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  چكيده
اسـت كـه در اشـكال مختلـف در هـر       ياجتماع ينهادها ينتر از آنجا كه خانواده از مهم

جوامع،  يرفهم تحوالت سا يرنهاد و تحوالت آن از مس ينمطالعه ا شود، يم يافت يا جامعه
 ينگرش ييراتاست. در دوره معاصر، همراه با تغ يتحائز اهم يافتهجوامع توسعه  يژهبه و

شده اسـت.   يمهم ييراتنهاد، دستخوش تغ ينزنان و مردان در ا باتدرباره خانواده، مناس
 يمدرباره مناسبات و مفاه ها يدگاهاز چرخش د يبر تحوالت ناش يدحاضر، با تأك يقدر تحق

تعـامالت   يوهشـ  ييرتغ يدر غرب، به بررسزنان  يخانواده هم زمان با موج دوم جنبش ها
 يلماز فـ  يـاري جوامـع، بـا    يـن عشق در ا يمعنا ييرفهم تغ يتالش برا ينهمسران، همچن

از روش  يـاري برگمان پرداخته شده است. بـا   ينگمارازدواج، ساخته ا يكاز  ييها صحنه
 يبازخوان«مقوله  ها استخراج شده اند كه داده يلو تحل يمهفت مقوله از مفاه يي،مبنا يهنظر

حاصل  ييدر بسط معنا ينشده است. همچن ييشناسا يبه عنوان مقوله مركز» مفهوم عشق
به منزله واكنش انسان مـدرن   »ييشورش در رها«مقوالت، مفهوم  يارتباط منطق يلاز تحل
توانـد بـه مثابـه     يم يشد كه در موارد يافتعشق، در يسنت يدر مقابل تحول معنا يغرب

  شود. يرتعب يتهبا مدرن يانخانواده با جر يانسان در مواجهه ناگهان يعامل سرگشتگ
  .ازدواج يكاز  ييها صحنه يلمعشق، ف ينيسم،تحوالت خانواده، موج دوم فم ها: واژهكليد
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  كليات. 1
  يقمسئله و ضرورت تحق يانمقدمه: ب 1.1
عوامـل   يـه شـكل اول  يجـو  و جسـت  يـده، پد يكبه روند تحوالت  بردن يپ يبرا كه آنجا از

 يروند ينتابع چن يالزم است تا حد يزضرورت دارد، در مطالعات خانواده ن دهنده يلتشك
در  ييراتـي تغ يجـه، خـود را از دسـت داده و در نت   يميشـكل قـد   يجتـدر  . خانواده بهيمباش

 يرتأث همسران تحت يانو روابط م ياست. تعامالت خانوادگ مدهآ يدنهاد پد ينا يكاركردها
در  يرچشـمگ  هـايي  يخانواده قرار گرفته و دگرگون يو زمان يمكان يطشرا ي،اجتماع يطشرا

اگرچـه امكـان    شـوند؛  يرا شامل م يعيها، ابعاد وس حوزه يناز ا يكآمده است. هر يدآن پد
، بـه  امروز بـه فـردا   يجنتا يمو تعم يامروز هاي به خانواده يروزمطالعات د يجنتا يمدارد تعم
حـوزه منجـر    ينغلط در ا هاي يزير و برنامه يخانواده امروز يتنادرست از وضع يبرداشت

 يرتحوالت در جهان معاصر، ناگز ينا يتارخ يرفهم روند تحوالت، مطالعه س يشود؛ اما برا 
زمـان بـا مـوج دوم     هـم  ربـي غ يهـا  تحوالت خـانواده  يينحاضر كه به تب است. در نوشتار

زنان  يها زمان با موج دوم جنبش شده در سوئد هم ساخته يلمف يبر محتوا يدكأبا ت ينيسمفم
تفكـرات غالـب بـر     شـود  يعشق پرداخته شده، تالش م ييمعنا ييرو تحوالت خانواده و تغ
 دومزمان بـا مـوج    و ارتباط همسران در آن دوره و هم يخانوادگ يجامعه و تعامالت زندگ

شود تا بتوان از خالل  يلو تحل يشود، بازخوان دهيكش يرزنان در غرب، به تصو يجنبش ها
تحـوالت در   يـن ا يردربـاره سـ   ينظر يا يمفهوم يي،بسط معنا يو مقوالت، به نوع يممفاه

نـوع كـه بـه     يـن از ا ي. مطالعـات يافـت عشق دسـت   ييمعنا ييرو تغ يمناسبات خانواده غرب
انـد،   شـده  يخـانوادگ  يهـا  دچار تحـوالت سـاختاري و نقـش    كهاختصاص دارد  يجوامع

صـورت   يافتـه از آنچه در جوامع توسـعه   تر يواقع هايي يلتحل ساز ينهزم يندهدر آ توانند يم
مطالعـات   يرگـذاري مرتبط با تأث ياتنظر يكگرفته، باشند. در پژوهش حاضر، با مرور تئور

ق و در باب عش يدنزگ يمدرن و آرا پست ياتبر نظر يحوزه، مرور ينا هاي يلرسانه و تحل
مضمون در  ينشده با هم ساخته يلمبرآمده از ف يها و تمركز بر داده يدبا تأك ينيستي،فم يآرا
 ياساس ينگرش ييراتزنان غرب و تغ يها زمان با موج دوم جنبش كه هم يستمقرن ب 70دهه

پرداختـه   يسـاز  و مقولـه  يمهـا، اسـتخراج مفـاه    داده يآور در آن زمان بوده است، به جمع
در حوزه زنـان و خـانواده در غـرب و     يبسترساز فهم بهتر روند تحوالت نگرشتا  شود يم

نقد كتاب، بـه   يا يلمكه به شكل نقد ف يشناخت باشد. به صورت معمول، ضرورت مطالعات
بـه   يمكـه بخـواه   شـود  يآنجا روشن م پردازند، يم يخاص يدر بستر زمان يآثار هنر يلتحل
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. يمخـاص بپـرداز   يا جامعـه  يادر زمان  ييراتتغ ينروند ا يو بررس ييراتتغ يزانم جشسن
 يبـرا  يقيانداز دق مستند، چشم يها داده يلبا تحل شوند يباعث م يمطالعات يكردهايرو ينا

 يبه صـورت  يمو بتوان يممختلف داشته باش يها در دوره يو فهم روند تحوالت جهان يبررس
  .يمبپرداز يمكان -يدر آن بستر زمان ياجتماع غييراتت يبه بررس تر، يقعم
  

  يقتحق يها پرسش 2.1
در مناسبات  يمقوالت تحول نگرش ينتر زنان غرب، برجسته يها موج دوم جنبش ياندرجر

  كرد؟ ييريخانواده چه تغ يتحوالت جهان يانعشق درجر يچه بوده و معنا ي،خانوادگ
  

  يقتحق اهداف 3.1
ها و مطالبات زنان درحوزه  درباره نقش يتحوالت نگرش كننده يينكه تب يا مقوله هسته يافتن

ـ    يحاصل از بازخوان يننو يبه معنا يابيخانواده و دست هـم   يمفهوم عشـق در جوامـع غرب
  زنان باشد.  يزمان با موج دوم جنبش ها

  
  پيشينه و مرور تئوريك .2

  پژوهش ةپيشين 1.2
توان  چند مورد مي ، به از ميان مطالعات مختلفي كه در حوزه تحوالت خانواده صورت گرفته

اشاره كرد و در كنار آن به برخي تحقيقات درباره بازنمـايي زنـان و تحـوالت خـانواده در     
هاي جمعي با هدف شـناخت   ها و رسانه ها، سريال ها از محل فيلم ها و گردآوري داده رسانه

عوامــل «هــاي معاصــر، اشــاره خواهــد شــد. در تحقيقــي بــاعنوان  فضــاي حــاكم در دوره
(حيدري » اي رشته هاي ساختاري و عملكردي خانواده از ديدگاه ميان كننده دگرگوني محدود
هـاي سـاختاري و    زاي دگرگـوني  )، سعي شده عوامـل آسـيب  667-627،ص.1380بيگوند،

هـاي   شدن به طور عام و خاص در خـانواده  عملكردي خانواده به عنوان نهاد رابط اجتماعي
اساس اسـت:   نحوي منظم بررسي شود. نتايج آن براين كامل و ناقص ايراني تا حد امكان به

تأثير سـه سـطح بيولوژيـك، روانـي و      هاي ساختاري و عملكردي خانواده، تحت دگرگوني
اجتماعي بوده و ميان آنها نوعي پيوستگي برقرار است. در مطالعه روند تغييرات فرهنگـي و  

) نهاد خانواده در سه نسل 24-1،ص.1379اجتماعي خانواده تهراني، (آزادارمكي و ديگران،



 ... يلمبر ف يدبا تأك( ؛ييشورش در رهاة به منزل عشق يمعنا يتحوالت خانواده و بازخوان   72

آمده در يك دوره زماني كمتر از يك قرن، بررسـي   هاي پديد و از منظر تغييرات و دگرگوني
آمده اين بود كه در خانواده تهراني تغييراتي پديـد آمـده اسـت و     دست شده است. نتيجه به

و پسـر قبـل از    اي مانند ازدواج، روابـط دختـر   نگرش افراد در خانواده درباره مسائل عمده
ازدواج، مهريه، جهيزيه، مراسم عروسي، طالق و ... تغيير نكرده است. در تحقيقي ديگـر بـا   

)، به بررسـي اثـرات   1391(طنازي،» هاي خانواده شدن فرهنگ بر ارزش تأثير جهاني«عنوان 
هاي ايراني پرداخته شده است. جهان مـدرن بـر    شدن فرهنگ بر نظام ارزشي خانواده جهاني

اي به هم پيوسته شده است كـه بحـران كـوچكي در يـك      ها، به گونه ر ارتباطات و رسانهاث
گذارد. اين پژوهش بـا اسـتفاده از روش    بخش از آن اثرات زيادي بر ساير نقاط بر جاي مي

نفر از افراد مناطق تهـران   300گيري تصادفي بين  نامه و روش نمونه پيمايش و ابزار پرسش
جه حاصل اين بوده كه بر اثر تحوالت مدرنيته بر نهاد خانواده، سـاختار  انجام شده است. نتي

توسعه متحول شـده اسـت.    حال يافته و در خانواده و ازدواج در بسياري از كشورهاي توسعه
» هاي مختلف تحول خـانواده  هاي دلبستگي در دوره مقايسه سبك«اي با عنوان  نتايج مطالعه

سبك دلبستگي همسران در دوره سـالمندي سـبكي ايمـن    )، نشان داده است: 1390(دهقان،
است و درحقيقت، در اين دوره از زندگي، احتمال اينكه همسران به نوعي ارتباط همدالنه، 

بازنمـايي  «دلبستگي، حمايت و نگهداري بيشتر از هـم برسـند، بـاالتر اسـت. در پـژوهش      
)، به بررسي 161-143،ص.1392(بشير و اسكندري،» ي ايراني در فيلم يك حبه قند خانواده

تحوالت خانواده از مسير تحليل گفتمان فيلم پرداخته شـده اسـت. مطـابق نتـايج تحقيـق،      
كارگردان در اين اثر، عناصر سنتي و مدرن را مقابل هم و در معرض مقايسه قرار داده و در 

ساس عناصر نهايت آنچه به عنوان بهترين نوع خانواده معرفي شده است، خانواده استوار برا
  سنتي و مدرن در كنار هم است.

