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 -1مقدمه و طرح مسئله

در طول تاریخ نظام اجتماعی ایران ـ قبل و بعد از ورود اسالم ـ پیوندهای
خانوادگی به لحاظ تاریخی اجتماعی منزلت باالیی داشتند ،به گونهای که
پس از تحوالت و تغییرات خانواده در جریان مدرن شدن جامعه ،همچنان
خانواده نهادی برای پیوند میان «فرد» و «جامعه» بوده است .در سالهای
اخیر و به ویژه در شرایط کنونی به موازات گسترش مباحث پیرامون لزوم
اتخاذ الگویی خاص برای سبک زندگی متناسب با جامعهی ایران ،یکی از
محورهای مناقشات فکری در میان نظریهپردازان اجتماعی ،نوع نگرش به
نهادهای بنیادین اجتماعی یعنی سیاست ،اقتصاد ،تعلیم و تربیت و خانواده
بوده است .خانوادهی سنتی (اقتدارگرا و یا نیمه اقتدارگرا) در شرایط کنونی
با چالشهایی همراه است و از برخی ویژگیهای آسیبزای آن انتقاد ميشود
(صادقی فسایی و عرفان منش  .)1392از این رو ،یکی از علقهها و تمایالت مهم
نظریهپردازان مطالعات اجتماعی خانوادهی کنونی ،توجه به الگوی مطلوب و
مناسب جایگزین است.
«الگوس��ازی» به عن��وان یک��ی از مهمترین کوش��شهای نظریهپردازی
اجتماعی ،به لحاظ مفهومی مش��تمل بر تتبعات نظری منسجم و مدون شده
در قالب مجموعهای از اعمال و هنجارهای اجتماعی اس��ت که با به عاریت
گرفتن مفاهی ِم متعلق به گفتمان مربوطه ،تالش میکند تا به «جهان اجتماعی»
معنایی ویژه داده و آن را متناسب با اصول و ملزومات منطقی خود ،بازسازی
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اجتماعی الگویی ارائه میدهد تا با استعانت از آن بتواند «واقعیت اجتماعی»
را ب��ه الگو نزدیک کند .از این رو ،فهم دوس��ویگی نظریهپردازی از الگوی
خانواده و پیش زمینهی گفتمانی آن ،مستلزم بازنمایی نظریهپردازیهای انجام
ش��ده از الگوی خانواده و کشف و تفس��یر پیش زمینهی گفتمانی آنهاست.
الگوهای خانواده در سطوح و جنبههای مختلفی از جمله مناسبات قدرت در
خانواده ،وظایف و تکالیف والدین و فرزندان در قبال یکدیگر ،کارکردهای
ِ
اغلب
خان��واده و موضوعاتی همچون ازدواج و طالق ترس��یم میش��وند و
ویژگیهای س��اختار خانواده را در درون خود منعکس میكنند .دو س��ؤال
اساسی این مقاله عبارتاند از:
 -1نظریهپردازیهای انجام گرفته برای معرفی یک الگو از خانواده در
ایران کداماند؟
 -2پیش زمینهی گفتمانی هر یک از الگوها چیست؟
بنا بر آنچه بیان شد ،این مقاله پس از بررسی مالحظات نظری و مفهومی،
برای شناسایی نظریهپردازیها از الگوی خانواده و تحلیل گفتمان الگوهای
برآمده از آنها مراحل زیر را طی خواهد کرد:
 سنخبندی نظریهپردازیهای انجام شده از الگوی خانواده در تحقیقاتجامعهشناسی و اجتماعی؛
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 استخراج مفاهیم مرکزی و گزارههای موجود در الگوهای خانواده ومقولهبندی مفاهیم آنها (تحلیل گفتمان توصیفی)؛
 بررسی پیش زمینهی گفتمانی الگوها و چگونگی برساخته شدن روابطمربوط به هر یک از الگوهای خانواده از سوی گفتمانها.
 -2پیشینهی تحقیق

با بررس��ی تحقیقات پیش��ین به نظر میرسد بررس��ی جامعی از اتصال
نظری بین نظریهپردازی اجتماعی از الگوهای خانواده و تحلیل پیش زمینهی
گفتمانی آنها انجام نش��ده است .البته کوش��شهای نظری برای معرفی الگو
در برخی از نظریهپردازیهای اجتماعی در ایران دیده میش��ود ،براي نمونه،
امی��ری در بحثی از روششناس��ی آسیبشناس��ی خانواده و دس��تیابی به
الگوی بهینه با رویکرد بومی ،تالش کرده اس��ت تا به لحاظ روششناس��ی
ضرورتهای رسیدن به الگوی بومی را بررسي كند .مراحل رسیدن از عینیت
گرایی به ِ
دانش چگونگی با لحاظ مفروضات و نگرشها فرآیندی را از درک،
مفهومس��ازی ،آزمون مفاهیم و تجربه به وجود میآورد که در نهایت محقق
را ب��ه الگوی بومی رهنمون میكند .منظور محق��ق از الگوی بومی ،الگویی
برآمده از مبانی معرفتشناسی همسو با فرهنگ و اندیشهی داخلی (ایرانی)
اس��ت (اميري  .)1388همچنین ،باقری در پژوهشی دربارهی ضرورت راهبرد
نظریهپردازی در جامعهشناس��ی خانواده ،به طرح موضوع خلق دانش و مدل
در حیطهی خانواده پرداخته اس��ت .ظهور خارج��ی و عینی نظریه در پرتو
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رسیدن به الگویی بومی ،به اندیشهی اسالمی توجه شود (باقري  .)1389مرکز
مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران نیز در پژوهشی پيرامون عوامل مؤثر
در تحکیم خانواده تالش کرده است تا ضمن آسیبشناسی خانوادهی ایرانی
در ابعاد گوناگون ،مختصات کلی یک الگوی قابل اتکا برای س��اماندهی به
وضعی��ت خانواده ارائه دهد که البته نیازمند حمایتهای اقتصادی ،فرهنگی،
آموزش��ی ،قانونی و قضایی اس��ت (مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران
.)1386

نظریهپردازی و تحقیقات مشابه در حوزهی مطالعات اجتماعی خانواده
در سایر کشورها نیز ناظر به تالشهایی برای سنخبندی از نهاد خانواده بوده
است .برخی از آثار ويژگيهاي برجسته داشتهاند که وجه مشترک همگی
آنها نظریهپردازی در خصوص یک یا چند مؤلفه از الگوی خانواده است.
البته آنها به بررسی زمینهی گفتمانی توجه نكردهاند .یکی از مشهورترین

آثار دربارهی الگوهای خانواده کتاب انقالب جهانی در الگوهای خانواده
اثر ویلیام جیگود در سال  1963است .نتیجهی نهایی گود پس از بررسی
کشورهای آسیایی ،آفریقایی و اروپایی ،تفوق خانوادهی هستهای است.
البته در این کتاب منظور از الگوی خانواده ،نوع و شکل خانــواده میباشد

)« . (Goode 1963مییر فرانسیس نیمکف» در کتاب نظامهای تطبیقی خانواده
چند نوع خانواده را از یکدیگر متمایز کرده است؛ گسترده و هستهای ،درون
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همسری و برون همسری ،پدرساالری و مادرساالری و نظایر آن .سپس به
بررسی این نظامهای خانواده در کشورهای مختلف جهان پرداخته و در ادامه
تغییرات خانواده ناشی از صنعتی شدن را تبیین كرده است ).(Nimkoff 1965

«کاترین حکیم» در کتاب مدلهای خانواده در جوامع مدرن :ایدهآلها و
واقعیتها انواع مدلهای خانواده در انگلستان و اسپانیا را بررسي كرده است.
مفهوم الگو در این کتاب بیشتر بر اساس تقسیم کار خانگی زنان تفکیک شده
است .در یک دستهبندی ،زنان با مرکزیت خانهداری ،زنان با مرکزیت کار
بیرون و زنان تطابقپذیر با محیط بیرون و درون خانواده از یکدیگر متمایز
شدهاند .به موازات این تقسیمبندی ،سه مدل از خانواده یعنی «برابریخواه»،
«مبتنی بر نقشهای توافقی» و «مبتنی بر نقشهای متمایز و تفکیک شده»
ارائه شده است .نتیجهی کتاب این است که زنان بیشتر به مدل برابریخواه
و مردان بیشتر به مدل سنتی متمایل بودهاند (.)Hakim 2003

