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  چكيده
هاي اجتماعي زنان  تغييرات اجتماعي ناشي از انقالب صنعتي با ايجاد تغيير در نقش

شـرايط  . ها نيز انجاميـده اسـت   به دگرگوني در ساختار قدرت در خانواده مردانو 
تـر   جوي هرچه بيشو در جست و موجود نظام مردساالري سنتي را مطرود دانسته

شـده اسـت و    هخواسته تا حـدي بـرآورد  اين . استزن و مرد  ميانبرابري قدرت 
نظـام   همچنـين . اسـت  رفتهپيش » شدن دموكراتيزه«سوي  تر به روابط خانواده بيش

استفاده از  اب تااين تحقيق بر آن است . سنتي مردساالري رو به تضعيف نهاده است
  عمـدتاً  ةشـيو شـده بـه    وريآگـرد هاي ميداني  روش تحقيق كيفي و با اتكا به داده

همسـران الزامـاً بـه اسـتثمار      ميـان نشان دهد كه نابرابري ميزان قدرت در  مصاحبه
شوندگان حاكي از اين است كه تبعيـت از   مصاحبهاز  بسيارياظهارات . انجامد نمي

هاي سنتي روابط زن و شوهر در مواقعي كه سوء استفاده از قـدرت وجـود    هنجار
به رضايت از زندگي زناشـويي   آنان برقرار است كه ميان يميزان صميمتبه ندارد و 

 ميان، نابرابري مشروع قدرت  اصوالً در چنين الگوهاي سنتي از خانواده. انجامد مي
  . رود شمار نمي بهآنان مسئله 
بري قـدرت،  سـنتي، مردسـاالري، نـابرا    ةخـانواد خـانواده،   قدرت در :ها كليدواژه

  .كاردكرد هنجارهاي سنتي
  

  مقدمه و طرح مسئله. 1
درخور  يكي از اثرات در ساختار اجتماعي و اقتصادي جوامع پس از انقالب صنعتي با تغيير
هايي كه مـردان   نقش ؛تغيير در نقش جنسيت است ،هاي كالن اجتماعي اين دگرگوني توجه

                                                                                                 

  buik@ihcs.ac.ir فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه علوم اجتماعي، ةپژوهشكددانشيار  *
  11/4/1393: ، تاريخ پذيرش28/12/1391: تاريخ دريافت



 هاي ايراني الگوي سنتي ساختار قدرت در برخي خانواده   112

  

 در مـردان  كـه  ايـن  بـر  مبني كلي قاعدة. كردند دچار تحول شد ميسنتي ايفا  شكلو زنان به 
و شـوهردار و   دار بچـه  دار، خانه حكم درزنان  و باشندو صاحب قدرت  خانه آور نان حكم

  .خورد هم بهفرودست در خانه 
جـا   تر از نقش مردان دچار دگرگوني شد، تا آن مراتب بيش است كه نقش زنان به يگفتن

يكـي از  . كه تغيير نقش جنسيت با تغيير نوع فعاليت و وظايف زن در جامعه متـرادف شـد  
زنان كيفي اما نقش  ،تر ست كه با آمدن تغيير بزرگ، نقش مردان كمااين ين امر ا ةعمدداليل 

  . تر دگرگون شد مراتب بيش به
پوشـش زنـان،    .شد مناقشه دچارعصر جديد روابط زن و مرد در جوامع سنتي با ظهور 

و كاركردن مردان در  ،كسب تحصيالت زنان، كاركردن زنان در كنار مردان در خارج از خانه
  .شد فراوانتنش و تعارضات  باعثخانه در كنار زنانشان پيوسته 

گرفـت و   تر از قبل در معرض ديد قرار هاي زندگي خانوادگي بيش ويژگي ،ترتيب بدين
اي كـه   از تغييرات عمده. شد بسياريهاي  بحراندچار زندگي مشترك بر اثر اين تغييرات 

ظـاهراً  . نواده رخ داد تضـعيف نظـام پدرسـاالري بـود    در جريان اين اوضاع در خا
به قـدرت زن افـزوده    و شد رسد كه از قدرت مرد در خانه كاسته  نظر مي چنين به

ويـژه در جوامـع    بـه بينانـه،   هاي خـوش  ها و تعميم بيني گونه پيش اين بسيارينظر  اما به ،شد
 .نيستبينانه  خيلي واقع) به اصطالح معمول جديد جنوب(جهان سوم 

 اتتـرين موضـوع   با اين وصف، موضوع توزيع قدرت در خـانواده بـه يكـي از مهـم    
ديگـران  در تـأثير  قابليـت  منزلـة   اگر قدرت به. شناسي خانواده تبديل شد مطالعه در جامعه

هاي فرد در نظر گرفته شود، در اين صورت از يـك منظـر قـدرت بـا      براي انجام خواسته
از منظري ديگر ساختار قدرت در خانواده بر . ورده استهاي اجتماع، گره خ تفكيك نقش

نسـبي مـرد از   سـلطة  گرايـان،   ريزي شده است و از نظر تعامـل  پاية قدرت مافوق مرد پايه
دهنـد، شـكل    نشـان مـي  ــ   واكنش گونة كنش و  ـ به ديگر يك باطريق روابطي كه همسران 

همسـران، خواسـتة مـرد يـا زن      مياندر تعامل روزمره در خانه  .)Haavind, 1989( گيرد مي
سـاختاري خـاص   بـه قـدرت در خانـه    هـا   و همان رفتار يابد ميضمني اولويت  اي گونه به
در ديد تضادگرايان، قدرت حتي در خانواده، عمدتاً تابعي از اقتدار و كنترل منابع . بخشد مي

و به  اًكه مكرر ـ موضوع فرودستي زنان به ،ها به موضوع قدرت اين نگاه ةهمدر . مالي است
بـا ايـن وصـف، ايـن     . خاص شـده اسـت   يتوجه ـ شدهبحث  اش  دربارهاشكال گوناگون 

  :كند طور كه برناردز اشاره مي ، هماناستبرداشت فقط بخشي از واقعيت 
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سـاختار قـدرت و آزار در    مختلـف نتايج تحقيقات مبين شواهد جديدي از وجود انـواع  
 نيسـت  معنـي  بـدان  گفته اين. است شده ييدأمشاهدات ت ةوسيل   به ادعا اين. استخانواده 

معني است كه ضرورت دارد  تر بدين بلكه بيش ،اعتبارند ساختاري موجود بي هاي مدل كه
بـه هـر   . ل و تنوع ساختارها در خـانواده معطـوف گـردد   ئها، تنوع مسا به پيچيدگي  توجه
 را از واقعيات بسياري منحرف كند ل آشنا ممكن است مائها و مسا تكيه بر ساختار ،روي

)Bernards, 1997: 76.(  
  

  نياز به شناخت ساختار قدرت در خانواده در ايران. 2
سـاالري مـرتبط    ها در اذهان عوام و خواص با پـدر  در ايران نيز ساختار قدرت در خانواده

ديـدگاه هـم   در ايـن  امـا  كه در اين نگاه واقعيتي تـاريخي نهفتـه اسـت،     با اين. شده است
بـه شـكل    ،حضور سـاختار پدرسـاالري   ةكه نظري هايي وجود دارد؛ از جمله اين محدويت

مـرد  مسـتبدانة  منفـي و نظـام   سلطة  شدت بهغربي است كه در آن  يفعلي آن، اساساً نگاه
  .كند نگرش منفي به روابط خانوادگي سنتي در ايران را تقويت ميو فرض شده است 

قدرت در خـانواده انجـام    ةهايي كه در ايران دربار پژوهشتر  از اين روست كه بيش
ي صـورت گرفتـه   شيوة شود با استفاده از الگوهاي غربي و به  مي انـد و در نمـايش    كمـ

 .انـد  كوشـيده هـاي اخيـر    نامطلوب نظام پدرساالري يا تضعيف نسبي آن در دهـه چهرة 
 ةكننـد  ن اساسـي و تعيـين  كـه قـدرت در نهـاد خـانواده از اركـا      اينتوجه به با  بنابراين،

گـر   دهـد بيـان   چگونگي روابط در اين نهاد است و وقايعي كه در زمينة خانواده رخ مـي 
در جامعة ايران از زمينه هاي اصلي جامعه است، نياز به آگاهي در اين  بسياري از نگرش
  . ضروريات است
چگـونگي توزيـع   ها بيش از همه بـا تغييـر در    كه تغيير در نقش جنسيت با توجه به اين
تغيير در نظام خانواده با مطالعـة سـاختار    بارةدره هرگونه مطالعبنابراين  ،قدرت همراه است

زيرا بسياري از مشاجرات و اختالفات خانوادگي بـر سـر توزيـع    ؛ قدرت گره خورده است
» سـاالري  زنساالري و تقويت نظام برابرگرايانه يـا   تضعيف نظام مرد«قدرت و به اصطالح 

  ).1389 و 1388 ،عنايت ؛1382 ،سعيديان ←( زند مي دور
شود كه رابطة همسـران در خـانواده بـه شـكل سـنتي       در نگرش نوين چنين تصور مي

 همچنـين بـا  . اسـت نارضايتي زنـان  باعث ، نابرابر و استثمارگرايانه و درنتيجه )ساالري مرد(
شود از بسياري جهـات از   يهاي اخير، تصور م هاي ايراني در سال افزايش فروپاشي خانواده

. متأثر استويژه در روابط قدرت در خانواده  به ،تضعيف روابط سنتي و تغيير كيفيت روابط
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تواند در شناسايي و  حاضر از بسياري جهات ميپژوهش رسد كه  نظر مي در اين صورت، به
صـف اگـر   وبـا ايـن   . باشـد مؤثر در ايران  آن هاي ها و آسيب ل مربوط به خانوادهئحل مسا

بودن روابط خانوادگي قـرار دهـيم،    مطلوبرضايت از زندگي و احساس همسران را معيار 
هـا هـم از نظـر     قـدر  آن ،هـا  اثر دگرگـوني نقـش جنسـيت   بر رسد تغييرات اخير  نظر مي به

در راستاي چنين برداشتي است كه انجام . نيستمندي در زندگي زناشويي مطلوب  رضايت
در عصر جديد بـازي قـدرت در روابـط خـانوادگي     . رسد ميظر ن بهتحقيق حاضر ضروري 

بر فداكاري، عشق بـه خـانواده و احتـرام     مبنيهاي انساني  ارزش. است يافتهاهميت خاصي 
كند و رقابت بر سر قـدرت و كنتـرل ابـزار قـدرت را مشـروع       تر مي رنگ به نزديكان را كم