  
  مرور تئوريك 2.2

گيري ازدواج، نظرات فراواني وجـود دارد؛   درباره منشأ و چگونگي پيدايش خانواده و شكل
هاي تحقيـق   نظراتي كه مرتبط يا در تقابل با هم هستند و در تحليل و فرايند كدگذاري داده

به بحث الزمه نوشتار حاضر تعريفي از عشق بـه   شود. قبل از ورود حاضر، به آنها توجه مي
هـاي اصـلي تحليـل فـيلم مـدنظر اسـت. نيـاز بـه عشـق ورزيـدن و            عنوان يكي از حلقـه 

حـال، نـوعي دسـتاورد نيـز      عـين  هاي عميقي در طبيعت آدمـي دارد؛ در  بودن، ريشه معشوق
دا آفـرينيم نـه اينكـه صـرفا آن را غريـزي دريافـت يـا پيـ         هست، چيزي كـه شخصـا مـي   
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). عشق نيز ماننـد هـر مفهـوم ديگـري سـيري تـاريخي       187-188. 1393كنيم(آرمسترانگ،
شناسانه داروينيسم، در  هاي زيست گذرانده و از زيبايي صرف در انديشه افالطوني و بررسي

هايي مانند همزيستي، عشق به ذات، همدردي و...تكامل يافتـه اسـت.    با واژه 21و  20قرن 
دهـد؛ اراده يـا    تعريف آن يك حقيقـت واحـد را مـالك قـرار مـي      شوپنهاور براي عشق و
دهد كه چون اراده ميل به بودن دارد؛ يعني عشـق بـه هسـتي خـود،      خواست و توضيح مي

تـري   همواره مالزم با عشق است. اين نگرش به عشق در باور اريك فـروم بعـد اجتمـاعي   
هـاي   ته، تغييرات زيـادي در حـوزه  قرن گذش شود. در نيم يابد و متأثر از اجتماع تلقي مي مي

گـذاري   مدرن نـام  مختلف، ازجمله در خانواده، رخ داده كه روند انتقال از مدرنيسم به پست
شود. مدرنيته بـه   شده است. مدرنيسم شورشي عليه استبداد دنياي ماقبل مدرن محسوب مي

به بعد، در اروپا شود كه از سده هفدهم  هايي از زندگي يا سازمان اجتماعي مربوط مي شيوه
دهند بيشتر به  مدرن، افراد ترجيح مي ). با ورود به دوره پست4، ص. 1377پيدا شد (گيدنز، 

 يسممدرن پست ؛شد يخانواده دچار تحوالت شگرف نيازهاي شخصي بپردازند. در اين دوره،
 ).Hutcheon،2002نفوذ كرد( ياستدر س يو حت يمسائل اجتماع يات،ادب ي،در مسائل فرهنگ

فهـم   يراه بـرا  يـك معتقد است فقط  ،خانواده يثر بر دگرگونؤبا برشمردن عوامل م يدنزگ
 يعواطـف اسـت. دموكراسـ    در يظهور دموكراس ،حوزه خانواده وجود دارد و آن ييراتتغ

گونـه   آن. يماتدو جنس و اعتماد افراد در ارتباطات و تصم ينب يوجود تساو يعني يعاطف
گويـد، چنـان    گيـري رابطـه نـاب مـي     اطفي و در نتيجه آن شـكل كه گيدنز از دموكراسي ع

نمايد كه گويي عشق در روابط خانوادگي در فضـا شـناور اسـت. شـايد همـين تعبيـر،        مي
زيگمونت باومن را به سوي بررسي سياليت عشق در دوران جديـد هـدايت كـرده اسـت؛     

نندگي روابط انساني در گرچه باومن نگاهي متفاوت به مفهوم عشق سيال دارد و مراد او شك
تواند هر لحظه شكل بگيرد يا  گويد كه مي باومن از نوعي عشق سخن مي .دنياي مدرن است

برد و منظور او آن است كه روابط  كار مي را به  »روابط جيب بلوز« او اصطالح. زدوده شود
ا كنند، ولي پس توانند در هنگام نياز، آنها را شكوف در دنياي مدرن روابطي هستندكه افراد مي

در نظريـه    ).13 ،ص.1384بـاومن، (كننـد   از رفع نيـاز، آنهـا را در جيـب خـود پنهـان مـي      
شـوق   و استرنبرگ هم عشق به شكل يـك مثلـث مركـب از سـه بخـش: صـميميت، شـور       

و تصميم و تعهد توصيف شده است. در ديدگاه او، عشق مثلثي است كه همواره ) شهوت(
طـور مسـاوي در فـردي جمـع       ندرت اين سه عنصر به ه و بهداراي اين سه عنصر مهم بود

شوند و ميزان وجود هريك از ابعاد، در روابط عاشقانه ميان افراد ( ازجمله عشـق ميـان    مي
گانه بـا هـم، انـواع متفـاوتي از      هاي متفاوت اين عناصر سه تركيب. همسران) متفاوت است
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  ري از رضايتمندي در دنياي امروز همراهآورد كه برخي با سطوح باالت وجود مي عشق را به 
). آنچه بعنوان تعريف عشـق در نوشـتار حاضـر    119 -121، ص. 1986هستند (استرنبرگ،

مدنظر است، به منزله پايبندي به تعهدات افراد در قبال خـانواده يعنـي در سـاحت اخـالق     
اضر مناسبات فردي و همچنين در ساحت اخالق اجتماعي است. بنابراين اينكه در تحليل ح

دهـيم بـدين    ماريانه را به عنوان يك زوج مورد واكـاوي قـرار مـي    و يوهانو روند زندگي 
پذيري هريك را در قبال خود و ديگري، خانواده  معناست كه مفهوم عشق به منزله مسئوليت

  و جامعه مدنظر داريم.
خـانواده و   هـا قـرار گيـرد، نظريـات     در كنار اين نظرات، آنچه الزم است مدنظر تحليل

 ،جوامـع  يو اجتمـاع  يفـرد  يهـا  ارزش يها در دگرگـون  نقش رسانه ينهدرزم رسانه است.
اشاره كرد  70تا  60مسلط در حوزه ارتباطات و توسعه در دهه  ياز الگوها يكيتوان به  يم

و ورود بـه جامعـه مـدرن     يجوامع سـنت  يها ارزش ييرتغ و يها را موتور دگرگون كه رسانه
كنـد كـه    يكمـك مـ   ياشاعه آن نـوع نظـام ارزشـ    هرسانه ب يه،نظر ينبراساس ا .دانست يم

، بـه  يكـرد رو يـن ا يـروان لرنر از پ يلو مصرف است. دان يتتحرك، موفق ي،خواهان نوآور
مـدرن اشـاره    يهـا  شدن ارزش يگزينجوامع و جا يسنت يها ارزش ييرها در تغ نقش رسانه

 ينوسازجريان  يبرايي كه معضلي گرا سنت يروپاشف هتواند ب يرسانه مباور دارد  و كند يم
هـا،   شـدن افـق   كار با باالرفتن انتظـارات و توقعـات، بـاز    ينشود، كمك كند. ا يمحسوب م

خود، خود و خانواده  يبهتر برا يزندگ يطشرا كردن طلبو  يدنورز يلشدن مردم به تخ توانا
 تحــول جوامــع و   يرســ يـزمن  را يويـد د. )144، ص.1382(مـك كوئيـل،  شود  يم يعمل

 يرسـ  او. دانـد  يمـ  يارتبـاط  يلاز تحـول ارتباطـات و وسـا  يآنهـا را ناشـ يهـا يدگرگـون
هــا   هـا، بـه نقـش رسـانه دوره يـندر ا و كـرده يبنـد يمبشر را بـه سـه دوره تقسـ يزندگ
دوره ، مـورد توجـه او   دوره اول كنـد.  مـي اشــاره   يشكاف نسل يجادو ا ها سنت ييـردر تغ

خـود بـا    يونـد و هر نسل پ دهنـد يهـا فرهنـگ را انتقـال مـ سـنت كه سـنت راهبـر اسـت
، 1372(رابرتســون، يابــد.   يهــا بـازمــ   اشــتراك ســنت   يـقاز طر يشـين راپ يهـا نسـل
رايزمن نقش بسيار زيادي براي سـنت در دوره سـنت راهبـر    نكته اينجاست كه  ).131ص.

عقيده است كه نقـش سـنت در دو دوره بعـد (درون راهبـر و دگـر      قائل است. وي بر اين 
گذار خـود   ثيرأزيرا سنت نقش ت ؛شود. اما اين مطلب صحيح نيست راهبر) بسيار ضعيف مي

هـاي   و حتـي خـودش را بـا رسـانه     كردهدهد، بلكه تغيير  را در هيچ دوره اي از دست نمي
كند. اكنـون بـه    تبليغ خودش تبديل مي ها را به ابزاري براي و رسانه كند جديد هماهنگ مي

قول رايزمن در دوره دگـر راهبـر هسـتيم، ولـي شـاهديم كـه نقـش سـنت در بسـياري از          
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صنعتي  كشورهاي صنعتي هنوز از بين نرفته است و در بسياري از جوامع (حتي جوامع نيمه
ها به  رسانهينكه با توجه به ا .ثيرگذاري داردأيند تاراهبردي در فر ينقش ،مانند چين و ژاپن)

تحليـل   ، مطالعه وگذارند يم يرثأخانواده ت، مناسبات و كاركردهاي اشكال گوناگون بر اعضا
هاي خاص، در فهم الگوهاي رفتاري، سير  ها و مكان شده در زمان هاي سينمايي ساخته فيلم

مدرن، لرنـر  و تاريخ تحوالت خانواده، كارساز هستند. در بحث رسانه و تأثير آن بر جوامع 
هاي ارتباطات، وسـعه ارتباطـات و تـأثير آن را     برخالف محققان و انديشمندان ديگر حوزه

مدنظر قرار داده است. وي تمركز خود را در چارچوب نظريه اشاعه فرهنگي گذاشته است. 
هـا بـراي    هاي مؤثر در تحرك ذهني و آمـادگي روانـي انسـان    ترين مؤلفه به اعتقاد لرنر مهم

هـاي   اند از: شهرنشيني، سوادآموزي و ارتقاي سطح تحصيالت، بسط رسانه عبارت شدن، نو
گروهي و مشاركت. لرنر بر اين عقيده است كه رسانه با جلب افراد باسواد به خود، موجب 

هاي اجتماعي شده و در نتيجه بيداري  سياسي و اجتماعي را در پي داشته  تسريع دگرگوني
در الگوي مدنظر لرنر، توسعه رسانه در كنار شهرنشيني، جامعه  ).1385پور،  است (گرانمايه

هـاي جديـد    كند كه افراد در آن از ظرفيت بااليي براي شناسايي مشخصه مدني را ايجاد مي
كننـد. همـين همـدلي     دارند و در كنار آن همدلي بسياري نيز با فضاي اجتماعي ايجـاد مـي  

  برد. سطح مشاركت در جوامع مدرن را باال مي
ها به خانواده بسيار انتقادي بود و  هاي زنان، نگرش فمينيست زمان با موج دوم جنبش هم

كردند. استدالل كلـي آنهـا ايـن بـود كـه       بيشتر بر نقش خانواده در فرودستي زنان توجه مي
پـذيري در خـانواده كـه     موقعيت زنان به عنـوان همسـر و مـادر، همچنـين فراينـد جامعـه      

كننـد،   هاي بعدي منتقل مـي  و مرد و زنانگي و مردانگي را به نسل هاي مربوط به زن نگرش
سازي زنان و تداوم تقسيم كار جنسيتي و روابط ميان زن و مرد  نقش اصلي را در فرودست

پرداز فمينيسم ليبرال، ازدواج را به دو  ). جسي برنارد، نظريه132،ص.1383دارند (مشيرزاده، 
ست. او ازدواج نوع دوم را به نفع مردان و به ضرر زنان نوع فرهنگي و نهادي تقسيم كرده ا

