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  همقدم

  
شد، تقريباً  آغاز ح عصر جديدرخ داد و به اصطال زماني كه انقالب صنعتي در اروپا از
از اين  نيز خانواده. ها و ابعاد زندگي اجتماعي جوامع دستخوش تغيير گرديد نهاد تمامي

 ،تغييرات اجتماعي بر خانواده از همان اوان تأثيرتعمق و تحقيق دربارة . ده مستثني نبودقاع
يكي از . بوده است شناسان خانواده به ويژه جامعه يدلمشغولي متفكران اجتماعپيوسته 

. تغيير در نقش جنسيت بوده است ،هاي كالن اجتماعي اثرات قابل مالحظة اين دگرگوني
به ديگر سخن، . دچار تحول شد ،كردند هايي كه مردان و زنان به طور سنتي ايفا مي نقش

االصول در بيرون خانه  آورخانه و كسي كه علي ن نانقاعدة كلي كه مردان را به عنوا
دگرگوني  كرد، دار تلقي مي دار و شوهر ند و زنان را به عنوان خانه دار، بچهنك فعاليت مي
  .كلي يافت

شايان ذكر است كه نقش زنان به مراتب بيش از نقش مردان دچار تغيير شد، تا آنجا  
 زيرا. ر جامعه مترادف شمرده شدو وظايف زن د كه تغيير نقش جنسيت با تغيير نوع فعاليت

زنان به طور كيفي  هاي تر و فعاليت هاي مردان كم با فرا رسيدن تحول بزرگ، نوع فعاليت
  . به مراتب بيشتر دگرگوني يافت

كه نقش چنداني در ايجاد انقالب صنعتي نداشتند و (در جوامع سنتي غير اروپايي 
تر و منشاء  اين تغييرات در خانواده چشمگير تأثير )بودندهايي منفعل  پذير تأثيرعمدتاً 
روابط زن و مرد در اين جوامع سنتي با ظهور تجدد . تري بوده است هاي فراوان تنش

(Modernism) پوشش زنان، برخورداري آنها از . مورد مناقشة فراوان قرار گرفته است
كردن مردان در خانه در  و كاركردن آنان در كنار مردان در خارج از خانه  تحصيل، كار
  .پيوسته مورد تنش و تعارض بسيار قرار گرفته است ،كنار زنانشان
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هاي زندگي خانوادگي بيش از پيش  برانگيز، ويژگي  هاي مناقشه دنبال اين دگرگوني به
شده در جوامع پيشرفته صنعتي و همچنين شواهد  هاي گردآوري داده. مورد توجه قرارگرفت

ير نقاط دنيا حاكي از اين است كه زندگي مشترك بر اثر اين تغييرات در موجود در سا
  . هايي جدي قرار گرفت معرض بحران

 ،اي كه در جريان اين تحوالت در خانواده روي داد در زمينة قدرت، تغيير عمده
رسد كه بر اثر اين تغييرات  طوركلي چنين به نظر مي به. تضعيف نظام پدرساالري بود

 نظر عدة  اما به. و در مقابل، به قدرت زن افزوده شد رد در خانه كاسته از قدرت م
واقعيات به ويژه در . بينانه نيست واقع ها چندان گونه داوري ، ايننظران زيادي از صاحب

 تأييد كامالً اين روند را) »جنوب«يا به اصطالحِ معمولِ جديد، (جوامع جهان سوم 
  .كند نمي

همچنين، . شود ها، خانواده يك گروه مهم اجتماعي شمرده مي نشناسيِ سازما در جامعه
كند، نظير اجتماعي كردن  هاي اساسي كه در جامعه ايفا مي خانواده به دليل كاركرد

و نيز به دليل اينكه واحدي اقتصادي در  دهند سل آينده جامعه را تشكيل ميكودكان كه ن
اهميتش براي تحقيق قابل توجه  ت، نهادي اساسي است كه به جهشود شمرده ميجامعه 

