا كرده است هاي زندگي سنتي تفاوت

از لحاظ رابطـه بـا   . نقش زن و مرد كامالً برعكس شده. درجه تفاوت دارد 180بينم  كنم، مي مي
. مـن بـا مـادرم تفـاوت بسـياري دارد     ها، و موارد ديگـر زنـدگي    جايي نقش همسر و فرزند، جابه

ممكـن  . ها تغيير كرده، روابط هم تغييـر كـرده   چون نقش. است  هاي من كامالً مردانه مسئوليت
او . تـوانم بـا آن كنـار بيـايم     است مادرم با ديكتاتوري مردساالري كنار بيايد، اما من اصـالً نمـي  

با يك مرد بداخالق و ديكتاتور  عمري سوخته و ساخته و معتقد است كه جهاد زن اين است كه
در خانواده بايد . كند، اما من اين را اصالً قبول ندارم از لحاظ مذهبي خودش را توجيه مي. بسازد

ها تعيـين تكليـف    در گذشته، مردها براي زن. هركس كار خودش را بكند. آزادي حكمفرما باشد
  ».داند كردند، اما من معتقدم هركس صالح كار خودش را بهتر مي مي
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گونه تفسير كرد كـه روابـط نزديـك بـين اعضـاي       شايد اين نكته را بتوان به بيان گيدنز اين
كه در ازدواج حالتي تحميلي پيـدا   ،نظم هنجاري. خانواده در دنياي امروز تحول پيدا كرده است

د را يافت، اينك حاكميت خو صورت نظمي باثبات و بادوام در طول زندگي ادامه مي  كرد و به مي
 بـارة انـد كـه در   هاي مستقل، براي خود اين حق را قائـل  عنوان شخصيت به ،از دست داده و افراد

  ].483، ص11[مسائل و موضوعات خانواده اظهارنظر كنند 
بين  ةگيري كرد كه نگرش زنان در مقايس گونه نتيجه توان اين مي ،ها بندي اين يافته در جمع

سن، ميـزان تحصـيالت،   : اي مانند متأثر از متغيرهاي زمينه خانوادة سنتي و مدرن تا حد زيادي
كـه عمومـاً زنـان جـوان،      بـه طـوري  . هاي ديني و اعتقادي آنان اسـت  و پايبندي ،پايگاه طبقاتي

سـطح   بـا بيش از زنان ميانسال و مسـن و  ) سكوالر(مايه  و با اعتقادات مذهبي كم ،كرده تحصيل
زناني كه بيشتر  ،همچنين. ندا برابر در روابط خانوادگي تحصيالت پايين در پي برقراري مناسبات

هاي سنتي خانواده بوده و روابط اجتمـاعي محـدودتري دارنـد، كمتـر از زنـان       تحت تأثير آموزه
. دهنـد  كرده و شاغل روابط درون خانواده را به چالش كشيده و مورد پرسـش قـرار مـي    تحصيل

ايي، ماندن در وضع موجـود را بـراي خـود و ديگـران     با توسل به ايدئولوژي تقديرگر ،غلباها  آن
  .دهند منطقي و قابل فهم جلوه مي

  دگرگوني الگوي توزيع قدرت در خانواده از منظر كنشگران 2.2
گيـري روابـط    آيد كه تغيير روابط قدرت درون خـانواده و شـكل   گونه برمي ها اين از تحليل يافته

اي بهتر را بـراي آنـان    اقبال مواجه شده و نويد آينده مبتني بر تساوي زن و مرد از سوي زنان با
قدرت در خانواده از موضوعاتي است كه اغلب پاسخگويان زن به آن اشاره كرده و . به همراه دارد

نشـانگر  ... و ،تعابيري همچون زور، اجبـار، سـلطه  . اند هاي مختلفي در باب آن داشته گيري جهت
در پـي   ،هـا  آن. مردان از منظر ايـن پاسـخگويان اسـت   عدم مقبوليت و مشروعيت اعمال قدرت 