دانست و خواستار رهايي زنان از آن بود. وي با ارائه شـواهدي از درجـه تـنش زنـان و      مي
گرفت كه ازدواج براي مـردان خـوب و    كرده و زنان و مردان مجرد نتيجه مي مردان ازدواج

شود كـه زن و   و جنس، زماني متوقف ميبراي زنان بد است و تأثير نابرابر زناشويي روي د
بندهاي نهادي رايج رهايي يابند و ازدواجـي را در پـيش گيرنـد كـه بهتـرين       و شوهر از قيد

). جوليـت ميچـل   135،ص. 1376همخواني را با نيازها و شخصيتشان دارد (آبوت و كلـر،  
ي بلكـه در ابعـاد   هـاي مـاد   فقـط در جنبـه   پرداز سوسيال فمينيسم نيز به اينكه زنان نه نظريه
اند، بر نقش خانواده در انتقال هويت اجتماعي به فرد به  كاوانه نيز مورد ستم واقع شده روان



 ... يلمبر ف يدبا تأك( ؛ييشورش در رهاة به منزل عشق يمعنا يتحوالت خانواده و بازخوان   76

گذارد و عقيـده دارد نظـام    عنوان عضو يكي از دو گروه جنسي مذكر يا مؤنث، انگشت مي
ه نقـش و  هاي زنانه و مردانه در خانواده و اعطاي ارزش بيشتر ب پدرساالر از راه ايجاد نقش

). 376،ص.1375جايگاه مردان، زنان را براي پذيرش فرودستي شرطي كرده است (ويلفرد، 
كـاوي   ها و تحليل هاي سنتي فيلم و رسانه، شاهد سيطره مباحـث روان  بطوركلي در نگرش

و » اشـتياق «، »تفاوت جنسـي «، »نگاه خيره«فرويدي والكاني هستيم؛ در نتيجه مسائلي مانند 
ر مورد تمركز بوده اند؛ اما با برجسته تر شدن اهميت رسانه و سينما در ايجـاد  بيشت» فقدان«

تحوالت اجتماعي، بر اساس آنچه در استدالل لرنز هم اشاره شد، محققـان و هنرمنـدان بـه    
العمل نقادانه مثبتي نشـان دادنـد و بـراي بـاالبردن آگـاهي جامعـه،        ، عكس»تفاوت«چالش 
  توليد كردند. اي هاي مؤثر و خالقانه شيوه
  

  شناسي روش. 3
شده از نوع كيفي و به روش نظريه مبنايي است. روش نظريه مبنايي  روش مناسب و گزينش

دهي يا تدوين تئوري يا بسط نظري و  عبارت است از شيوه پژوهش كيفي كه تأكيد بر شكل
هـا از   مفهومي خاص دارد. شايد بتوان در تعريفي ساده آن را روشـي بـراي گـردآوري داده   

شود و قصـد نـدارد    ميدان تحقيق قلمداد كرد. اين روش با يك فرضيه ساختارمند آغاز نمي
هاي استقرايي، قابليت بااليي در انجام تحقيقات  اي را به آزمون بگذارد، به دليل تحليل نظريه

انـد و در   در حوزه هنر و رسانه دارد؛ چراكه در اين نوع تحقيقات، متغيرها هنـوز ناشـناخته  
شده شناسايي كنـد. سـه    هاي گردآوري تواند متغيرهايي را بر مبناي داده نتيجه پژوهشگر مي

ها هستند. مفاهيم، واحدهاي اصلي  و گزاره،ها مقوله ،عنصر اصلي روش نظريه مبنايي، مفاهيم
بندي مفاهيم هستند و گالسر و اسـتراوس   ها، حاصل گروه دهند؛ مقوله تحليل را تشكيل مي

اند (ذكايي،  ها را در واقع نوعي فرضيه تلقي كرده )، گزاره1967ف نظريه بنياني(در كتاب كش
 اينداز فر ،اند شده يآور جمع ييمبنا يهكه در روش نظر ييها داده يلتحل در). 54،ص.1381

 يو انتخاب يباز، محور يبه سه مرحله كدگذار ايند كدگذاريشود. فر ياستفاده م يكدگذار
منـد در سـه دسـته شـرايطي،      ن روش، مقـوالت بـه صـورت نظـام    در ايـ . شـود  مي يمتقس

بـا  ). 153ص.،1390 ين،(اسـتراوس و كـورب   شـوند  بنـدي مـي   عمل/تعاملي و پيامدي دسته
هـاي معنـادار و سـپس تحليـل      هاي فيلم، گـزاره  ها و ديالوگ ها از سكانس آوري داده جمع

هايي كـه بـه    ص شده و در مقولهها، مفاهيم مربوط به آنها مشخ معناكاوانه و هرمنوتيك داده
اي كـه سـاير مقـوالت     شوند. در نهايت، مقوله برجسته بندي مي رسند، دسته اشباع نظري مي
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تـوان بـه نـوعي بسـط      شوند، مقوله مركزي يا هسته است و از دل آن مي حول آن  تبين مي
  معنايي و مفهومي در باب عشق رسيد.

  
  هاي پژوهش يافته. 4

  برگمان ينگمارا ةدربار 1.4
. او در ينما بـود سـ  يكننده سوئد يهو ته يسندهكارگردان، نو)، 1918برگمان( ينگمارا ارنست

زمـان خـود    يلف در مسائل اجتماعؤم سازي يلمبه عنوان كارگردان و ف وآمد  ياسوئد به دن
 يمـان، ايي، مـرگ، تنهـا   يلاز قب يوجود يها پرسش هال بون معما. آثار برگمشود شناخته مي

 گفت توان يم اين تفاسير،. با تمركز دارند رهايي ، عشق وانسان يسردرگم ي،خوشبخت ياز،ن
 برگمـان  آثـار  هاي زنان در سوئد،  در موج دوم جنبشخانواده تحوالت  درك عميق از يبرا
اي  يني ويژهب يكبار همراه با يري،سوگتعصب و بدون  گرايانه و خور ارزيابي، واقع در ابعيمن

نتيجه آثار و ديدگاه او را بـراي تحليـل و فهـم تحـوالت آن زمـان و       روند. در  به شمار مي
ــه  تطــابق ــا شــرايط امــروز جوامــع روب ــا،  توســعه همچــون جامعــه دادن آن ب ــوني م ي كن
  هستند. راهگشا

  
  ازدواج يكاز  ييها صحنه يلمف ةدربار 2.4

گمـان تـالش دارد كـه    رباست و  يزودشش اپ شامل يلميف ،ازدواج يكاز  هايي فيلم صحنه
زمـان بـا دوران مـدرن در     تغييـرات آگـاهي هـم   آثار  يژهو به همسران،تعامالت  ومناسبات 

 يهـا  خـانواده  زنـان و نگرشـي  برگرفته از تحـوالت    اين فيلم،بكشد.  يربه تصوخانواده را 
ي زندگي انسان  ايانهگر اي از تحوالت واقع كه به دليل نمايش گوشهاست  70سوئد در دهه 
   تبديل كند. المللي ينب يبرگمان را به كارگردان مدرن، توانست

  
  نامه محتواي فيلم 3.4

 يـك اسـتاد   ،»يوهان«سال است كه با  10است،  طالق يمتخصص مسائل حقوقكه ماريانه 
بـه   فرزند و زندگي تقريباً مرفهي دارنـد، دو كه  هاآن ازدواج كرده است. يقاتيتحق يتويانست

. در آيد يم شان مصاحبه به خانهراي ب يو خبرنگار شوند يانتخاب م آل يدهزوج ا يكعنوان 
و  شـود  يدر آنهـا زده مـ   يبـه خوشـبخت   يدترد يها جرقه يناول ،خبرنگار هاي الؤجواب س
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ـ  يزوداپ در .كنند يم يكديگرگرفتن از  شروع به خردهكم  كم سـال   20كـه پـس از    يدوم، زن
. مطالـب  كنـد  يرد، به دفتر حقوقي ماريانـه مراجعـه مـي   طالق بگ خواهد يمشترك م يزندگ

مانده  مغفول يها زنان در آن دوران و خواسته يها نگرش ييركه به تغ شوند يمطرح م اي يژهو
بـه   يـد تا به ماريانه بگو گردد يشب از سفر بازم يمهن يوهان ،سوم يزوداشاره دارند. در اپ آنها
بـرود.   يسصبح روز بعد با او بـه پـار   خواهد ياز شاگردانش به نام پائوال دل بسته و م يكي

بـه او  حتـي   كنـد؛  يبا او برخورد م هميشگي زن همدل و سازگار اي يشهماريانه در قالب كل
امـا   ؛مطابقت دهد هايش خواستهبا  يشترخود را ب دهد يو قول م كند يماندن التماس م يبرا

دو در  يـن ا يـا اند كه گو  دهبيچسبه هم  يها طور . صحنهشود يم عصبيه دچار حمل در آخر
 ،سـوم  يـزود اپ ياندر پاكرده بودند.  يتظاهر به خوشبختفقط مشترك خود  يزندگ الس 10

بـه سـوئد بـاز     يوهـان  ،چهـارم  يـزود اپ شود. در به تماشاگر القا مي به هم، تنفر و خشم آنها
. ماريانـه اعتـراف   كنـد  يدش) مالقـات مـي  جد(همسر ال پائو يابرا در غ ماريانه و گردد يم
تفاوت  بي يوهاناما ، ازدواجش رها نشده يعاطف يدوابسته است و از ق او كه هنوز به كند يم

 يامضـا  يبـرا  يوهـان در دفتـر   اين دو ،پنجم و درگير زندگي جديد خود است. در اپيزود
ي هـا  بـا تـرس   حاالاما ماريانه كه  دهد؛ يبازگشت م يشنهادپ بار يوهان اين. هستندنامه  طالق

كه عادت  يوهان. كند يمخالفت م ،خود استجديد  يتهو يافتنمده و مشغول آقبلش كنار 
بعـد   ،در سكانس آخرگيرد.  يرا به باد كتك م زن يستريكه ياو ندارد با حركات لفتبه مخا

ـ  كرده يگريكه هركدام ازدواج د بينيم يماين دو را  ،سال 10از  و در ظـاهر خوشـبخت    دان
ارتباطي دوستانه  كه كنند درحالي يكديگر را مالقات مي يي،سالگرد آشنا يستمينبدر  هستند،

بينيم كه در درستي مسيري كه  هاي ساليان گذشته دارند و از سويي مي ها و خشم و فاقد كينه
ه اسـت، ترديـد   اند و تغييرات احساسي و خانوادگي كه آنها را به آنجا رسـانيد  انتخاب كرده

  دارند و معترف به نوعي سرگشتگي نهان هستند. 
  