افزون بر اين، خانواده نهادي است كه در همة جوامع وجود دارد و به اين . رود به شمار مي
رو، جاي آن دارد كه بررسي  از اين. ترتيب، نهادي جهانشمول، قديمي و بسيار مهم است

 . گيرد مورد توجه خاص قرار  ،تغييرات حاصل در آن

شناسي، ساختار قدرت در خانواده  ضوعات مورد مطالعه در جامعهترين مو يكي از مهم
هاي فرد در  بر روي ديگران براي انجام خواسته تأثيراگر قدرت به عنوان قابليت . است

در اين صورت، چنين  )است شدهكه در فصل اول دربارة آن بحث (نظر گرفته شود، 
شناسان  توجه جامعه همين مناسبت،تواند حائز اهميت باشد و به  موضوعي از چند جهت مي

از يك منظر، قدرت با تفكيك . هاي فكري گوناگون را به خود جلب كرده است در مشرب
از منظري ديگر، ساختار قدرت در خانواده بر پاية . هاي اجتماعي، گره خورده است نقش

ز طريق گرايان، سلطة نسبي مرد ا ريزي شده است و از نظر تعامل قدرت مافوقِ مرد پايه
دهند، شكل  نشان مي -واكنش كنش و  به گونة-وابطي كه همسران نسبت به يكديگر ر

) يا زن(در تعامل روزمره در خانه بين همسران، خواستة مرد  .)Haavind, 1989(گيرد  مي
، ساختاري خاص به هاي روزمره برخوردبه طور ضمني از اولويت برخوردار است و همان 



 ك    مقدمه

عمدتاً تابعي از اقتدار  حتي در خانواده ضادگرايان، قدرتاز نظر ت. بخشد قدرت در خانه مي
به موضوع فرودستي زنان  ،قدرتپيرامون ها  نگرش تماميدر . و كنترل منابع مالي است

. است كه به طور مكرر و به اشكال گوناگون مورد بحث قرار گرفته است، توجه خاص شده
  :رناردز اشاره كرده، فقط بخشي از واقعيت استطور كه ب همان با اين توصيف، اين برداشت

 نتايج تحقيقات مبين شواهد جديدي از وجود انواع مختلف ساختار قدرت و آزار در 
اين گفته به معناي آن . شده است تأييدمشاهدات  وسيلة اين ادعا به . خانواده است

است كه بلكه بيشتر بدين معني  ؛اعتبارند هاي ساختاري موجود بي نيست كه مدل
ل و تنوع ساختارها در خانواده معطوف تنوع مسائ ها، به پيچيدگي  ضرورت دارد توجه

آشنا ممكن است ما را از واقعيات بسياري  مسائلها و  به هر روي، تكيه بر ساختار. گردد
  ). Bernards, 1997; 76(منحرف كند 

  
  نياز به شناخت ساختار قدرت در خانواده در ايران

ساالري  ها در اذهان عوام و خواص، با پدر باز ساختار قدرت در خانوادهديردر ايران از 
هايي  در آن محدويت امادر اين نگاه واقعيتي تاريخي نهفته است،  اگرچه. مرتبط بوده است

نكه نظرية حضور ساختار پدرساالري در جوامع به شكل فعلي آن، نيز وجود دارد، از جمله آ
مرد كه بالطبع نگرش منفي  كه در آن سلطة منفي و مستبدانةيك نگاه غربي است اساساً 

، امري مفروض تلقي كند نسبت به وجود روابط خانوادگي سنتي در ايران را تقويت مي
بارة قدرت در خانواده انجام شده هايي كه در ايران در بيشتر پژوهشاز اين رو،  .شود مي

 و سعي در نمايش چهرة  صورت گرفته كمي ستفاده از الگوهاي غربي و به شيوةبا ااست، 
بديهي است . است  ف نسبي آن در اين اواخر داشتهنامطلوب نظام پدرساالري و يا تضعي