همان طور که مالحظه میشود ،در بین آثار داخلی نمیتوان تحقیق
مستقلی را دربارهی وضع شناسی از نظریهپردازی در زمینهی الگوی خانواده
در ایران مشاهده کرد .در تحقیقات خارجی نیز بیشتر آثار به تقسیم بندی کلی
از خانواده پرداختهاند و بيشتر بر مبنای تقسیم کار خانگی و توزیع قدرت در
خانواده به تفکیک الگوها مبادرت کردهاند.
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گفتمان نظريهپردازي و الگوسازي گفتمان ساخته شده از زبان است،
اما تأثیر فرا زبانی دارد .زبان در همهی سطوح اجتماعی در پی ایجاد نظم
و تغییر است (ون داک .)80 :1382 ،جیمز پالگی معتقد است زبان قادر به
معناسازی ،دنیاسازی و فعالیتسازی است ) . (Gee 1999: 86به تعبیر نورمن
فرکالف ،گفتمان فرآیندی به وجود میآورد که بر اساس آن ،مردم میتوانند
با بهکارگیری نمادها ،نشانهها و زبانهایی مشترک ،با یکدیگر تعامل كنند .به
نظر او بین سه سطح از پدیدههای اجتماعی یعنی صورتبندی اجتماعی ،نهاد
اجتماعی و کنش اجتماعی رابطه وجود دارد .در این میان ،زبان به منزلهی
کنش اجتماعی است (فرکالف 43 :1379؛ آقا گل زاده  .)150 :1385در این باره «تئون
ادریانوس ون داک» معتقد است یکی از اهداف اصلی مطالعهی گفتمان ،فهم
چگونگی کاربرد زبان و ارتباط آن با باورها و تعامالت افراد در جامعه است
(ون داک  .)18 :1382وي معتقد است مطالعهی گفتمان به مثابه کنش میتواند
رویکرد وسیعتری در پیش بگیرد تا کارکردهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
گفتمان را در چارچوب نهادها ،گروهها یا به طور کلی جامعه و فرهنگ به
نمایش بگذارد (همان« .)86 :روث وداک» معتقد است با در نظر گرفتن زبان
به عنوان شکلی از کردار اجتماعی ،وجود رابطهای دیالکتیکی بین کردارهای
گفتمانی و حوزههای خاص عمل را مانند موقعیتها ،چارچوبهای نهادی
و ساختارهای اجتماعی که کردارهای گفتمانی درون آنها جای میگیرند،
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مفروض میگیرد ).(Wodak 2001: 65-66بنابراین ،گفتمان هم ساخته شده و
هم سازنده است .گفتمانها هویتسازند و خصلت تسری دهندگی به جامعه
را دارند (جمعی از پژوهشگران  .)4 :1391از دیدگاه «ارنستو الکالو» و «شنتال
موف» گفتمانها تصور ما از حقیقت و جهان را شکل میدهند و تغییر در
گفتمانها ،تغییر در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت .آنها معتقدند
هر گفتمان بخشهایی از حوزهی اجتماع را در سیطرهی خود گرفته و با در
اختیار گرفتن ذهن سوژهها ،به گفتارها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنها
شکل میدهد (مک دانل 31-33 :1380؛ سلطانی .)156 :1383

با عنایت به نظریات فوق ،گفتمانها به واسطهی قدرتشان در ساختن
الگوهای نظری از نهادهای اجتماعی ،قادرند نظریهپردازیهای علمی را به
سمت مبانی معرفتی و معیارهای بنیادین خود جلب كنند .به نحوی که
گفتمانها مدعی بازسازی ساختار خانواده طبق اصول و دیدگاه خود هستند.
الگوهای نظری که به ترسیم چگونگی ساختار و روابط مؤلفههای موجود
در نهاد خانواده میپردازند ،متأثر از دیدگاه نظریهپردازان آن الگو به جامعه،
ساختارها ،واقعیتهای اجتماعی و تفسیرهای ذهنی از تعامالت معنادار افراد
با یکدیگر است .بنابراین ،هر گونه تالش در سطح نظریهپردازی دربارهي
معرفی الگوی خانواده ،در نهایت به گفتمانهایی که پشتوانهی علمی و معرفتی
آن نظریهاند ،مربوط میشود .گفتمانهای موجود در جامعه در عینیتسازی
اهداف خود ،رقیب محسوب میشوند .گفتمانهای رقیب تالش میکنند تا

14

تحلیل گفتمان نظریهپردازیهای اجتماعی از الگوی خانوادهی مطلوب در ایران

همان طور که برداشت میشود ،دو رابطهی در هم تنیده وجود دارد؛  -خود
الگو به مثابه «خرده گفتمان»؛  -الگو به مثابه «تیپ ایده آل» متعلق به گفتمانی
کالنتر.
چنانکه مالحظه میشود ،مبانی نظری و جنبههای روش شناختی تحلیل
گفتمان به شدت در هم تنیده شده است؛ به گونهای که تحلیل گفتمان به
مثابه یک رویکرد این امکان را میدهد تا به دادههای مربوط نزدیک شده و
با عنایت به آنها به تبیین رهنمون شد .بنابراین ،به لحاظ روششناسی الزم
است تا ضمن توجه به بازخوانی متون ،تحلیل و طبقهبندی نظریهپردازیها
از الگوی خانواده ،پیش زمینهی گفتمانی آنها را به لحاظ گفتمان توصیفی
و تفسیری تحليل كرد .این تحلیل گفتمان بر مبنای نظریهی جیمز پالگی و
نورمن فرکالف انجام خواهد شد.
 -4مفهومشناسی ساختار و الگوی خانواده در مطالعات جامعهشناسی خانواده
 -1-4خانواده و ساختار آن

گیدنز معتقد است خانواده گروهی از افراد که با پیوندهای خونی،
ازدواج یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط بوده ،یک واحد اقتصادی را
تشکیل میدهند و اعضای بزرگسال آن مسئول پرورش کودکان هستند.
همهی جوامع شناخته شده شکلی از نظام خانواده دارند؛ اگر چه ماهیت
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با الگوسازی از پدیدههای اجتماعی ،کفایت ذهنی و عینی خود را اثبات کنند.
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روابط بسیار متغیر است .هر چند در جوامع امروزین شکل اصلی خانواده،
خانوادهی هستهای است اما انواع روابط خانوادهی گسترده نیز یافت میشود
(گیدنز  .)786 :1382ویلیام گاردنر برای تأکید بر تعریف صحیح خانواده ،بین
خانوادهی «طبیعی» و «اجتماعی» تفاوت قائل شده و بر این باور است که
خانوادهی طبیعی خانوادهای است که از زن و مرد و فرزندان آنها تشكيل
شده است .این نوع از خانواده در طول تاریخ به حیات خود ادامه داده و
همچنان نیز استمرار دارد .در مقابل ،خانوادهی اجتماعی ،انواع خانوادههای
جدید را که در اثر تغییرات اجتماعی پدید آمده است ،شامل می شود (گاردنر
 79 :1386و.)80

ساختار خانواده با ویژگیهای خاصی همچون محل سکونت ،پیوندهای
خویشاوندی ،چگونگی توزیع قدرت و مسئولیتها و تعامالت درونی بین
اعضای آن تعریف میشود .اگر تمامی این ویژگیها در یک خانواده یافت
شود ،آنگاه ساختار خانواده شکل میگیرد (مک کارتی و ادواردز .)300 :1390

بنابراین ساختار خانواده مجموعه روابطی است که اعضا در آن یکدیگر
را به رسمیت شناخته ،رفتارهای معینی از یکدیگر را انتظار داشته و از
راههای پیشبینی شدهای با یکدیگر تعامل میكنند .البته در نگاه بسیاری از
جامعهشناسان غربی خانواده ساختار واحد و مشخصی ندارد (دفتر مطالعات

و تحقيقات زنان  .)3 :1392در حال حاضر ،در ایران خانوادهی هستهای بر
خانوادهی گسترده غلبه دارد .خانوادهی ایرانی فارغ از اینکه در شهر و یا
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خویشاوندی یا به تعبیر رافائل پتای« ،فرهنگ قوم و خویشی» یاد میشود
(نقوی .)19 :1377
 -2-4الگو 1و الگوی خانواده