ايـن اسـت كـه تغييـر     شـود   مـي از اين وقـايع   ي كهاستنباط. كند و تقويت مي دهد ميجلوه 
در  رضـايت زنـدگي زناشـويي   بسا  چه. رود شمار نمي بهساختار سنتي قدرت الزاماً موهبت 

موضوع اين تحقيـق  . دهند برقرار است خانوادهايي كه با شيوة سنتي به روابط خود ادامه مي
  .زند اخير دور مي  ةبر محور نكت

  
  هدف تحقيق. 3

كه در بعضي موارد توزيع نـابرابر قـدرت    مسئله است  حاضر نمايش اين هدف كلي تحقيق
هاي غيرسنتي كـه   يا حتي خانواده اند پذيرفتهرا نظام سنتي  پاية هايي كه روابط بر در خانواده

 ميـان رغم نـابرابري قـدرت در    بهجويند،  پذيرند و آگاهانه بدان تمسك مي نظام سنتي را مي
هـا   آن ميـان در آن در دست مرد، عمدتاً رضايت از زنـدگي زناشـويي   بر همسران و تمركز 

هـايي   در خـانواده  ،به عبارتي. از نابرابري قدرت وجود ندارد برقرار است و نارضايتي ناشي 
  .نيست يمهم ةتوزيع قدرت مسئل كنند پيروي ميسنتي در خانواده  ئولوژي ايد كه از

 ،نظـام سـنتي   رت در خانواده يا بـه اصـطالحِ  نكتة اصلي اين نيست كه توزيع نابرابر قد
بلكه نكتة اصلي اين است  ،بر برابري نامطلوب مبتنيساالري مطلوب است و نظام جديد  مرد

 برخـي بـرخالف   ،ها توزيع نابرابر قدرت برقـرار اسـت   كه در آن ،كه ساختار سنتي خانواده
  . انجامد باورهاي رايج، الزاماً به استثمار و نارضايتي نمي

حاضـر   پـژوهش  امـا  قدرت در خانواده تحقيقاتي صورت گرفته است، ةكه دربار با اين
گيرد كه با تحقيقـات   زيرا تحقيق حاضر با روش كيفي صورت مي ؛رسد نظر مي بهضروري 

نظرسـنجي معمـول از زنـان و مـردان      ،اين روش هدف از. تري دارد اكتشافي سنخيت بيش
دادن  نشـان  هـدف بلكـه   ،گيـري نيسـت   تصـميم  درثر ؤمـ توزيـع قـدرت و عوامـل     ةدربار
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از زنـدگي  ) مردسـاالري (سنتي ساختار قدرت  ةشيورغم تبعيت از  بههايي است كه  خانواده
  . كنند زناشويي اظهار رضايت مي

  
  ها و تحليل آن هتجزياطالعات و وري آ گردروش : روش تحقيق. 4

كشـف   در پـي كـه   يمطالعـات بـا  و بر روش تحقيق كيفي اسـت   مبتنياين تحقيق اساساً 
تـرين   هـاي كيفـي بـيش    اين بررسـي در ميـان روش  بنابراين، . الگوهاست سنخيت دارد
 مبنـايي  نظريةو ) 1386كوردي،  اسپردلي و مك(نگار معناشناختي  استفاده را از روش مردم

)grounded theory method) ( ،بـرد خواهـد  ) 1390محمـدي،   ؛1990 استراس و كـوربين .
  :ندقراراين به  استتوجه  درخور اساسي كه از اين دو روش در اين بررسي نكات برخي
هــاي  جــا كــه تحقيــق حاضــر كيفــي اســت و در كــل در چهــارچوب نظريــه  از آن. 1
صـورت  ) interactionism(گرايـي   شناختي اجتماعي ميان دامنة تعامـل  شناسي و روان جامعه

عميـق، مشـاهده و    ةمصـاحب  از طريـق روش گردآوري اطالعات عمـدتاً   بنابراين ؛گيرد مي
   .گيرد صورت ميمشاركتي  ةمشاهدتاحدي 

هاي تحقيق كيفـي    گيري مفهومي است كه در روش از طريق نمونهگيري  روش نمونه. 2
بلكه پژوهش  ،آماري وجود ندارد ةنمونآماري يا  ةجامعدر آن  ؛ بنابراينشود كار گرفته مي به

 ،گيري مفهـومي  نمونه ار طريقآوري اطالعات  و گرداست  شده بررسي ةجامعشامل حاضر 
در عمـل  . دارنـد، خواهـد بـود    اظهـار مـي  ) 175 و 1390(كه استراس و كوربين  اي گونه  به

در تهـران   هـاي ايرانـي   گيري از افراد يا شرايط كه در تحقيق حاضـر همـان خـانواده    نمونه
ها را ندارد  يافته تعميمتحقيق حاضر ادعاي . حد اشباع نظري ادامه خواهد داشت تا اند بزرگ

را و فقط حضور نـوع خاصـي از نظـام خـانواده و چگـونگي آن در سـطح تهـران بـزرگ         
  . گذارد مينمايش  به

شـود و   پرداخته ميها  آنبه تجزيه و تحليل  ،آوري اطالعات پس از هر مرحله از گرد .3
 شده انجام مقوالتدر مفاهيم و سپس در  نخستها  بندي آن دستهفاهيم و تا حد شناسايي م

  . يابد ادامه مي
  

  بررسي متون و مالحظات نظري. 5
  قدرت و نقش آن در خانواده 1.5
سنتي نگـاه بـه    ةخانواداست و بررسي  گستردهقدرت در روابط اجتماعي ثير أتجا كه  از آن



 هاي ايراني الگوي سنتي ساختار قدرت در برخي خانواده   116

  

به موضوع قدرت به  نخست. شود به آن توجهالزم است  ،نوع خاصي از رابطة قدرت است
تعريف، چگونگي قـدرت، ابعـاد و    ،بر حسب ضرورت سپس ،شود عام نگريسته مي شكل

هـاي   هاي اعمال و ساير ويژگي هاي قدرت، شيوه بندي طبقه برخيهاي آن و  انواع و كاركرد
تغيير در ساختار خانواده . دشو ميگاه نقش قدرت در خانواده بررسي  آن. گذرد ميآن از نظر 

. شـود  مـي  بررسيبا عنايت به تغيير در نقش جنسيت در ضمن بررسي دگرگوني اجتماعي 
  . شود به تحقيقات در اين زمينه در ايران پرداخته مي سپس

. اساسـي اسـت   يمفهـوم  ،مفهوم انـرژي در فيزيـك   همچونقدرت در علوم اجتماعي، 
. نامـد  نظر مـي مـد هـاي   رت را توان دستيابي به خواستهقد) Russell, 1936:3 (برتراندراسل 

هـا يـا    همچنين گفته شده است كه قدرت يعني قابليت فرد يا گروهي كـه بتوانـد خواسـته   
رغـم رضـايت يـا     بـه  ،يا نفـوذ روي ديگـران   ،كاري هايش را از طريق كنترل، دست سياست

 منـد  عامل قدرت). Theodorson and Theodorson, 1969: 307(اعمال كند  ،ها نارضايتي آن
اين منـابع اغلـب از   . اش را به ديگران تحميل كند تواند اراده منابعي دسترسي دارد كه مي به 

الزم نيسـت كـه فـرد    . گيرد روابط اجتماعي و موقعيت فرد در گروه يا جامعه سرچشمه مي
سـت ديگـران را از   ممكـن ا  افرادزيرا  ؛باشد تا بتواند اعمال قدرت كندداشته اقتدار رسمي 

استفاده از ناآگاهي مردم  كاري در هنجارهاي اجتماعي و سوء طريق دخل و تصرف و دست
بـه زور  ) هـاي غيرمسـتقيم   قـدرت (در قدرت از نوع دوم  .و امثال آن مجبور به اطاعت كند

هـاي   كاري اخالقيات و اعتقـادات بـه خواسـته    بلكه از طريق دست ،شود محض متكي نمي
توان گفت كه قدرت بـا كسـب نتـايج     رغم تنوع تعاريف قدرت مي به. رسد فردي خود مي

همراه است  يتر اين مفهوم با مشكالت فراوان اما سعي در تعريف دقيق ،نظر سروكار داردمد
)Kuper and Kuper, 1985: 658.(  

نگاه ماكس وبر به قدرت است كـه   ،هاي نظري شناسي از مشهورترين گرايش در جامعه
قـدرت عبـارت اسـت از احتمـال      ،نظر وبر  به. اند ثير آن بودهأت تحتها  ات و نظريهساير نظر

. رغم مقاومت به سرانجام برساند هرا ب اش هبتواند خواستاجتماعي  روابط كه شخصي در اين
  .نيز نهفته است فردياز دستور  اي عده اطاعت منزلةتعريف سلطه به در  ،اين نگاه به قدرت

  
  فردي ميانقدرت  2.5

افراد برداشت مثبت دارند و  مياناز قدرت در  برخي. تصورات افراد از قدرت متفاوت است
ديگر از آن برداشت  برخيدانند و  آن را با اموري چون كاريزما، مهار، و خودكنترلي يكي مي
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 ةافراد دوسـت ندارنـد دربـار   . شمارند منفي دارند و آن را با اموري چون خشونت يكي مي
گونـه   ايـن  كوشـند  ميعمدتاً مردم . كنند كه از آن استفاده مي كنند و بپذيرند قدرت صحبت

، هـوكر و  هـا  آنرغـم   به. اغلب مردم از اعتراف به داشتن قدرت ابا دارند. امور را انكار كنند
كه قـدرت در تعـامالت اجتمـاعي     بر اين باورند) Hocker and Burton, 1985: 56(بارتون 

فردي به ظهور  ميانديگر در روابط  كه قدرت از وابستگي به يك اند مدعيها  آن. حضور دارد
. شـود  ميقدرت به خودي خود نه منفي و نه مثبت است و در هر جهت استفاده . پيوندد مي

  .استقدرت ) كردن باالنس(شدن  هماهنگ ةتعارضات در اساس دربار
ت در خـانواده  حال با اين مقدمات بـه چگـونگي توزيـع قـدر    : قدرت در خانواده

هـا و ابعـاد    نهـاد  ةاز زماني كه انقالب صنعتي در اروپـا رخ داد تقريبـاً همـ    .پردازيم مي
شـود ايـن دگرگـوني اجتمـاعي      گفته ميو شد زندگي اجتماعي جوامع دستخوش تغيير 

از  ،نهادهـاي اجتمـاعي  همـة  تغييراتـي در   ،هاي فرهنگي ناشـي از آن  كالن و دگرگوني
 همچنـين  ترتيب شواهد موجود در ساير نقاط دنيا  بدين. جمله خانواده ايجاد كرده است