هاي گذشته انجام شود و  فرض كه هيچ ضرورتي وجود ندارد كه تحقيقات بر مبناي پيش
   .شود هاي جديد در اين زمينه كامالً احساس مي نياز به انجام پژوهش

ين كنندة چگونگي روابط در اينكه قدرت در نهاد خانواده از اركان اساسي و تعينظر به 
هاي اصلي  دهد بيانگر بسياري از نگرش و وقايعي كه در عرصة خانواده رخ مي آن است

هاي گوناگون  توجه به اينكه شمار زيادي از انديشمندان حوزه با، همچنين جامعه است
وع ارتباطات، به ويژه موقعيت فرد در خانواده، از جهت علوم اجتماعي بر اين باورند كه ن

در ترين عوامل تعيين كنندة چگونگي زندگي فرد  و ميزان قدرتي كه دارد، از اساسينوع 
ها و  بنابراين، شناسايي چگونگي توزيع قدرت در خانواده .رود روابط خانوادگي به شمار مي
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ل اجتماعي از قبيل اختالفات ئري از مساتواند روشنگر بسيا هاي مبتني بر آنها مي نگرش
گوهاي جديد روابط به جاي ها، تضعيف نهاد خانواده يا حضور ال خانوادگي، فاصلة نسل

  . و نظاير آن باشد خانواده
طرفي علمي و نداشتن هدف كاربردي در  بي سياست با اين وصف و به رغمِ اتخاذ

بازشناسي اين پرسش تحقيق فعلي  هاي اصلي يكي از انگيزه به طور عمدهتحقيق حاضر، 
چرا ميزان نارضايتي از زندگي خانوادگي در ايران، به ويژه در ميان قشر كه است 

مطرح است كه در كشوري كه  سؤالست؟ در واقع اين ا متوسط شهري، باال كردة تحصيل
و  نهاد اساسي جامعه است و افراد نه تنها قسمت عمدة وقت خود را در خانواده »خانواده«

فرزندان نيز به عهدة خانواده اجتماعي شدن  بلكه بيشترين وظيفة ،گذرانند با خانواده مي
 شود؛ حفظ و به نسل بعدي منتقل مي هاي اساسي جامعه توسط خانواده و ارزش است

چگونه است كه اين نهاد اساسي جامعه در معرض تزلزل شديد قرار گرفته و حتي به زعم 
  شده است؟ اي با بحران روبرو  عده

زيرا تا زماني  اهي در اين زمينه از ضروريات است،با توجه به آنچه گفته شد، نياز به آگ
كه نتوان از پس زندگي خانوادگي مطلوب و آموزش فرزندان سالم از نظر جسمي و رواني 

به نظر . هاي اجتماعي داشت توان اميد چنداني به بهبود وضعيت در ساير زمينه برآمد، نمي
هاي اخير، تضعيف  هاي ايراني در سال د كه يكي از داليل افزايش فروپاشي خانوادهرس مي

در اين . است ه ويژه در روابط قدرت در خانوادهروابط سنتي و تغيير كيفيت روابط، ب
تواند در شناسايي و حل  توان گفت كه مطالعة حاضر از بسياري جهات مي صورت، مي

  . شناسي آنها در ايران مؤثر افتد بها و آسي ئل مربوط به خانوادهمسا
هاي جالب در زمينة خانواده بايد  ؟ چرا از ميان اين همه مطالب و موضوعاما چرا قدرت 

تواند در زمينة  به مطالعة ساختار قدرت روي آورد؟ رابطة قدرت در خانواده از چه حيث مي
ا بايد در ذات گشا باشد؟ جواب به اين پرسش ر هايي كه از آن سخن رفت گره دغدغه

و  مسائلو همچنين در طبيعت  ها، از جمله خانواده روابط انسانقدرت، اهميت آن در 
دهي به  از طرف ديگر پاسخ. نمودجو  و رو هستند، جست ها با آن روبه همشكالتي كه خانواد