در فرهنگ فارسی معین« ،الگو» مترادف با واژههای طرح ،نمونه و
روبهرو معنا شده است (معین  .)342 :1378یک الگو میتواند به مثابه رویهای
برای نیل به مطلوب تلقی شود« .آلن بیرو» در فرهنگ علوم اجتماعی آورده
است که الگو به معنای پدیدهای است که در یک گروه اجتماعی شکل گرفته،
به این منظور که مدل یا راهنمای عمل در رفتارهای اجتماعی هم از دیدگاه
کارکردی و هم روانی ـ اجتماعی به کار آید و الگوها شیوههایی از زندگیاند
که از صور فرهنگی نشئت میگیرند .الگوها در افکار ،نگرشها و رفتارهای
کنشگران تأثیر میگذارند (بیرو  .)130 :1370همچنین الگو در جامعهشناسی را
میتوان با مفهوم تیپ ایده آل پیوند داد .تیپ ایده آل مصداق عینی ندارد و
برای نزدیکسازی واقعیت عینی به ایده آل ساخته میشود .بنابراین ،هر گونه
تالش علمی با پشتوانهی مستد ِل نظری که مؤلفهها و اجزای جامعهشناختی
از نهاد خانواده را در مدلی طراحی کرده و آنها را منسجم در کنار یکدیگر
قرار دهد ،الگوی خانواده را تشکیل میدهد .یک الگوی جامع متشکل است

1- pattern
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روستا باشد ،هویت و وجوه مشترکی دارد که اغلب از آن به عنوان فرهنگ
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از نوع خانواده ،نگرش به ازدواج و طالق ،تعامالت اعضای خانواده ،سایز
خانواده ،تقسیم کار خانگی ،حقوق اعضای خانواده ،رابطهی زن و مرد،
رابطهی والدین و فرزندان ،رابطهی فرزندان با یکدیگر ،نوع اوقات فراغت
و چگونگی آن و غیره.
همان طور که مالحظه میشود ،در این مقاله منظور از الگوهای خانواده،
انواع و یا گونههای متفاوت از خانواده همچون هستهای ،گسترده ،پدر
مکان ،مادر مکان ،تک همسر ،چند همسر و غیره نيست؛ براي مثال دو نوع
مرسوم خانوادهی گسترده و خانوادهی هستهای ،بیشتر برای بیان بُعد خانواده
و روابط اعضا با یکدیگر به کار میرود .همچنین خانوادهی پدرساالر و
خانوادهی مادرساالر بیشتر در بیان توزیع قدرت در خانواده استفاده ميشود؛
اما مفهوم «الگوی خانواده» وسیعتر از این است که تنها جنبهای از خانواده را
در بر بگیرد و بر یک جنبه تمرکز و تأکید داشته باشد.
 -5سنخ بندی تحقیقات در حوزهی نظریهپردازی اجتماعی از الگوی
خانوادهی ایرانی

این مقاله با بررسی منابعی مشتمل بر کتابها ،مقاالت ،پژوهشها و پایان
نامههای مربوط به حوزهی تحقیقات و مطالعات اجتماعی خانواده ،در یک
جمعبندی به طبقهبندی دوگانه از تحقیقات شاخص دربارهي نظریهپردازی
اجتماعی از الگوی خانواده دست یافته است.
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برخی از نظریهپردازیهای انجام شده دربارهی الگوهای خانواده ،شامل
تحقیقاتی است که بر اساس یافتههایشان اقدام به سنخبندی انواع خانواده
کردهاند .بابایی در تحقیق خود دربارهی الگوی خانواده و سبک فراغت
جنسیتی در تهران ،به دو تیپ خانوادهی اقتدارگرا (سنتی) و مشارکتی اشاره
میکند که در هر کدام از آنها ،اوقات فراغت هر یک از اعضای خانواده
تمایزات مشهودی دارد .این موضوع نشان میدهد که با تغییر الگوی
خانواده ،نگرش به سبک زندگی (از جمله مقولهی اوقات فراغت) تغییر
میکند (بابايي  .)1384همچنین ،قوامی در پایان نامهای دربارهی گونهشناسی
انواع خانوادههای بازنمایی شده در فیلمهای تلویزیونی ،به چهار تیپ
خانوادهی سنتی ،دموکراتیک ،در حال فروپاشی و مطلوب اشاره کرده است
(قوامي  .)1388شکربیگی پس از بررسیهای انجام شده از خانواده (بر اساس
سرمایهی اجتماعی) ،به ترتیب چهار تیپ خانوادهی در حال گذار ،سنتی،
تجددگرا و پست مدرن را نامگذاری کرده است؛ این سنخبندی از خانواده
بيشتر بر اساس توزیع قدرت و نقشهای والدین و فرزندان انجام شده است.
نتیجهی در خور توجه اینکه ،خانوادهی ایرانی در حال گذار ویژگیهای
تلفیقی از خانوادهی سنتی و تجددگرا را دارد (شكربيگي  .)1390همچنین،
فاضلی و علینقیان در بررسی خود دربارهی گونهشناسی الگوهای در حال
ظهور زندگی خانوادگی در شهر تهران ،سه تیپ خانوادهی سنتی روستایی،

19

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

 -1-5مؤلفه های ساختاری الگوی خانواده

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

مدرن شهری و پست مدرن کالن شهری متمايز كردهاند (فاضلي و علينقيان .)1391

 -2-5معرفی ساختار يک الگوی جامع از خانواده

در مجموع ،پس از بررسیهای انجام شده 1میتوان نظریهپردازیهای
منسجمي را كه در حیطهی جامعهشناسی و یا علوم اجتماعی پیرامون معرفی
ساختارمند الگویی از خانواده انجام شدهاند ،به دو الگو مرتبط کرد؛ مدرن
مدنی (لیبرالیستی) و ایرانی اسالمی.
 -1-2-5الگوی مدرن مدنی (ليبراليستی)

این الگو بيشتر در تقابل با الگوی حاکم بر خانوادهی ایرانی و در سایهی
آسیبهای فراوان این نهاد ،با تکیه بر روابط عاطفی دموکراتیک و مدنی ،در
صدد معرفی الگویی مدرن از خانوادهی ایرانی است .نظریات اخیر آنتونی
گیدنز دربارهي خانواده ،مباحث هابرماس دربارهی جامعهی مدنی بر مبنای
توافق و گفتوگو و همچنین برخی از فمینیستهای لیبرال نیز در معرفی این
نوع از خانواده مؤثر بودهاند؛ براي نمونه ،جالییپور به تیپبندی خانوادهی
الگوی مدنی در مقابل خانوادهی پدرساالر سنتی میپردازد و پس از طرح
پارهای از آسیبهای جدی در نهاد خانواده ،از الگوی مدنی دفاع میکند.
 - 1براي نمونه دربارهي الگوی خانوادهی مدرن مدنی ر.ك بابایی()1384؛ جالییپور ()1385
و ( )1386و ()1382؛ علوی تبار ( )1386و برای الگوی خانوادهی ایرانی اسالمی ر.ك بستان
()1385؛ دبیرخانهی نشست اندیشههای راهبردی ()1391؛ قائمی ()1363؛ رضایی و نراقی
()1389؛ سلطانی (.)1390
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کالن و خرد خانواده در دو الگوی سنتی و مدنی است (جالييپور .)1385

همچنین ،علوی تبار در مقالهای با عنوان «خانوادهی سنتی گزینهای ناممکن»،
دو تیپ خانوادهی سنتی و مبتنی بر روابط دموکراتیک را سنخ بندی کرده
و سپس ضمن هجمه به خانوادهی سنتی ،از نوع دوم خانواده برای الگوی
خانوادهی ایرانی دفاع کرده است (علويتبار .)1386

در خانوادهی مدرن مدنی ویژگیهای متعددی دیده میشود ،كه از
آن جمله است؛ اصالت فردی و برجسته بودن عاملیت اعضای خانواده،
خانوادهی هستهای ،1خانوادهی لیبرال ،برابری حقوق زن و مرد ،غیر اقتدارگرا،
تصمیمسازی با مشارکت اعضای خانواده ،حق اشتغال زنان و استقالل مالی
آنها ،بر هم خوردن روابط قدرت نظام پدرساالر ،توزیع قدرت در خانواده،
روابط مبتنی بر عاطفه و احترام متقابل ،کاهش تعداد فرزندان ،دخالت نكردن
سایر خویشاوندان در امور خانوادههای نوپا ،آزادی والدین و استقالل در
تصمیمگیری ،انتخاب و فردیت اعضای خانواده ،استقالل مالی مرد و زن
از پدر و مادر خویش ،همسریابی افراد و همسرگزینی با رضایت والدین،
آشکار کردن و بروز عالقهی والدین نسبت به یکدیگر ،توجه به حقوق زنان
و کودکان و غیره.