هـاي   حاكي از اين است كه زندگي مشترك در معرض بحراندر جوامع پيشرفتة صنعتي 
  .قرار گرفته استبسياري 

دربارة آيندة نظـام  االتي ؤس ،رفتن نظام پدرساالري در عصر حاضرال ؤسبا زير 
در پـي  نگاه كلي حاكي از اين اسـت كـه   ). Castells, 1997(مطرح شده است خانواده 

جاي محـل   و خانواده بهاست همسران افزايش يافته  ميانتضعيف نظام پدرساالري، برابري 
افـزايش  و  اسـت  شـده همسران تبديل  ميانبه محل مذاكره  ،فرماندهي مرد و فرمانبري زن

 اي در دسـت  در خانوادهممكن است قدرت مثالً  د،شو ميبيني  زن و مرد پيش ميانمساوات 
تقسيم شده باشد يا غيرمتمركز يا متمركزِ در حال تزلزل يا به اشكال  اًباشد يا مشتركنفر  يك

گونـه   ايـن  بسـياري نظـر   امـا بـه   ،)Hocker and Wilmot Burton, 1985: 76(ديگـر باشـد   
 ،صـنعتي  ةپيشرفتشايد در جوامع . بينانه خيلي به واقعيت نزديك نيست هاي خوش بيني پيش

وقوع پيوسته است، امـا در    زن و مرد كم و بيش به ميانمساوات  ،كه به غرب مشهور است
 . است يموضوع طور ديگر) جنوب(جوامع در حال توسعه يا به اصطالح جهان سوم 

با تقابل زن و مرد گره خورده اسـت و   است و فردي بين خانوادهجا كه قدرت در  از آن
اين موضوع به داليل گونـاگون و واضـح    ، بنابراينبه چگونگي رابطة همسران بستگي دارد

بحث بـر سـر    ،ويژه در ادبيات فمنيستي بههنوز هم در غرب، . انگيز بوده است پيوسته بحث
روابط خانوادگي است كـه   نگاهي بهن، احققهاي اين م يكي از بحث. ادامه دارد قدرت مرد
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پيوندهاي خانوادگي  ،در اين ديدگاه. ها بر روابط پدرساالر متكي است در آن روابط جنسيت
رغـم   بـه  كـه  شـود  فرودستي، وابستگي، نابرابري و استثمار زنان ديده مي در حكمو ازدواج 
  .بودنش هنوز هم برقرار است تكراريسادگي و 

 اي يا ضـمني رابطـه   اًصريح و طور عام هروابط همسران ب ،نانه و منتقدانهدر اين ديد بدبي
 آن كوشند ميدر واكنش به اين نگرش برخي . نفع مرد فرض شده است  خصمانه و اغلب به

  .به نفع مردان صحبت كنند ،را تصحيح كرده
دو نگرش  ،ظاهر و به  كنند ميابراز  شهايي كه نگرش فمنيستي و مخالفان رغم تفاوت به

در روابط زن و مرد به كه  اند رسند، هر دو در اين امر مشترك نظر مي همتعارض و ناسازگار ب
معني كه منافع دو طـرف در   بدين. بينديشند) zero sum game(صفر  ةنتيجبا  اي بازي حكم

به ضـرر ديگـري تمـام     ،رابطه با هم در تضاد است و هرگونه كسب قدرت يكي از طرفين
در چنين نگاهي است كه سهم زنـان و مـردان، روابـط عاشـقانه، و سـاير عوامـل       . شود مي

  . شود اجتماعي و فرهنگي در زندگي مشترك ناديده گرفته مي
شناسـان   كـه جامعـه   ،از انقالب صـنعتي متأثر  هاي اجتماعيِ  كه دگرگوني خالصه اين

نـد از  ا آن تغييـرات عبـارت  اهـم  . ثير فراوان نهاده استأاند، بر خانواده ت  ها پرداخته بدان
 بـا  همسـرگزيني ، )1370 سـاروخاني، (جاي خانوادة گسـترده   به اي هسته خانوادةظهور 
؛ 421: 1376گيـدنز،  (همسـر  آزادانـة  انتخاب راستاي گزيني در  همسر، روند كلي عشق

» شـدن  يزهدمكرات«سمت تساوي حقوق و  ها به ، و گرايش خانواده)90  -   74 :1370 ساروخاني،
نظر از مطلوب يا نامطلوب بودنشان، با تشتت و   اين تغييرات، صرف). 421: 1376 ،گيدنز(

  .افزايش اختالفات در خانواده همراه بوده است
  

  منابع قدرت در خانواده. 6
گيــري و  تقســيم كــار در خانــه و نــوع تصــميم: گيــري و قــدرت در خــانواده تصــميم

ايـن موضـوع هميشـه توجـه     . داشتن منابع كه با مسئلة قدرت گره خـورده اسـت     اختيار  در
كه ديگـر مطالعـات    ،در امريكا يكي از مطالعات اوليه. استكرده را به خود جلب متفكران 

در ) Robert Blood and Donald Wolfe(رابرت بالد و دونالد ولف  به ،كنند بدان استناد مي
زن ساكن  731اين مطالعه شامل ). :Clayton, 1975  348زبه نقل ا( استمربوط  1960سال 
  .است گرفته صورت ديترويت منطقةدر  روستا درزن ساكن  178و  شهر در
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، نيسـت بودن به صرف مردبودن مهـم   ها بر مبناي اين تحقيق اعالم كردند كه قوي آن
كننده  مهم و تعيين ،نظر از جنسيت صرف ،بودن و مهارت در زندگي بلكه باكفايت و محق

 .شـود  گرايانه اداره مي نظام ازدواج در حال حاضر با هنجارهاي برابر ،عبارت ديگر به. است
» قـدرت منـابع  « نظريـة اي از قدرت تكيه دارند كه به  و ولف در اين تحقيق به نظريه بالد

هرگونـه   ،دشته باشازدواج برابري وجود داآغاز اگر در  بر اساس اين نظريه. مشهور است
افتد كـه او   اتفاق ميهنگامي ) معموالً شوهر(يكي از زوجين به نفع تغيير در توازن قدرت 

) و غيـره  ،تحصيالت، پرستيژ شغلي، موقعيت اجتمـاعي (تري  منابع بيش شهمسر در برابر
  . كند كسب 

 يـك هر اند كه كردههاي خود اظهار  ها بر مبناي يافته بندي خانواده ولف و بالد در مقوله
ميـان  بقيـه  و  رود شمار مي او بهحوزة كه مختص اوست و  دارداز زوجين ميداني از اقتدار 

هـا   آن. در آن اقتـدار ندارنـد   يـك  هـيچ هـايي وجـود دارد كـه     حوزه. هر دو مشترك است
را چهـار شـكل از توزيـع قـدرت      ،ترتيـب  بدين .شوند ناميده ميهاي مياني يا راكد  حوزه

  :اند كردهارائه ذيل شرح  به
تر از  نظر بيشمداقتدار زن در هشت زمينة  ةحوزافتد كه  اتفاق مي هنگامي: زن مسلط .1

  .شوهر است
وجـود  ميانشـان  برابر  ياين نوع قدرت شامل زوجيني است كه تقريباً اقتدار: تلفيقي. 2

از  هـا  آن قدرت مشـترك  ةزمينبه طوري كه  ؛قدرت مشترك دارند ها زمينهبرخي دارد و در 
  . ستا تر بيششان وعة قدرت مستقلمجم

هاي اقتدار زن و شوهر تقريباً برابر اسـت، امـا مجمـوع     حوزه ،در اين حالت: مستقل .3
  .تر است زن و شوهر از ميزان اقتدار مشتركشان بيشمستقل اقتدار 
  .اقتدار زن است ةحوزتر از  در اين نوع حوزه اقتدار شوهر وسيع: شوهر مسلط .4

است و نشان داده شده است كه درآمد،  انتقادات بسياري شدهاز نظرية منابع قدرت 
پيشـنهاد   هـا  برخـي . شغل و تحصيالت فقط بخشي از ابـراز قـدرت در خـانواده اسـت    

اند كه عالوه بر منابع ملموس مثل پول و تحصيالت، منابع غيرملموس قدرت مثـل   كرده
 در قدرت خـانواده دارد  نيز عشقو  بودن داشتني ضريب هوشي، زيبايي فيزيكي، دوست

)1980 Foa and Foa,(. هر ويژگي يا رفتاري كـه ديگـران در خـانواده بـاارزش      ،درحقيقت
  . شمار رود تواند منبعي از قدرت به مي بدانند،

از اسـت  انعكاسـي   ،مبنـاي قـدرت  ) Rothschild, 1967)  - Safiliosكـالن   ياز ديدگاه
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حسب جنسيت در جامعه كه در خانواده  فرهنگي و تقسيم منابع برايدئولوژي مثبت از ديد 
دليل باورهـاي    جوامع اين بدان معني است كه جنس مذكر به ةهمعمالً در . شود متبلور مي

 ،1996براي مثال در . دارددر خانواده تري  مربوط به مردساالري و اقتدار مردانه، قدرت بيش
و صبورتر از  ،ن دريافت كه زنان عاطفي، پرحرفكشور جها 22مركز نظرسنجي گالوپ در 

. رونـد  شـمار مـي   تر از زنـان بـه   تر و شجاع طلب تر، جاه كه مردان خشن در حالي ؛اند انمرد
در روابط قـدرت   فراوانياما باورهايي از اين قبيل تأثير  ،اگرچه اين ديدگاه پاية علمي ندارد

  .گذارد خانواده و سلطة مرد مي
و بسياري  ،چون شغل همسر، تحصيالت، سن، قوميت، تعداد فرزندان عالوه بر عواملي

كه آنان از  قدرت و اين ةرسد كه نوع نگرش همسران دربار نظر مي هاي مهم به ديگر از متغير
در  ،هـا و درنهايـت   گيـري  در چگونگي تصـميم  ،چگونگي توزيع قدرت چه برداشتي دارند
ها اين  تحقيقات در ايران و ساير كشوربرخي  ؛كند كيفيت رابطة همسران نقش مهمي ايفا مي

ها از خانواده يا قـدرت در خـانواده    بندي طبقه تر ، بيشدر همين راستا. كند ييد ميأگفته را ت
سوي همكاري  بهكه مرد يا زن قدرت را در دست دارد يا گرايش گردد  ميمحور حول اين 

   .و اشتراك قدرت است
  

  و اثرات آن بر خانوادهتغيير نقش جنسيت در ايران . 7
ـ عمـدتاً   انجام شده استكه در ايران ي رسد بسياري از تحقيقات نظر مي به و بـا   ينـد گرا يكم