شود كه در آن بازي قدرت اهميت خاصي به  اين پرسش به تغييرات اجتماعي مربوط مي
و احترام به نزديكان  بتني بر فداكاري، عشق به خانوادههاي انساني م د و ارزشگير خود مي
همسران بر سر عوامل مادي زندگي  كه كند؛ تا آنجا كه شاهد آن هستيم يتر م رنگ را كم
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هايي كه همگي حول محور قدرت يا  رقابت دهند؛ هاي غير انساني تن در مي بتبه چه رقا
  .دنچرخ مي نگي ساختار قدرت در خانوادهن چگوپيرامو ،عبارت بهتر به

ها و چند و چونِ  توان به چگونگي نگرش سرانجام، با مطالعة ساختار قدرت مي 
هاي اجتماعي  ها با آسيب ها و همچنين به نقش و ارتباط نگرش باورهايِ همگون با آن

ه نوعي پژوهش توان ب اي را مي  تر، چنين مطالعه رو، از ديدگاهي كالن از اين. برد خاص پي
   .اجتماعي نيز به شمار آورد-يدر فرهنگ و دگرگوني فرهنگ

  
  اهداف تحقيق و ضرورت آن 

: توان اين گونه بيان كرد تحقيق حاضر را مي اصليبا توجه به مالحظات فوق، هدف 
در راستاي اين مقصد  .هاي ايراني ساختار قدرت در خانواده) هاي مدل(شناسايي الگوهاي 

   :فرعي تحقيق عبارتند از فاهدا ،كلي
هاي هر  شناسايي ويژگي و هاي ايراني هاي قدرت در خانواده انواع ساختاربندي  مقوله-

  .سنخ از ساختارها
ثر در انواع ساختار قدرت در هاي مؤ ن همسران و نگرشمياارتباط  چگونگيِشناسايي -

ايل خانواده به هاي ايراني و همچنين ارتباط بين نوعِ ساختار قدرت و تم خانواده
  .استحكام و تأمين رضايت طرفين از زندگي مشترك

المللي، ملي  هاي قدرت در سطوح مختلف بين ساختار انواعو بررسي  ها تحليل يافته-
شخصيت (و روانشناختي ) ارتباط كنشگران(، گروهي )نهاد خانواده( ينهاد  ،)ايران(

 .)همسران
ها و  برمبناي يافته وجوداين با  ،ندارد االصول اهداف كاربردي علي ،پژوهش حاضر

اين  .ه بهبود زندگي خانوادگي دست يافتهايي در را ، ممكن است به يافتهنتايج حاصل
ها، هدف  امري كامالً منطقي است، اما به هر تقدير، استفادة كاربرديِ مشخص از يافته

 . رود اصلي اين تحقيق به شمار نمي

سران در طيفي كه ممكن است اشكال گوناگون به الگوهاي قدرت و اقتدار بين هم
ها و  از آنجا كه هر كدام از سنخ. تواند گوياي نكات اساسي بسياري باشد خود بگيرد، مي

تبعيت ) مدرن يا سنتي(هاي فرهنگي خاصي  جارها از هن الگوهاي مورد نظر در خانواده
ها محسوب  ها و ارزش رشتواند گوياي طيفي از تنوع نگ كند، تنوع الگوهاي غالب مي مي

هاي  گردد و نشان دهد كه دگرگوني اجتماعي بر اثر تجدد چه آثاري بر خانواده و نگرش
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نوشتة حاضر نه تنها در صدد آن است كه . حاكم بر اين نهاد در ايران گذارده است
خواهد  هاي ساختار قدرت و الگوهاي موجود را شناسايي كند، بلكه به طور ضمني مي سنخ
تواند بيانگر دگرگوني و منشأ  هاي مختلف قدرت مي دهد كه چگونه تنوع ساختار  نشان