هـاي جديـد،    در خانواده ،امروزه. پردازند به مخالفت با قدرت مردانه مي ،كسب قدرت در خانواده
بـل و نيـوبي   . مورد ترديد قرار گرفته اسـت ) ندا باور به اينكه مردان رئيس خانواده(اقتدار سنتي 

دادن اعمـال قـدرت در عـين     سـعي در نشـان   1»احترامـي ديالكتيـك  «با طرح مفهـوم  ) 1979(
 ،استقبال زنان از تجددگرايي ،طوركلي به]. 560، ص11[پذيرش آن توسط فرد تابع قدرت دارند 

اي زنانه بخشيده و مردان را هم گاه به نـاگزير،   در عرصة روابط درون خانواده، به اين روند چهره
. به ميل و خواست دروني بـا آن همـراه نمـوده اسـت     و كمتر ،گاه به شكلي تحميلي و ناخواسته

هاي تند زنـان در برابـر آنـان     هاي مردانه در قبال اين روند و واكنش گرچه برخي اوقات مقاومت
  .سازد طلبانه بودن آن را مخدوش مي آميز و اصالح مسالمت

يـد از غـرب   به اصالتي براي اين تحوالت قائل نبوده و آن را نوعي تقل برخي پاسخگويان مرد
                                                        

1. deferential dialectic 
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ـ اجتمـاعي مـا نـدارد و منشـأ      كنند كه همخواني و همسويي الزم را با شرايط فرهنگي تلقي مي
از منظــر برخــي . هــا و ناماليمــاتي در عرصــة روابــط درون خــانواده گرديــده اســت  نابســاماني

بحـران مردسـاالري و تنـزل اجبـاري جايگـاه و اقتـدار مـردان،         ،پاسخگويان، اعـم از زن و مـرد  
و تقليد از فرهنگ غرب از جمله دستاوردهاي منفـي مدرنيتـه    ،حد و حصر زنان  طلبي بي يآزاد

  .در عرصة روابط خانوادگي تلقي شده است
فرزنـد   3مـدرك كارشناسـي، متأهـل و داراي     بـا سـاله،   48به اظهـارات خـانم    ،نمونه براي
 سـري  كيـ «: كنـيم  ه مـي اشـار  ،كند تقريباً مذهبي معرفي مي هاي كه خود را با گرايش ،دانشجو

 فرهنگـي  رشـد  يـن ا. است رفته باال تاحدي زن جايگاه اينكه مثل .شود مشاهده مي موارد مثبت
 ها كرده تحصيل مخصوصاً ؛كرده تغيير كامالً زن به افراد ديدگاه. افتاده اتفاق زمان مدت اين طي
 هـا را  مـن آن  كـه  دارد وجود مواردي هنوز جهات بعضي از اما .ندا قائل بيشتري احترام زن براي
كـه زيـاد مطلـوب     شـده  رنـگ  كم خيلي مرد و موقعيت جايگاهدر برخي موارد مثالً  ؛پسندم نمي

 اهـ  اختالف ،دليل همين به. اند هپيدا نكرد ار الزم رشد فرهنگيهنوز  ها خانم بعضي شايد .نيست
  ».شود تقليد مي بيشتر از الگوهاي غربي كه شده رايج خيلي ها و طالق

توان دريافت كه اكثر پاسخگويان مرد، بيش از هرچيز، نگراني  ها مي درمجموع، از تحليل يافته
گيري و اعمال قدرت در خـانواده ابـراز    هاي تصميم در حوزه» سوژگي و عامليت زنان«خود را از 

رسد كه مردان همچنان خواهان حفظ و نگهداري موضع فرادست خود  چنين به نظر مي. دارند مي
هاي خانوادة مدرن  عنوان ويژگي اين مصاديق، كه در ادبيات نظري هم به. ندا هاي مختلف زمينهدر 

رسـد سـهم اصـلي ايـن      نظـر مـي   بـه  . شود، در بيان اين پاسخگويان مطلوبيت ندارد شناخته مي
ن عنوا خورد كه در حوزة زنان رخ داده است و مردان خود را نه به ها با تغييراتي پيوند مي دگرگوني