كـه تـا حـدي تقليـدي از     اسـت  شاخص اصلي قدرت  منزلة  بهگيري  گرفتن تصميم  درنظر
ترين  عمدهاين نوشته خارج است، اما به  ةحوصلها از  تعيين كيفيت آن. هاست كارهاي غربي

  . شود مي ها اشاره آن
انقـالب صـنعتي مصـون نمانـد و     ثيرات أتساير جوامع غيراروپايي از  مانندايران  ةجامع

تغييـر در نقـش    ؛هايي تن در داد شده به دگرگوني تماس با اروپاي صنعتي بر اثر خواه نا خواه
ساير جوامع سـنتي،   دمانناست كه در ايران نيز شايان ذكر . جنسيت يكي از آن تغييرات بود

تر بـه دليـل    اين امر بيش. تغيير نقش جنسيت عمدتاً به معني تغيير نقش زنان در جامعه بود
 ،بـا ايـن حـال   . زن و مرد بود ةرابطبودن   انگيز زنان در جامعه و مسئله ةآزادان نداشتن حضور

ها سـال   كه صد  ايران نيز به وقوع پيوست و نقش آنان با نقش سنتي ةجامعحضور زنان در 
  .الگوي رايج بود دگرگون شد
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  ايران در خانوادگي روابط و جنسيت نقش درعمده  تغييرات 1.7
تغيير نقـش جنسـيت در ايـران    . شد جنسيت در فصل قبل بحث نقش تغيير موضوع دربارة

كـار،   و كسب از جمله هاي مختلف هايي در عرصه با دگرگوني) در ساير نقاط دنيا همچنين(
نقـش جنسـيت همـين     در ايران نيـز در راه تغييـر  . سياست همراه بوده استو تحصيالت، 

  . نحوي در كار بوده است عوامل به
بـار آورد   به يهاي بسيار هاي تمدن جديد، دگرگوني سوي آورده گشايش جامعة ايران به

ايـن پديـده   . تها حركت زن از خانه و دستيابي وي به بازار اشـتغال اسـ   ترين آن كه از مهم
  .تأثير قرار داد خانوادة ايراني را از جهاتي بسيار تحت ويژه بهجامعه و 

 ؛ زيراورود مرد به خانه با خروج زن از خانه هماهنگ نبوده استكه واقعيت اين است 
است، در صـورتي كـه ورود مـرد بـه     شده معناي تسخير فضاهاي تازه تلقي  خروج زن به 

. شـود  داري، سخيف تلقي مـي  هاي منفي مترتب بر خانه ي و ارزشعقايد قالببر اساس خانه 
 .رود شمار مـي  تغيير در نقش جنسيت براي زن امري مطلوب و براي مرد امري تحقيرآميز به

معنـاي دوري از   هـا بـه   داري در وجدان آگاه يـا ناآگـاه انسـان    خانه ،هنوز در اين جامعه
زنـان بـا   . شـود  و غيراساسـي تلقـي مـي   قدرت اجتماعي، انجام عملي غيرمولد، غيرجدي 

تحقيرآميز  منزلة فرار از بند اسارت و انجام كارِ  ايدئولوژي افراطي نيز خروج از خانه را به
  .كنند داري تلقي مي خانه

كـه اشـتغال از    ،آيد كه تغيير در نقش اجتماعي زنان مي چنين برگوناگون هاي  از بررسي
روآوردن زنان به اشتغال «زيرا است؛ انگيز  در ايران هنوز مسئله ،هاي اصلي آن است  شاخص

سزا در ابعاد هويـت اجتمـاعي آنـان     هتأثيري ب«برخي به قول » در خارج از كانون خانوادگي
احـراز  . زنان شده اسـت  ةنفس جامع خود، موجب افزايش اعتمادبه ةداشته و اين امر، به نوب

گذارد، تا حدودي معضالت  جا مير از نظر شخصيتي بموقعيت اجتماعي بهتر با تأثيري كه 
تنهـا راه ايـن تحـول هميشـه همـوار       البته نه. ناشي از اشتغال دوگانه را هموار ساخته است

هـا تعارضـاتي پديـد آيـد      ر اثر تضاد ارزشي، در ايفـاي نقـش  بنيست، احتمال هم دارد كه 
   ).خانواده ،جامعه: دسته ،1388 يد 19 ،يالبدست ش(

گيـري   و تصميم ،قدرت در خانواده، نقش زن، اشتغال زنان  قاتي كه در ايران دربارةتحقي
هاي  ضمني يا صريح به موضوع ايدئولوژي نقش شكلبه  يدر خانواده انجام شده است گاه

 :اند درخور توجه ذيلهاي  نمونهباره  در اين. اند سنتي نيز پرداخته
ـ گ تصميم سـاختار توزيـع قـدرت در    ) 1382(و صـبوري خسروشـاهي    مهـدوي  :ريي
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هـاي   و حـوزه  ،را در سـه بعـد ميـزان تقـارن قـدرت، حـوزة قـدرت        هاي تهرانـي  خانواده
درصد در  36ها تقارن زياد يا خيلي زياد،  درصد از خانواده 34. اند گيري اندازه گرفته تصميم

در مقايسه در امور اقتصادي، مردان  .درصد تقارن كم يا خيلي كم دارند 30حالت بينابيني و 
تر  دارند، اما در تعيين مواليد نقش زنان بسيار بيش يتر نقش بيشها  گيري در تصميمزنان  با

در  ؛زن و مـرد تقسـيم شـده اسـت     ميـان گيـري   در روابط اجتماعي قـدرت تصـميم  . است
  . هاي اعمال قدرت غالب است سازي در شيوه تر شيوة مجاب هاي تهراني بيش خانواده

، تصور زن شهمسر در برابرشوهر  يتصور اقتدارگراي :جامعه در حضور و ايدئولوژي
و سـطح تحصـيالت زنـان در     ،بردارانـه، مشـاركت زن در انتخـاب همسـر     از نقش فرمـان 

بـراي مثـال   . دنـ كن ايفـا مـي   يمهمـ  نقش هاي تهراني كيف ساخت دموكراتيك خانواده و كم
دريافـت كـه    »روابـط زن و شـوهر   درتأثير طبقة اجتمـاعي  « در تحقيقِ) 1377(چمن  خون
 در مقايسـه بـا   هـا  آن. دارندساير طبقات روابطي نابرابرتر  در مقايسه باين يپا ةطبقهاي  زوج

  .اند نتر از زنا متوسط، مردان سنتي ةطبقدر . ي دارندتر ايدئولوژي جنسيتي سنتي ساير طبقات
اند، در  را در اختيار گرفته بسياريهاي اجتماعي  كه مكان عالوه بر اين زنان :هويت تغيير

را تجربـه    مشاغل رسمي و مزدبگير نيز حضور دارنـد و در فراينـد مدرنيتـه تغييـر هويـت     
كـار،  (و چـه عمـومي   ) خانه و خـانواده (چه خصوصي  ،ها  با اين همه، اين عرصه. اند كرده
وز هـم سـاية سـنگين    نـ نيسـت و ه  خـالي  از مناسبات قـدرت  ،)هاي عمومي جامعه مكان

  .)1383، اباذريكاظمي و (كند  مردساالري سنتي بر آن سنگيني مي
بـودن در   مؤنـث سـبب  عنوان شده است كه زن در خانواده و محل كـار بـه    همچنين

مراتـبِ   بـر سلسـله  ايـن تبعـيض   . برداري نگاه داشته شده است فرمانموضع وابستگي و 
زعـم ايـن    بـه . گـذارد  آميز باقي مـي  واسطة روابط تبعيض  بهبخش خود را   خانواده اثر زيان

و كنتـرل و   انـد  گيرنـده  هاي سنتي ايراني مردان در همة امور تصـميم  در خانواده ،محققان
ها در ارتبـاط بـا مـردان فقـط نقـش تـابع دارنـد         زنهاست و  عهدة آن ادارة امور منزل به

  ).1383پور و ديگران،  ذوالفقار(
تحقيقات  برخيدر  رود، بنابراين شمار مي بهمقاومت نوعي قدرت  جا كه از آن :مقاومت

درواقع، زنان در مواجهه با ساختار سنتيِ قدرت درون خـانواده  . به اين امر اشاره شده است
كننـد كـه وسـايل آن     از مقاومـت مسـتقيم اسـتفاده مـي     نخسـت  ،ودبراي پيشبرد مقاصد خ

كـردن، غـرزدن، قهركـردن، دعـوا      گريـه ( روند شمار مي بهتر زنانه  هايي است كه بيش روش
  .برند از مقاومت در حوزة روابط زناشويي سود مي ،و در مرحلة دوم) انداختن راه
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شدن در  ديدهتفاهم و در پي تر  دهد كه زنان بيش نتايج تحقيقي نشان مي :از ازدواج توقع
تـري   سـازيِ بـيش   و قدرت مجابدهند تر اهميت  اگر مردان به همسرانشان بيش. اند خانواده

قوت اين   باعالوه، نتيجة اين تحقيق  به. يابد انواع مقاومت در خانواده كاهش مي ،داشته باشند
هـاي جلـوگيري از تضـاد و بـروز مشـكل در روابـط        كه يكـي از راه كند  مطلب را تأييد مي

زناشويي، افزايش قدرت زنان در خانواده است و اين افزايش قدرت با تغيير تصور مردان از 
  ).1389 عنايت و دسترنج،( نقش زنان در خانواده انجام خواهد شد

دو  ،گرفته اسـت مبادله صورت نظرية ارچوب هكه در چ ،در تحقيقي ديگر :گيري تصميم
ند از الگـوي  ا اين دو شاخص عبارت. شاخص براي سنجش قدرت در نظر گرفته شده است

كـه در قالـب طيـف ليكـرت     ) گويه 10با (و شيوة اعمال قدرت ) گويه 12با (گيري  تصميم
گيري و شيوة اعمـال قـدرت، شـاخص     و با تجمع دو بعد الگوي تصميماست سنجيده شده 

  ).107 :همان(شده است بررسي ) گويه 22با (كل ساختار قدرت 
هرچـه  . اند دار نشان داده اي منفي و معني رابطهبا هم مقاومت و قدرت زناشويي در خانواده 

همچنين . دهند از خود نشان مي يتر مقاومت كم ،باشندداشته  يتر زنان در خانواده قدرت بيش
، در تر زندگي كننـد  كرده شوهري تحصيلاگر زنان در سن باالتر ازدواج كنند، شاغل باشند و با 

  ).85: 1388عنايت، سروش، (دهند  نشان مي يتر و مقاومت كم دارند يتر قدرت بيش خانواده
گرايي  اي با هدف بررسي برابري زاده و جواهري در مطالعه سراج :برابرگرايانه هاي نگرش