 -1خانوادهی گسترده با مقتضیات دوران مدرن مثل رشد فزایندهی فردیت ،آگاهی و هویتهای
دگرگون شونده هماهنگی ندارد (جالیی پور .)1385
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از ویژگیهای اين مقاله تقسیمبندی و مقایسهی ساختار یافتهی ویژگیهای
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باید به این نکته توجه داشت که اضافه شدن لفظ «مدنی» به این الگو از
خانواده به معنای سلب این صفت از سایر الگوها نیست .مدنی بودن الگوی
مدرن لیبرالیستی به دلیل کاربرد بیواسطه و عامدانهی مروجین این الگو
از این واژه است .البته مروجین این الگو معنای خاصی از مدنی بودن را
مطمح نظر دارند که در بخش تحلیل گفتمان به آن پرداخته خواهد شد .به
اجمال اشاره میشود که بیان صفت مدنی در ادبیات جامعهشناسی خانواده
و مطالعات خانواده ،بر خانوادههایی داللت دارد که در آن مناسبات قدرت
و تقسیم کار خانگی بر مبنای مشارکت و تعاملگرایی بنیان و بيشتر در
اجتماعات شهری شناسایی ميشود.1
 -2-2-5الگوی ايرانی اسالمی

این الگو طی دو سال گذشته در غالب گفتمان «تمدن ایرانی ـ اسالمی»
و همچنین «سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی» از سوی مسئولین و محققین
حوزه و دانشگاه معرفی شده است .بستان در تحقیقی به بررسی تشیع و تأثیر
آن در خانوادهي ایراني پرداخته است .او معتقد است یکی از ویژگیهای
خانواده در ایران تأثیرپذیری از ارزشهای مذهبی است و در همین راستا
توجه به خانوادهی مبتنی بر ارزشهای دینی را راهگشا توصیف کرده است
(بستان  .)1384مباحث مبسوط این نظریهپرداز در اثر دیگری نیز ديده ميشود
 -1واضح است که خانوادهی ایرانی ـ اسالمی (که در ادامه به آن اشاره خواهد شد) نیز به لحاظ
محتوا و کیفیت روابط اعضای خانواده ،تعاملگرا محسوب میشود.
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پیامبر اسالم (ص) را بررسي كرده و با تبيين روابط اعضای خانواده در
سه محور ـ عاطفی اخالقی ،جنسی و اقتصادی راه حل خروج از بسیاری
مشکالت و آسیبهای موجود را توجه به الگوی خانواده برآمده از تعلیمات
مذهبی میدانند (رضايي و نراقي  .)1389سلطانی نیز در پژوهشی پیرامون الگوی
ساختار خانوادهی مطلوب از دیدگاه اسالم ،به ویژگی مهم اصالت فرد و
جمع در روابط تقسیم کار و قدرت در خانواده اشاره کرده است و همچنین
به عنصر همدلی برآمده از آموزههای دینی به عنوان خصلتی خاص در
خانوادهی اسالمی اشاره کرده است (سلطاني .)1390

خانوادهی ایرانی ـ اسالمی ،خانوادهای است که عناصر اجتماعی و
فرهنگی تشکیل دهندهي آن برآمده از ویژگیهای مطلوب تاریخی خانوادهی
ایرانی و همچنین آموزههای دین اسالم دربارهی خانواده است .این الگو
مدعی است که با عنایت به آموزههای دینی و توجه همزمان به مقتضیات
خانواده در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ایران ،میتوان به خانوادهای سالم و
اخالقی دست یافت و البته الزمهی چنین شرایطی ،ایجاد سبک زندگی ایرانی
ـ اسالمی در جامعه است .از جمله ویژگیهای این خانواده توجه به حقوق
زن و مرد با توجه به احکام و توصیههای اسالم است .همچنین محوریت
اصالت جمع و اصالت فردی از اصول مهم این الگو تلقی میشود (سلطانی

 .)164 :1390دو ویژگی اصلی این خانواده ،توجه توأمان به هویت ایرانی در
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(بستان  .)1385همچنین ،رضایی و نراقی الگوی خانوادهی سالم در سیرهی
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کنار هویت دینی است.
در ادامه ،این مقاله تحلیل خود را بر مبنای سنخ دوم از نظریهپردازیها
اختصاص میدهد.
 -6تحلیل گفتمان الگوهای برآمده از نظریهپردازیها

دو الگوی مدرن مدنی (لیبرالیستی) و ایرانی ـ اسالمی را میتوان بر
اساس نظریهی جیمز پالگی و فرکالف و با استفاده از ادبیات تحلیل گفتمانی
الک الو و موف در دو سطح توصیفی و تفسیری بررسی کرد .جیمز پالگی
معتقد است که در تحلیل گفتمان میتوان به دنبال دستیابی به اين سؤاالت
پنجگانه بود؛
 هر گفتمان کدام عبارات یا مفاهیم را به کار گرفته و کدام عبارات ومفاهیم را حذف میکند؟
 واژهها با چه واژههای دیگری ترکیب میشوند و این ترکیببندی ازچه قاعدهای تبعیت میکند؟
 گفتمان از کدام موضع و موقعیت بر میخیزد؟ گفتمانهای متخاصم هر گفتمان کداماند؟ گفتمان با چه نهادهایی در ارتباط است؟در این میان ،سؤاالت اول و دوم در عمل به تحلیل گفتمان توصیفی و سه
سؤال بعد به سطح تحلیل گفتمان تفسیری و تبیینی منتج میشود.

24

تحلیل گفتمان نظریهپردازیهای اجتماعی از الگوی خانوادهی مطلوب در ایران

از گفتمان باید سطوح تحلیلی ـ توصیفی ،تفسیری و تبیینی را بر گفتمان
اعمال کرد .در سطح توصیفی ،نظام معانی جدا از زمینه و شرایط اجتماعی
آن تحلیل میشود (فرکالف  171 :1379و  .)172در سطح تفسیری ،با معناکاوی
سروکار داریم و هدف ،فهم معانی و کشف جوهر نهفته در گفتمان است.
به عبارت دیگر ،هم توجه به درون بافت گفتمان و هم درون بافت موقعیتی
آن ،زیرا گفتمان معانی خود را از زمینهی معرفتی اجتماعی میگیرد (همان:

 .)215همچنین میتوان یک خرده گفتمان را درون گفتمان کالنتر معناکاوی
کرد (همان )230 :و در نهایت در سطح تبیینی نیازمند نوعی تحلیل فرامتن
است .یعنی پاسخ به اینکه چرا و چگونه خرده گفتمان رخ داده است؟ تبیین،
معطوف به بررسی تأثیر متقابل ساختارهای اجتماعی و گفتمان (یا خرده
گفتمان) است (همان.)245 :
 -1-6تحليل گفتمان توصيفی :بازنمايی مفاهيم و گزارههای مرکزی الگوها

در این مرحله «مفاهیم» مدنظر است .یک مفهوم تصوری است که در
قالب کلمات و یا به صورت یک نماد بیان میشود .مفاهیم نقش برقراری
پیوند با جهان اجتماعی را دارند .در «سنت هستیشناختی» ،1مفاهیمی وجود
دارد که خصایص اساسی جهان اجتماعی را تعریف میکنند (بلیکی :1387

1- Ontological tradition
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 .)170-174مفاهی ِم هر کدام از الگوها ،برخاسته از جهان اجتماعی مورد نظر
گفتمانهای آنهاست .به عبارت دیگر ،با توجه به نظریهی الکالو و موف
گفتمانها سعی در ساختن آن جهان و یا شکلدهی به آن را دارند .بر اساس
آنچه که در بخش مفهومشناسی الگوی خانواده مطرح شد ،خالصهی ابعاد
ده گانه ،از دو الگوی خانوادهی مدرن مدنی (لیبرالیستی) و ایرانی ـ اسالمی
بررسی تطبیقی ميشود.
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مؤلفهی الگو

الگوی مدرن مدنی (لیبرالیستی)

الگوی ایرانی ـ اسالمی

نوع خانواده

هستهای جدا مکان  -اصالت فرد -
فرزندان محدود  -واحدی «عاطفی»
 -کنترل باروری

هستهای  -کنترل باروری محدود –
شبکهی خویشاوندی  -واحد مهم
اجتماعی

کارکردهای
خانواده

جامعهپذیری محدود فرزندان -آموزش
روابط دموکراتیک  -تأمین عاطفی -
تنظیم روابط جنسی

پیوند با جامعه – صلهی ارحام  -تولید
مثل – جامعهپذیری  -کنترل اجتماعی
 مراقبت و حمایت  -تنظیم روابطجنسی  -مشروعیت بخشی