  .كنند گران بعضاً نگران اين تحوالت معرفي مي حامالن و ايفاكنندگان نقش، بلكه در موضع نظاره

  دگرگوني مناسبات عاطفي از منظر كنشگران اجتماعي. 3.2
از منظر پاسخگويان در اين پژوهش، تضعيف روابط عاطفي ميان اعضاي خانواده پيامـدي اسـت   

با ساختار سـنتي   ،كه درحالياست؛ تدريج گسترش يافته  هكه با ورود عناصر مدرن به جامعة ما ب
خورد و همچون ميهماني ناخوانده به تهديد كانون گرم عاطفي مـا قـد    خانوادة ايراني پيوند نمي

بخشـيدن بـه مسـائل مـادي و      هـدفي، اصـالت   انگيزگـي و بـي   بي: مواردي چون. برافراشته است
بـه   نبودنو پايبنـد  ،لبي، فردگرايـي خودخواهانـه  ط ـ معنوي، لذت جايگزيني آن با روابط عاطفي

  .گردد عنوان دستاوردهاي نامطلوب زندگي مدرن تلقي مي زندگي مشترك به
: كنـيم  و متأهل اشاره مـي  ،ساله، دانشجوي پزشكي، مذهبي 24نمونه، به ديدگاه خانم  براي

اي قـديمي خيلـي   همرد .دها فداكاري كنن خاطر بچه ها به زناي نيست كه  به گونه رديگ امروزه«
اي هـ مرد .را انجـام دهنـد   مردها حاضر نيستند هر كـاري كه امروز  د؛ درحاليكردن بيشتر كار مي
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ـ  قديمي باغيرت سـاعت  كمتـر از دو  در طـول روز   اسـت  زن و شـوهرها ممكـن   برخـي . دتر بودن
هـا   ديپايبن .منجر شده استعواطف و احساسات رنگ شدن  اين مسئله به كم .ديننبب اهمديگر ر

  »...ها سرد شده ها كمتر شده، زندگي ماشيني شده، زندگي پذيري كمتر شده، مسئوليت
كه همسرش دو سال پيش خـانواده   ،و يك فرزند جوان ،مدرك كارشناسيبا ساله،  40خانم 

هـاي   روابـط عـاطفي در خـانواده    بـارة را رها كرده و به خارج از كشور رفته است، نظر خود را در
افـراد از هـم دور    .تـر شـده   هاي امروزي خيلـي گسسـته   زندگي«: دارد ن بيان ميچني جديد اين

 ،در گذشـته  .انـد  هولي درواقع طالق احساسي گرفت د،كنن ها باهم زندگي مي خيلي وقت .اند هشد
آمـار   .بيشتر بودحال انسجام  شرايط رفاهي خيلي كمتر بود، درعين و تر سخت ها با اينكه زندگي

هـا پيشـنهاد    خـانواده گـاهي  حتـي   .طالق خيلي راحـت شـده   امروزه، .تر بود طالق خيلي پايين
ـ  زن و شوهرها در گذشته هر شـرايطي را تحمـل مـي   . ديوجدا ش دهند مي ولـي زنـدگي    د،كردن

قديم خيلـي بيشـتر   زن و شوهرها در  .ها كم شده نظر من محبت  به. دكردن خانوادگي را رها نمي
  ».ن بيشتر شدهاها خيلي توقعاتش خانم روزهام البته. دكردن به هم محبت مي

ـ اعم از روابط بين همسران و والدين و فرزنـدان و   شدن روابط عاطفي درون خانواده  رنگ كم
هـاي عصـر    ها حكايت از اين دارد كه انسـان  رفتن فضاي تعاملي بين آن ـ و تحليل خواهر برادري

خواسته  داده و روابط از شكل طبيعي و دلجديد بسياري از پيوندهاي سنتي گذشته را از دست 
گيري اشكال  اين تحوالت در دنياي غرب به شكل. به حالتي مصنوعي و ظاهري تغيير يافته است

...) ، و6، دومكانه5والد ، تك4، انفرادي3شده ، اتمي2، اختياري1هاي دلخواه خانواده(نويني از خانواده 
شخصي مقدم بر همبستگي جمعي است و خانواده دنيايي كه در آن رضايت . منجر گرديده است