گرايـي   نگرشـي بـر برابـري   اي و  جنسيتي در ميان دانشجويان، به بررسي اثر متغيرهاي زمينـه 
هـا و رفتـار    هاي طرح پيمايشـي نگـرش   ه دادثانوية اين مطالعه با تحليل . اند جنسيتي پرداخته

نمونة اين طرح شامل . هاي دولتي زير نظر وزارت علوم انجام شده است دانشجويان دانشگاه
ايـي  گر برابـري سـنجة  . اسـت دانشـگاه سراسـر كشـور     21دانشجوي دختر و پسر از  1522

هـا   يافتـه . هاي اجتماعي ساخته شده است هاي خانگي و نقش عد نقشجنسيتي براساس دو ب
گـرا در   هاي جديـد برابـر   به نگرشدرخور توجهي حاكي از آن است كه دانشجويان در حد 

هـا هنـوز واجـد     بـا وجـود ايـن، در برخـي از زمينـه     . هاي جنسي گرايش دارند تقسيم نقش
  .)3: 1385زاده و جواهري،  اجسر( اند هاي سنتي ديدگاه

بـا عنـوان   تحقيقـي   1383سـال  در علي امامي نصـير محلـه    :جنسيتي قالبي اعتقادات
. اسـت  انجـام داده » هاي خانواده گيري ميزان قدرت زنان در تصميم دربررسي عوامل مؤثر «

ميــزان قــدرت زنــان در  دراصــلي ايــن پــژوهش ايــن اســت كــه چــه عــواملي   پرســش
ميـان درآمـد، ميـزان     هرابطبودن  معنادارنتايج حاكي از  ؟تأثير دارد خانواده هاي يگير تصميم
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هـاي جنسـيتي و تعـداد فرزنـدان و قـدرت زنـان در        تحصيالت، ميـزان اعتقـاد بـه قالـب    
اما ميـان وضـعيت اشـتغال، منزلـت شـغلي، فاصـلة سـني         ،هاي خانواده است گيري تصميم

و ميزان عالقة شوهر به همسر و قدرت زنان زوجين، طول مدت ازدواج، ميزان قدرت مادر 
  ).2: 1383 اي، امامي نصير محله(هاي خانواده رابطة معناداري يافت نشد  گيري در تصميم

پذيرش ايـدئولوژي مردسـاالري و نـابرابري جنسـيتي      مياننتايج  :جنسيتي ئولوژي ايد
در مقايسـه   دارندتري  دهد زناني كه ايدئولوژي مردساالري قوي نشان مي بستگي همنمادين 

 تـري دارنـد   گيـري كـم   قدرت تصميم دارندتري  زناني كه ايدئولوژي مردساالري ضعيف با
   ).1: 1384 ،ساروخاني و دودمان(

دو قطبـي   ةخـانواد ترين فراواني در ميان انواع ساختارهاي قدرت در خـانواده، بـه    بيش
 ،گيـري  در تصـميم اي كـه در آن زن و مـرد هريـك     يعني خـانواده  ؛)درصد 60(رد تعلق دا
 ةضرورت دارد اين نوع خانواده را از خـانواد  .مختص به خود را دارندمستقل و هاي  حوزه

از  ، برگرفتهتحقيقاتي از اين قبيلكه است وري آياد هالزم ب. گرا تميز دهيم غيرقطبي مساوات
  .ها در آن تغيير كرده است از گزينه برخي فقط و استتحقيق اصلي بالد و ولف 

هـاي   بررسي ساختار قدرت در خانواده«كه با عنوان  ،در تحقيقي ديگر :قدرت ساختار
شود كـه   عنوان مي ،)1387گروسي، (ميداني صورت گرفته است  شكلبه » شهرستان كرمان

محقـق بـر مبنـاي    . عد عيني و ذهنـي اسـت  بدو شامل بر طبق مباني نظري، ساختار قدرت 
پژوهشي ميداني و پرسش از زنان در شهر كرمان دريافت كه ساختار قدرت به نفـع مـردان   

بـا سـاختار   داري  امعنـ  ةها مانند نوع باورها و منابع، رابطـ  متغير برخياست و در اين رابطه 
انـواع توزيـع    ةهمـ  جا به تفاوت طرح تحقيقي حاضر در اين است كه در اين. قدرت دارند

شود و فقط يك تحقيق موردي و محـدود بـه نگـاه     هاي ايراني توجه مي قدرت در خانواده
  .رود شمار نمي زنان به

هـاي مربـوط بـه قـدرت در خـانواده و همچنـين در        كه تحقيقات و بحـث  خالصه اين
كـز يـا   متمر شكلگردد كه قدرت تا چه حد به  هاي ايراني بر محور اين موضوع مي خانواده

پيوسـته ايـن فكـر را     ،دموكراتيـك  ةمكرر از واژ ةاستفاد. مساوي در خانه تقسيم شده است
هنجـار  ) سـنتي (هايي كه تمركز قدرت وجود دارد مردساالري  كند كه در خانواده تداعي مي

  . وضع نامطلوب برقرار استبنابراين،  غالب است و
توزيـع قـدرت    ةشـيو ها  كه در آن هايي خانوادهاز  رخيبدر زير با استفاده از مصاحبه با 

  .شود ميبررسي اين موضوع  نابرابر استو شكل سنتي پذيرفته 
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  )نابرابرِ مقبول(ساختار مشروع . 8
، ظاهر امر از اين قرار است كه با تغيير در نقش جنسيت و افزايش باال يها با توجه به بحث

نـوعي  هـا   در خـانواده  ،گذشـته قدرت زنان و آگاهي از موضع ضعف زنان در خـانواده در  
حضـور تشـنجات و   . صورت گرفته اسـت ) ضمني يا صريح شكل به(جدال بر سر قدرت 

اصطالح سـاختار دموكراتيـك    رغم نزديكي به برابري در قدرت يا به معضالت خانوادگي به
در از تغيير  تأثيرپذيري ،ريختگي حاضر هم هيكي از داليل ب. ها افزايش يافته است در خانواده

نشـان دهـد در   كـه  مـوارد زيـر بـر آن اسـت     . اسـت هاي مربوط به روابط همسران  هنجار
هايي كه هنجارهاي سنتي برقرار است و شـوهر از قـدرتي كـه دارد سـوء اسـتفاده       خانواده

  .طرفين وجود دارد دركند رضايت از زندگي زناشويي  نمي
از ) مـرد (اً فـرد قـوي   هايي معموالً طرف مقابل رضـايت دارد و عمـدت   در چنين حالت

مقبوليت طرف مقابـل در  . كند قدرت به نفع رابطه و در راستاي سعادت خانواده استفاده مي
 ،به عبارتي در اين نـوع رابطـه  . هاي اجتماعي مربوط است به پذيرش هنجار ،اين نوع رابطه

يـا  امـا طـرف ضـعيف     ،كه ميزان قدرت نابرابر است با اين. نوع قدرت عمدتاً مشروع است
بلكه از زندگي و نـوع رابطـه و زنـدگي زناشـويي در كـل       ،تنها شكايتي ندارد قدرت نه كم

اين رابطه مثل رابطـة  . اند رفتهيآنان نوعي ايدئولوژي سنتي توزيع قدرت را پذ. رضايت دارد
دار است و استاد در طرف باالي شيب ايسـتاده   كه رابطه شيب استاد و دانشجوست كه با اين

كه   در صورتي(جو در طرف پايين قرار دارد، اما رابطه بدون مسئله جريان دارد است و دانش
ممكـن بـود    ،استاد قـدرت داشـت   ةاندازاگر در چنين مواقعي رابطه برابر بود و دانشجو به 

  .)دار شود متشنج و مسئلهرابطه 
قـدرت   ةكـه كفـ   بـا ايـن  و  ينـد دانند كه كجا هر دو طرف رابطه مي ،در اين نوع ساختار

كـه   اي بـا ايـن   در چنين رابطه. اند هر دو به نوعي از وضعيت موجود راضيسان نيست  يك
بـه   شمند معمـوالً از امتيـازات   اما فرد قدرت ،است) معموالً مرد(ابزار قدرت در دست يكي 
شـرايط   ،در چنين سنخي از سـاختار قـدرت در خـانواده   . كند نفع هر دو طرف استفاده مي

هـاي   ها قـدرت در راسـتاي نقـش    در اين خانواده. خانواده است ياعضا ةهممطلوب براي 
) مرد( مند معموالً صاحب درآمد يك نفر و همان فرد قدرت ؛شده تقسيم شده است هپذيرفت
كـه بـراي   » كنم من خانه را اداره مي ،تو برو پول در بياور«اند  ها قرار گذاشته آن گويي. است

  .استپذيرفتني هر دو 
ايـن نـوع نـابرابري    . ناميـد  تـوان   سطح هم مي هم دار يا غير شيب ةرا رابط اين وضعيت
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باشد يا به ) پذيرفتن نقش سنتي و عرفي زن و شوهر(ممكن است به دليل قبول ايدئولوژي 
  . پذيرد خاص مي يشرايط علتدليل تعادلي باشد كه در آن فرد هنجارهاي رايج را به 

هـاي اجتمـاعي تبعيـت     زوجين آگاهانه يا ناآگاهانـه از هنجـار   ،در رابطة سنتي و عرفي
آرامشـي  بخشد و در خانواده  ميروالي عادي ها  اين تبعيت از هنجارها به رابطة آن. كنند مي

اوالً  شـد  شـاهده مجا حادث شـد كـه    فكر ايجاد ساختار رابطة مشروع از آن. كند ايجاد مي
تر دچار  كم) نابرابريرغم  به(كنند  پيروي مي همعسنتي از عرف جا شكل  بههايي كه  خانواده
. گيـرد  ها صورت مي ها در طيفي از ميزان آگاهي آن ميزان تبعيت از هنجار ،وانگهي. اند تشنج

كـه هنجارهـاي    ،هاي روستايي دورافتـاده  خانواده برخيرود كه در  انتظار مي ،با اين وصف
رغـم ناماليمـات بـه     بهو  كند وم ميسفت و سخت اجتماعي روابط زن و شوهر را مهر و م

رضايت آنان عمدتاً . باشدرضايت از زندگي در آن نهفته  ،دهند ها تن در مي زندگي با عرف
هـاي شـهري و    بعضـي خـانواده   ،در ضـمن . هـاي ديگـر اسـت    با شـيوه  نبودن به دليل آشنا

 بـراي بايـد   كـه  آنـان بـاور دارنـد    ؛كنند تبعيت مي ههاي جامع كرده آگاهانه از عرف تحصيل
مرج حـادث   هرج و ها نبود آنزيرا در صورت  ؛در ميان باشدهايي  هنجاركردن راوبط  منظم
هـايي   در نقاط مختلف طيف مثـال   خانواده هاي گونههمة شود از  سعي مي ادامهدر . شود مي