  يقتحق يها مقوله يرمقوالت و ز 4.4
در پاسخ  يامدي)و پ يتعامل يطيشراي(مقوالت اصل يلم،ف يها سكانس ها و يالوگد يلتحل با

شوند. در پاسخ به اين سـؤال كـه در جريـان     ميپژوهش استخراج  يو كل يال محورؤبه س
ترين مقوالت مبتني بر تحول نگرشي در مناسبات  هاي زنان غرب، برجسته موج دوم جنبش

اند و عشق در جريان اين تحوالت جهاني خانواده چه معنـايي گرفـت،    خانوادگي چه بوده
ها  اشاره به برخي نمونه شود كه با آوري مي هاي فيلم جمع ها و سكانس هايي از ديالوگ داده
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دادن  بندي مفاهيم به مقوالت و در نهايت جـاي  سازي، دسته ها، تحليل آنها، مفهوم از ديالوگ
هاي شرايطي، عمل/تعامل و پيامدي، استخراج مقوله مركزي و در صورت  مقوالت در دسته

  گيرد. امكان، بسط مفهومي و معنايي از اين مقوله صورت مي

  )اي زمينهـ  گر مداخلهـ  ي(علّيطي مقوالت شرا 1.4.4
 تفكيكگر  مداخله يطو شرا اي ينهزم يطيشرا ي،علّ يطيسه دسته شرا در يطيشرا هاي مقوله
(اسـتراوس و  گذارنـد   ياثـر مـ   هـا  يـده هستند كه بـر پد  يدادهاييرو ي،علّ يط. شراشوند مي
هستند كه منجر  يمقوالت ي،علّ يطمقوالت شرا ،حاضر يق). در تحق153ص.،1390 ين،كورب

را  يعلّ يطگر، شرا مداخله يطاند. شرا شده ينيسمموج دوم فم زمان با همبه تحوالت خانواده 
، حاضـر  يقدر تحق .)154،ص.1971 ين،(استراوس و كوربدهند  يم ييرتغ ياشدت  يف،تخف

شده  يماريانه كه منجر به برخورد او با زنان يتعامالت شغل يژهو به ،زوج يناالگوي ارتباطي 
علّـي،  مقـوالت   انـد،  گرفتـه طـالق  تازه تصميم به و  گذرد يهاست از ازدواجشان م كه سال
گيرند (مفاهيم برآمده  يشكل مچنانچه بتوانند به اشباع مفهومي برسند، گر  مداخلهاي و  زمينه

   شوند). هاي متن، در پرانتز بعد از هر ديالوگ آورده مي از تحليل داده

  )يعلّ يط(مقوله شراي لط اجتماعمس يهنجارها 1.1.4.4
 خواهـد  يمـ از آنهـا  كـه   يدر جـواب خبرنگـار   ، زوج نقش اصلي فيلم،دوم يزوداپ در

بـا   اصـلي،  يتشخصـ مـرد   يوهان كنند. ، كامالً متفاوت برخورد ميكنند يخودشان را معرف
 مـن سـرزنده، بـاهوش،   « گويـد:  هـايش مـي   نفس و كامالً آسوده از توانايي و اعتمادبه غرور

سسـه  ؤم يارو مهربان هستم. استاد يقيحق هاي يآگاه يخوانده، دارا متعادل، بافرهنگ، كتاب
دان  حقـوق يك  ماريانه كه او هم همسرش توصيفدر يوهان. »تمهس يروانشناس يها روش

-(تفاوت معيارهاي ارزشـمندي زنـان و مـردان    »زيباستاو « :گويد يبه طنز م ،شاغل است
ـ  اي مسـلط اجتمـاعي در تعـامالت خـانواده).     هاي رايج و هنجاره كليشه  يبـرا  هامـا ماريان
سخنانش  أييدت يمردد است و دائم به همسرش برا، سؤاالت خبرنگارهمين دادن به  جواب

 طـالق  يماريانـه بـرا  دفتـر حقـوقي   به  شود كه ي مسن ديده ميزن ،دوم يزوداپ نگرد. در مي
 وقـت  شـايد هـيچ  كـه   ام يـده االن فهم«:گويـد  ياز سخنانش م يدر بخش مراجعه كرده است.

خـوب   يدر ظـاهر مـادر   يشـه هم ام، اگرچه ام عاشق فرزندانم نبوده كرده كه فكر مي گونه آن
 -خـانوادگي درباره تعامالت  نوانديشي –يحوزه خصوصدر  يشياندباز(نفوذ موج  »ما هبود

 يـژه و ش بـه ا شـده يجادا يهـا  دوم دغدغـه  يـزود در اپ . ماريانـه )بازانديشي در معناي عشـق 
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 يـد نبا« :گويـد  يمـ  يوهـان امـا  كند.  را تاحدي ابراز مي يوهانبا  شاز روابط نداشتن يترضا
رنـج   يكـه دار  ييبـاال  يتـو از اسـتانداردها   ي.را چندان بزرگ كنـ  گونه مسائل ابتدايي اين
تسلط  -خانوادگي و زناشويي از روابط نداشتن يترضا دركردن زنان  (مقصروانمود »بري يم

 يسـع  چنـان امـا هم  كنـد  ينمـ  ياعتراض وگو . زن در اين گفت)هاي رايج ها و كليشه ارزش
وجود آنچه به عنوان نارضايتي دارد، ادامه دهـد و   با همسر خوب را  اي يشهنقش كل كند يم

 يـزود اپ در ).هـاي رايـج   كليشه-همسري مطيعخوب به زن فرهنگ غالب تسلط ( حفظ كند
ـ ناگهان شباهنگام ماريانه كه  ،سوم  شـود،  مـي بـا نـام پـائوال آگـاه      ياز عشق شوهرش به زن

است  ينهرحال هم شب شده و به؟ گذرد چه ميدر فكر من  ينابد يدتو از كجا با« :گويد يم
زن در تمـام مـدت خـود را ملـزم بـه      . »يمبخـواب  ويمكرد. بر شود ينم يشكه هست و كار

 روابط ضروري ديدن ادامه –از هم عميق زوج نداشتن (شناختد دان يكردن خشمش م پنهان
 هـاي و كليشـه  خـود بـا هنجارهـا    يـق تطب زن براي تالش–يبه صورت قرارداد خانوادگي

كـردن  بـراي قطعـي  پنجم  يزودكه ماريانه در اپ زماني ).تصور نداشتن حق اعتراض -جامعه
مـرد در را   ،رود يـرون ب اواز دفتر  تا شود يبلند مطالقش با يوهان قرار گذاشته است، ازجا 

 ييرهـا انتخاب و حق  نپذيرفتن( »يبمان ينجاامشب ا خواهم يمن م«:گويد يو م كند يقفل م
 صـورت بـه   يوهـان ماريانـه و  ، محل را ترك كند كند يم يماريانه سعزماني كه زن).  يبرا

 شـود  مـي از آنجـا خـارج    يدهد يبماريانه آس يت. در نهاشوند يم يزبا هم گالو يزيآم جنون
تـالش زنـان    برابـر  در هنجارهاي غالب خشم –خواست و حق زنگرفتن  يدهنادبازنمايي (

  ). براي بازيابي هويت

  )اي ينهزم يط(مقوله شرا يفرهنگ نوانديشي موج آغاز 2.1.4.4
زوج را بـه عنـوان زوج    يـن كه ا ياول و در حال مصاحبه با خبرنگار يزوددر اپ ماريانه

 »مشـكل خطرنـاك اسـت    يـك خـودش   ،نداشتن مشـكل « :گويد يم كند، يم يمعرفنمونه 
كـه ماريانـه از    زمـاني فرهنگ مسـلط).   ارزيابي –تعامالت بازنگري در ورزي براي جرئت(

زن خبرنگـار جالـب اسـت و     يدارد كه بـرا  يو متفاوت يجد زند، ژست يشغلش حرف م
در  . يوهـان زن مسـتقل) بازنمـايي  بـه   يا رسانه يت(آغاز حساسگيرد  ياز او عكس م يعاًسر

مـا   «:دهد يم يحماريانه توض. »ازدواج ما به درخواست ماريانه بود« :گويد يم ،مصاحبه همين
 از ازدواج اما بعد يم؛فقط هر دو درمانده بود يم،اصالً عاشق هم نبودو  يمبود يشانهر دو پر

اول  يزوداپ در تعامل). بطه وبازخواني و بازنگري نوع رادر  يورز تئ(جر »يمعاشق هم شد
 يـان همان آنها هستند. زن و مـرد ب يتر) ميو پ ينا(كاتر يوهاناز دوستان ماريانه و  يزوج يلم،ف
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به نـام مـرد    نويسد، يم يناكه كاتر ياما مقاالت كنند؛ يموارد با هم كار م يبعضدر كه  كنند يم
فرهنـگ  خشم عليـه  ( و پر از خشم فروخورده است يعصبان ينا. حالت كاترشوند يچاپ م

چـرا   يـدم حـاال فهم « :گويد يم يوهانماريانه به  ،هاهمانياز رفتن م . بعد)مسلط مردساالرانه
حـرف   يچـون بـه زبـان مشـترك     ،و با هم مشكل دارنـد  آيد ياز هم بدشان م يترو پ يناكاتر
(اصـرار بـر    »ابطه ما خـوب اسـت  ر يلدل ينبه هم يدو شا يمدار يما زبان مشترك زنند. ينم

 . درزنان) يبرا مطيعشده همسر  ينهنهادتفكر  –هاي فرهنگي غالب ها و كليشه نقش استمرار
دار  كـه خانـه   كند يمشاوره طالق به ماريانه مراجعه م يمسن برا يزن ،دوم يزوداز اپ يبخش

طالقـش را   يـل مشترك او گذشته است. ماريانـه از او دل  يسال از زندگ 20از  يشاست و ب
در  مـوج بازانديشـي  ( »يستما ن يدر زندگ يعشق يچچون ه« :دهد ي. زن جواب مپرسد يم

زن . شماسـت  دليـل تنهـا   ينا يا: آاز او مي پرسد ). ماريانهبازخواني معناي عشق -تعامالت
بازانديشـي در تعـامالت عـاطفي     –ييجـدا  يـل دلمثابه عشق به  فقدان(» بله دهد يجواب م

 ،طالق مراجعه كـرده بـود   يكه برا يبا زن يدارپس از د ،دوم يزوداپ در ).سرانخانواده و هم
روابـط  و  يشاندرباره زندگ يوهانرا مرور كند. با  يوهانگذشته خود با  كند يم يماريانه سع

آغاز (زند  يحرف م ،ندارد يترضا از آن كه حاال متوجه شده اصالً زناشويي و خانوادگيشان
 آغـاز  –يفرهنگـ  هنجارهـاي غالـب   يهعل يانطغ -هاي فرهنگي مسلط بازانديشي در ارزش

 يـزود از اپ ييدر جـا  ماريانـه  ).شـده خـانوادگي   هاي نهادينه نقش و بازانديشي در بازخواني
و   يسـالگ  امروز ناگهان عكس ده« :كند يم هايش دفترچه يادداشتشروع به خواندن  ،چهارم

اعتراف كـنم كـه االن    يدبا ام؛ يدهفهم يدجد هاييزچ يد. به نظرم رسيدمرا د ام دوران مدرسه
 تـالش  –آغاز تفكر و بازانديشي در خود ( »ما يمي. خود قدشناسم ياصالً خودم را نم يگرد

كه از ترك ماريانه  ،پنجم يزوداپ . درتعامالت)ر د بازنگري –يفرهنگ يدجد يابي يتهو براي
 يوهـان . زنـد  يمـ حـرف   طـالق  از  يجدصورت  همسر و بالتكليفي خسته شده است، به 

هـا را   برگـه  يـد االن با ينهمـ « :گويـد  يو مـ  شـود  يم يو زن ناگهان عصبان گيرد ينم يجد
تمام روز جـان   يد. من بايستاشتباه ن يزيچ يدتا مطمئن شو يدببر و با پائوال بخوان ي.بخوان

ـ  يها را رفع كنم اما تو ما را راحت ول كرد بچه ياجاتبكنم و احت خـودت   يدگو دنبال زن
 فقـدان  –بازنگري در شرايط زندگي و تعامالت خـود  -يتهوبازيابي  ي(تالش برا »!يرفت

هـاي   هراس با روشدن روبه–خروج از كليشه زن در هر حالت مطيع-خشم ابراز براي ترس
 يدائـم بـه خـودم دلـدار    «:گويـد  يبحث مـ  يندر ادامه هم . او)شدن و ناكامي ترك از ناشي

از  تـواني  يدائـم مـ   كردي ي. تو فكر ميستن يچندان موضوع مهم يتي منرضا ناكه  دادم يم
شـدن در   هضـم  يهزنان عل يان(طغ . من مادر تو نبودم!يرا انجام ده يتمن همه كارها طريق
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 ي و سـخن از بيـا ارز -اظهاري زنـان  خود( بودن يبعج كردم، يخانواده) اگر پشتم را به تو م
. كـردم  يچون تو را دائم تحمل مـ )، بدون هراس از قضاوت فرهنگ مسلط زناشوييرابطه 

اسـت كـه مـن     يـن من و تو ا يانتو را تحمل كنم. فرق طغ يستمحاضر ن يگرد يمبگذار بگو
 -هـاي ارتبـاطي خـانواده    (بـازنگري در تعـامالت و كليشـه    »يدمرا درك كردم و د يتواقع

دعـوت بـه سـكوت و اطاعـت تحـت      هـاي   طغيان زنـان عليـه كليشـه    -خوداظهاري زنان
   .شرايطي) هر

  عمل/ تعامل يها مقوله 2.4.4
مسئله و در پاسخ بـه   يكحل  يهستند كه برا يهدفمند يها عمل/تعامل كنش راهبردهاي

، 1390ين، (اسـتراوس و كـورب   گيرنـد  يصـورت مـ   آيـد  يمـ  يشروزمره پ يآنچه در زندگ
خانواده  تتحوال در قبالها  بر واكنش كه مقوالت عمل/تعامل ،حاضر يق). در تحق155ص.