از گروهي كه بر اساس عاليق جمعي اعضاي آن شكل گرفته، به گروهي تبديل شده است كه در 
توان بر همـين   پيدايش اين اشكال نوين خانواده را مي. تك افراد ارزش دارد آن عاليق خاص تك

اطفي درون خـانواده و برقـراري روابـط    الزامات مدرنيته به بازتعريف روابط عـ . اساس توجيه كرد
هـاي   هاي سـنتي و خلـق ارزش   افراد با كنارگذاردن ارزش. جديد و تعلقاتي نوين انجاميده است

امـا  . اند هاي مبتني بر الزامات سنتي كرده نوين را جايگزين خانواده هاي گزينشيِ جديد، خانواده
تابد و نه دگرگوني ناشي از  ع متعدد را برميگيري اين انوا فضاي حاكم بر خانوادة ايراني، نه شكل

بنـابراين،  . زدايي از روابط خانوادگي گردد تواند منجر به سنت ها كه نهايتاً مي بازانديشي در سنت
دهـد؛   كاهش روابط عاطفي ميان اعضاي خانواده، به شكلي گزنده، ذهن و روان افـراد را آزار مـي  

  .يستي در مقابل اين روند تسليم گرديدها را متقاعد سازد كه با بدون اينكه آن
                                                        

1. families of choice 
2. adoptive Family 
3. atomistic Family 
4. individual Family 
5. one- parent Family 
6. doulocal Family 
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كـه   دمهم معطوف ش ةتوان به اين نكت هاي كنشگران در اين مقوله، مي بندي روايت در جمع
در مواجهه بـا مظـاهر   ... و ،افراد با توجه به موقعيت طبقاتي، سني، جنسيتي، اعتقادي، تحصيلي

چه امروزه برخي افراد با توجه به آن. كنند زندگي مدرن تا حد زيادي متفاوت و گزينشي عمل مي
نظـر    بـه . نحوة تفكر و ايستارهاي غربي است ،كنند اي مذكور از آن اجتناب مي هاي زمينه متغير
گيري و  هاي زندگي مدرن در جامعه در حال شكل رسد كه روندي در جهت بازتعريف ويژگي مي

منـدي   زايش ميـزان بهـره  هاي مدرنيتـه و افـ   كاهش آسيب جهتاين بازتعريف در . تكوين است
  .جامعه و افراد از مزاياي آن ضرورت يافته است

  گيري نتيجهبحث و 
مسئلة اصلي ما در اين پژوهش، پرداختن به تحوالتي بوده كه تحـت تـأثير مدرنيتـه در عرصـة     

اينكه خانوادة ايرانـي چـه تحـوالتي را     ؛خانواده طي سه دهة اخير در ايران به وقوع پيوسته است
از . شدن جامعه برقرار كرده است ها چه مناسباتي با مدرن كند و اين دگرگوني تجربه مي در خود

هـا دارد   دهـي بـه آن   اي در پرداختن به اين مباحث و سامان شناسي جايگاه ويژه منظر ما، جامعه
 اي بـه  آيا ما در ايران بـا مسـئله  : هايي از اين دست باشد االت و دغدغهؤكه بايستي پاسخگوي س

هايي پيـدا   رو هستيم؟ اين تحوالت در جامعة ديني ايران چه روند و سويه نام بحران خانواده روبه 
  انداز روشني به آيندة اين روند وجود دارد؟ كرده است؟ آيا چشم

: هاي جامعـة مـدرن، از جملـه    ها حكايت از آن دارند كه ميزان تأثيرپذيري خانواده از ويژگي يافته
زنان، اشـتغال زنـان بـه مشـاغل جديـد، افـزايش فردگرايـي، رشـد و بسـط          افزايش سطح تحصيالت 

گيـري از   هـا، بهـره   هـا و تنـوع انتخـاب    ها و هنجارهـا، افـزايش فرصـت    عامليت، پايبندنبودن به سنت
ها، اصالت لـذت، و   ، و گسترش سطح آگاهي)هاي خارجي ويژه رسانه به(هاي مدرن ارتباطي  تكنولوژي