تقسیم کار در
خانه

تکالیف و انتظارات نقشی متغیر  -تقسیم
کار تفاهمی  -اصالت روابط عرصهی
عمومی

اصالت فردی و جمعی  -مدیریت داخل
خانهي زنانه  -کار بیرون مردانه  /زنانه
 امور بیرون مردانه و زنانه  -رویکردتناسب وظایف و حقوق – تکمیلگری
مرد و زن  -نقش های جنسیتی عاری از
ارزشگذاری

توزیع قدرت

توازن و تساوی روابط دموکراتیک –
تصمیمگیری تفاهمی

دوطرفه – تصمیمسازی مشترک -
عدالت جنسیتی نه مساوات

نگاه به مردان

حسابگر (عقالنی) – عاطفی  -بیرون و
درون خانه

منطقی  -عاطفی  -بیرون و درون خانه

نگاه به زنان

حسابگر (عقالنی) – عاطفی  -بیرون و
درون خانه

منطقی – عاطفی – عفیف  -مشارکت
اجتماعی بیرونی  -اولویت درون خانه

نگاه به فرزندان

هدف مشترک والدین  -پرهزینه -
ایفاگر «ارزشهای مدنی»  -دختر = پسر

مسئولیتپذیر  -نیازمند حمایت والدین
 -حامی خانواده

قواعد
همسرگزینی و
ازدواج

انتخاب فرد  -اصالت علقههای عاطفی
 مشورت و تفاهم  -سن ازدواجدلبخواهی

همسریابی و همسرگزینی مشورتی -
اوایل سنین جوانی  -همسان همسری
 درون همسری  -عامل همبستگیاجتماعی  -فرآیندی آسان

نگاه به طالق

واقعیت اجتماعی  -جدایی تفاهمی -
حقی مردانه  /زنانه

راه خروج از بنبست  -نیازمند تفاهم
و بازنگری  -حق مردانه  -حق مشروط
زنانه

اوقات فراغت
اعضای خانواده

فردی  /جمعی -بیرون محور – هدفمند
 -مستمر

خانوادگی  /فردی – محوریت صلهی
ارحام و گسترش روابط خانواده
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در ادامه میتوان مفاهیم دو الگوی خانوادهی مدرن مدنی (لیبرالیستی) و
ایرانی ـ اسالمی را حول مقولههای اختصاصیشان تنظیم و تنسیق کرد.
الگو

مدرن مدنی
(لیبرالیستی)

مقولهی اختصاصی

مجموعهی عناصر مقوله

اصالت فرد

خانوادهی هس��تهای جدا مکان – کنترل ب��اروری  -فرزندان
مح��دود – جامعهپذی��ری مح��دود فرزن��دان – پرهزین��ه
ب��ودن فرزن��دان – انتخ��اب ف��ردی در ازدواج – س��ن
دلبخواه��ی ازدواج – اوق��ات فراغ��ت ف��ردی – اوق��ات
فراغ��ت هدفمند  -اصالت علقه های عاطف��ی در امر ازدواج

روابط دموکراتیک
(منطبق بر
عرصهی عمومی)

تأمین عاطفی دو طرف – آموزش روابط دموکراتیک –
تکالیف و انتظارات نقشی متغیر – تقسیم کار تفاهمی –
اصالت روابط عرصهی عمومی – توازن و تساوی روابط
دموکراتیک – تصمیمگیری تفاهمی – زنان و مردان
حاسبگر و احساسی – بیرون و درون خانواده مردانه و زنانه –
فرزندان ایفاگر ارزشهای مدنی – دختر = پسر – مشورت و
تفاهم – طالق واقعیتی اجتماعی – جدایی تفاهمی – طالق
حقی مردانه و زنانه – اوقات فراغت بیرون محور و جمعی

اصالت جمع و اصالت
فرد

خان��وادهی هس��ته ای مرتب��ط با ش��بکهی خویش��اوندی –
پیون��د خان��واده و جامع��ه – مشروعیتبخش��ی – تولی��د
نس��ل – جامعهپذی��ری – کنت��رل اجتماع��ی – مراقب��ت و
حمای��ت – مس��ئولیتپذیری فرزن��دان – فرزن��دان حامی
خان��واده – درون همس��ری – ازدواج به منزلهی همبس��تگی
اجتماع��ی – اوقات فراغت جمعی و ف��ردی – صلهی ارحام

ایرانی ـ
اسالمی
تناسب
(عدالت محوری)

تنظی��م رواب��ط جنس��ی  -مدیریت داخ��ل خان��هي زنانه –
سرپرس��تی مرد بر خان��واده  -کار بی��رون مردان��ه – امکان
مش��ارکت اجتماعی بیرون��ی زن – تکمیلگری زن و مرد –
نقشهای جنسیتی عاری از ارزش گذاری – تناسب وظایف
و حقوق – توزیع قدرت دو طرفه – تصمیمس��ازی مشترک
– عدالت جنس��یتی و نه مس��اوات – مردان و زنان عقالنی و
عاطفی – همس��ریابی و همس��رگزینی مش��ورتی – همسان
همس��ری – طالق راه خروج از بنبست – طالق حقی مردانه
و مش��روط زنانه  -کنترل باروری بنا به اقتضا – ازدواج آسان
در اوایل سنین جوانی  -ضرورت بازنگری در طالق – تفاهم،
تطابق و همدلی
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خانوادهی مدرن مدنی و ایرانی ـ اسالمی پی برد .به عبارت دیگر ،این دو
الگو در «وجه توصیفی» در همهی مؤلفههای خود ،نقطهی مقابل یکدیگر
نیستند (البته این موضوع دربارهی مبادی معرفتشناختی در وجه تفسیری
و تبیینی بررسی شده است) .معالوصف ،میتوان به اجمال برخی از وجوه
اشتراک و افتراق این دو الگو را دستهبندی کرد.
الف) اشتراکات در وجه توصیفی :يكي از کارکردهای نهاد خانواده،
رفع نیازهای عاطفی و جنسی است .مفاهمه و به اشتراک گذاشتن نظرات
ضروري است .زنان و مردان برای محیط درونی خانه و یا بیرونی خلق
نشدهاند و امکان مشارکت هر دو جنس در ساحتهای بیرونی و درونی
امکانپذیر است (البته این اشتراکات توصیفی ،در هر الگو با تفاسیر و قیود
اجتماعی همراه است و لذا نمیتوان به وجه توصیفی آنها بسنده کرد؛ براي
مثال مفاهمه در الگوی ایرانی ـ اسالمی بر مبنای حقوق تکوینی ،تناسب
وظایف و همچنین ارزشهای دینی و فرهنگی بوده ،اما در الگوی لیبرالیستی
مبتنی بر ارزشهای برابرگرایانهی مدرن است).
ب) افتراقات در وجه توصیفی :اصالت فردی ،کنترل باروری و عاطفی
بودن بنیان خانواده از ویژگیهای ساختاری این نهاد در الگوی خانوادهی
مدرن مدنی است ،اما توجه به اصالت فرد و جمع ،محدودیت در کنترل
باروری و کانون بودن خانواده در مناسبات جامعه به عنوان نهادی اجتماعی
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و بنیادین در الگوی خانوادهی ایرانی ـ اسالمی توجه ميشود .همچنین توجه
به روابط اعضا با نهادها و سازمانهای اجتماعی عرصهی عمومی جامعه در
الگوی مدرن مدنی اهمیت دارد ،ولی در الگوی دیگر ،خانواده ضمن حفظ
هویت اجتماعیاش به مناسبات اجتماعی وارد میشود .تقسیم کار در الگوی
مدرن مدنی بین طرفین توافق ميشود ،اما در الگوی دوم خانوادهي اسالمي
ـ ايراني ،بخشی از این تکالیف برآمده از آموزههای دینی است که بر نوعی
حقوق تکوینی داللت دارد و جرح و تعدیل افراد در آن مدخلیت ندارد.
همین نگاه دربارهی قدرت خانگی نیز مشهود است .در الگوی ایرانی ـ
اسالمی اساس بر عدالت جنسیتی است ،اما در الگوی خانوادهی مدرن مدنی،
سلطهگریزی و داشتن استقالل (حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی) هميشه محل
مناقشه بوده و لذا توافق بر سر آن نیز ضرورت مییابد .همچنین همسریابی
و همسرگزینی در الگوی مدرن مدنی میتواند فردی و با اطالع حداقلی
به والدین انجام شود ،اما مشورت در الگوی خانوادهي اسالمي ـ ايراني از
هنجارها و ارزشهای اجتماعی محسوب میشود .در مجموع ،فردگرایی از
مهمترین خصیصههای الگوی مدرن مدنی و توجه به اصالت فردی اعضای
خانواده در عین توجه به وابستگی و پیوند اجتماعی (سرنوشتساز) اعضا
است ،در الگوی دوم میتواند بازنمایی شود .فردگرایی الگوی خانواده مدرن
باعث میشود که تکتک اعضای خانواده ،بدون واسطه ،در مقابل گسترهی
وسیع جامعه تعریف شوند اما پیوندهای خانوادگی در الگوی خانوادهي
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جمعی ـ خانوادگی و محاط بودن در آن ،با عرصهی وسیع جامعه مواجه شود.
 -2-6تحليل گفتمان تفسيری و تبيينی :پيش زمينهی گفتمانی (بافت موقعيتی)