  هستند: يلبه شرح ذ ،دارندو تمركز  يدتأك ،تحوالت يندر مقابل ا نشيواك يها و بازدارنده

  تعامل) عمل/ يخانواده (مقوله واكنش يقرارداد يممفاه يبرا يننو معنايابي 1.2.4.4
 ياآ پرسد يم ،طالق دارداش كه قصد  كننده دوم از زن مراجعه يزودكه ماريانه در اپ زماني

همسر من مهربان  يشهبله هم« :گويد يزن در جواب م ؟طور بوده است يناو ا يزندگ يشههم
 يقيو هر دو به موسـ  يمدار يباز ياربس اي خانه كنيم، يخوب است. ما هرگز دعوا نم يو پدر
 يعشـق از زنـدگ   معنـاي  چـرخش  –خـانواده   مفهـوم عشـق در   يف(بـازتعر  »يممندهعالق

 يـزود اپ . در)يـد جد يـابي  يـت هو زنـان بـراي   تالش–ارضاي عاطفيبه سمت  يزآم مسالمت
به چـالش  كه عزت نفس او را همواره  هايي را ماريانه تالش دارد قراردادها و سنت ،چهارم
بـودن و   شدن و خوشـگل  من و خواهرم هدف بزرگ يبرا«گويد:  او مينقد كند.  اند، كشيده
 يـزود اپ . در)كننـده زن  تعريـف  يفرهنگـ  هاي يشهكل انديشي درباز( »دادن بود يلتشك يزندگ

بخش و  ارتباط لذت يكمن و هنر«  كه: كند مياشاره گويد،  كه از همسر جديدش ميششم 
او  يزندگ يهدر حاش يزنان يدمهم فهم يك باراما  ،ام . من سخت گرفتار او شدهيمدار يخوب

. ايـن مفـاهيم در اپيـزود    )انديشي ساده زنان از دورشدن –زن مدرن ينانهب (نگاه واقع »هستند
هـا   اش از خيانـت يوهـان، تـا مـدت     شوند كه ماريانه درتجربه اوليه ششم، درحالي مهم مي

ماريانـه   ،چهـارم  يزوداپ سختي با واقعيتي كه رخ داده بود، كنار آمد. در كرد و به فرافكني مي
اسـت   آمـده  يكـه چقـدر از تـو بـدم مـ      يـدم فهم يگرد يا من هم بعد از رابطه:«كند يم يانب
در ظــاهر بــا هــم مــا دربــاره تعــامالت درون خــانواده). ورزي بــراي بازانديشــي  جرئــت(
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 »كـردم؟  ينمـ  يمن آن موقع احساس بـدبخت  كني ي. فكر مكرديم يم يو شوخ خنديديم يم
و  هاي اجبار بر اطاعت شدن كليشه رنگ كم-تعامالت خانوادگياز  يتيرضاناشدن با   (روبرو
  .)خوداظهاري زنان-قراردادي سنتي شدن رويكرد رنگ كم-سكوت

  ي)(مقوله عمل تعامل واكنش مفهوم عشق يبازخوان 2.2.4.4
از  يحـاك  ،نگـاه دو زن بـه هـم    بينـيم  يم ،دوم يزودطالق در اپ هصحنه مشاور يانپا در

ز زنـان ا  ينـه اسـت (هـراس نهاد   ياحتمـال  ييو تنهـا  يمتصم ينوحشت هر دو از عواقب ا
خواهـد طـالق    ياش كه م كننده دوم از زن مراجعه يزودشدن و تنهاماندن). ماريانه در اپ ترك
فاقـد عشـق    يزندگ ينتنهابودن را به ا :زن ترسي؟ ينم ي،كه تنها بمانيناز ا:«پرسد يم يرد،بگ

 خوداظهـاري زنـان). در   -ورزي زنان در بـازخواني معنـاي عشـق    (جرئت »دهم يم يحترج
در حـال   ،خوشحال است يكارسفر از  همسرشماريانه كه از بازگشت  ،سوم يزوداپ يابتدا
بـه  در سخنانش است.  او در شب گذشتهكردن مختصر  ناراحت يبرا يليدلو آوردن  يهتوج

دو  ،دو هفتـه  يـن در ا« :گويـد  يماو . كند تأكيد ميشدن  يباتركردن وزن و ز كمتالشش براي 
 نداشـت  –يظـاهر  هاي يژگين ويجذب همسر با ا يا(تالش زنان بر »ام وزن كم كرده يلوك

خواهد  . همچنين در جايي كه يوهان به او مي گويد مي)انگاري زن كليشه شيء -نفس عزت
ازدواجمـان را   تـوانيم  يم:«گويد با زن ديگري همراه شود و قصد تركش را دارد، ماريانه مي

شـدن و   تـرك از  زنـان  (هـراس  »يمبگـذار  يشبرا يديقالب جدشرايط و و  يمدوباره بساز
دادن عشـق در   ترس ازدسـت  -هضم زنان در خانواده -مستقل زنان يتفقدان هو - ييتنها

كـه االن   ياش نـاراحت  حتماً همه:«گويد يبه تمسخر م . يوهان)معناي كليشه و رايج فرهنگي
س زنـان  هرا-ي(هراس زنان از ناكام »گويند؟ يمادر و دوستانمان درباره ما چه م، پدر ،مردم

 يـه عل طغيـان  از هـراس –مسـتقل زنـان   هويت فقدان -هاي فرهنگي و اجتماعي از برچسب
 يا در صـحنه  . ماريانه)هراس از بازنگري در معناي عشق در تعامالت -ياجبار يقراردادها

: گويـد  يمـ  افتـد  يو التماس مـ  يهناگهان به گر ،در حال رفتن است يوهانسوم كه  يزوداز اپ
و كرده او را به عقب پرتاب  يوهاناما ، »يما كجا اشتباه كرده فهميم يم نيم؛ك يدرستش م ؛نرو«
اشـاره   يمشو به خانواده قد كند يم يكم اعترافات چهارم ماريانه كم يزود. در اپرود يم يرونب

شـدم و   يـه تنب يعكردم كه سر ياندو بار طغ يكي، .وپا دست يراه بودم و ب سربه يشههم« دارد:
 –شدن و ترك ييهراس زنان از تنها-جنس زنضعيف از ت يناش ي(سرخوردگ» شد وشخام

 يـزود اپ . در)خـانواده  مفهـوم  در زنـان  هضـم  –مستقل زنان هويت فقدان –تغيير از هراس
باشـم. در   نگـر  ينـده آ مگـرفت  يمتصـم  ينهم يمن زشت بودم برا« :گويد يماريانه م ،چهارم
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شـدت   را بـه  هـايم  يـزه بود اما عادت داشتم غر يجنسدوران بلوغ تمام افكارم محور روابط 
 ضـعيف  زن نفـس  عـزت  فقـدان  –زنـان  يـت هو ياجتمـاع   يتمشـروع عـدم  ( پنهان كـنم 
نگه دارم. هرگـز فكـر    يام تا همه را راض كرده يو نقش باز ام دهدائم تظاهر كر، تصورشده)

ماريانه تمـام   هاي تيادداش . در همين سكانس زماني كه»خواهم يام خودم واقعاً چه م نكرده
نظر نشدن  انگاشته ي(جد مدت خواب بوده است ينتمام ا يوهانكه  شود يمتوجه م شود، يم

 انگاري نظر زنـان). زن  فرهنگ غالب ناديده –مستقل يابي يتهو براي تالش –زنو ديدگاه 
همسـرش  اش با  رابطه دوم درباره يزوددر اپ ،كننده ماريانه كه قصد طالق دارد مراجعهمسن 

 »يـم ا نكـرده  يانـت كه هرگز خ ي. درحاليستما عشق نبوده و االن هم ن ينهرگز ب« :گويد يم
زن  .)يندر تعامالت زوج يتيجنس هاي يشهكل تغيير – يفرد يندرباره تعامالت ب يشي(نواند

 يننـو  يـابي معناتـالش بـراي   ( »عشق را دارمتجربه  ياقتمن ل گويم يبا خودم م« :گويد يم
، ماريانه را ترك كند خواهد يم يوهانسوم كه  يزوداپ . در)يشي در معناي عشقبازاند-عشق
 -ي پيشـين عشـق سـنت  تصـور  بـردن   سـؤال  يـر (ز »شديم يخفه م يممن و تو داشت:«گويد مي

كـه  ششـم   يزوداپ هاييالوگد ينآخر . در)بازخواني معناي عشق در تعامالت رايج خانواده
هاي زندگي پيشين، جـدايي و ارتبـاط و احسـاس ميـان      ماريانه و يوهان در حال مرور سال

وحشـت   ام يدهرسـ  آن كـه بـه   يتـي واقع يناز ا يمن گاه:«كند يماريانه اشاره مخود هستند، 
 »هم من را دوست نداشته است؟! يكس يدام. شا دوست نداشتههرگز را  يكه كسين. اكنم يم

واني احساس موجـود  بازخ -از عشق يگرخوانش د براي تالش –مفهوم عشق ي(گمگشتگ
 .)هـاي قـراردادي در خـانواده    تفكيك معناي عشق از پيـروي  -در تعامالت همسران سنتي

 تـوانم  ي. مـن هـم نمـ   ينيو زم ي. واقعيمهست ينجااما ما ا« :گويد يدر جواب او م يوهان هم
 يمعنا تغيير –انسان مدرن هاي تزلزل آگاهي –ينانسان نو سرگشتگي( »كنم يمعشق را ترس

هـاي   ورزي انديشه بـه وراي كليشـه   جرئت -بازخواني و بازانديشي در معناي عشق -عشق
امـا   ؛شـوم  تر يككردم به تو نزد يمن امروز سع:«گويد جاي ديگر ميدر  . ماريانه)قراردادي

ام و چقدر هم از  از تو رها شده يگرد كنم يواقعاً تمام حسم به تو دوستانه است. احساس م
 يقراردادهـا  يـه عل يـان طغ -از تعاريف قـراردادي عشـق   رهاشدن( »موضوع خوشحالم ينا

  .عشق) جديد خوانش–عشق يدجد معناي روشدن و انديشه دربارهروبه –شده ينهنهاد

  )تعامل/ عمل واكنش بازدارنده مقوله(خانواده  مفهوم در تعريف زن هضم 3.2.4.4
كـه   يدر جواب سؤاالت خبرنگار با لكنت و محتاطانه درحـال  يلماول ف يزوددر اپ ماريانه