  .اي داشته است ها، نقش عمده گيري اين دگرگوني الل فزاينده در شكلگرايش به آزادي و استق
ها، خانوادة ايراني، همچون ساير نهادهاي اجتماعي اين جامعـه، در اكثـر    به استناد اين يافته

هـا و سـرعت و    بودن ايـن دگرگـوني   اما متقارن ،ابعاد خود تحت تأثير مدرنيته تحول يافته است
هـاي   و نگـرش  ،هـا  هـا، ارزش  ليـة شـئون سـاختارها، روابـط، بيـنش     ثيرگذاري بر كأشدت اين ت

در  ،در برخي مقوالت، وجـود سـاختارها و روابـط سـنتي    . خانوادگي محل ترديد و مناقشه است
  .بودن دگرگوني است ها، گوياي نامتقارن كنار همتاهاي مدرن آن

از سـويي تشـكيل    .خانوادة مدرن در درون خود با تناقضي آشكار مواجه شـده اسـت   ،امروزه
فـداكاري، گذشـت،   : هـايي چـون   گرايانه نيازمند پايبندي به ارزش عنوان ارزشي جمع خانواده به

هـاي   كه گسترش ارزش درحالي ؛هاست دادن به برخي محدوديت و تن ،پذيري صداقت، مسئوليت
... و ،گرايـي  طلبـي، كـامجويي، مصـرف    مادي و مدرن در درون خانواده و توسعة فردگرايي، لـذت 

تواند به بحران تبديل شـده   اين تناقض مي. دهد گرايانه را كاهش مي هاي جمع امكان غلبة ارزش
  .و به شكل تهديدي براي بنيان خانواده ظاهر گردد
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. شـدن بـه الگوهـاي غربـي خـانواده محسـوس و ملمـوس اسـت         در برخي مقوالت، نزديـك 
جهاني قرار داده است بـه ايـن رونـد    هاي متعددي كه جهان مدرن فراروي اعضاي جامعة  گزينه

تواننـد اشـاعه و تسـري     وار مـي  اين عوامل در انفعاالتي منظومـه . گسترة بيشتري بخشيده است
 .بيني موجب گـردد  هاي مختلف جامعه با سرعتي غيرقابل پيش الگوهاي مدرن غربي را به بخش

بـه فـروريختن مرزهـاي     ــ كـه   هـا  يافتن آن هاي ارتباطي و فراگيري و عموميت گرچه تكنولوژي
ــ نيـز در ايـن رونـد نقـش       هنجار و ناهنجار و شكستن تابوهـا صـورتي عـادي بخشـيده اسـت     

رسـد خـانوادة ايرانـي بـه      نمي نظر  توان اظهار داشت كه به ت ميئكند، به جر چشمگيري ايفا مي
. لقـي كـرد  ت ـبه تعبيـر گيدنزـ   ـ زدايي هاي خود كنده شود كه بتوان آن را سنت اي از سنت گونه

هـاي خـانوادگي بـا     اي كه بر اين ادعا بتوان اقامه كرد ربط و پيوند وثيق سنت شايد از جمله ادله
توانـد مسـير تحـول خـانواده را      شدن نمي شدن و صنعتي البته صرف مدرن. احكام شريعت باشد

هاي  شتو پندا ،تصورات، از جمله نظام ارزشي(عوامل ذهني و عيني متعددي  ، زيراتعيين نمايد
ها ميان خانوادة مدرن ايراني و  گرچه برخي مشابهت. در پيمودن اين مسير مؤثرند) ما از خانواده

شدن خانواده در ايـران   نمايد كه ما شاهد روند غربي خانوادة مدرن غربي اين گمان را تقويت مي
در ايـن  هاي جديدي از روابط  گيري صورت حضور پرماية برخي عناصر سنت و نيز شكل هستيم،

  .كند ها در فرهنگ و سنت ايراني را تقويت مي داشتن اين دگرگوني عرصه، ظن به ريشه
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