 -1-2-6الگوی خانوادهی مدرن مدنی (ليبراليستی)

الگوی خانوادهی مدرن مدنی برآمده از ادبیات گفتمانی جامعهی مدنی
لیبرالیستی در ایران است .گفتمان جامعهی مدنی بر مبنای فردگرایی،
نفعانگاری ،عقالنیت و تکثرگرایی است (دارابی  .)278 :1389برخی این جریان
را وابسته به گفتمان تجدید نظر طلبی نولیبرال قلمداد کردهاند (جمعی از

پژوهشگران  38 :1391و  .)39حدود یک دهه از طرح الگوی خانوادهی مدرن
مدنی به صورت نظری و ساختارمند در ایران میگذرد .قرابت گفتمانی
این الگو همچنین با اندیشهی لیبرالیسم و آگاهی و معرفت باز اندیشانه نیز
بررسی ميشود (جالیی پور  167 :1383و جمعی از پژوهشگران  .)43 :1391به
عالوه این الگو از دو پارادایم تفسیری و انتقادی و به طور خاص ،نظریهی
دموکراسی گفتوگویی 1و دموکراسی عاطفی آنتونی گیدنز و نظریهی کنش
ارتباطی 2و عرصهی عمومی 3یورگن هابرماس متأثر است.

1- Dialogic Democracy
2- Communicative Action
3- Public Sphere
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هابرم��اس معتقد اس��ت جامعهی مدنی ش��امل انجمنه��ا ،جنبشها و
سازمانهای نسبت ًا خودجوش است و هستهی اصلی این جامعه شامل شبکهای
از روابط اس��ت که به نهادینه ش��دن بحثهای معطوف به حل مسائل مورد
عالقهی همگان در حوزههای عمومی سازمان یافته کمک میکند (جالیی پور

و محمدی .)253 :1388 ،همان طور که مالحظه میش��ود ،به کار گرفتن برخی
اصطالح��ات و واژگان متعل��ق به نظریههای هابرم��اس و گیدنز در مباحث
متعلق به الگوی خانوادهی مدرن مدنی (لیبرالیستی) آشکار است ،براي مثال
میت��وان به دو واژهی «عرصهی عمومی» و «روابط دموکراتیک» اش��اره کرد
که در بازنمایی و بازس��ازی الگوی خانوادهی مدرن مدنی آش��کارا استفاده
ميش��وند .مروجین این الگو در دفاع از خانواده ی مدرن مدنی پنج دلیل را
ذکر کردهاند (جالیی پور: )29 :1385 ،

 در دسترستر و مؤثرتر بودن نهاد خانوادهی مدرن مدنی در مقایسهبا سایر نهادهای مؤثر در اصالح جامعه از جمله نهاد حکومت ،تشکلهای
مدنی ) (NGOو سایر مراکز فرهنگی ،هنری و انتشاراتی؛ به عبارت دیگر،
ش زمینهی ورود به اصالح جامعهی ایرانی
ورود به خانواده و اصالح آن پی 
خواهد بود؛
 موقعیت زنان در نهاد خانوادهی مدنی در مقایسه با سایر نهادها کمترتبعیضآمیز است و زنان در موقعیت فرودستی قرار ندارند؛
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تحکیم دموکراسی نرسیده است .زنان و مردان نباید به موازات فعالیتهای
آزادیخواهانهی خود در عرصهی عمومی از نقش رهاییبخش خانوادهی
مدرن مدنی غفلت کنند؛
 وجود ابعاد منفی در خانواده همچون روابط جنسی خارج از چارچوبزناشویی ،خشونتها ،سرخوردگیها ،بیگانگیها و آسیبهای اجتماعی از
مهمترین دالیل توجه دادن جامعه به تحکیم خانوادهی مدرن مدنی است؛
 نظرسنجیها نشان میدهد که زمینه برای تقویت خانوادهی مدنی زیاداست.
مروجی��ن الگو یکی از مهمتری��ن گروههایی را ک��ه میتواند در ترویج
خانوادهی مدرن مدنی نقش داشته باشد ،فمینیستهای ایرانی میدانند (جالیی

پ��ور  .)28 :1385بر مبنای گفتمان جامعهی مدن��ی در ایران ،مهمترین ویژگی
خان��وادهی مدنی ،برقراری روابط مبتنی ب��ر برابری بین حقوق زن و مرد در
خانواده بر پایهی تفاهم و گفتوگو اما بر پایهی اصالت فرد است.
 -2-2-6الگوی خانوادهی ايرانی اسالمی

مروجین این الگو با اشاره به ضرورت شکلگیری گفتمان رفع آسیب در
بخشهای مختلف نهادها و سازمانهای نظام اجتماعی در ایران ،معتقدند با
توجه به وجود مشکالتی که بخش اعظمي از آن ناشی از هجمههای فرهنگی
و رسانهای تمدن غرب بوده و خطر نفوذ این هنجارها در الیههای فرهنگی
33
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و ارزشی جامعه وجود دارد ،الزم است تا ضمن مقابله با ابعاد تهدید کنندهی
هنجارها و ارزشهای موجود در گفتمانهای غربی از جمله فردگرایی ،انسان
محوری ،اصالت سود ،مادیگرایی ،اصالت لذت و نظایر آن به بازسازی سبک
زندگی ایرانی ـ اسالمی اقدام کرد .بر این مبنا ،ساختار کل جامعهی اسالمی
بر بنیاد خانواده است .خانواده از برجستهترین وجوه واقعیت اجتماعی یک
جامعهی اسالمی است (نصر  64 :1384و .)88شهید مطهری و عالمه طباطبایی
نیز بر این موضوع تأکید بسیار داشتند (آزاد ارمکی  .)40 :1390شهید مطهری
دیدگاهی سیستمی به خانواده داشت (ساالری فر  .)11 :1385از این رو ،در
ساحت اجتماعی ،الزم است ابتدا سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی (که در مرکز
َ
آن خانواده است) در الیههای مختلف خرده نظام اجتماعی شکل بگیرد تا با
زمینه قرار دادن آن بتوان هنجارها و ارزشهای اجتماعیِ برآمده از جهانبینی
اسالمی را ترويج كرد و ضمن کاستن از تبعات آسیبزای انگارهها و تفکر
غربی برای نهادهای اجتماعی یعنی تعلیم و تربیت ،اقتصاد و سایر بخشهای
نظام اجتماعی الگوسازي شود.
از مهمترین راهبردها و استراتژیهای این جریان برای مقابله با
گفتمانهای رایج غربی از جمله لیبرالیسم ،سوسیالیسم و گفتمانهای التقاطی
دیگر گفتمانسازی است ) . (www.olgu.irبه عبارت دیگر از نگاه این جریان،
زمانی میتوان با یک گفتمان رقیب و الگوهای برآمده از آن مقابله کرد که
در جامعهی ایران بتوان به ایجاد گفتما ِن مطلوب مبادرت کرد .یعنی توجه
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بر ترویج ارزشها و فرهنگ متناسب با جامعهی ایران در سطح نظری ،در
سطح عمل نیز بتوان الگوهایی حائز اهميت ایجاد کرد تا به واسطهی آنها
بتوان واقعیت اجتماعی موجود را به سمت مطلوب دستکاری و هدایت کرد.
يكي از ویژگیهای مهم الگوی خانوادهی ایرانی ـ اسالمی ،تکیه بر دو
بعد هویتی دینی و م ّلی به صورت توأمان با یکدیگر است .پس ،الگوی
خانوادهی ایرانی ـ اسالمی الگویی برآمده از ارزشهای فرهنگی اجتماعی
دینی با قالبی ملی است .این جریان معتقد است با عنایت به جامعیت دین
اسالم به عنوان دین خاتم ،تمامی مؤلفههای الزم برای زندگی اجتماعی در
آموزههای اسالم وجود دارد (مطهری  63 :1385و64؛ دارابی 138 :1389؛ جمعی از