هـا بسـيار    تسليم عـرف  كامالً سنتي و يكدست هاي روستاييِ مثال خانواده فقط. آورده شود
ايـن امـر بـه دليـل قرارگـرفتن      . اند سنتي نيمه صورت بهشده فقط  هاي ياد نادر است و نمونه

گـروه   نداشـتن  ها و همچنين به دليل دسترسي ها در معرض تلويزيون و ساير رسانه خانواده
  . گونه افراد بوده است محققان بدين
گيرند به نوعي روابط صميمي يـا   از مواردي كه در زير ساختار مشروع قرار مي بسياري

  . دارندنسبتاً صميمي نيز 
دارنـد و در ضـمن   ) سـنتي (است كه سـاختار مشـروع    ييها خانواده ةنموناز  ذيلمثال 

  .آنان برقرار است ميانصميميتي نيز 
زن  .بازنشسـته، سـواد زيـر ابتـدايي     ةراننـد  ،ساله 56مرد  :هم با زن و مرد با مصاحبهـ 

هـل و  أيكي مت ،داراي دو دختر ،سال 27زير ديپلم، زندگي مشترك سواد دار،  خانه ،ساله  42
  .ديگري دانشجو

كنـيم؛   صالح و مشورت مي يم ومشترك ها گيري در تصميم به قول مرد: ها گيري تصميم ـ
  . خود با من و به قول زن كارهاي مهم با او و كارهاي بي

چيز به اسـم او   به قول زن اشكالي ندارد كه همه. خانه و ماشين به اسم آقاست: داراييـ 
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چيز مخفي  او ابداً هيچ. انداز ندارد مرد پس. باشد چه كسياصالً مهم نيست كه به اسم . باشد
گـذارد كـه در مواقـع     گاهي خانم پول كنار مـي . زن هم چيزي مخفي ندارد. از زنش ندارد

  .به همديگر از همه نظر اعتماد دارند. كند خانواده آن را رو ميضروري براي 
بـا هـم    و كننـد  دعوا نمي. هر دو از زندگي مشترك رضايت دارند: رضايت از زندگيـ 

گويـد   خانم مـي . اما اين اواخر ديگر اختالف ندارند ،شتندادر اوايل د. ندارد ياختالف زياد
گويـد كـه مـن هـم      مـرد مـي  . دهم ا اهميت نميام ،كند كه دوست ندارم مي كارهاييكه او 
اگـر از  . بايد كمـي كوتـاه آمـد تـا زنـدگي بچرخـد      . آيم ها كوتاه مي وقت بعضي ،طور همين

قدر زنگ  زن آن ،اگر آقا در مسافرت باشد. شود دلمان براي هم تنگ مي ،همديگر دور باشيم
  . شود زند كه آقا آخر سر عصباني مي مي

هـا و   هايي نيست كه دو طرف به دليل تبعيـت از عـرف   ط آنموارد ساختار مشروع فق
وظـايف  حـوزة  اختيارات و دايرة  چوندارند  يهاي جامعه زندگي آرام يا نسبتاً آرام هنجار

در  ،آمـده اسـت  ذيـل  هـاي   طـور كـه در مثـال    ن همـا بلكـه   ،ها مشخص است و مسئوليت
دانند كه شرط عقل اسـت   بيش نقش دارد و مي و ساختارهاي مشروع درايت طرفين هم كم

همـة  كه به كارهـاي افراطـي دسـت نزننـد، رعايـت همـديگر را بكننـد و زنـدگي را بـا          
چاشني زندگي در كنـار   منزلة  پذيرش با عشق و عالقه به ،ضمن  در. هايش بپذيرند ويژگي

  :مثال. ساير موارد حضور دارد
دار، زندگي  زن زير ديپلم، خانه .بازنشسته ،ساله، مدير شركت 75مصاحبه با زوج؛ مرد ـ 

  . ساله 45و  44فرزندان  ،سال 46مشترك 
از نظـر موقعيـت   . كنـيم  سال است كه بـا هـم زنـدگي مـي     46ما حدود : اظهارات مرد

همسرم . هاي كارمند بوديم هر دو از خانواده. هر دو هماهنگ بوديم... خانوادگي و منزلت و
او از هر لحـاظ خـوب   . يي بوده و هست، ما زندگي خوبي داشتيمدار است، او زن زيبا خانه

خانـه  . مان نداشتم، من هميشـه خـودم مـديريت كـردم     اي در زندگي مسئله  بوده و من هيچ
وسايل خانـه و همـه چيـز مـن      دربارة... خريدم، فروختم، ملك خريدم، فروختم، ماشين و

همسرم هرگز مسئوليتي در اين موارد ...  دانستم، از ابتدا خودم را مسئول مي. كنم مديريت مي
بـراي  . است او مسئول كارهاي خانه و آرامش بوده. ام نداشته و من از او مسئوليتي نخواسته

كارهاي . كردم ميريزي  و برنامه گرفتم تر مواقع خودم تصميم  سفر و اوقات فراغت هم بيش
يـك خانـه و   . صاف را داشته باشمام كه رعايت ان من سعي كرده. داد خانه را خانم انجام مي

مـن  . ام نام همسرم، يك ويال هم اشـتراكي بـا دوسـتم خريـده    ه نام من، دو خانه به ماشين ب
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منـدتر از ديگـري اسـت، خردمنـدتر،      من معتقدم هميشه يكي تـوان . همواره مديريت كردم
شه بـه مـن   همسرم همي. او بايد مديريت كند و ديگران با آرامش زندگي كنند... تر و باهوش

ـ . دانيم مان را مي ما قدر همديگر و قدر زندگي. طور من هم همين ،احترام گذاشته هـم  ه ما ب
كـامالً   ،ام حوصـله و خسـته   وقتي مـن كـم   .همسرم زن سازگار و عاقلي است. اعتماد داريم

ـ در . من هم دوست دارم او را راضي كنم. برد فهمد و رابطه را به سمت آرامش مي مي  ةخان
  .تمركز قدرت نه، ولي تمركز مديريت وجود داردما 

او . كـنم  من به او افتخـار مـي  . من و همسرم زندگي خوبي داشته و داريم: اظهارات زن
او مشكالت خانواده . افراد خانواده است همةاو پشتيبان . هاست حامي و پشتيبان من و بچه

. مند و انسان اسـت  يار اخالقاما بس ،مذهبي نيست. او يك انسان نمونه است. كند را حل مي
هاي فصلي  او حتي به چكاپ. كرد او به هر چيز فكر مي. من در زندگي با او نگراني نداشتم

هايي كـه دارد   او با فايل ،اگر من يادم برود كه به دكتر قلبم مراجعه كنم. كند من هم فكر مي
از ازدواج با او افتخار  .از ابتداي زندگي احساس كردم كه او قابل اعتماد است .كند چك مي

ـ او . بلكه خردمندترين است ،تنها بهتر از من هميشه باورم اين بود كه او نه. كردم  مي از يش ب
او بـه  . دانـد  به من فكر كرده، او خير مـرا بهتـر از خـودم مـي     خودم و بهتر از خودم راجع 

قدر كه او بـه   هماناو انتظار دارد . زندگي با او سهل و ممتنع است. كند خودش هم فكر مي
كند كه  قدر به همه چيز فكر مي آن. ما هم به فكر او باشيم و او را در نظر بگيريم ستفكر ما

  . توانم مثل او باشم من نمي. شوم من شرمنده مي
و  اسـت رغم نابرابري مقبول  به ،آن كه توزيع قدرت در ياينك مثالي از ساختار مشروع

خانواده كامالً از نقشي كه همـة   ،ذكر است كه در اين مثال شايان .اند خانواده راضي ياعضا
كه ايـن نـوع    بر اين يسنخ آگاه نيز خواند، مبن توان مي اين گروه را .اند كنند آگاه اعضا ايفا مي

بودن مربوط به روابط خانوادگي بـا همـديگر    هاي سنتي هنجار برخيها در پذيرفتن   خانواده
  :براي مثال. اند مشترك
مـادر ليسـانس و    .آلمان اسـت  ةكرد تحصيل ي بازنشسته واين خانواده پدر مهندسدر ـ 

 33پسر خانواده مهندس مخابرات و كار شخصي دارد و دختـر  . كارمند دانشگاه بوده است
دختر خانواده در . داردمديريت نيز  سليسانمهندس الكترونيك است و فوق  ومجرد و ساله 

كنيم  ها مشورت مي بر سر همة موضوعهمگي ما هميشه  ةخانوادمصاحبه به ما گفت كه در 
 ،اما هـر وقـت كـه اختالفـي پـيش بيايـد       ،رسيم و معموالً با مشورت و مذاكره به نتيجه مي

كـه احسـاس فشـار كننـد      زند و همه تصـميم او را بـدون ايـن    آخرين حرف را مي نپدرما
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اما به  ،نتوانيم با مذاكره به نتيجه برسيمآيد كه ما  گونه موارد كم پيش مي البته اين. پذيرند مي
وقت در خـانواده تشـنج    هيچ ؛ بنابرايندانيم ما پدر را مرجع نهايي مي. آيد هر حال پيش مي

 . ايم يا برخورد جدي نداشته
امـا آرامـش و رضـايت     ،رابطة قدرت مساوي نيست كه با ايندر ساختار روابط مشروع 

زيرا آنان آگاهانه از  ؛سنتي آگاه ناميد نيمهايد بتوان روابط اين رابطه مشروع را ش. برقرار است
 بنـابراين،  .انـد  چـون در آن حسـني ديـده    ؛كنند هاي نقش سنتي زن و مرد تبعيت مي هنجار

  .كنند و رضايت هم برقرار است طرفين هر دو به نفع خانواده تالش مي
  :مثال ديگر

  :ساله 55زن  .ديپلمتحصيالت زير  ،آزادشغل  ،ساله 68مصاحبه با مرد 
گيري فرهنگي و غيراقتصادي  تصميم. شوهرم است ةعهد بههاي اقتصادي  گيري تصميمـ 

  .استاو هم با من هماهنگ . من است ةعهد  ها به تربيت بچه. دست من است
ـ  . همسرم است ةعهد هبهاي بزرگ  از خريد خانه تا خريدـ  نـام او اسـت، هـر    ه خانـه ب

  .نام خودش استه خريدي ب
. گيـرم  من از شوهرم پول مـي . حقوق ايشان معلوم نيست، حقوق من مال خودم استـ 