 . باشد  نيزتشتت فرهنگي و اجتماعي در جامعه 

 اما تحقيقات متعددي صورت گرفته است،دربارة قدرت در خانواده،  با اينكه پيشتر
   :زيرا ،رسد ضروري به نظر مي داليلي چند به ضرحا پژوهش
گيرد كه با اين گونه تحقيقات  با روش كيفي صورت ميروي،  يشپتحقيق  اوالً

زنان و مردان  آرايدر اين روش در پي كسب . اكتشافي سنخيت و مناسبت بيشتري دارد
هاي قدرت موجود مورد  بلكه كشف و درك همة ساختار ،خاص يا گروه مشخص نيستيم

  . نظر است كه در فصل دوم به تفصيل به آنها پرداخته شده است
به . گيرند كه از عناصر مهم فرهنگي هستند، مورد مطالعه قرار مي ها نيز ثانياً نگرش

يا فرهنگ خانواده بررسي خانواده از ديد فرهنگ  بارت ديگر در اين پژوهش، به نوعيع
رود كه انواع خاصي از روابط بيشتر مستعد فروپاشي هستند و  چرا كه گمان مي شود؛ مي

تواند حائز اهميت بوده و در  هاي هم سنخ با آنها مي شناسايي نگرشرو،  از اين. برعكس
   .فرهنگي و حل مشكالت و اختالفات خانوادگي كمك نمايد مسائلشناخت  نهايت، به

  
  روش تحقيق

 با مبتني بر روش تحقيق كيفي است كه اين تحقيق اساساًطور كه اشاره شد،  همان 
ضمناً اين بررسي از ميان . ناسب بيشتري داردكه به دنبال كشف الگوهاست، ت يمطالعات
اسپردلي و ( (Ethnosemantics) نگاري معناشناختي هاي كيفي، روش مردم روش
 استراس و كوربين،) (grounded theory method(و نظرية مبنايي ) 1386كوردي،  مك

ش وبعضي نكات اساسي اين دو ر. را مبناي كار قرار داده است) 1390و محمدي،  1990
ذكر شناختي در ذيل  كه در اين بررسي مورد توجه است و نيز برخي مالحظات روش

  .مشروح آنها در فصل دوم خواهد آمد اما ،شود مي
هاي  چوب نظريهدر چهار ،كه تحقيق حاضر كيفي است و در كل يياز آنجا-
 (Interactionism) گرايي نظير تعامل يِ ميان دامنةشناختي و روانشناختي اجتماع جامعه

 گيرد، روش گردآوري اطالعات عمدتاً به صورت مصاحبة عميق، مشاهده و تا صورت مي
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حدي مشاهدة مشاركتي است كه در صورت لزوم در بعضي موارد از يك راهنماي مصاحبه 
حبه و نه پرسشنامه ناميده است و راهنماي مصا كلّي سؤالو مشاهده كه حاويِ چند 

  . دگرد  نيز استفاده مي شود مي
هاي تحقيق   گيري مفهومي است كه در روش گيري به صورت نمونه روش نمونه-

يا نمونة آماري  ها جامعة آماري ت كه در اين روشبديهي اس. شود كيفي به كار گرفته مي
آوري اطالعات به  پژوهش حاضر داراي جامعة مورد مطالعه بوده و گرد ، بلكهوجود ندارد
كه در تحقيق  ييها موقعيتكه از افراد يا  ، بدين معناهد بودگيري مفهومي خوا شيوة نمونه

به صورت ناهمگن و تا حد  ،شهر تهران است هاي ايراني مقيم كالن حاضر همان خانواده
  . صورت خواهد گرفتگيري  نمونهاشباع نظري 

كه در شيوة نظريه (به تجزيه و تحليل  ،آوري اطالعات پس از هر مرحله از گرد-
ترتيب   بدين. شود پرداخته مي) وش شناسي معناشناختي در مورد آن توصيه شدهمبنايي و ر