پژوهشگران  )19 :1391و تفاوت اسالم با سایر ادیان پویایی آن است به گونهای

که تحقق الگوهای دینی در هر زمان و مکان فراهم است (مطهری .)74 :1357
یکی از مهمترین پویشهای نظری مروجین این الگو ،ایجاد تمایز بین اسالم
و سنت بوده است (دارابی  .)492 :1389از نظر آنها عنصر پویایی نهفته در
اسالم ،باعث میشود که نتوان این دین را بهطور كامل مشمول سنت دانست.
از مهمترین استدالالت نظری برای این مدعا ،وجود فقه پویای تشیع است که
متناسب با هر مقطع تاریخی میتواند احکام و دستورات دینی الزم را تدوین
كند .به تعبیر آزاد ارمکی ،خانوادهی ایرانی با نوع قرابتی که با اندیشهی دینی
شیعی دارد ،توانسته است به نوعی تعامل بین دین و اجتماع برسد (آزاد ارمکی
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 .)159 :1390نفوذ و احیای مجدد ارزشهای دینی به دنبال انقالب اسالمی در
ایران ،مانع راهیابی الگوهای نوین و رواج یافتن جایگزینهای غربی برای
خانوادهی سنتی در ایران شده است (آزاد ارمکی و همکاران .)22 :1382

در خانوادهی سنتی ایرانی میتوان از برخی تعالیم و آموزههای اسالم
سراغ گرفت ،اما این به معنای یکی بودن آن با الگوی خانوادهی ایرانی ـ
اسالمی نیست .به عالوه ،خانوادهی سنتی بیشتر بر پایهی مؤلفههای فرهنگ
ملی شکل یافته است و البته در کنار خود برخی عناصر دینی را نیز لحاظ
کرده است .الگوی خانوادهی ایرانی ـ اسالمی متعلق به گفتمان سبک زندگی
ایرانی ـ اسالمی (پیشرفت و تمدن اسالمی) است که به دنبال سبک پیشرفت
با مؤلفههای هویتی سازگار با جامعهی ایرانی است .در این میان برخی بر
این باورند که تحقق خانوادهی ایرانی ـ اسالمی راهی به سوی ایجاد تمدن
ایرانی ـ اسالمی است ). (www.isna.ir
این گفتمان از سوی نهاد سیاسی و با همکاری نخبگان دانشگاهی و
حوزوی در ایران در حال شکلگیری است .یکی از مهمترین ویژگیهای این
گفتمان نزدیک بودن به عرصهی رسانه است .گفتمان زمانی میتواند از سطح
نخبگانی به عرصهی عمومیِ جامعه نفوذ کند که رسانه به ویژه شبکههای
تلویزیونی دربارهی چیستی و ضرورت آن گفتمان گفتوگو کنند تا به
گفتمانی مسموع و فراگیر در جامعه مبدل شود .سازمانها و پژوهشگاههایی
نيز برای پیشبرد اهداف این گفتمان تأسیس شده و همچنین همایشهایی با
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بنابر آنچه گفته شد ،این گفتمان به عرصهی قدرت در جامعه نزدیک است
اما این بدان معنا نیست که اعتبار خود را لزوم ًا از قدرت کسب کند ،زیرا
منشأ اصلی آن فقه اجتماعی ـ سیاسی دین مبین اسالم است .اهداف تدوین
الگوی ایرانی ـ اسالمی خانواده به شرح زیر ذکر شده است:
 محوریت خانواده در پیشرفت فرد و جامعه؛ آسیبزایی شرایط فعلی خانواده برای جامعه و لزوم رفع آن؛ تحکیم روابط و بعد عاطفی میان فردی و اعضای خانواده؛ -تسهیل فرآیند ازدواج در جامعه؛

 کاستــن از رواج الگوهــای زودگذر خــانواده در جــامعه) www.mehrnews.com؛.(www.oiip.ir
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12345678

مؤلفهی تحلیل
مفصلبندی

الگوی مدرن مدنی (لیبرالیستی)

1

حول مفاهیم :روابط دموکراتیک  -اصالت
فرد

دال مرکزی
3
(گرهگاه)

2

ارزشهای لیبرالیستی و برابرگرایانه

4

ابعاد
(دالهای شناور
تثبیت شده)

5

اسمسازی

7

برجستهسازی و
حاشیهرانی

الگوی ایرانی ـ اسالمی
حول مفاهیم :تناسب وظایف و
حقوق  -اصالت فرد و جمع -
توجه به آموزههای دین (قرآن
و سنت)
تناسب و توافق مبتنی بر ارزشهای
دینی و فرهنگی(حقوق تکوینی)

هستهای جدا مکان بودن خانواده  -ضرورت
آموزش روابط دموکراتی��ک درون خانواده
 تکالیف و انتظارات نقش��ی متغیر  -تقس��یمکار تفاهم��ی  -ت��وازن و تس��اوی رواب��ط
دموکراتیک  -ع��ادی بودن طالق به منزلهی
واقعیت��ی اجتماعی  -توجه ب��ه اصالت فرد- 6
اوقات فراغت بیرون محور

هس��تهای بودن خان��واده  -اهمیت
صل��هی ارح��ام و ش��بکهی
خویش��اوندی  -نقشهای جنسیتی
عاری از ارزشگذاری – تکمیلگر
بودن زن و م��رد  -توجه به عدالت
جنسیتی  -توجه به همسان همسری
و درون همسری

اصط�لاح «دموکراس��ی عاطف��ی» (داللت بر
تأکی��د خاص و ویژهی این الگو بر لزوم تأثیر
فضای خانواده از قوانی��ن و ضوابط عرصهی
عمومی و جامعهی لیبرال دارد)

اصطالح «عدالت جنسیتی» (برای
تمایز آن از «برابری جنس��یتی» و
«تساوی جنس��یتی» قابل شناسایی
است).

برجسته سازی :روابط دموکراتیک  -اصالت
فرد
به حاشیه راندن :پدر ساالری و اصالت جمع

برجستهس��ازی :اصال��ت جمع و
فرد - 8عدالت جنسیتی
به حاش��یه راندن :اصال��ت فرد و
اصالت جمع به تنهایی و همچنین
تبعیض جنسیتی.

1- Articulation
2- Nodal Point
3- Crux

 -4بنگرید به :دارابی 349 :1389
همچنین الزم به ذکر است که در گفتمان نولیبرال و جامعهی مدنی ،در نهايت مفصلبندی به
گرهگاه «اومانیسم» ختم میشود (جمعی از پژوهشگران  ،)41 :1391اما در خانوادهی مدنی در
ایران نمیتوان این دال مرکزی را با صراحت به کار برد.
5- Floating signifiers