. نيسـت بـاز   رفيقهمسرم . زندگي ما نيست در »تو«و  »من«. دهد هر خريدي را او انجام مي
  .ها بااطالع همديگر است معاشرت

او را شادي  و توانم تحمل كنم ناراحتي او را نمي ومن و همسرم ارتباط روحي داريم ـ 
  .دهم به شادي خودم ترجيح مي

تغييـر را دوسـت   . من اهل سفر و پرشور بودم. روحيات من و همسرم متفاوت استـ 
 و ديـدم  نكات مثبت شـوهرم را مـي  . من كوتاه آمدم. بود مقابل ةنقطشوهرم درست . داشتم

نكـات   و اين نكات وجودي مثبـت او بـارورتر شـده   . بستم اوهاي  چشمم را به روي منفي
  . ما يك روح در دو بدن هستيم. ه استكم شد اش منفي

شـوهرم اهـل   . رفـتم  رفت، من هم بدون او جـايي نمـي   جا نمي شوهرم بدون من هيچـ 
مـن از   .كنـد  دخالت نمـي  و دهد به رفتارهاي فردي من اهميتي نمي. دوستي و رابطه نيست

به لحاظ اخالقي انسان او . همسرم معلم من بود .احساس رضايت دارمبا او زندگي مشترك 
  .اعتماد صد در صد داريم ودرك . طور من هم همين. داند قدر مرا ميو متعهد است . است
گاهي . كنم سكوت مي و فهمم من او را مي. كند پرخاش مي. آيد ها پيش مي گاهي تنشـ 

  .كشم منت ميو توانم با كسي قهر كنم  من نمي .كند او قهر مي
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ها براي مـن مهـم    فضاي فرهنگي و بچه. من مطيع شوهرم بودم، با قدرت مطيع بودمـ 
بايد به مرد اين حـس اقتـدار را   . شود مرد بايد اقتدار داشته باشد، اگر نباشد مريض مي .بود
حيثيت مرد حس اقتـدارش  . تواند مرد را موم دستش كند بودن و اطاعت مي زن با مطيع. داد

  .بودن نه با قلدري با مطيع. اداره شود مرد بايد با زن. است
زن، تساوي و برابري و عدالت و همـاهنگي و تفـاهم در    ةدر اين رابطه ظاهراً بنا به گفت

. هـا را آگاهانـه انجـام داده اسـت     ايـن  ةهمـ رسد كـه زن   نظر مي هخانواده حاكم است، اما ب
زن بـا  » «دهـد  اقتـدار مـي   زن بـه مـرد  » «كننـد  ها مردها را اداره مي زن«هايي چون  قول  نقل
. اند درخور توجهاز طرف زن » كند بودن و اطاعت از او مرد را به فردي مطيع تبديل مي مطيع

. بخشـد  گذارد و بـه او اقتـدار مـي    بلكه به او احترام مي ،كند گرانه رفتار نمي زن با مرد سلطه
  . داند گران، خود را از همسر جدا نمي برخالف سلطه

كارهـا   ةو از عهد كوشد ميكه او به نفع هر دو طرف  مقابل و باور به اينپذيرش طرف 
كليد موفقيت در روابطي اسـت كـه بـه     ،آيد و تفويض اختيارات به او به همراه عالقه برمي
  . است شدهسنتي تعريف شده و آگاهانه اتخاذ  شكل
افتخـار   ديگـر  يـك جالب توجه ديگر در اين رابطه اين است كه آنان بـه وجـود    ةنكت

شـاد، راضـي و    حاضر متوجه شـدند كـه زنـان و مـردان     محققان طرح تحقيقاتيِ. كنند مي
هـم در سـاختار صـميمي و هـم در سـاختار      (هـا وجـود دارد    هايي كه پـذيرش در آن  آن

همـان لحـن    اآنان هميشه از اين واژه ب. كنند افتخار مي ديگر يكمعموالً به وجود ) مشروع
  . كنند  ساده استفاده مي

 در البته. داند مي مشروع را آن عرف دليل بهشرايطي وجود دارد كه فرد  موارد، برخي در
 پشـت  در جمعي خرد و دارند كارايي كه اين دليل به را رايج هنجارهاي و عرف حالت اين
 بـودنِ اقـدامات طـرف     منطقـي  رغم غيـر  گونه رابطه به در اين بنابراين،. هاست قبول دارند آن

و اعتراض  دپذير است ميمقبول كه آن شرايط براي وي  طرف ديگر به دليل اينمند،  قدرت
هـاي نـابرابر    توان جـزو خـانواده   گونه موارد را نيز مي اين. دهد و مقاومتي از خود نشان نمي

  :مثال براي. كرد قلمداد شده پذيرفته 
پسـر  سـال اخـتالف سـني دارم و يـك      14با همسرم . سال است كه ازدواج كردم  13ـ 

  .دارمساله   12
داد تـا مـن    آورد بـه مـن مـي    همسرم هرچـه درمـي   ،از همان ابتداي زندگي مشترك

او به مـن اعتمـاد كامـل دارد و عمـالً معتقـد       .خرج كنم مخودسليقة مديريت كنم و به 
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اي است كه  او مرد مهربان و ساده. زندگي را دارمادارة است من بهتر از خودش توانايي 
همـان  . نيسـت ها را در زندگي از دست داده و ديگر قادر به جبران آن  خيلي از موقعيت

را از روي بدشانسـي و  ) مغـازه (اش  زنـدگي مشـتركمان او تنهـا سـرمايه     اولهاي  سال
ي مجبور به جراحي پس از مدت .قلبي شد سكتةدچار  ،بعد از آن و ناآگاهي از دست داد

براي گذران زنـدگي در آژانـس    .است شكسته شدهكاسة نوعي   قلب باز شد و اكنون به
سر بر اختالفات ما فقط . اما ديگر خيلي دير است ،كند او تالش خود را مي .كند كار مي

  . مسائل مادي است
حقاق اسـت  و ام من از اين همه فشار و مسئوليت چرخاندن زندگي با دست خالي خسته

نـوعي تبـاه     ام و بـه  كنم زير فشار زندگي خـرد شـده   احساس مي. زندگي بهتري را داشتم
اي كـاش همسـرم   . ام را دوسـت دارم  ام، شـوهرم و زنـدگي   اما در عين حـال بچـه  شدم، 
  .گرفت مان رنگ بهتري مي تري داشتيم تا زندگي مندتر بود و رفاه بيش توان

امـا زن بـه داليلـي از     ،رابطـه نامسـاوي اسـت    در اين رابطه زن قطعـاً قـدرت دارد و  
  . كند به نوعي از مرد حمايت مي ،موقعيت خود سوء استفاده نكرده

 مـادر «هايي چون  نقش. هاي اجتماعي فقط منحصر به نقش زن و شوهري نيست نقش
بـه   ؛تواند همين اثر را داشـته باشـد   يا هر نقش ديگري مي» پير و عليل«، »مريض«، »شوهر

در چنـين حـاالتي نيـز    . وجود و حضور آن نقش را مشروع بداند ،مقهور شرطي كه طرف
كـه در سـاختار    اين قبيل شرايط خاص با ايـن . داند خود ميوظيفة زن از خودگذشتگي را 

  :مثالبراي . كند اما در معنا از همان اصول تبعيت مي ،رود شمار مي بهتنوع سنتي 
 ،ساله، تحصيالت فوق ليسانس 55مرد . تحصيالت دكترا ،ساله 53زن : شونده مصاحبه

  .هسال 23فرزند دختر  ،سال 31مدت ازدواج 
درگير  و دهد به مسائل مالي اهميتي نمي .انداز شوهرم را مشترك باز كردم حساب پسـ 

را  چيـز   هـيچ  و من از حقوق او مطلع بـودم . مشترك داريمنقطة از اين نظر . مال دنيا نيست
 . ما چيز پنهان از هم نداريم. شخصيتي اوست هاي ويژگي اين از .كرد ينمپنهان 
داند، نـه پـول    ها را تعلقات خودش مي اين. استهايش  كتابو  تعلقات همسرم اشياـ 

پـذيري    چون مسئوليت. تعلقاتش هستم ومن هم جز. به تعلقاتش پايبند است و و مال دنيا
اين به آن مفهوم نيسـت كـه خـودم    . ام عهده گرفتهرتري را ب هاي بيش نقش ،تري دارم بيش

  .مگيرنده هستم، من مجري اوامر تصميم
حتي . كنم من است، اما در تصميمات او را شريك مي ةعهدربمسئوليت سنگين كارها ـ 
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بايـد   را هـا  ها و مهمـاني  معاشرت. كنم با او مشورت مي استدر حسابي كه پولش مال من 
  . معموالً هم مهماني نداريم. كندييد أتصددرصد او 

عنوان دوست و نه شريك زندگي انتخاب  ههمسرم را ب: احساس من در زندگي مشترك
  .كار است درستاو . عنوان دوست قبول دارم از نظر احساسي او را به. ام كرده

بسـتگي  ؛ كند احترامي مي گاهي هم بي ،اردذگ ميگاهي بسيار احترام  ،هميشه نه: احترام
هـاي ديگـري را نشـان     اما نشانه ،گويد هايي مي در كالم متلك. دارد اش وضعيت روحيبه 
هـاي ديـد مـا يكـي      افـق . محور زندگي ما اوست. داند را ميم كنم قدر دهد كه فكر مي مي

اما ، بودن يكي هستيم  توجه بيبه مال دنيا و  موارد عمومي مثل اخالقياتبرخي در . نيست
ولي خصوصـيات   ،اهدافمان يكي نيست. كوشي اعتقادي ندارد سختمثل مسائل برخي به 

  .داريم يمشترك زياد
هـا هـر دو    مردهـا و زن . كـنم  من به زندگي فكـر مـي   و كند او به مرگ و مردن فكر مي

امـا   ،پـذيرم  من فردي مجري و مسـئوليت . مسئول و بالغ باشند ،هايي حامي توانند انسان مي
  . گيري با اوست تصميم

گيرنـده اسـت، زن از    گـذارد، مـرد تصـميم    خانواده زن از خودش مايـه مـي   در اين
مند  گلهگيري  خود آگاه است، اما از نوع توزيع قدرت و تصميم نسبيِ موفقيت فرودستيِ

مندي او از  گله. استفاده نداردانگيزة داليلي  اما به، استزن  ابزار قدرت در اختيار. نيست
نظـر   به. بيماري مرد است ،مخفي ةجا مسئل در اين. هاست مرد در بعضي زمينه يكفايت بي
باعـث   ـ خاصشرايط ـ  شده عارض چون بيماريِ ؛كند رسد زن احساس قدرت نمي مي