در گروه تحقيق به بحث گذاشته شده و سپس به عنوان يادداشت  كه اطالعات حاصل،
تجزيه و تحليل تا حد شناسايي مفاهيم و دسته بندي كردن آنها، ابتدا . شود نظري ثبت مي

  . يابد ادامه مي مقوالتو سپس در  خرده مقوالت در مفاهيم و
شود و با مراجعه به  به رغم اينكه اطالعات در نهايت به صورت ميداني گردآوري مي-

گونه كه در باال نيز اشاره شد، اطالعات  اما همان ،موارد و مصاديق واقعي استوار است
ار ممكن است به ك نيزاي نخواهد بود و ساير منابع اطالعاتي  منحصر به اطالعات مصاحبه

تواند به منزلة مواد خام  مينيز افراد مطلع و مجرب خاص  هاي ديدگاهجمله  از. گرفته شود
توضيح . مورد استفاده قرار گيرد ،تبيين در جهتبه عنوان كمكي  همچنيناطالعاتي و 

  .شناختي در فصل سوم خواهد آمد بيشتر در اين باره و ساير موارد روش
مانند عوامل فردي و (فراسازماني خُرد  ها و عناصر ها به زمينه ارتباط دادن يافته-
در يك مدل نظري ) مانند عوامل ملي و حتي فراملي(و كالن ) شناختي اجتماعي روان

با چنين حاضر   فرعي پژوهشهدف از ا، )ها جهت تلخيص و نمايش بصري يافته(
   .هايي است روشي
  

هاي اين تحقيق قابل تعميم به  هشود كه يافت آوري مي در پايان، مجدداً اين نكته ياد
بارة شناسايي تحقيق حاضر در. ر طراحي نشده استجمعيت خاصي نيست، زيرا بدين منظو
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بدون و  هاي خاص هاي خاصي با ساختار گروههاي قدرت است و نه شناسايي  انواع ساختار
ن تحقيق هاي اي تواند بر مبناي يافته مي ،تحقيقات ميداني و به شيوة كمي در آينده شك،

  .آورده كند خواسته را بر اينصورت گيرد و 
  

  ها سازماندهي مطالب و ارائة يافته
. است بندي شده  تر تنظيم و طبقه يتر به جزئ عمدتاً از موضوعات كلي مطالب كتاب

بررسي متون  فصل اول حاوي مطالب مربوط به: كتاب از پنج فصل تشكيل شده است
قدرت به مفهوم كلي، قدرت در خانواده و  پيرامونايي ه بارة قدرت است كه شامل بحثدر

  . هاي ايراني است بعد قدرت در خانواده
هاي ساختار قدرت منتج از  شناختي و همچنين به سنخ فصل دوم به مالحظات روش

  . ها اختصاص دارد داده
در فصل سوم به عبارتي،  .شود ارائه مي هاي قدرت در فصول سوم و چهارم ساختار

و در فصل چهارم  استافراد ناراضي از زندگي زناشويي شامل ر سلطه كه عمدتاً ساختا
 مورد بررسي قرار ،صميمي و مشروع كه عمدتاً شامل افراد راضي از زندگي زناشويي استساختار 

  . گيرد مي
به هاي تحقيق  به تجزيه و تحليل اختصاص دارد كه در آن يافته) پنجم(فصل نهايي 

ها، سطح گروهي  ها و نگرش نهادي ارزشسطح ، كالن اجتماعي حِدر چهار سطترتيب 
هاي روانشناختي مورد بررسي قرار  ارتباطات ميان فردي و سطح فردي با توجه به ويژگي

  .گرفته است
  

  همكاران طرح
كتاب حاضر حاصل طرح تحقيق اينجانب در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

اند  كاران و دوستان بسياري در پژوهشگاه به بنده كمك كردهدر تدوين اين اثر هم. است
   :ني از ايشان بر اينجانب واجب استكه قدردا
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