 -6بنگرید به :جمعی از پژوهشگران 44 :1391

7- nominalization

 -8برای خانوادهی اسالمی میتوان از مفهوم خانواده به منزلهی «سوژهی جمعی» استفاده کرد که
در عین استقالل شخصیتی افراد ،سرنوشت اعضا کام ً
ال به هم ،گره خورده است.
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نظریهپردازی اجتماعی در زمینهی الگوی خانواده در ایران یکی از
رهیافتهای نظری برای تدوین سبک زندگی محسوب میشود .تالشهای
نظریهپردازان برای الگوی خانواده ،برآمده از گفتمانی مشخص است .در این
مقاله در بین تکاپوهای نظریهورزانه برای معرفی الگوی خانواده در ایران،
دو الگوی خانوادهی مدرن مدنی (لیبرالیستی) و ایرانی ـ اسالمی شناسایی
و بازنمایی و تحلیل گفتمان شد .البته این دو الگو تنها الگوهای معرفی شده
نیستند ،بلکه از يك سو الگوهایی هستند که حول آنها ،پژوهشها و نظریاتی
به صورت علمی از منظر جامعهشناختی انجام شده است و از سوي ديگر،
عنوان «الگو» در آنها بر جامعیتی داللت دارد که هم ساختار خانواده (کالن) و
هم روابط میان فردی اعضای خانواده (خُ رد) را پوشش میدهد .در ارزیابی
این دو الگو شایسته است که به چند معیار توجه شود .برخی از مهمترین این
معیارها عبارتاند از نگاه به موقعیت و منزلت اجتماعی زنان؛ نوع و نحوهی
روابط اعضای خانواده؛ رابطهی متقابل خانواده و جامعه؛ نگاه به عاملیت
اعضا و یا وابستگی به جمع خانواده؛ توجه به روابط بین نسلی خویشاوندان
و نسبت تکالیف و حقوق اجتماعی اعضای خانواده.
الگوی خانوادهی مدنی علیرغم برخورداری از مؤلفههای مثبتی همچون
توجه به حقوق اجتماعی زنان در خانواده و بالتبع جامعه و یا توجه به اصل
مشارکت و مفاهمه در نهاد خانواده ،نقاط ضعفی را نیز به همراه دارد؛ براي
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نمونه ،میتوان به تأثیرپذیری مدام خانواده از روابط جاری در عرصهی
عمومی جامعه اشاره کرد .در خانوادهی مدرن مدنی تقدم جامعه بر خانواده
مفروض است و روابط دموکراتیک در جامعه ،روابط خصوصی و صمیمانهی
خانواده را نیز تحتالشعاع قرار میدهد .این الگو مهمترین کارکرد و هدف
خانواده را تولید فرزندانی میداند که باید برای ارزشهای مدنی جامعه
تربیت شوند (جالییپور  .)30 :1385از این رو ،آموزش ارزشهای مدنی و
موضوعاتی از جمله برابری و آزادی در جامعه به ساحت نهاد خانواده ورود
کرده و در بسیاری از ابعاد آن تأثیر میگذارد .به نظر میرسد ،در چنین
الگویی خانواده حیاتی مستقل از جامعه ندارد و تابعی از شرایط و اوضاع
جامعه و عرصهی عمومی است .همچنین باید در نظر داشت که الگوی مدرن
مدنی با زمینهی هویت فرهنگی ایران انطباق كامل ندارد .یکی از مؤلفههای
تاریخی ـ اجتماعی هویت ایرانیان ،توجه به جمع خانوادگی است اما در
خانوادهی مدرن مدنی از یک طرف ،اصالت فرد شرایط را برای توجه به
نیازهای جمع و خویشاوندی محدود میسازد و از طرف دیگر ،تأکید بر
رعایت آموزههای دموکراتیک برای تولید یک شهروند مدنی ،حاکی از این
واقعیت است که خانواده واحدی عاطفی در خدمت به نیازهای جامعه است.
این الگو ،خانواده را تنها به یک واحد عاطفی تقلیل میدهد و از این رو،
خانواده فقط واحدی برای رفع نیازهای عاطفی فردی و بستری برای تولید
شهروندان مدنی است كه بالتبع کاهش مناسبات بین نسلی بین خویشاوندان
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تداوم پارهای از آسیبهای فعلی خانواده هموار میسازد ،چرا که امروزه
کاهش روابط عاطفی در خانواده و رشد انتخاب فردی باعث شده است تا
ازدواج ،طالق ،بُعد خانواده ،روابط بین نسلی و نظایر آن تحت تأثیر قرار
گیرد (عرفان منش  .)1392یکی دیگر از مشکالت این الگو کمرنگ شدن
کارکرد حمایتی و مراقبتی خانوادهها در قبال اعضای سالمند است.
در خصوص الگوی خانوادهی ایرانی ـ اسالمی ،چنین به نظر میرسد که
نظریهپردازی منسجم در حوزهی مطالعات اجتماعی خانواده برای این الگو
چندان قوت نیافته است ،اما با توجه به نظریهپردازیهای محدود انجام شده،
ویژگیهای مطلوبی شناسایی ميشود .پذیرفته شدن حقوق زنان و امکان
حضور فعال و مؤثر آنها در عرصههای مختلف جامعه امری مطلوب تلقی
می شود و در مقابل ،با نگرشهایی که در آن زنان به منزلهی افرادی موظف
به انجام امور داخلی خانهاند ،مقابله میشود .در این الگو ،تناسب حقوق با
نقشها و تکالیف زن و مرد ،به طور منصفانه و عادالنه بر مبنای دین تنظیم
شده است .همچنین با توجه به اصالت فرد و جمع در کنار یکدیگر ،هم به
خواستههای فردی و هم جمعی توجه میشود .این موضوع باعث میشود
افراد ضمن پیگیری عالقههای شخصی و زندگی خصوصی خود ،همواره
مصالح خانواده را نیز در نظر داشته باشند .مشورت و همفکری یکی از
نتایج مهم این توانمندي است .همچنین توجه به خویشاوندان و ضرورت
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پیوند با آنها عالوه بر افزایش سرمایهی اجتماعی خانوادهها ،باعث میشود تا
مشکالت مربوط به تأمین عاطفه ـ که در بخش قبل به آن اشاره شد ـ کاهش
یابد .از این رو ،مناسبات نسلی تقویت میشود .همچنین تأکید این الگو بر
موضوع ازدواج و شرایط اجتماعی که برای آن در نظر گرفته است ،میتواند
بخشی از مسائل و آسیبهای موجود در نهاد خانواده را کاهش دهد .همسان
همسری و درون همسری سبب تقويت اعتماد اجتماعی بین افراد جامعه
ميشود .همچنین عنصر دین باعث میشود تا نگاه ابزاری و مادی به روابط
خانوادگی تلطیف و موضوعات غیر مادی خانواده و ازدواج لحاظ شود .یکی
دیگر از زمینههای اجتماعی ـ تاریخی این الگو ،توجه به دو مؤلفهی مهم
هویتی فرهنگ ايراني و دين در جامعهی ایرانی است .فرهنگ ایرانی باعث
استمرار آن دسته از ویژگیهای خانوادهی ایرانی است که کارکرد اجتماعی
مثبت دارند؛ براي مثال ،فرهنگ قوم و خویشی به انسجام و همبستگی
اجتماعی در بین خانوادهها و جامعه منتج میشود .عنصر دین نیز به منزلهی
پیوند اجتماعی بین اقوام و خانوادههای مختلف در جامعهی ایرانی عمل
خواهد کرد .از این رو ،بر اساس عاملی غیر رسمی ،روابط درونی خانواده
و روابط خانواده با جامعه مستحکمتر میشود .هویت دینی با همهی نفوذ
و نیروی خود در دورههای گوناگون تاریخ جامعهی ایران بر هویت ملی و
فرهنگ ایرانی غلبه نکرده و جایگزین فرهنگ ایرانی نیز نشده است بلکه در
دورههای مختلف ،در کنار فرهنگ ایرانی بوده (احمدی  )116-118 :1388و این
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و تقویت كردهاند.
در مجموع با اتخاذ رویکرد تحلیل گفتمانی میتوان شاخصهایی را
برای تحلیل مقایسهای بین این دو الگو به کار بست .در این مقاله ،برای
بررسی الگوهای خانواده از عناصر تحلیلی مفصلبندی ،دال مرکزی ،دالهای
شناور ،اسمسازی ،برجستهسازی و حاشیهرانی بهره گرفته شد .در این میان،
روابط دموکراتیک ،اصالت فرد در الگوی خانوادهی مدنی و تناسب وظایف
و حقوق ،اصالت فرد و جمع ،توجه به آموزههای دین (قرآن و سنت)
در الگوی خانوادهی ایرانی ـ اسالمی به عنوان عامل مفصلبندی شناسایی
ميشوند .همچنین ارزشهای برابرگرایانهی لیبرالیستی در الگوی خانوادهی
مدنی و تناسب و توافق بر اساس ارزشهای دینی و فرهنگی در الگوی
خانوادهی ایرانی ـ اسالمی به عنوان دال مرکزی استخراج میشوند .دو
مؤلفهی مفصلبندی و دال مرکزی گویای نگاه معرفتشناختی این دو الگو
نیز است.
بنابراین ـ با بازگشت به هدف و پرسش محوری و آغازین این مقاله ـ در
مجموع چنین به نظر میرسد که در بین نظریهپردازیهای انجام شده از دو
الگوی مدرن مدنی (لیبرالیستی) و ایرانی ـ اسالمی ،مهمترین تفاوت ناشی از
سطوح هستیشناسی و معرفتشناسی است .الگوی مدرن مدنی (لیبرالیستی)
الگویی وارد شده و رهاورد جهانبینی غرب بوده ،اما الگوی ایرانی ـ اسالمی
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برآمده از پویایی دین و فرهنگ در جامعهی ایران است .به عالوه اصالت فرد
در الگوی مدرن مدنی میتواند برخی از مسائل فعلی در خانواده را تشدید
كند ،اما در مقابل ،الگوی خانوادهی ایرانی ـ اسالمی با داشتن اصالت فرد در
کنار اصالت جمع ،به نوعی از اعتدال اجتماعی دست یافته است (تناسب).
همچنين خانواده در ایران همواره پذیرای آموزههای دینی بوده و توانسته با
تمسک به آن ،بسیاری از برساختههای ذهنی دربارهی جنسیت ،زن ،تقسیم
کار خانگی و روابط اعضای خانواده را زدوده و ابعاد جدیدی را جایگزین
كند.
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