داري كند و نقـش پرسـتار را ايفـا     پذيري او شده است و او مجبور است تيمار مسئوليت
چه از نوع سنتي باشـد يـا    ،زن و شوهر مختص روابط هاي اجتماعيِِ پذيرش نقش. كند 

  . بخشد به روابط ثبات و تداوم مي ،)مثل مريضي(مربوط به شرايط خاص 
جـا   تر از آن است كه در اين تعداد موارد بسيار فراوان ذكر است كه اوالًشايان : آوري ياد

نزديك بـه   ها تعداد واقعي مصاحبه( استزيرا موارد بسيار شبيه به هم و تكراري  ؛ارائه شد
رغـم   رغم نـابرابري و بـه   به(كه رضايت از شرايط موجود را  دوم اين ؛)صد فقره بوده است

  .، خود اظهار داشته است)هم بزند توانست توازن قدرت را به كه فرد مي اين
  

  گيري نتيجه. 9
هاي  هاي اجتماعي و هنجار نظامي از نقش ةمنزل اگر نهاد را به. اجتماعي است يخانواده نهاد
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كـردن نيـازي    آورد يافتـه تعريـف كنـيم، در آن صـورت هـر نهـادي بـر محـورِ بـر          سازمان
 ةخـانواده دربردارنـد   ؛ زيرادارندها كاركرد مهم اجتماعي  نهاد ،به عبارتي. است   آمده  وجود به

هـاي   هنجـار  جا كـه  ز آنا .يندشود بسيار واال كه تصور مياست  هاي اصلي اجتماعي ارزش
. سـت ها پس در عمل خانواده محل تجلي ارزش ،اند ها منبعث شده ها از آن رفتار ةكنند تنظيم

هـاي   هنجـار هـا و   و انتقـال ارزش  دكنـ  هـا را ايفـا مـي    در ايران هم خانواده همين كـاركرد 
  .رديگ يم نشئت ها آناز  شده رفتهيپذ

سازد كـه   هاي اجتماعي فراهم مي براي رفتار هاي متضاد را فرهنگ ايران طيفي از هنجار
مشـاهده   ،هم در عمل و هم در نتـايج تحقيقـات   ،هاي متضاد گونه كه اشاره شد پيامد همان
نهادي كه روابط رودرروي همسران  در حكم ،توان گفت كه خانواده مي ،رو  از اين. شود مي

  . استها هم  لي تضادهاست محل تج گاه ارزش گونه كه تجلي همان ،دهد در آن رخ مي
كنـد   اي كـه خـانواده در آن زنـدگي مـي     با توجه به توصيفي كه شرح آن رفـت، خانـه  

جاسـت كـه احتـرام     آن. آميز فراواني اسـت  هاي تعارض هاي متضاد و رفتار ش جوالنگاه ارز
احترامي و حتي تخريب و  هاي لفظي، بي متقابل و عشق و تفاهم با گذشت زمان با خشونت

  . شود ميها تبديل  شود يا بدان ها همراه مي زدن ضربه
اصـوالً  . كننـد  تر خودنمايي مـي  هاي منفي بيش رسد كه آموزه نظر مي اما چرا در عمل به

عناصـر نـامطلوب را    ،با توجه به شـرايط نامناسـب اجتمـاعي    ،نمايي منفي گرايش به بزرگ
كه معموالً زنان در معرض  ،درخور توجههاي فرهنگي منفي  مثالً آموزش. نماياند تر مي بيش

. دنـ نام مي» فرهنگ زنانة كنترل شوهران«اصطالح آن را  چيزي است كه به ،گيرند آن قرار مي
كردن او، گرفتن مچ شوهر و  زدن به مرد، آدم  توسري«بر  مبنيهاي زنانه  اغلب مردم با حرف

كه ذهنيت كنترل و جلـوگيري   ،هاي منفي مشابه براي مردان و همچنين با آموزه» ها مثال آنا
هاي  از ارزشثر أمتهاي مثبتي كه  تا آموزه يابد مي نمودتر  ، بيشاستشدن زنان   بندوبار از بي

  . است درخور توجهاين وضع به هر دليلي كه باشد . است  واالي فرهنگي
  :در عصر حاضر، به قول گيدنز

هاي مردم از همديگر  ت و انتظارتوقعا. فقط تركيب خانواده نيست كه دچار تغيير شده است
در زندگي شخصي به معنايي كه نياز » رابطه«اصطالح . در روابط روزمره نيز تغيير كرده است

سازد فقط بيست يا سي سـال اسـت كـه كـاربرد      به صميميت يا تعهد و پايبندي را ملزم مي
معني  گردد و بدين  رابطه به چيزي فعال اطالق مي ،در عصر حاضر. كرده است عمومي پيدا

. است كه اگر قرار است رابطه با گذشت زمان دوام بيابد، بايد اعتماد طرف مقابل جلب شود
  ).150: 1389 گيدنز،(اند  ازدواج و اكثر روابط جنسي اكنون به اين صورت درآمده
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شـود،   صنعتي منحصر نمي ةپيشرفتها به جوامع  الزم به يادآوري است كه اين دگرگوني
هـا   خانوادهاز وقتي . بلكه فرايندي كه وصف آن رفت در سراسر جهان در حال وقوع است

منـابع  . شـود  رابطه به معناي اعتماد، صميميت و پايبندي پيش كشـيده مـي   شود، پرسش مي
ست ا اي اعتمادي بي دهندة نشاندرحقيقت  ،كند مي همه در روابط اهميت پيدا كه اين ،مادي

 ،در زندگي روزمرهسفانه أمت. واكنش انجاميده است ايجادبه  وكه در روابط نفوذ كرده است 
مكنونات قلبي خـود را   ،هاي واقعي خود يا به عبارت بهتر اي ارزش نهارياكار به شكلمردم 

آاليشي زندگي غيرمـادي و مملـو از عشـق و     دربارة صداقت، سادگي و بي .كنند مخفي مي
تنهـا   بازي رياكارانه نه. كنند در عمل طور ديگري رفتار مي ، امادهند عالقه داد سخن سر مي

انگار كه شرايط نامطلوب بـديهي تلقـي   . انگيزد بلكه ديگر تعجبي برنمي ،معمول شده است
  . ه استشد پذيرفته صورت شده و به همين

كند كه روابط همسـران در   ساختار پر از تضاد چنين ايجاب مي ،طور كه ديده شد همان
خـانواده و   ،به معنـايي  ؛عوامل كالن اجتماعي متعارض نيز باشدثير أتزندگي روزمره تحت 
توان  مي بنابراين،. كند تر را منعكس مي اي است كه روابط جامعة بزرگ روابط خانوادگي آينه

بلكـه   ،ثر استأمت گيرند تنها از شرايطي كه در آن قرار مي داشت كه روابط همسران نهانتظار 
  . استآن هم  دهندة نشان

به احتمـال قـوي بـا     ،بيان شود وار آمدة اين تحقيق خالصه  دست اگر قرار باشد دانش به
  :كردرسم  ذيلتصويري به قرار  توان باال ميگرفتن بحث   درنظر

در سـطح  ) انقالب صنعتي و استعمار كه شـرح آن رفـت  (المللي  تغييرات در سطح بين
تـرين مفهـومي كـه تغييـرات حاصـل از ايـن        مهـم . كنـد  ايجاد ميهايي  اجتماعي دگرگوني

 ،از ايـن رو . هاست كند، تغيير در نقش جنسيت ها را در سطح خانواده خالصه مي دگرگوني
اثـر  در خـانواده  روابـط همسـران    از جملـه  ،جامعه سطوح ةتغييرات در سطح كالن در هم
   .در ساختار قدرت تغيير حاصل خواهد شد ،خواهد گذاشت و به تبع آن
كـار در رابطـة همسـران     مستقيم و ايجاد تغيير خودثير أتبه معني  ،اما تغيير در آن سطح

انـد و   ا نشـده جـ  هاي قديمي كامالً جابه هاي اجتماعي جديد با نقش كه نقش اوالً اين. نيست
معلـوم نيسـت كـه در عمـل در      بنـابراين  .تعارضاتي وجود دارد ،مشاهده شدطور كه  همان

هـاي سـنتي قـديمي يـا      هنجـار  ؛كدام جنبه برتري خواهد داشـت  ها شرايط خاص خانواده
ـ عوامل كـالن اجتمـاعي قبـل از    ثير أت ،از اين رو ؟هنجارهاي جديد غربي  درمسـتقيم  ثير أت

ـ گـذرد و بعـد    هاي فرهنگـي مـي   ها و هنجار از صافي ارزش ،ساختار قدرت خـود را  ثير أت
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مربـوط بـه روابـط همسـران هميشـه بـا رضـايت و         ثانياً اثر هنجارهـاي جديـد  . گذارد مي
در ميـزان   يرغـم نـابرابر   هاي سـنتي بـه   همچنين تبعيت از هنجار. خوشنودي همراه نيست

براي درك بهتـر روابـط همسـران بايـد     . تنيس هقدرت هميشه با اشتثمار و نارضايتي همرا
طـور كـه در بـاال     همـان . و واقعي سـنجيده شـود   گوناگوندر شرايط  ها آنچگونگي رابطة 

اند معموالً از  ساختار مشروع قدرت قرار گرفته ةهايي كه عمدتاً در زمر خانواده ،مالحظه شد
  .اند هاي سنتي خانواده

المللـي   اعي در سطح ملي و حتي در سطح بينتوان ديد تغييرات اجتم كه مي خالصه اين
از محتواي فرهنگي ثر أمتها  عبارتي رفتار به. استثر ؤمهمان روابط نزديك خانوادگي  درنيز 

تر در معرض اين تعارضات و  كرده كه بيش ويژه قشر متوسط شهري تحصيل به است؛جامعه 
روابـط افـراد و عناصـر     ؛ زيـرا بـرد  ها رنـج مـي   تر از اثرات آن ها قرار دارد و بيش دگرگوني

و كل نامتجانسي را تشكيل است خورده   المللي گره ها با عوامل اجتماعي و بين شخصيتي آن
از ايـن  . سـت ا هاي آن يكي از نمود) زن يا مرد(گري  سلطه ،خانواده ةحوزكه در  است  داده

نيـاز   نگـر  كل و هجانب همه يبه نگاه ،ها و درك بهتر موضوع روست كه در ضمن اين بحث
و در اذهـان بـا    اسـت   كـه سـنتي   توان روابـط سـنتي را بـه صـرف ايـن      نمي بنابراين. است

  .مردساالري گره خورده است طرد كرد و محسنات آن را ناديده گرفت
 
 منابع

، »هاي خـانواده  گيري بررسي عوامل مؤثر بر ميزان قدرت زنان در تصميم« .)1383(اي، علي  امامي نصير محله
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