هستم. دو  يوهان همسرمن « :كند يم يانب يد،خود بگو هاي يمثل همسرش از خوب تواند ينم
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 ييزناشـو  ياز زنـدگ  و اسـت  يمرد خوب يوهانام.  ده سال است ازدواج كرده و دختر دارم
-زن بـه منزلـه مـادر و همسـر     از يسـنت  تلقـي  –زن تقلمسـ  يفتعر فقدان( »هستم يراض

در . زمـاني كـه يوهـان    )انگاري هويت اجتماعي و شغلي زنان از سوي جامعه سـنتي  ناديده
 ،شـده اسـت   شعاشق شـاگرد  كند يبه ماريانه اعالم م ،سوم بعد از بازگشت از سفر يزوداپ

كه چرا اصـالً مشـكوك نشـده     كنم ياز خودم تعجب م« :گويد يم يرتماريانه در بهت و ح
 -انديشي ساده-هكوركوران ينيب (خوش »كور احمق بودم يكبود. من  يعاد يزهمه چ و بودم
بـا تعجـب بـه     يوهـان  ،چهارم يزوددر اپاما  .خانواده) مستقل ازخود  يالتگرفتن تما يدهناد

هاسـت بـا زن    كه يوهان مدت تكليفش مشخص شود و درحاليزودتر  خواهد يماريانه كه م
آشـنا   يبـا كسـ   يـا آ« :گويـد  يمـ  يردطالق بگديگري وارد رابطه شده و خانه را ترك كرده، 

بـراي هويـت   حـق زن   يرفتنپـذ ن( »ييبه من بگـو  يدتجد ييدوست دارم از آشنا ي؟شد
 يوهان يزوداپ يندر ا ينهمچننشدن حق رهايي براي زنان).  نپذيرفتن و قائل -مستقل از مرد

 :گويـد  يمخواهد برگردد و  گويد مي به ماريانه مياش  شدن خواسته از قبول رخاط ينانبا اطم
  .)زنبراي  مستقل حق انتخاب يرفتنپذن( »دوباره تو را دوست دارم كنم يمن احساس م«

  يامديپ تمقوال 3.4.4
خـاص صـورت    يطيكه افراد در شرا ياعمال و تعامالت يجهكه در نت دهند ينشان م پيامدها

 يمثبـت و منفـ   يامـدهاي حاضـر بـه پ   يـق در تحق يامديمقوالت پ آيد. يم يشاند چه پ داده
زنـان   يهـا  با موج دوم جنبش نزما در سوئد و هم يستمقرن ب 70تحوالت خانواده در دهه 

  .غرب اختصاص دارند

  مثبت) يامدي(مقوله پ مستقل يابي يتهو براي تالش 1.3.4.4
در بازگشت به سوئد بـا   يوهان گذاري شده، ها نام اعماق اشككه  يلمچهارم ف يزوداپ در

 يها حتـ  . بچهگيري يتو با من تماس نم«: به او كند ي. ماريانه اعتراض مكند يم يدارماريانه د
 يد. شـا يمرا مشخص كن مان يبهتر است كه زودتر موضوع طالق رسم آورند؛ ياسم تو را نم

 يداشـته باشـم (تـالش بـرا     يگـري د يخـودم زنـدگ   يمن هم بخواهم ازدواج كنم و بـرا 
ـ    بازنگري –ها تالش براي رهايي از ترس-يفرهنگ يدجد يابي يتهو  يندربـاره تعـامالت ب
عاشـق   ياربس يبا زنرا تفاوتش و من خودآزارم  . شايد)خوداظهاري زنان-ي در خانوادهفرد
از درد  يو من با كوه يرو ي. تو دوباره ميشو يكبه جسم من نزد يد. تو نبادانم ينم يگرد
و  ياز درمانـدگ  ييرهـا  ي(تـالش زنـان بـرا    »را دارم يچـاره احمق ب يك. احساس مانم يم
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 يشرا بـرا  يشهـا  نوشـته  خواهـد  يو از او مـ  او را آرام كند كند يم يسع . يوهان)يوابستگ
به  يدباديگر نشو. تو  يكنزد منبه « :گويد يحركت او م يناما ماريانه در پاسخ به ا ،بخواند
ـ   تمـرين –يننو يابي يتهو ي(تالش زنان برا !»يشو يكنزد يگرروحم د . خـود) ر تسـلط ب
 »يسمبنو كنم يام و به من گفته است كه هرچه فكر م روانشناس رفته يشپ« :گويد يم ماريانه

. دوركردن ترس از رهاشـدن)  براي تالش–يدمستقل جد يتهو يبازساز ي(تالش زنان برا
دو كه هركـدام   ينا بينم يبعد از ده سال م يكتار يا شب در خانه يمهن ششم با نام يزوداپ در

ماريانـه  اند.  يكديگر را مالقات كرده يشانآشنائ ردسالگ يستمينب، در اند كرده يگريازدواج د
اعترافي بر آنچه از تمام جريانات و نوع تعامل و احساس ميـان خـود و يوهـان در      به مثابه

ي، بايـد  نكن شرمي يب اين حرف من را حمل براگر « :گويد يمها داشته است،  همه اين سال
در  يـت واقع يـان (رفـع هـراس از ب   »بـود  يقـرارداد  اي هرابطه من و تو فقط رابط بگويم كه

ورزي زنان در بازانديشـي در تعـامالت    جرئت -بازانديشي در معناي روابط عاطفي-روابط
  ).يتيهو يابي استقالل -خوديابي و خوداظهاري زن–خانوادگي

  مثبت) يامدي(مقوله پ ييرها براي تالش 2.3.4.4
ام  : از همـان اول خـانواده  گويـد  ياول و در زمان مصاحبه با خبرنگار م يزوددر اپ ماريانه

 يگرفتند من حقوق بخوانم و من هم متخصص حقوق خـانواده شـدم. پـدرم قاضـ     يمتصم
جايگـاه زنـان    –زن بـودن رو نقش دنبالهبازنمايي گرفت من وكالت بخوانم ( يماست و تصم

خوداظهـاري و تالشـي بـراي     -در خـانواده  مردسـاالر  سـنتي  فرهنـگ  براساس تصميمات
در اضطراب و خشم درباره  شود يم يدارماريانه صبح كه از خواب ب ،دوم يزوداپ . در)رهايي

ـ  يقتكار در حق ينهر هفته با پدر و مادرش صرف كنند. ا يداست كه با يشام اجبار  يجزئ
دچار اضطراب شده است. بـه   ،است ميل يعمل ب يناو شده و چون به استمرار ا ياز زندگ

هفتـه مثـل هـر     يـن ا كنـد  يو اعالم مـ  زند يمادرش زنگ م هب يوهانو با مشورت  يشنهادپ
 سپري كنند.ها  در منزل و با بچه خواهد زمان را نخواهد رفت، بلكه مي آنهابه منزل  يكشنبه

يلي و عادت و اجبار قراردادي از سوي ماريانه كه همواره در نقش مطيع زدن اصول فام هم به
كـه   آيـد  يمـ  يـب عج مادرشبه نظر  ييتا جا كرده است، بوده و خواست خود را ابراز نمي

جامعه به داخـل نهـاد    هشد يجادا يد(نفوذ افكار جدكند  يم يگيريپ يوهانرا از  مسئله يتلفن
 –يفرهنگـ  يـد جد يابي يتهو براي تالش – يفرد يندرباره تعامالت ب نوانديشي –خانواده
 -شـده  انگاشـته  هـاي عـادي   تـالش بـراي تغييـر ارزش    -غالـب فرهنگـي   هاي يشهكل تغيير

از  يكـي عاشـق   كنـد  يكه بـه ماريانـه اعـالم مـ     يزمان ،سوم يزوددر اپ . يوهان)خوداظهاري
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 »رهـا شـوم   خـواهم  ي. مـن مـ  روم يم يسبه پار فردا عصر با او« :گويد يم ،شاگردانش شده
 :گويد يم يوهان) هااجبار ها و تالش براي رهايي از كليشه -راردادهااز ق ييرها ي(تالش برا

(تالش  »كنم ياست كه به ترك تو فكر م ياديم. مدت زيجدا شو يخوب بهتر است به يليخ«
در تعـامالت   بازانديشـي -دربـاره عشـق   بازانديشـي  –ياجبـار  راردادهـاي از ق ييرها يبرا

. فقط برم يبا خودم نم يزچ يچه«. يوهان ادامه مي دهد: درون خانواده)همسران و ارتباطات 
ما  يانم كنم يخسته شدم. اصالً تصور نم يتو رها شوم. از سردرگماز و  ينجااز ا خواهم يم

 –ت خـانواده تعامال بازانديشي و تفكر درباره -درباره عشق يشياندباز( »باشد يواقع يحس
تـالش بـراي فهـم جديـد از معنـاي روابـط        -ياجبـار  ياز قراردادهـا  ييرها براي تالش

مشـغول مـذاكره    يوهـان طالق در دفتر كـار   يپنجم كه زن و مرد برا يزوداپ . در)قراردادي
اجنـاس و امـوال مشـتركمان را     يسـت من ل« :گويد يم پروا يماريانه بدون ترس و ب ،هستند

 »يفـي تكل . خسـته شـدم از بـال   يمامضـا كنـ   اطـالق ر  يكاغـذها بايـد  فـردا  ؛ ام كـرده  يمتنظ
 يوهـان  زن). اسـتقالل  –ييرهـا  يتـالش بـرا   -بازيابي هويـت مسـتقل   -خوداظهاري زن(
. من يستما ن ينب يقيجز فقر و خشم حق يديمتازه فهم ي،ها زندگ ما بعد از مدت« :گويد يم

 ، زمـان سـن  يـن كـه همـه معتقدنـد ا    يالدرح ؛و خشك هستم يو كامالً جدام  ه شدهسال45
بازانديشي در  -ياجبار يقراردادها يبازخوان يبرا ين(تالش انسان نو »افراد است ييشكوفا

 يـت ها تو با حرف يشههم يدچرا با ؛از تو بدم آمده من«گويد: . ماريانه مي)رضايت از زندگي
 –مسـتقل  يـابي  يـت هو ي(تالش زنان برا »ي؟امور را معلوم كن يفو تكل يكن گيري يمتصم

  .)بازخواني معناي روابط عاطفي و عشق -درباره تعامالت درون خانواده نوانديشي

ـ  ييـر تغ( ها انسان گمگشتگي 3.3.4.4 (مقولـه  ي) وفـادار  يـف تعر ا، تغييـر هنجاره
  )يمنف يامديپ

نظـر   جم بعد از اينكه از ترك ماريانه و رابطه جديـدش پشـيمان بـه    پن يزوددر اپ يوهان
بهتـر   ييام. تنها من از پائوال خسته شده«گويد:  يدرخواست طالق م يامضا يجا به رسد، مي

 ،از تصـورم بـود   تـر  يقمن به تو عم يبه خانه برگردم. وابستگ خواهم ياز بودن با اوست. م
ماريانه به  ،ششم يزوداپ در ).ي(گمگشتگ» و در حال سقوط هستم يبيمقصر منم و در سراش

 يازخودگذشـتگ  يـن اكـه   ام يـده فهم يديجد يزهاياالن چ« :پردازد يماش  گذشته يبازنگر
 يابي يتهو يتالش برا -يشدن نفوذ سنت رنگ كم( »مطلق بوده است يزبون ينا ؛نبوده است

كه ماريانه بـا   يزمان ،ششم يزوداپ . درو هراس) سرگشتگي–درباره خود نوانديشي –مستقل
من مجبور بودم بـا تـو و   « :كند يم يفگونه تعر ينا شود، يم يدارآور ب وحشت يخواب يدند
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اما دست نداشـتم كـه دسـت     ،شده) ينهنهاد يها ( ترس »رد شوم يدخترها از جاده خطرناك
 يمـا در سـردرگم   يـا . آرسـيد  ي. دستم به شما نمـ رفتم ي. داشتم در شن فرو ميرمشما را بگ
نداشـتن   ينان، اطمشتگياز سرگ ترسييرات، تغ ياز سودبخش نداشتن ينان(اطميم؟ مطلق هست
» يمرا از دست داده باشـ  يمهم يزممكن است چكنيم؟  يسقوط م يمدر نهان دار به خود) آيا

   .)ينانسان نو يگشتگسر(
  
  اي مقوالت و مفاهيم يسهمقا يجنتا و يبند جمع 5.4

  جدول مفاهيم و مقوالت
  تكرار  مفاهيم  ها مقوله  بندي دسته  رديف

1  

هاي  مقوله
   شرايط
-(علّي
گر  مداخله
  اي) زمينه

هنجارهاي مسلط 
اجتماعي (مقوله -فرهنگي

  شرايط علّي)

و  يجرايها يشهكل، زنان و مردان يارزشمنديارهايتفاوت مع
  تعامالت خانواده در يمسلط اجتماعي هنجارها

درباره  يشينواند -يحوزه خصوص در يشيموج بازاندنفوذ 
 مقصر -عشقي معنا در يشيبازاند -يتعامالت خانوادگ

و  يروابط خانوادگ از يتعدم رضا وانمودكردن زنان در
 خشم -يجرا يها يشهها و كل تسلط ارزش -ييزناشو
 -يتهو يابيباز يغالب در برابر تالش زنان برا يهنجارها

ط بادامه روا يدند ضروري –هم زوج از يقشناخت عمنداشتن 
ود خ يقتطب يزن برا تالش –يبه صورت قرارداد يخانوادگ

 -تصور نداشتن حق اعتراض -جامعه يها يشهبا هنجارها و كل
گرفتن  يدهناد -زن يبرا ييحق انتخاب و رها يرفتنپذن

 به مثابهفرهنگ غالب زن خوب  تسلط -خواست و حق زن
  اجتماعي-مسلط فرهنگي يهايشهكل-يعمطهمسر

10  

آغاز موج نوانديشي 
  فرهنگي

  اي) (مقوله شرايط زمينه

فرهنگ ارزيابي –در تعامالت يبازنگريبرايورزئتجر
-زن مستقل ييبه بازنما يا رسانه يتحساسآغاز-مسلط
 -نوع رابطه و تعامل يو بازنگر يدر بازخوان ورزي جرئت
بر استمرار  اصرار -فرهنگ مسلط مردساالرانه يهعل خشم
شده  تفكر نهادينه –غالب يفرهنگ يها يشهها و كل نقش

 -در تعامالت يشيبازاند موج-زنان يبرا يعهمسر مط
 –ييجدا يلدل  عشق به مثابه فقدان -عشق يمعنا يبازخوان

 -خانواده و همسران يدر تعامالت عاطف يشيبازاند
 يهعل طغيان -مسلط يفرهنگ يها در ارزش بازانديشي
در  يشيو بازاند يبازخوان -يغالب فرهنگ يهنجارها

 در يشيندو بازا تفكر-يشده خانوادگ ينهنهاد يها نقش
 در يبازنگر –يفرهنگ يدجد يابي يتهو يبرا تالش –دخو

 يطدر شرا يبازنگر -يتهو يابيباز يبرا تالش -تعامالت
 -ابراز خشم براي ترس فقدان –و تعامالت خود يزندگ

شدن با روروبه–يعزن درهرحالت مط يشهخروج از كل
 يهزنان عل طغيان -يناكام شدن و از ترك يناش يها هراس
 يها يشهدر تعامالت و كل بازنگري -خانواده شدن در هضم
 يهعلنزنا يانطغ -زنان يخوداظهار-خانوادهيتباطرا

19  
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 -يطيدعوت به سكوت و اطاعت تحت هر شرايهايشهكل
بدون  ييرابطه زناشو و سخن از يابيارز -زنان ياظهارخود

  شدن هراس از قضاوت

  هاي مقوله  2
  عمل/ تعامل

براي معنايابي نوين 
  مفاهيم قراردادي خانواده

(مقوله عمل/تعامل 
  واكنشي)

عشق از معناي چرخش –خانوادهمفهوم عشق دريفبازتعر
زنان  تالش –يعاطف يبه سمت ارضا يزآم مسالمت يزندگ
 يفرهنگ هاي يشهدر كل بازانديشي -يدجد يابي يتهو يبرا
 اززنان  دورشدن –زن مدرن ينانهب واقع نگاه-كننده زن يفتعر
-ياز تعامالت خانوادگ يتيرضاناشدن با روروبه-انديشي ساده

 -اجبار بر اطاعت و سكوت يها يشهشدن كل رنگ كم
-زناني خوداظهار-يقرارداد يسنتيكرد شدن رو رنگ كم

  تعامالت درون خانوادهدر  يشيبازانديبراورزيجرئت

9  

  بازخواني مفهوم عشق
(مقوله عمل تعامل 

  واكنشي)

 ورزيجرئت-شدن و تنهاماندن زنان از تركينههراس نهاد
 هراس-زنان يخوداظهار-عشق يمعنا يبازخوان زنان در
 -مستقل زنان يتفقدان هو -ييشدن و تنها ترك زنان از

 يمعنا دادن عشق در ترس ازدست -هضم زنان در خانواده
هراس زنان  -يناكام زنان از هراس -يفرهنگ يجو را يشهكل
مستقل  يتفقدان هو -ياجتماع ي وگفرهن يها بچسبر از

هراس از  -ياجبار يقراردادها يهعل طغيان از هراس –زنان
نشدن  انگاشته جدي -تعامالت عشق در يمعنا در يبازنگر
 فرهنگ –مستقل يابي يتهو براي تالش –زن يدگاهنظر و د
 ياجتماع يتمشروع عدم-نظر زنان يانگار ناديده غالب

به دليل تصور ضعيف  زن نفس عزت فقدان –زنان يتهو
هراس  -زنقدرت  يفاز تضع يناش سرخوردگي -غالب

 يتهو فقدان –تغيير از هراس –شدن و ترك ييزنان از تنها
درباره  يشينواند -خانواده مفهوم در زن هضم –مستقل زنان
در تعامالت  يتيجنس هاي يشهكل تغيير –يفرد ينتعامالت ب

در  يشيبازاند -عشق يننو يابيمعنا يبرا تالش -ينزوج
 -يشينپ يعشق سنت بردن تصور سؤالزير-عشق يمعنا
 گمگشتگي-خانواده يجتعامالت را عشق در يمعنا يبازخوان

 يبازخوان -از عشق يگرخوانش د براي تالش –مفهوم عشق
 يمعنا يكتفك -ياحساس موجود در تعامالت همسران سنت

ن انسا سرگشتگي -در خانواده يقرارداد يها يرويعشق از پ
 -عشق يمعنا تغيير –انسان مدرن يها يآگاه تزلزل –يننو

 يشهورزي اند جرئت -عشق يمعنا در يشيو بازاند يبازخوان
 يقرارداد يفشدن از تعاررها -يقرارداد يها يشهكل يبه ورا
 و تفكر روييروبه –شده ينهنهاد يقراردادها يهعل يانطغ -عشق

  عشق جديد خوانش –عشقيدجديدرباره معنا

51  

هضم تعريف زن در 
مفهوم خانواده (بازدارنده 

  واكنشي)

از زن به منزله مادر و  يسنت تلقي –مستقل زن يففقدان تعر
از زنان  يغلشو  ياجتماع يتهو يانگار يدهناد -همسر
 -يشياند ساده -كوركورانه بيني خوش -يجامعه سنت سوي
 يرفتنپذن -خود مستقل از خانواده يالتگرفتن تما يدهناد

شدن  وقائل يرفتنپذن -مستقل ازمرد يتهو يحق زن برا
  حق انتخاب مستقل زن يرفتنپذن -زنان يبرا ييحق رها

6  

3  
هاي  مقوله

پيامدهاي 
مثبت و 

زنان براي رهايي  تالش
 مستقل يابي يتهو و

  (پيامدي مثبت)

نوانديشي درباره  -يابي جديد فرهنگيتالش براي هويت
تالش زنان براي رهايي از درماندگي و  -فردي تعامالت بين
تمرين افزايش تسلط بر خود تالش براي  -وابستگي

 -خوديابي و استقالل هويت -دوركردن ترس از رهايي
15  
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زنان براساس  جايگاه –روبودن زننقش دنبالهييبازنما منفي
 يخوداظهار -خانواده در مردساالر يفرهنگ سنت يماتتصم

شده جامعه به يجادا يدفكار جدا نفوذ-ييرها يبرا يو تالش
 –يفرد يندرباره تعامالت ب نوانديشي –داخل نهاد خانواده

 هاي يشهكل ييرتغ –يفرهنگ يدجد يابي يتهو براي تالش
 يها ارزش ييرتغ يتالش برا -يغالب فرهنگ

از  ييرها يبرا تالش-يخوداظهار -شده انگاشته يعاد
 يبرا تالش-ها يشهاز كل ييرها يتالش برا -قراردادها

 -درباره عشق يشيبازاند –ياجبار يهادداراز قرا ييرها
 -گيتعامالت همسران و ارتباطات خانواد در يشيبازاند

تفكر درباره تعامالت  و يشيبازاند -درباره عشق بازانديشي
تالش -ياجبار ياز قراردادها ييرها براي تالش –خانواده

 داظهاريخو -يروابط قرارداد ياز معنا يدفهم جد يبرا
 استقالل –ييرها يتالش برا -مستقل يتهو يابيباز -زن
 -ياجبار يقراردادها يبازخوان يبرا ينانسان نو تالش -زن

 يزن برا تالش -ياز زندگ يترضا در يشيبازاند
 -تعامالت خانوادهدر  نوانديشي –مستقل يابي يتهو

  عشق يمعنا بازخواني

 ها انسان يگمگشتگ
  )يمنفيامدي (مقوله پ

 يابي يتهو يتالش برا -يشدن نفوذ سنترنگكم-يگمگشتگ
  و هراس سرگشتگي–درباره خود نوانديشي –مستقل

ييرات، تغ ياز سودبخش نداشتن يناناطم -شده ينهنهاد يها ترس
 سرگشتگي -به خودنداشتن  يناناطم ي،از سرگشتگ ترس

  ينانسان نو

7  

  
 يهـا  و داده يمكـارگردان مفـاه  رسد  به نظر مي ها، يبند ها و مقوله داده يلتوجه به تحل با

بـه   يمتفـاوت  يههستند و از زاو ياطالعات مرتبط يحاو يككه هر يزودمرتبط را در شش اپ
كـرده   يمتقسـ  پردازنـد،  يمـ  ه سوئدجامع آن زمان زنان يها نگرش تغيير و يرابطه خانوادگ

چـارچوب خـانواده، روابـط    هـا در   انسـان  يها خواستهتغيير نگرش و  يشنما نوعياست. 
 بـه آن مشـغول   قـراردادي آنچه همسران  عاطفي و تغييرات معناي عشق در خانواده، وراي

نظم  انساني را كه ازدر زمان خود  يلمف ين. اكردمشاهده  توان مي در اپيزودهاي فيلمند هست
ايـت  در نه. به تصوير كشيده است ،خسته شدهناگهاني و ناخواسته  يسنت يزندگ يكنواخت
گـذارد و   اي ديگر هم مسئله را بـاز مـي   توان ديد كارگردان از زاويه هاي پاياني مي در تحليل

ها و مقوالت نهـايي برجسـته    دهد. اين مسئله در پايان و تحليل داده قضاوت را به بيننده مي
و بازخواني و بازفهمي معناي عشق نمـايش   يابي يتهوشود كه آنچه درباره تالش براي  مي

وب انگاشته مطلاين امكان را ندارد كه  يشههمداده شد و البته بازتاب جامعه آن زمان است، 
پـس از   هـا،  مطابق نقـل  مدرن همراه است.  انسان ي و سرگردانيبا گمگشتگ يو گاه شود
يني يـا شـايد   از بـدب  ياست و موج يافته يشآمار طالق در سوئد افزا يلم،ف ينشدن ا پخش

امـا در   ،بـه راه افتـاده اسـت    هـا  در زوج بازانديشي در روابط و معنايابي ديگر براي عشـق 
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شكستن تابوها و در مسير  يشينواندبه صورت بارز ردپاي بازاندريشي و  توانيم يم يقتحق
 كـه  مشاهده كـرد  ش راا يي كه گويا هميشگي هستند و عشق در معناي قراراداديقراردادها
  .خواهد بود اييره اين فرايند براي انسان مدرن حاصل
  
  مدل مفهومي 6.4

شوند،  ها و مفاهيم، در مقوالتي كه در جدول فوق ديده مي بندي تحليل داده باتوجه به دسته
مسـلط   يهنجارهـا سـاز موضـوع مـورد مطالعـه شـامل       هاي شرايطي، علت و زمينـه  مقوله
ي هسـتند. مقـوالت عمل/تعـاملي كـه در     فرهنگ يشيموج نواند ي و آغازاجتماع -يفرهنگ

 يقـرارداد  يممفـاه  يبـرا  يننـو  يـابي معناانواع واكنشي و واكنشي بازدارنده هستند شـامل  
تـالش زنـان   هستند. زن در مفهوم خانواده  يفهضم تعرو  مفهوم عشق يبازخوان، خانواده

هنجارهـا،   ييرتغثر در ا ها انسان يگمگشتگو سرگشتگي و مستقل  يابي يتو هو ييرها يبرا
  ي و عشق، مقوالت پيامدي اين تحوالت و تغييرات نگرشي هستند.وفادار يفتعر ييرتغ
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يامـدي،  و پ يعمل/ تعامل يطي،شرا ينهدر سه زم يماز مفاه يهفت مقوله اصل يق،تحق يندر ا
با تكيه بر روش تحقيق نظريه مبنايي و براساس استنتاجات استقرايي ايـن روش اسـتخراج   

تحقيـق نظريـه مبنـايي      الزم به توضيح است كه در نوشتار حاضر، مالك عمل روششدند.
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 هخانواد

هضم تعريف 
زن در مفهوم 
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 مستقل
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بوده كه بخودي خود تئوري محسوب نمي شود، بلكه محقـق را در مسـير نظريـه پـروري     
 يط، مقولـه شـرا  »ازدواج يـك از  ييهـا  صحنه« يلممورد مطالعه؛ فبا توجه به  ياري مي كند.

 يلزنان بود، دل يها جنبش ييكه زمان شكوفا 70و  60 يها حاكم در غرب در دهه يفرهنگ
و  يقـرارداد  يممفـاه  يبـرا  يننـو  يابيو تحوالت خانواده بود. با معنا ييراتو آغاز تغ يجادا

در  شـده  يـت تثب ياز قراردادهـا  ييرها ينان برازمان و تالش ز موجود در خانواده آن  يسنت
در  يمفهوم عشق، مقولـه برجسـته و مركـز    يمقوله بازخوان ي،خانواده و تعامالت خانوادگ

 يـز ن ييهـا  زمان، بازدارنده خانواده شناخته شد. هم والتزنان و تح يتحوالت نگرش يراستا
ترس از  ي،سنت يتلط و تربدر فرهنگ مس دار يشهر يها همچون ترس ييراتتغ يندر برابر ا

دهـه   يعنيتا آن زمان؛  يتيزنان به استقالل هو يابيدست شدن يدهو دشوار و ناممكن د ييتنها
ها و مقوالت ساخته شـده   داده يلاز تحل برآمدهها  بازدارنده يندر غرب، وجود داشتند. ا 60
 يرزنـان در آن دوره، چشـمگ   يها تحوالت و شورش ينچند حاصل ا مطالعه است. هر ينا

مسـتقل از   يـابي  يتهو يو تالش برا يفاز نقش فرودست و ضع ييرها يبود و تالش برا
انسان  يسرگشتگ اب ينوع تحوالت، به يادسرعت ز يتمهم آنها بود؛ اما در نها يدستاوردها
ه برجسـته شـد   يـق تحق يمدر مقوالت برآمده از مفاه يزمقوله ن ينكه ا شود يم ينمدرن عج
از  ينسـب  يتخـود و رضـا   يبه خواسته درون كند يتصور م ينكهكه با وجود ا ياست. انسان

 يو فرهنگـ  ياجتمـاع  ياجبارها يهاست و در واقع عل يافتهخود دست  يها و زندگ انتخاب
 كنـيم،  يهـا مشـاهده مـ    داده يـل هـا و تحل  كـه در داده  كرده است، هنوز آنطور شغالب شور

دچـار   يـت و سرعت تحوالت به طور كامل هماهنگ كرده و در نهانتوانسته خود را با نوع 
 يرحاضـر و خـط سـ    يها مقوله يرو تفس يينشده است. با آنچه در تب يتيهو يآشفتگ ينوع

نقش را در  يشترينمفهوم عشق، ب يبازخوان يعني يق،تحق ينا يشد، مقوله مركز يانداستان ب
تحوالت خانواده به موازات مطالبات زنان شـده،   بردن يشكه منجر به پ يسؤاالت يريگ شكل

 ينتـر  شـده  اشباع يمشهود بود. از طرف يزشده ن آن در مقوالت حاصل يداشته است و رد پا
مقولـه   يـن حول محور و در ارتباط بـا ا  يگرشناخته شد. مقوالت د يزحاضر ن يقتحق  مقوله

دهند. از  يحرا توض يكديگر انندتو يمقوالت م يرمقوله، سا ينا يتو با مركز تبيين مي شوند
 يـن انسـان مـدرن دربـاره ا    يـد و ترد يعنوان سرگشتگ به  يتباتوجه به آنچه در نها ي،طرف

 يفيآلبر كامو، بـه توصـ   يدگاهد بر يهبا تك توان يشكل گرفت، م يو تحوالت ييچرخش معنا
بلكـه   ان،يـ را نـه پا  ي. كـامو، پـوچ  يافـت شده دست  استخراج يمقوله مركز يناز ا يانتزاع

 يها نظر كامو با مقوله  يق). در تطب20از آن گذر كرد( يدكه با فهم آن، با دانست يم يسرآغاز
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كه  يسنت يفرهنگ تارگفت گذر از ساخ توان يم يي،رها يمفهوم عشق و تالش برا يبازخوان
 يننـو  يـابي كند، با هـدف معنا  يفبه صورت مستقل تعر تواند يزن را خارج از خانواده نم

 يـر تعب »ييشورش در رهـا «تحت عنوان  يفيبه توص تواند يمفهوم عشق در خانواده، م يبرا
شدن و تأثير آن بر  بر روند جهاني "شده در اين حوزه، غالبا هاي انجام در ساير پژوهش شود.

كه نوشتار حاضر بر نقش عشق به عنوان محور  چارچوب خانواده متمركز شده اند؛ درحالي
ز دارد و تحول نگرش نسبت به خانواده را بر پايه مطالبات زنـان در  كليدي اين بحث تمرك
  شدن بررسي كرده است. فضاي متحول جهاني

 يتمركـز بـر خـوانش هـا     يشزنان در غرب و بعد از آن، افزا يموج دوم جنبش ها با
قراردادها  يدنكش چالش آغاز به ينو عشق، همچن يمانند مناسبات خانوادگ يمياز مفاه يدجد
مسـتقل زنـان    يـابي  يـت خانواده و مناسبات همسران، مسئله هو مسلط در نهاد يها يشهو كل
هم در جوامع مختلف محـل مناقشـه اسـت. تحـوالت      مروزبرجسته شد كه تا به ا يتاحد

 يـن ا يممفـاه  ييتحوالت مناسبات اعضا خـانواده و تحـول معنـا    ،حاضر يقخانواده در تحق
ن و به طور مشخص در جامعه سوئد، در مقولـه  زنا يموج دوم جنبش ها يانحوزه در جر
از  ياريكه به بـاور بسـ   يشورش .شد يدهد يانطغ يو در قالب نوع ييرها يتالش زنان برا

منجر به  يدشا يگر،متعدد د يها مطالعه حاضر و پژوهش يها يافتهدر  ينگران و همچنيلتحل
شده است. با توجه  ينمدرن امروز يها انسان ياز سرگشتگ ينينو يبند صورت يريگ شكل

سـاز   ينـه توانـد زم  يحاضـر مـ   پـژوهش  يقي،تطب -يخيتار يكردبا رو طالعاتيبه ضرورت م
 ييراتهمراه با تغ ينيمب يدرباره جوامع رو به توسعه باشد كه امروزه م يژهو به يشترمطالعات ب

 ييبزارهانهاد خانواده با توجه به نفوذ ادر  يو جهان ينموج تحوالت نو ي،فرهنگ -ياجتماع
در نظـر داشـت كـه آنچـه تجـارب       يداست. با يدهرس يزن نوع جوامع نيها، به ا رسانه مانند

قابل لمس بود، نشـان   ياديحاضر هم تاحد ز يقدهد و در تحق ينشان م يافته جوامع توسعه
 يرناگز يكه منجر به تحوالت يردگ يرا در بر م يعسر ييراتيخانواده ندارد، بلكه تغ ياز فروپاش

در حال گذار،  يشد كه اعضا جامعه و خانواده ها يدهد ومقوله برجسته  يناند. گرچه ا شده
خـود،   يمطابق با فرهنگ بوم يها يزير خاص و برنامه يامكان دارد كه در فقدان راهبردها

پژوهش  يها داده يلكه در تحل طور مبتال شوند. آن يتحوالت، به سرگشتگ يندر مواجهه با ا
 يمحسـوب مـ   يافتـه  كه امروزه توسـعه  يدر جوامع يشد، انسان مدرن غرب حاضر مشاهده

ـ  يو فرهنگـ  يشوند، نتوانست خود را با صورت و سرعت تحوالت اجتماع طـور كامـل    هب
و مناسـبات خـود را در    يتحوالت گرچـه سـبك زنـدگ    ينهماهنگ كند و در مواجهه با ا
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تـوان   يمـ  دچار شـد.  يزن يو فرد ييتهو يآشفتگ يزمان به نوع هم يداد، ول ييرخانواده تغ
اقـدام بـه    يـن چنانچـه ا  ي،و فهم روند تحوالت خانواده غرب يشياندبازاذعان داشت كه در 

 يـن ا يجانگاشته شـود، بتـدر   يضرور ياجتماع -يو مطالعات فرهنگ يقاتمثابه سلسله تحق
 ينكارآمد با هدف گذار خانواده به بهتـر  ييراهبردها يريگ شكل يامكان وجود دارد كه برا

جوامـع روبـه توسـعه و     يمسئله بـرا  ينشود كه ا يبه مدرن بسترساز ينحو از دوران سنت
 -يمطابق با بستر فرهنگـ  يساز يو آگاه يزيبرنامه ر يدارد. تالش برا يتگذار اهم درحال
را تاحـدي طـي    از مسير فهم تحوالت جوامعي كه قبال اين رونـد جوامع مختلف  ياجتماع

مـدرن، دوران گـذار را بـا     يايمنجر خواهد شد تا افراد در مواجهه با تحوالت دنكرده اند، 
 ي هايسرگشتگ يدي،پشت سر گذاشته و كمتر گرفتار حس ناام يتر يقعم ينشو ب يآمادگ
  شوند.   يعقالن يو چالش ها يتيهو -يفرد
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